המרכז הרפואי תל-אביב
ע”ש סוראסקי
רפואה מובילה ואנושית

החברה לכירורגיה בריאטרית בשיתוף המרכז להשמנת יתר
במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי
מזמינים אתכם ליום עיון בנושא:

Revisional Bariatric Surgery
שיתקיים בתאריך  ,20.10.2017ל’ בתשרי תשע”ח

במרכז הרפואי ת”א ,אולם ההרצאות בבניין סוראסקי ,קומה  -2אגף ד’
בתכנית:
08:30-08:50
09:00-09:15

התכנסות וקבלת פנים
ברכות ,דברי פתיחה ,דיווח על פעילות החברה:
ד"ר נאסר סקרן ,יו"ר החברה לכירורגיה בריאטרית ומנהל היחידה ללפרוסקופיה מתקדמת ובריאטריה,
רופא בכיר במחלקה כירורגית א' מרכז רפואי העמק
פרופ' יורם קלוגר ,מנהל המערך לכירורגיה כללית בקריה הרפואית רמב"ם ויו"ר איגוד הכירורגים בישראל
ד"ר סובחי אבו עביד ,מנהל המרכז להשמנת יתר במרכז הרפואי ת"א ומרכז יום העיון
הקמת אתר של החברה לכירורגיה בריאטרית

08:30-08:50

מושב ראשון – מנחה ד"ר סובחי אבו עביד

09:20-09:35

אפשרויות הטיפול לאחר כישלון בניתוח מעקף קיבה
ד”ר דנית דיין ,רופאה בכירה ,החטיבה הכירורגית ,מרכז רפואי ת״א
גב’ נטלי רוימי ,כירורגית בכירה ,מרכז הרפואי ת”א
הרחבות אנדוסקופיות לשרוול מוצר – הניסיון שלנו
ד”ר מתי שנל ,רופא בכיר ,שירות להשמנת יתר ,המערך לגסטרואנטרולוגיה  -המכון למחלות דרכי העיכול והכבד,
המרכז הרפואי ת”א
Dysphagia Following Two Stages Band-to-Sleeve Revision. A Call For A Complete Fundus Wrap Undo
During Band Removal If Revision Procedure Is Anticipated
Dr. Hadar Spivak, HMC
Mini Gastric Bypass Safety and Effectiveness as a Primary and Conversional Bariatric Procedure
Dr. Asnat Raziel, Assia Medical Group, Assuta, Tel-Aviv
הרצאת אורח – טרומבואמבוליזם בבריאטריה – קווים מנחים
ד”ר דורית בליקשטיין ,רופאה בכירה במכון ההמטולוגי ,הקריה הרפואית רמב”ם

09:10-09:20

09:35-09:50
9:50 - 10:05
10:05 - 10:20
10:20-10:40
10:40-11:00

הפסקה

מושב שני  -מנחה ד"ר שי אלדר-מרון ,רופא בכיר ,המרכז לטיפול בהשמנת יתר ,המרכז הרפואי ת"א
11:00-11:10

)V) Technical considerations for pouch formation in conversion of Sleeve Gastrectomy
ד”ר עידן כרמלי ,מרכז רפואי אסותא ,אשדוד
LRYGB as third procedure for anastomotic ulcer after MGB and failed sleeve gastrectomy
ד"ר פבל שמולבסקי ,סגן מנהל מחלקה כירורגית מרכז רפואי מאיר ,כפר סבא
Laparoscopic conversion of RYGB to SG due to severe postoperative postprandial hypoglycemia
ד"ר הדר נבו ,מרכז רפואי העמק ,עפולה
האם מעקף קיבה מהווה מענה ראוי לריפלוקס קשה לאחר שרוול?  4ניתוחים והסיפור לא נגמר!
פרופ' אחמד עסליה ,סגן מנהל המערך לכירורגיה כללית ומנהל המדור לכירורגיה לפרוסקופית מתקדמת ובריאטרית,
הקריה הרפואית רמב"ם ,חיפה
Conversion of Mini-GB to RYGB : Considerations and Pitfalls
ד"ר גדעון סרוקה ,סגן מנהל המחלקה הכירורגית ,מרכז רפואי בני-ציון ,חיפה
דלף מאוחר  5שנים אחרי ניתוח שרוול – מצגת וידאו
ד"ר מיכאל סגל ,מרכז רפואי ת״א
ניתוח בריאטרי חוזר
ד"ר חרבי חלאילה ,מרכז רפואי קפלן

12:30

ארוחת צהריים

11:10-11:20
11:20-11:30
11:30-11:40
11:40-11:50
11:50-12:00
12:00-12:10

בחסות:

