""הכירורגיה בעידן המהפכה הטכנולוגית
 בוקר- 2011 , ביוני29 ,יום רביעי
מליאה
התכנסות והרשמה

09:30 – 09:00

פתיחה
יו"ר הכינוס פרופ' דורון קופלמן

10:15 – 09:30

ברכות
סגן שר הבריאות הרב יעקב ליצמן
יו"ר איגוד הכירורגים ד"ר ריקרדו אלפיסי
Surgical innovation & the future of surgery
 פרופ' מרדכי גוטמן, פרופ' אבי ריבקינד:יו"ר

11:20 – 10:15

The Third Nathan Rabinovici Memorial Lecture
“Global Trends in Surgery”
(Presenting Prof. L.D. Britt – Prof. Reuven Rabinovici)

10:50 – 10:15

"Rocky road of Surgical Innovation"
(Presenting Prof. Mehran Anvari – Prof. Doron Kopelman)

11:20 – 10:50

הפסקת קפה וביקור בתערוכה
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11:40 – 11:20

13:10 – 11:40
12:00 – 11:40

Robotics
יו"ר :פרופ' יורם קלוגר ,פרופ' אריאל הלוי
Robotic remote tele-surgery; from research to clinical reality
Prof. Mehran Anvari

12:20 – 12:00

רובוטיקה בבתי חולים בישראל :הדסה ושיבא
פרופ' משה רובין ,ד"ר יואב מינץ

12:40 – 12:20

מחשבות על רובוטיקה – כוונים ועתיד
פרופ' גבי ברבש

12:50 – 12:40

)Novel device (Telelap
Prof. Michael Stark

13:10 – 12:50

Future developments in robotic surgery
Prof. Mehran Anvari

13:50 – 13:10

Panel – Future of Robotics – A Fantasy or Reality
יו"ר :פרופ' יוסף קלאוזנר ,פרופ' דורון קופלמן
בהשתתפות:

Prof. L.D.Britt, Prof. M. Anvari, Prof. M. Stark
ד"ר יואב מינץ ,ד"ר אחמד עסליה ,פרופ' משה רובין ,פרופ' גבי ברבש

14:50 – 13:50

ארוחת צהריים

Surgical aspects of anti thrombotic therapy – state of the art 15:20 – 14:50
יו"ר :ד"ר ויקטור עסאף ,ד"ר עידו אולשה
15:20 – 15:15

מרצה :ד"ר אשר וינדר – יח' הקרישה בית חולים וולפסון
דיון
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יום רביעי 29 ,ביוני - 2011 ,אחה"צ

הרצאות במושבים מקבילים
18:50 – 15:20

מושב מס'  :1טראומה
יו"ר המושב :ד"ר גיא לין ,ד"ר יורם קליין

15:55 – 15:20

Management of the open abdomen and abdominal wall reconstruction
Prof. Michael Sugrue, Ireland

16:15 – 15:55

"New vital signs for an old problem - using nonlinear mathematics to
"Triage the critically wounded
Dr. Daniel Weiss, USA

16:40 – 16:15

Resuscitation and hemorrhage control management errors
Prof. Michael Sugrue, Ireland

16:50 – 16:40

17:20 – 16:50

17:45 – 17:20

השפעת מתן דם ישן לעומת דם טרי במודל של הלם המורגי בחולדות
חיים פארן ,גבריאל בוטנרו ,אורי אבדי ,עדה מגן ,טניה קוגן ,עופר זיו ,מרטין אליס

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

מושב מס' ) 1המשך( :טראומה
דיון "שולחן עגול"
יו"ר :ד"ר דני סימון ,ד"ר דרור סופר

הצגת מקרים )ד"ר גיא לין(
Hemodynamic stability: an illusory concept
דיון "שולחן עגול":
משתתפים Prof. Michael Sugrue, :ד"ר מיקי שטיין ,ד"ר יורם קליין ,ד"ר דני סימון ,ד"ר דרור סופר
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19:00 – 17:45

מושב מס' ) 1המשך( :טראומה
Free Papers – Oral Presentations
7 min. each
יו"ר :ד"ר בוריס קסל ,ד"ר גדי שקד
"הבטן הפתוחה" – יותר מאפשרית?
אמיר מזור ,מיכאל שטיין ,גנש רמלינגם ,אולג קמינסקי
המיקום האנטומי של שברים בצלעות קובע את שכיחות הסיבוכים וחומרתם
גיא לין ,טטיאנה צ'ייקה ,האני באחוס ,אדוארד אלטמן
מודל ייחודי להערכת חבלה מאחורי מיגון
)(BABT behind armor blunt trauma
שחר גרונר ,איריס אמריליו ,דנה בנס ,אלון וולף ,דורון פישר ,איילת ערן ,יורם קלוגר
התמודדות עם מתארי טראומה בעידן החדש – הניסיון של הצבא האמריקני בעיראק
צבי פרי ,אבי יצחק ,אורי נץ
ועדת איכות בטראומה – שיטת העבודה וסיכום ניסיון המרכז הרפואי קפלן
יורם קליין ,מרגו נבו
סיבוכים בעקבות תסחוף של עורק הטחול במסגרת הטיפול הלא ניתוחי בפגיעות
חבלתיות של הטחול
אילון להט ,אורי רימון ,לריסה גורנדה ,מרדכי גוטמן ,דני סימון
לאפארוטומיות דחופות בחולים מעל גיל 90
יורם קליין
חבלה קהה בעורק הכילייה
קלוגר יורם ,מר בן-ישי אופיר ,מר בראונר ערןת מר עופר עמוסת מר עבוד ויאסם ,מר
באחוס האני
המיקום האנטומי של שברים בצלעות קובע את שכיחות הסיבוכים וחומרתם
גיא לין ,טטיאנה צ'ייקה ,האני באחוס ,אדוארד אלטמן
מודל ייחודי להערכת חבלה מאחורי מיגון
)(BABT behind armor blunt trauma
שחר גרונר ,איריס אמריליו ,דנה בנס ,אלון וולף ,דורון פישר ,איילת ערן ,יורם קלוגר
התמודדות עם מתארי טראומה בעידן החדש – הניסיון של הצבא האמריקני בעיראק
צבי פרי ,אבי יצחק ,אורי נץ
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16:50 – 15:20

מושב מס'  :2טכנולוגיות תרופתיות חדשות
יו"ר המושב :ד"ר אריה ביטרמן ,ד"ר חיים פארן

15:45 – 15:20

ד"ר ליאור שושן ,חברת טבע

16:10 – 15:45

פרופ' עידית מטות ,חברת MSD
From nano-technology to lipoosmes as nano-drugs
and nano-medical devices.

16:45 – 16:10
פרופ' חזי ברנהולץ
16:50 – 16:45

דיון

17:20 – 16:50

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

18:00 – 17:20

מושב מס' ) 2המשך( :עידן המהפכה הטכנולוגית
יו"ר :פרופ' עמרם איילון ,פרופ' מיכה רבאו

Debate
17:35 – 17:20

טכנולוגיות כירורגיות חדשות ,האם אנחנו מובילים או מובלים?
פרופ' משה פפא

17:50 – 17:35

אין ספק ,אנחנו המובילים
ד"ר עמיר סולד

18:00 – 17:50

דיון

19:00 – 18:00

ישיבה פרופסיונאלית – איגוד הכירורגים
יו"ר :ד"ר ריקרדו אלפיסי
בתוכנית:
 סקירות קצרות ראשי חברות בת -סקירת אתר האינטרנט של איגוד הכירורגים – ד"ר און סיבירסקי

5

16:50 – 15:20

מושב מס'  :3כירורגיה הפטו-ביליארית
יו"ר המושב :פרופ' אחמד עיד ,ד"ר פרנקלין גרייף

15:50 – 15:20

Debate: Metastesectomy vs RF ablation in colorectal liver metastases
 בעד מטסטזקטומיה  -ד"ר מנדי בן חיים ,מרכז רפואי תל אביב -בעד אבלציה  -פרופ' אברהם צרניאק ,מרכז רפואי שיבא

16:10 – 15:50

Current surgical approach extrahepatic cholangiocarcinoma
פרופ' ריצ'רד נקש ,מרכז רפואי תל-אביב

16:30 – 16:10

The impact of intraoperative ultrasound in pancreatic surgery
ד"ר ברק בר זכאי ,מרכז רפואי שיבא

16:50 – 16:30
?Laparoscopic partial hepatectomy – The future
ד"ר אריה אריש ,מרכז רפואי רמב"ם ,חיפה

17:20 – 16:50

הפסקת קפה וביקור בתערוכה
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18:30 – 17:20

מושב מס' ) 3המשך( :כירורגיה הפטו-ביליארית
Free Papers – Oral Presentations
8 min. each + 14 min. joint discussion
יו"ר :פרופ' סולי מזרחי ,ד"ר ריאד חדאד
המורפולוגיה והפיזור של בלוטות הריר במערכת המרה; מבט חדש ומשמעות קלינית.
מ .שראלי ,י .צנוקוודזה ,ד .זיפל ,א .ולאנו ,מ .פפא

Hand-Assisted Laparoscopic Surgery (HALS) for Liver Tumors
Riad Haddad, Dorit Eisenberg, Arek Aden Menachi Baezelai, Mariana Steiner,
Eli Zockerma , DavId Hazzan, Arie Bitterman
Laparoscopic Liver Resection
Riad Haddad
תוצאה של כריתת כבד לפרוסקופית לגרורות של סרטן המעי הגס ב 25-חולים
I Nachmany, KT Nguyen, CT Gamblin, A Tsung, JW Marsh , DA Geller
הטיפול הכירורגי בהצרות ההשקה של צינור המרה בחולים לאחר השתלת כבד
מוחמד עדילה ,סמיר אבו גזאלה ,מוחמד פרוג'ה ,הדר מרחב
הרס באמצעות גלי רדיו ) (RFAבשיטה לפורוסקופית של גידולים בכבד שאינם
ממקור מעי הגס.
ד .זיפל ,א .ולאנו ,ב .בר זכאי ,מ .פפא ,א .צרניאק
חשיפת הבטן בניתוחי לבלב – האם יש צורך בבדיקה הסטולוגית של הרצועה
העגולה ורצועת הפלציפורום
אופיר בן ישי ,טטיאנה דורפמן ,אריה אריש,ישי לכטר ,יורם קלוגר
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16:50 – 15:20

מושב מס'  :4כירורגיה אנדוקרינית
Free Papers – Oral Presentations
8 min. each + 9 min. joint discussion
יו"ר המושב :פרופ' מיכאל קראוס ,פרופ' שבתאי
Successful Localization of Recurrent Thyroid Cancer in
Re-operative Neck Surgery Using Ultrasound-Guided Methylene
Blue Dye Injection
Anat Harari, Rebecca Sippel, Ruth Goldstein, Jessica Gosnell
Quan-Yang Due, Orlo Clark
ניתוח בלוטת יותרת התריס במבוגרים הלוקים ביתר פעילות ראשוני
צבי פלד ,חיים גילשטיין ,בשארה בשארה ,מיכאל קראוס ,מיכל מקל
טומוגרפיה מחשבית ,ארבע ממדית ,בחולים הלוקים ביתר פעילות ראשוני של
בלוטת יותרת התריס
רויטל לינדר ,דורון פישר ,בשארה בשארה ,מיכאל קראוס  ,מיכל מקל
יתר פעילות ראשוני של יותרת בלוטת התריס ) (PHPTבהריון :מצב חירום אמיתי
אבינועם נבלר ,דן רוזין ,מחמוד נאטור ,מרדכי גוטמן ,משה שבתאי
מעקב ארוך טווח אחרי החולים שעברו כריתת יתרת התריס זעיר פולשנית לשם
טיפול בתפקוד יתר ראשוני
Raghunandan Venkat, Ralph Tufano, Eric Schneider, Alan Dackiw,
גנאדי קוניאבסקי Martha Zeiger,
תפקידו של על קול צווארי לשם הערכת בלוטות לימפה בחולים עם קשרים בבלוטת
התריס עם ציטולוגיה חשודה או לא ניתנת להגדרה
Rashmi Roy, Raghunandan Venkat, Erin Felger, Zita Shiue, Eric Schneider,
גנאדי קוניאבסקיMartha Zeiger ,
כריתה לפרוסקופית של גידולים גדולים של יותרת הכליה
דמיטרי פדייב ,ענר קינן ,ורד אבידן ,פתחיה רייסמן
כריתה תת-שלמה של יותרת הכליה בגידולים ראשוניים דו-צדדיים
איתמר אשכנזי ,מיכאל קראוס ,ענת יפה ,אורווה יונס ,בוריס קסל ,ריקרדו אלפיסי
בדיקה על-בררנית של הורמון בלוטת יותרת-התריס )  (PTH-SVSלפני ניתוח זעיר-
פולשני ביתר פעילות ראשונית של בלוטת יותרת-התריס )(PHPTבחולים עם מיפוי
 SESTAMIBIשלילי
קראוס מיכאל ,איש שלום צופיה ,עופר עמוס

17:20 – 16:50

הפסקת קפה וביקור בתערוכה
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18:35 – 17:20

מושב מס' ) 4המשך( :סימולציה  +כירורגיה אונקולוגית
Free Papers – Oral Presentations
8 min. each + 8 min. joint discussion
יו"ר :פרופ' הרברט פרוינד ,פרופ' אריאל הלוי

17:55 – 17:20
הרצאה  -סימולציה לניתוחים לפרוסקופיים ) 15דקות( – פרופ' דורון קופלמן
דיון – עתיד הסימולציה בהכשרת הכירורג )בתחומים השונים של הכירורגיה(
מנחים :פרופ' הרברט פרוינד
פרופ' אריאל הלוי
משתתפים :ד"ר עודד זמורה ,ד"ר גדעון סרוקה ,ד"ר אחמד מחאג'נה ,ד"ר שלומי
ישראלית ,ד"ר אריה אריש ,ד"ר יצחק פפו.
18:35 – 17:55

Free Papers – Oral Presentations
פיזור התאים וביטוי הגן לגרלין בקיבות של מטופלים עם השמנת יתר חולנית אחרי
כריתת שרוול קיבה.
דוד גויטיין ,דורון לדרפיין ,רונית ציוני ,אווה קגנובסקי ,משה רובין
The effect of vitamin A and vitamin D on proliferation and differentiation
Of breast cancer initiating cells/stem cells
Shira Saadian, Gilmor Keshet, Itay Pickholtz, Moshe Papa, Ronit Yarden
הטיפול בתאי אימונים משופעלים שנלקחו מגידול מלנומה ) (TILsואינטרלוקין ;2-
ההיבט הכירורגי.
ד .זיפל ,מ .בסר ,ר .שפירא ,א .בן-נון ,ט .דוידסון ,א .טרבס ,ג .מרקל ,ד .גויטין,
י .שכטר ,מ .פפא
כריתה אונקופלסטית של גידולי השד – כלי עזר נוסף בשימור השד.
משה פפא ,ברנע יואב ,שפלן מיכאל ,וינקלר אייל ,אילון שלמה ,זיפל דב ,וולאנו אדריאן,
בן דוד מירב ,קאופמן בלה ,ופאלוך שני
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16:50 – 15:45

מושב מס' Breast surgery :5
Free Papers – Oral Presentations
8 min. each + 9 min. joint discussion
יו"ר :פרופ' חנוך קשתן ,פרופ' יצחק לוי

מחקר רטרוספקטיבי בסדרת חולות רציפה בשימוש במערכת Margin Probeלזהויי שולי
כריתה חיוביים והפחתת ניתוחים משמרי שד חוזרים
בוריס יופה ,איליה ליבשיץ ,פיוטר וינשטין
טכניקה חדישה להדמייה של שאתות בשד באמצעות גלי  microwave -סקר היתכנות
יצחק פפו ,ורדה קנט ,מיה לאונוב ,תמי קרני ,אילן וסרמן ,יהודית זנדבנק ,עירית דינור
מסטקטומיה עם שחזור מידי בנשים עם שדיים גדולים  -שיטה ניתוחית חדשה ,אתגר
לכירורג ולפלסטיקאי
רפי קליין
הערך המנבא של בלוטת הזקיף לאחר טיפול נאו-אדג'ובנטי בחולות סרטן השד -הנסיון
בשיבא
מורן זרחין ,שני פאלוך שמעון ,דני רוזין ,בלה קאופמן ,תמי מודיאנו ,מרדכי גוטמן ,משה פפא,
משה שבתאי
אפיון  Ductal Carcinoma In Situבעלי קולטן חיובי לאסטרוגן האם מדובר במחלה שונה
שי לייבזון ,צבי פרי ,מייקל קורץ
השוואת איכות חיים ארוכת טווח בין דיגום בלוטת הזקיף לבין דיסקציה לא טיפולית של בית
השחי בחולות עם סרטן השד
אורי יסלוביץ ,ארנון לביא ,שרי ויצן ,אילנה האס ,צבי קויפמן ,חיים פארן
ביטוי יתר של  Skp2מהווה סמן לפרוגנוזה נמוכה ותנגודת לדוקסורוביצין בחולות עם סרטן
שד מוקדם
הרשקו דן ,עבו בנימין ,בן יצחק עופר

17:20 – 16:50

הפסקת קפה וביקור בתערוכה
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19:00 – 17:20

מושב מס' ) 5המשך(Breast surgery :
Free Papers – Oral Presentations
8 min. each +20 min. joint discussion
יו"ר :פרופ' אריה איתן ,פרופ' בוריס יופה

The Role of BRCA1 in initiation and termination of the DNA damage response
Eyal Kesner, Itay Pickholtz, Sally Metsuyanim, Moshe Papa and Ronit Yarden
סרטן שד מולטי פוקאלי ומולטי סנטרי
דנה זייד ,רון לביא ,יהודית זנדבנק ,אריאל הלוי ,בר צ'יקמן
כריתה משמרת עור ופטמה ושחזור מידי" -הכי קרוב למקור שניתן"
משה פפא ,ברנע יואב ,שפלן מיכאל ,וינקלר אייל ,אילון שלמה ,זיפל דב ,וולאנו אדריאן,
קאופמן בלה ,בן דוד מירב ופאלוך שני.
קורלציה קלינית ופתולוגית לביטוי של  Fascinבחולות עם סרטן שד בדרגת
התמיינות נמוכה
בר צ'יקמן ,רון לביא,ג .טולסטוב ,ל .הבלר ,א .קפייב ,יהודית זנדבנק ,אריאל הלוי
BRCA1 promoter methylation and protein expression in early stages
of Non-Small-Cell Lung Cancer
Oranit Zadok, Maya Damianovich, Marina Perlman, Camila Avivi,
Sarit Aviel-Ronen, Amir Onn, Rachel S. Levy-Drummer, Uri Nir,
Ronit Yarden,Moshe Papa
המשמעות של הגורמים הביולוגים בהתקדמות סרטן שד בדרגת התמיינות נמוכה
בר צ'יקמן ,רון לביא ,גלב טולסטוב ,ליליאנה הבלר ,אנדריי קפייב ,יהודית זנדבנק,
אריאל הלוי
ממצאים שפירים ) (BBDבשד -האם אכן כך? מה המשמעויות ארוכות הטווח?
תוצאות מעקב של  25שנה.
פפא משה ,שטרית אנגלה ,אוברמן ברניס ,פלדמן דנה ,לובין פלורה ,פאלוך שני
וסדצקי סיגל.
ביטוי של  Bcl2ו  P53כגורמים פרוגנוסטים בחולות עם סרטן שד בדיפרנציאציה
נמוכה
בר צ'יקמן ,אנדרי קפייב ,רון לביא ,גלב טולסטוב ,ליליאנה הבלר ,סרגיי וסינביץ,
יהודית זנדבנק ,אריאל הלוי
Triple negative (TN) breast cancer
מהן תכונות החולות ואופי הגידולים הללו בציבור הישראלי?
יצחק פפו ,תמי קרני ,ורדה קנט ,א .בזרוקוב ,ע .דינור ,אילן וסרמן ,י .זנדבנק ,א .הלוי
האם השימוש בהדמיה מגנטית לאבחון מחלות השד נעשה בצורה תואמת את
ההנחיות? – בדיקת הלימה ב 120נבדקות.
פפא משה ,זיפל דב ,אילון שלמה ,פלדמן דנה ,סקוט דן ,וונטוררו מוריס ,וולאנו אדריאן,
שראלי מירב וסקלייר מירי.
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יום רביעי 29 ,ביוני - 2011 ,ערב
תכנית חברתית – במלון קראון פלאזה

ארוחת ערב

חלוקת תעודות הוקרה מטעם האיגוד – ד"ר אלפיסי
פרופ' אריה דורסט )מציג – פרופ' מיכאל קראוס(
פרופ' משה חשמונאי )מציג – פרופ' דורון קופלמן(

פרסים לעבודות מצטיינות
ע"י ועדת התקצירים בראשות פרופ' קלוגר

הופעה – ישראל קטורזה
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 – בוקר2011 , ביוני30 ,יום חמישי
מליאה
ביום זה אנו מארחים את חברי האיגוד הגסטרואנטרולוגי לדיון בנושאים בעלי ענין משותף
רישום וקפה
Laparoscopic surgery
 ד"ר אהוד מלצר, ד"ר אבראהים מטר:יו"ר

08:30 - 08:00
09:30 – 08:30

"When will operative laparoscopy replace almost all laparotomies
In 100, 70, 50 or 25 years from now?"
Prof. Camran Nezhat – Stanford Medical Center

09:00 – 08:30

(Presenting Prof. Camran Nezhat- Prof. Kopelman)

Gastric Bypass is a valid option for treatment of severe GERD
in morbid obese patients
Prof. Mehran Anvari

Laparoscopic Vs. Endoluminal surgery
 פרופ' זמיר הלפרן, ד"ר איגור ווקסמן, פרופ' פתחיה רייסמן:יו"ר

09:30 – 09:00

11:00 – 09:30

UPDATE – NOTES
( ד"ר יעל קופלמן )גסטרואנטרולוגיה,(ד"ר יואב מינץ )כירורגיה

09:50 – 09:30

UPDATE – Anti-Reflux surgery

10:10 – 09:50

( ד"ר אלאן סוויסה )גסטרואנטרולוגיה,(ד"ר נחום בגלייבטר )כירורגיה
UPDATE – Bariatric surgery
( ד"ר סיגל פישמן )גסטרואנטרולוגיה,(ד"ר אחמד עסליה )כירורגיה

10:30 – 10:10

דיון פתוח

11:00 – 10:30

הפסקת קפה וביקור בתערוכה
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11:30 – 11:00

Gastroenterology & Surgery

:45 – 11:30

יו"ר :פרופ' אלון פיקרסקי ,פרופ' יהודה חוברס
12:15 – 11:30

“The Eagle versus the Snake- emerging platforms In gastrointestinal
surgery and endoscopy and the future of gastrointestinal intervention
Prof. Jay Pasricha, Stanford Medical center

12:45 – 12:15

“The Evolution of Gastrointestinal Endoscoy and it’s impact on Training
”in General Surgery
Prof. Jeffrey Ponsky, Case Western medical center

13:30 – 12:45

– Panel – The future of endoscopic surgery
?A bitter struggle, or fusion
יו"ר :ד"ר עמיר סולד ,ד"ר אלכס גלר

מנחים :ד"ר עמיר סולד ,פרופ' דורון קופלמן ,ד"ר אלכס גלר
משתתפים Prof. Jay Pasricha, Prof. Jeffrey Ponsky, :פרופ' ברטי פרוינד,
פרופ' פתחיה רייסמן ,פרופ' רמי אליקים ,פרופ' אלון פיקרסקי ,פרופ' בר-מאיר
14:30 – 13:30

ארוחת צהריים

יום חמישי 30 ,ביוני – 2011 ,אחה"צ
מושבים מקבילים
18:30 – 14:30

מושב מס'  :6איגוד גסטרואנטרולוגיה והפטולוגיה
האם המהפכה הטכנולוגית משפרת את האבחון המוקדם של סרטן המעי הגס ומורידה תמותה?
יו"ר :פרופ' נדיר ארבר ,פרופ' אלכס פיש

15:25 – 14:30

הכנה לפני הבדיקה:
שיטות הכנה שונות או חוקן ניקוי )קולוסקפה( – פרופ' איתן סקפה
שיפור ההכנה בזמן הבדיקה ) 5דק' למצגת(:
 – Easy glideד"ר מנחם מושקוביץ
 – Med-Jetפרופ' זמיר הלפרין
 – Jet-Prepפרופ' רמי אלייקים
 – Motus GIד"ר אורי סגול
סיכום המלצות ודיון
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16:00 – 15:25

מושב מס' ) 6המשך( :שיפור הנגישות למעי האם תשפר ההיענות
יו"ר :ד"ר אורי סגול ,פרופ' צבי פיירמן

קולונוסקופיה משופרת ) – (Smartפרופ' שמואל אדלר
) – Self propel (GI Viewד"ר ארווין סנטו
קפסולה – פרופ' רמי אליקים
סיכום ,המלצות ודיון פנל
16:30 – 16:00

17:25 – 16:30

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

מושב מס' ) 6המשך( :שיפור הראיה ,האם משפר גילוי וזהוי פוליפים
יו"ר :פרופ' יאן גרלניק ,ד"ר ארווין סנטו

הקדמה
 - Confocal, I-Scan, Fice, NBI, HDד"ר אולגה ברקאי
שיפור זוית הראיה -העין השלישית - ,Peer Medical ,ד"ר אורי סגול
סיכום המלצות ודיון

18:20 – 17:25

מושב מס' ) 6המשך( :טכנולוגיות חדשות לא אנדוסקופיות -האם תחליף לאנדוסקופיה
יו"ר :פרופ' פרדי קוניקוף ,פרופ' ערן גולדין

דם סמוי בצואה – ד"ר זהר לוי
בדיקות צואה DNAומיקרו  - ,RNAד"ר יעל גולדברג ,ד"ר רויטל קריב
בדיקות דם – פרופ' נדיר ארבר
סיכום המלצות ודיון
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16:00 – 14:30

מושב מס'  :7כירורגיה קולורקטלית
Free Papers – Oral Presentation
8 min. each + 10 min. joint discussion
יו"ר :ד"ר חגית טולצ'ינסקי ,ד"ר שמואל אביטל
מאפייני החולים הלוקים בדמם חוזר מסעיפים בכרכשת
ויסאם חורי ,חיים גילשטיין ,עאדל אבו סאלח ,יורם קלוגר
Impact of blood transfusion on long term outcome in laparoscopic
colorectal operations for curable colorectal cancer
רונן גינאה ,רון גרינברג ,רועי ענבר ,עינת שחם-שמואלי ,קרין אליעד ,איאן וויט,
שמואל אביטל
) Transanal Endoscopic Microsurgery (TEMבטיפול בנגעים ברקטום
העליון
,
איגור ייגוב ,ויסאם חורי ,יורי גימלפרב ,נידאל עיסא ,יורם קלוגר ,דני דואק
תוצאות ארוכות טווח של שימוש בדבק ביולוגי לתיקון פיסטולות פריאנאליות
מורכבות
עודד זמורה ,דוד נויפלד ,נדב חיים ,יחיאל זיו ,חגית טולצ'ינסקי ,משה קולר ,מרט חייקין
טווח הביטוי של רנ"א לא מקודד - CCAT-1בסרטן המעי הגס
בלאל עליאן ,נדיה אליאייב ,ויקטוריה ציבין ,אלכסנדר סטויאדינוביץ ,מרינה רויצתוציר,
בארי טרינק ,דויד הללה ,עלי גור ,אחמד עיד ,אבירם ניסן
כריתה משמרת לעומת כריתה אבדומינו-פרינאלית בחולים עם קרצינומה של
הרקטום .מגמות לאורך  12שנים.
זכר שפירא ,רון לביא ,סרגיי נווה ,נתן פולוקשט ,אילן ווסרמן ,זיו יחיאל ,אריאל הלוי
תוצאות ארוכות טווח של כריתה מקומית אחרי תגובה פטולוגית מלאה לטיפול
כימורדיוטרפי טרום ניתוחי לסרטן של הרקטום
נידאל עיסא  ,אלחנדרו מורנינקס ,אלדד פובזנר ,זאב דרזניק,
) Transanal Endoscopic Microsurgery (TEMלכריתת נגעים תת-ריריים
בחלחולת ומאחוריה
ויסאם חורי ,ויסאם עבוד ,דועאא עוכאשה ,יורם קלוגר ,דני דואק
) Transanal Endoscopic Microsurgery (TEMחוזר אפשרי ואף בטוח
חיים גילשטיין ,ויסאם חורי ,איוואן טרוצ'נסקי ,יורם קלוגר ,דני דואק
אבחון גידולים במעי הגס מתאחר בצעירים לעומת מבוגרים למרות הסתמנות
קלינית זהה
אופיר בן ישי ,צבי פלד ,אמירה עותמן ,ערן בראונר ,בני פרסון ,יורם קלוגר

16:30 – 16:00

הפסקת קפה וביקור בתערוכה
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Imaging in rectal cancer :( )המשך7 'מושב מס

17:25 – 16:30

 ד"ר אוסאמה אבו חטום, ד"ר דניאל דואק:יו"ר
Prof. Einat Even Sapir - PET CT in rectal cancer

16:50 - 16:30

Prof. Sara After - Pelvic MRI in rectal cancer

17:10 – 16:50
דיון

New technology in hemorrhoidal surgery :( )המשך7 'מושב מס

17:25 – 17:10
17:50 – 17:25

 ד"ר יחיאל זיו:יו"ר
New technology in hemorrhoidal surgery
Prof. Tomas Skricka, Czech Republic

17:50 – 17:25

Panel - Rectal Cancer - The Difficult Cases :( )המשך7 ' מושב מס18:30 – 17:50
 ד"ר עודד זמורה, פרופ' יואל סייפן:יו"ר
 ד"ר עודד זמורה, פרופ' יואל סייפן:מנחים
, פרופ' שרה אפטר,ספיר- פרופ' עינת אבן, ד"ר יחיאל זיו, פרופ' מיכה רבאו:משתתפים
Prof. Tomas Skricka ,פרופ' אלון פיקרסקי

 כירורגיה אונקולוגית:8 'מושב מס

16:00 – 14:30

 פרופ' יורם קלוגר,  פרופ' מרדכי גוטמן:יו"ר המושב
The new horizon – Personalized medicine in surgical oncology
Prof. Hochberg, Hebrew University

14:50 - 14:30

In-vivo real time imaging in surgical oncology
Prof. A. Nissan, Rabin MC

15:10 - 14:50

The impact of accelerated partial breast irradiation on
Oncological breast surgery
Prof. D. Hershko, Rambam

15:30 - 15:10

Abdominal sarcomas principles of treatment
Prof. J. Klausner, Tel Aviv MC

15:50 - 15:30

הפסקת קפה וביקור בתערוכה
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16:30 – 16:00

17:35 – 16:30

מושב מס' ) 8המשך( :כירורגיה אונקולוגית
Free Papers – Oral Presentation
8 min. each + 9 min. joint discussion
יו"ר :פרופ' אהוד קליין ,פרופ' משה פפא
שומן ויסצרלי כגורם מנבא שלילי בסרקומות של הרטרופריטונאום
מיכאל פפולאס ,רועי וייזר ,פביאן גרסטנהבר ,אחמד מחאמיד,
גליה רוזן ,ניר לובצקי ,עידו נחמני ,רישרד נקש ,יוסף קלאוזנר ,גיא להט
 D2 Gastrectomyניסיון של מחלקתנו בניתוחי סרטן הקיבה
יורי גולדס ,משה שבתאי ,עמרם איילון ,דני רוזין ,מוטי גוטמן
שימוש באצטון למיצוי יתר של בלוטות לימפה בניתוחי קולון ורקטום
רון לביא ,זכר שפירא ,סרגיי נווה ,אינו שפרבר ,אריאל הלוי ,יהודית זנדבנק
הגישה הכירורגית לגידולים  Neuroendocrineראשוניים של התריסריון
מאיר רצ'קימן ,יוסף אלברטון ,מירב פרנקל ,פתחיה רייסמן
מגמות בסרטן הקיבה בישראל1990-2007,
אנדרוניק קפייב
מגמות בפיזור בלוטות הלימפה בחולים עם קרצינומה של המעי הגס
דרור סגל ,מוחמד עיאד ,נתן פולוקשט ,רון לביא ,יהודית זנדבנק ,אריאל הלוי
הגישה הכירורגית לגידולים סרטניים ראשוניים וחוזרים של בלוטת יותרת הכיליה
ענר קינן ,פתחיה רייסמן ,דוד גרוס ,יוסף אלברטון
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18:40 – 17:35

מושב מס' ) 8המשך( :כירורגיה אונקולוגית
Free Papers – Oral Presentation
8 min. each + 9 min. joint discussion
יו"ר :פרופ' ברוך שפיץ ,פרופ' דניאל הרשקו
ניתוח ע"ש וויפל בקשישים :תמותה ,תחלואה ארוכת טווח ואיכות חיים
פביאן גרסטנהבר ,גיא להט ,ג'ולי גרוסמן ,ניר לובסקי ,ערן איצקוביץ,
עידו נחמני ,רונן סבר ,מנחם בן חיים ,רישרד נקש ,יוסף קלאוזנר
טיפול במזותליומה צפקית ממארת ע"י כריתה רדיקלית בשילוב הזלפה תוך צפקית
של כימותרפיה מחוממת
ד .דיין ,סובחי אבו עביד ,יוסף קלאוזנר
כריתה רדיקלית בשילוב הזלפה תוך צפקית של כימותרפיה מחוממת
בפסאודומיקסומה פריטונאי ואדנוקרצינומה מוצינוטית של התוספתן
ד .דיין ,סובחי אבו עביד ,יוסף קלאוזנר
 HER2/neuבחולים עם סרטן קיבה
אנדרוניק קפייב
קשר בין בלוטת זקיף חיובית לדרגת ההתמיינות התאית בחולים עם אדנוקרצינומה
של הקיבה
אנדרוניק קפייב
מקום הלפרוסקופיה הדיאגנוסטית בחולים עם שאת ממאירה בלבלב
ע .גתות ,רון לביא ,ב .ציקמן ,א .מרקון ,ז .שפירא ,אריאל הלוי
כריתת כבד בשני שלבים בעזרת אנרגית גלי קול בחולים עם מחלה כבדית גרורתית
ממקור מעי גס שאינה נתיחה  .גישה רב מערכתית
בר זכאי ברק

19

16:00 – 14:30

מושב מס'  :9פורום מתמחים )מתאם -פרופ' פתחיה רייסמן(
)Oral presentations (8 min. each
10 min. joint discussion
יו"ר המושב :ד"ר ענר קינן )ביה"ח שע"צ( ,ד"ר אורי קפלן )ביה"ח העמק(
העתקת המעי גס כתחליף לוושט בשני צוותים
שחר גרונר ,יורם קלוגר ,לאל אנסון בסט ,רן קרמר
תוצאות ביניים של בדיקת קצב התרוקנות הקיבה מחומר ניגוד בחולים אשר עברו
 CTבטן בחשד לדלקת חריפה של התוספתן
אילנה האס חמיש ,אורי יסלוביץ ,סטניסלב שיכמן ,אילן ארז ,רבקה זיסין ,חיים פארן
מתן תוך צפקי של חומצות שומן מסוג אומגה  (Omegaven) 3משפר את תגובת
המעי לפגיעה מסוגאיסכמיה רה-פרפוזיה במודל חולדה
נדב סלייפר ,ג'ורג' מוגילנר ,ילנה צ'מודנוב ,איברהים מטר ,איגור סוחוטניק
ניקוז מלעורי של כיס המרה בחולים בסיכון ניתוחי גבוה עם דלקת חריפה של כיס
המרה
חסן קיס ,מוחמד עיאד ,אלכס שוסטרמן ,עמיר פאר ,אלכס אלטשולר ,אריאל הלוי
פגיעות קהות בכלי דם צוואריים – חמש שנות ניסיון במרכז אחד
ערן בראונר ,אופיר בן ישי ,יעקב אמסלם ,יורם קלוגר ,האני באחוס
פיום קנה מלעורי ללא שימוש בברונכוסקופיה – ניסיוננו עם  800מקרים
מיכאל שטיין ,גנש רמלינגם ,איליה כגן ,אולג קמינסקי
דוקטור ,מה נראה לך? דיוק הערכת המנתח לאחר ביופסיה של קשר לימפה.
חיה שוורץ ,אברהם אביגדור ,עודד זמורה ,משה שבתאי ,מרדכי גוטמן  ,דני רוזין
השוואת הכוח הדרוש לתלישת רשתות שקובעו לפרוסקופית ע"י שני מכשירים
שונים להתקנת נעצים
רם אלעזרי ,מחמוד אבו-גזאלה ,עבד חלאילה ,יואב מינץ
הכנסת פורטאקט :האם קיים צורך בטיפול אנטיקואגולנטי ואנטיביוטי מניעתי?
אמג'ד שלבי ,עאדל אבו סאלח ,עבד מסאורה ,ויסאם חורי ,מיכאל תמר
Nobel Prize Surgeons
יניב קוזקוב

16:30 – 16:00

הפסקת קפה וביקור בתערוכה
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17:35 – 16:30

מושב מס' ) 9המשך( :פורום מתמחים
)Oral presentations (8 min. each
9 min. joint discussion
יו"ר :ד"ר אלון שוורץ )ביה"ח שע"צ( ,ד"ר אמיר בן יהודה )ביה"ח איכילוב(
השפעת הלפרוסקופיה על יכולת בוגרי ההתמחות בכירורגיה פתוחה :הדורשת
התערבות או "תהליך אבולוציוני" בלתי נשלט
עמיר בן יהודה ,דרור סופר ,יוסף קלאוזנר ,גיא להט
הליקובקטר פילורי בלוקים בהשמנת יתר חולנית שעברו ניתוח שרוול קיבה
צבי פלד ,חיים גילשטיין ,דועא עכאשה ,יורם קלוגר ,אחמד עסליה
חינוך כירורגי – מה הושג עד כה ולאן פנינו מועדות?
צבי פרי ,אורי נץ ,ליאוניד לנצברג ,שחר אטיאס ,סולי מזרחי
שביעות רצון של מתמחים בתחום הכירורגי והשפעתם על עתיד המקצוע
צבי פרי ,אסף אקר ,יריב פרוכטמן ,אורי נץ ,שחר אטיאס ,תמי ציוני ,אסף טוקר
זיהוי דרכים להתמודדות עם מצוקת כוח האדם במקצוע רפואי באמצעות "מחקר
פעולה" בכירורגיה הכללית :חקר מקרה
נורית ניראל ,אילה הנדין ,מיכה רבאו
התאמה בין ציוני בסיס בסימולטור ה  FLSובין נסיון לפרוסקופי קליני.
גדעון סרוקה
סרקומה רטרופריטוניאלית -כריתה מוצדקת גם במקרים "גבוליים"
ע .נחמני ,מ .זמל ,ג .להט ,ע .מרימסקי ,י .קלאוזנר
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18:40 – 17:35

מושב מס' ) 9המשך( :פורום מתמחים
)Oral presentations (8 min. each
9 min. joint discussion
יו"ר :ד"ר מועד פראג' )רמב"ם( ,ד"ר אורי נץ )סורוקה(
גיל החולה אינו מנבא תחלואה וסיבוכים
צבי פרי ,מיכל מקל ,אורי נץ ,אבי יצחק ,שחר אטיאס ,בוריס קירשטיין ,גורג'
גרינברג ,סולי מזרחי
לויקוציטוזיס בקבלה כמנבא תחלואה וסיבוכים
צבי פרי ,אורי נץ ,שי ליבזון ,תמי ציוני ,נועם ינקולביץ ,בוריס קירשטיין ,סולי
מזרחי
פקטור גדילה אלפא ממקור טסיות ) (PDGFαמעורר שחלוף של אפיתל המעי לאחר
כריתת מעי נרחבת בחולדה
נדב סלייפר,איגור סוחוטניק ,איברהים מטר ,יעקב בכר ,ג'ורג' מוגילנר
הטיפול בבקעים מורכבים ומסובכים של דופן הבטן
יגאל ימפולסקי
 Primary Epiploic Appendagitisהחקיין הגדול
מוניקה לניאדו ,גדעון סרוקה ,אברהים מטר
הענות הצוות הרפואי במחלקה הכירורגית לנטילת ידיים
ערן בראונר ,האני באחוס ,חיים גילשטיין ,חיה גרצנזון ,יורם קלוגר
הקשר בין משך הזמן מתחילת הסימפטומים של דלקת תוספתן חריפה ועד ביצוע
הניתוח לכריתת התוספתן לבין חומרת המחלה ,הסיבוכים ומשך האשפוז
אמג'ד שלבי ,אלה אגוזי ,ויסאם חורי ,אחמד מחאג'נה

16:00 – 14:30

מושב מס'  :10כירורגיה לפרוסקופית
יו"ר המושב :פרופ' ליאוניד לנצברג ,פרופ' משה רובין

15:30 – 14:30

UPDATE - Novel Technologies hernia repair
Prof. Tim Tollens, Belgium

16:00 – 15:30

Endoscopic Therapy for GERD
Prof. Jeffrey Ponsky, USA

16:30 – 16:00

הפסקת קפה וביקור בתערוכה
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17:35 – 16:30

מושב מס' ) 10המשך( :כירורגיה לפרוסקופית
)Oral presentations (8 min. each
9 min. joint discussion
יו"ר :ד"ר דני רוזין ,ד"ר אנדרי קידר
כירורגיה של ההשמנה :סיכום פעילות ותוצאות של  40שנות פעילות במחלקה
כירורגית אחת
איוון שוורץ ,עדה מגן ,חיים פארן ,גוסטבו לוי
התפקיד של טבעת קיבתית בניתוחי קיבה רסטריקטיביים – 30שנות
ניסיון קליני.
אליעזר אבינוח ,צבי פרי ,ליאוניד לנצברג ,סולי מזרחי
תוצאות של  46ניתוחים לפרוסקופים לתיקון של בקע סרעפתי ענק
אבי בנוב ,איוון שוורץ ,חיים פארן
 LAGBכטיפול בילדים ומתבגרים הסובלים מהשמנת יתר חולנית
אליעזר אבינוח ,צבי פרי ,ליאוניד לנצברג ,אבי יצחק ,סולי מזרחי
פיתוח פרוצדורה כירורגית לטיפול בסוכרת מסוג 2
דלית עמאר ,עבד חלאילה ,רם אלעזרי ,מחמוד אבו גזאלה ,גדעון זמיר ,אברהם
ריבקינד ,יואב מינץ
כריתה לפרוסקופית של גידולים ציסטיים וסולידיים בלבלב
ענר קינן ,יוסף אלברטון ,אלכסנדר מינץ ,ירון ארמון ,פתחיה רייסמן
כריתת לבלב רחיקני בגישה לפרוסקופית בסיוע ידני HALS Distal
Pancreatectom
רבין אסף ,ניסימוב ,בן שחר ,שמאי ,אייזנברג ,אריה ביטרמן ,ריאד חדאד
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18:40 – 17:35

מושב מס' ) 10המשך( :כירורגיה לפרוסקופית
)Oral presentations (8 min. each
9 min. joint discussion
יו"ר :ד"ר חסן קיס ,ד"ר ירון מינץ
השפעת התנקבות הקיבה על  ETCO2במודל פנימופריטונאום בחולדה
ויסאם חורי ,אולג דולקארט ,יורם קלוגר ,אבי ויינברום
מעכבי פוספודיאסטראז  PDE5מגנים בפני הידרדרות בתפקוד הכליתי עקב
פנאומופריטונאום בחולדות עם אי ספיקת לב.
בשארה בשארה ,נביל גרייב ,נירוז אבו סאלח ,הודא עואד ,זייד עבאסי
אנטי אוקסידנטים ממתנים נזק כליה במנגון איסכימיה-רפרפוזיה ואפופטוזיס
במהלך פנוימופריטונאום
ויסאם חורי ,אולג דולקארט ,אייל עמר ,יורם קלוגר ,אבי ויינברום
כריתה לפרוסקופית של המרירה תוך שימוש ב  1.5חתכים :תחליף זול ,פשוט וזמין
לניתוחים בחתך יחיד.
עמיר סולד
ניסיוננו בכירורגיה רובוטית בניתוחי אדרנל ומעקף לדרכי מרה
מחמוד אבו גזאלה ,רם אלעזרי ,עבד חלאילה ,נועם שוסמן ,סמיר אבו גזאלה ,מוחמד
עדילה ,אוסאמה קומציה ,גדעון זמיר ,יואב מינץ
סגירה סטנדרטית ומכוונת של פצע טרוקר
בוריס יופה ,יבגני שפיכלר
דימום מסיבי רב מוקדי ממקור המעי הדק כתוצאה משימוש בתרופות נוגדות דלקת
לא סטרואידליות – ) (NSAIDאתגר טיפולי.
אלון שורץ ,אנטוני פרשטנדינג ,ערן גולדין ,שרון ענב ,פתחיה רייסמן

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

יום חמישי 30 ,ביוני – 2011 ,ערב
ארוחת ערב בחצרות הקולג'

הופעה – שלומי שבן והפסנתר
24

יום שישי 1 ,ביולי – 2011 ,בוקר
מושבים מקבילים
07:30 –07:00

08:35 – 07:30

קפה

מושב מס'  :11טראומה
)Oral presentations (8 min. each
9 min. joint discussion
יו"ר המושב :ד"ר אליעזר מבור ,פרופ' איתן שילוני
פגיעות עמוד שידרה – שונות המגדר :האם אנו שונים?
מיכאל שטיין ,אליעזר סידון ,גנש רמלינגם
חזה דם מאוחר בפצועים עם שברים בצלעות
דרור סופר ,יוסי פז ,אביגיל שימונוב ,מקרין ואדים ,יוסף קלאוזנר
השתלת כבד דחופה מהחי בשל אי ספיקת כבד סוערת לאחר חבלה קהה לכבד.
תאור מקרה ייחודי.
יעקב גויכמן ,עידו נחמני ,דני סימון ,דרור סופר ,פטריק סורקין ,יוסף קלאוזנר ,רישרד
נקש ,מנחם בן-חיים
השימוש בעל-שמע להערכת פציעות תוך ביטניות באירוע מרובה נפגעים.
דרור סופר ,עדה קסלר ,עודד סולד ,קרל שולמן ,אביגיל שימונוב ,יוסף קלאוזנר
יעדי השחרור של פצועים ששרדו "טראומה" במרכז הרפואי תל-אביב
דרור סופר ,ואדים מקרין ,יוסף קלאוזנר
שירותי רפואה משלימה במחלקה כירורגית במרכז הרפואי בני-ציון  -הצגת מודל
לוגיסטי ומחקרי
אלעד שיף ,שמואל אטיאס ,צחי ארנון ,חיים חן ,גור קריינדלר ,אברהים מטר,
גדעון סרוקה
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09:40 – 08:35

מושב מס' ) 11המשך( :כיר' של לבלב  /כבד
)Oral presentations (8 min. each
9 min. joint discussion
יו"ר המושב :ד"ר אליעזר מבור ,פרופ' איתן שילוני
המהלך הטבעי ושיעורי ההישנות לאחר כריתת לבלב בניתוחים לטרום סרטן של
הלבלב  (IPMN),עם וללא סרטן חודרני
ניר לובצקי ,מיכאל פפולס ,גיא להט ,רישארד נקש ,יוסף קלאוזנר ,מנחם בן-חיים
דמם מאסיבי מאוחר מ"מיפרצת מדומה" לאחר ניתוח לבלב.
עמיר בן יהודה ,ניר לובצקי ,רישארד נקש ,יצחק קורי ,יוסף קלאוזנר מנחם בן חיים
 - WHIPPLEתמותה מוקדמת לאחר ניתוח
ויסאם חורי ,ערן בראונר ,רינאטו קאמפאניה ,אריה אריש ,יורם קלוגר
כריתת גרורות בכבד שאינן ממקור מעי גס או אנדוקריני – מחקר רב מוסדי
Ido Nachmany, , Srinevas K. Reddy, Evan Glazer, Mechteld de Jong,
Igor Dvorchik, , Timothy M Pawlik, Bryan M Clary, Steven A. Curley, T.
Clark Gamblin
ניתוחים נרחבים בשל  Xantogranulomatous cholecystitisהמחקה גידול
סרטני בכיס המרה.
עמיר בן יהודה ,ניר לובצקי ,יוסף קלאוזנר ,רישרד נקש ,מנחם בן חיים
האם תיסחוף הוריד הפורטלי כהכנה לכריתת כבד נרחבת בשל גרורות ממקור
הכרכשת והחלחולת מעודד הישנות גרורות בכבד הנותר ? A case-control
study.
יעקב גויכמן ,ניר לובצקי ,יצחק קורי ,עינת שמואלי ,יוסף קלאוזנר ,רישארד נקש ,מנחם
בן חיים
שימוש ב(  Bevacizumabאבסטין( בטרם ניתוח לכריתת גרורות ממקור הכרכשת
והחלחולת לכבד  (CRLM),בטוח ואינו מעלה את שיעור הסיבוכים הבתר ניתוחיים
אבן וינוגרד ,מיכאל פפולס ,גיא להט ,עינת שמואלי ,רישרד נקש ,יוסף
קלאוזנר ,מנחם בן-חיים ,ניר לובצקי
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08:35 – 07:30

מושב מס'  :12כיס מרה  /מעי גס  /בקע מפשעתי
)Oral presentations (8 min. each
9 min. joint discussion
יו"ר המושב :פרופ' זאב דרזניק ,ד"ר וסרמן אילן
The Renaissance of abdominal surgery – The Telelap concept
Michael Stark, Emilio Ruiz Morales
מחקר פרוספקטיבי על אספירציה של כיס מרה כטיפול בדלקת חריפה של כיס מרה
– תוצאות סופיות.
אילנה האס חמיש ,אילון להט ,סטניסלב שיכמן ,אורי יסלוביץ ,יגאל גריטון ,פבל
שמולבסקי ,חיים פארן
טיפול אנטיביוטי בדלקת חריפה וקלה של כיס המרה – מחקר פרוספקיטיבי רנדומלי
מבוקר
חגי מזא"ה ,עידו מזרחי ,אורי דיאור ,מאיר פינטו ,נטליה סימנובסקי ,מרוין שפירא,
אבירם ניסן ,הרברט פרוינד ,אחמד עיד
ניקוז מלעורי של כיס המרה כטיפול בדלקת חריפה  -תוצאות וגורמי כשלון
ענת לאור ,יורם קליין ,סרגיי לוין ,רפי מילר ,אוסקר ליפשיץ ,אלי מבור
תיקון בקע מפשעתי ע"ש קוגל – ניסיוננו הראשוני
פורת סוויד ,גדעון סרוקה ,דן שטיינברג ,נדב סלייפר ,חוסאם מאדי ,אברהים מטר
ניתוח לפרוסקופי לתיקון בקע מפשעתי ללא קיבוע של הרשת :תוצאות ראשוניות
שחר אטיאס ,צבי פרי ,סולי מזרחי ,בוריס קירשטיין
כריתות מעי גס לפרוסקופיות דרך פורט יחיד  (SILS):נסיון ראשוני
מרט חייקין ,מוטי גוטמן
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 מצגות וידאו:( )המשך12 'מושב מס
Oral presentations (8 min. each)
9 min. joint discussion
 ד"ר וסרמן אילן, פרופ' זאב דרזניק:יו"ר המושב
כריתה לפרוסקופית חלקית של הטחול
 פתחיה רייסמן,ענר קינן
הגישה הלפרוסקופית במחלת קרוהן מורכבת
 רייסמן פתחיה,אלון שורץ
הגישה הלפרוסקופית לגידולי המעי הגס הרחיקני
אלכסנדר לבדב
Laparascopic Left Hepatectomy - How I Do it
Riad Haddad, Arie Bitterman
Laparascopic Right Hepatectomy - How I Do it
Riad Haddad, Arie Bitterman
Laparascopic Left Pancreatectomy - How I Do it
Riad Haddad, Arie Bitterman
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09:40 – 08:35

08:35 – 07:30

מושב מס'  :13כירורגיה של המעי הגס והרקטום
)Oral presentations (8 min. each
9 min. joint discussion
יו"ר המושב :ד"ר ניר וסרברג ,ד"ר ונטוררו
כמדד להערכה טרום ניתוחית בסרטן החלחולת והשפעתן לחזרה המקומית של
המחלה
מוריס ונטוררו ,משה קולר ,דן סקוט ,דב זיפל ,דוד גויטיין ,טלי גולן ,שרה אפטר ,משה
פפא
כריתה של גידולים ברקטום בTEM -
)(TRANSANAL ENDOSCOPI MICROSURGER
איוון טרוסטצ'נסקי ,דואק דניאל ,קלוגר יורם
כריתה מקומית של שאת בחלחולת מדרגה  T1עם מאפיינים פרוגנוסטים
ממאירים
ויסאם חורי ,מוחמד חליפה ,עאדל אבו סאלח ,יורם קלוגר ,דני דואק
השפעת בדיקת חתך קפוא להערכת השוליים המרוחקים בניתוח לכריתת החלחולת
על החלטת המנתח
ויסאם עבוד ,ויסאם חורי ,בני פרסון ,אמגד שלבי ,יורם קלוגר ,דני דואק
Hand-Assisted Laparoscopic Surgery (HALS) for Colon Resection
Nissim Nissimov, Yariv Salit, Ariel Chami, Asaf Rabin, Yoav Ben Shahar,
Riad Haddad, Ronald Willhelm, Arie Bitterman
שיטת ה  - Fast Track -לעומת הגישה המסורתית בחולים לאחר ניתוח קולורקטלי
זעיר פולשני
קרינה סירקוביץ ,ויסאם חורי ,רויטל לינדר ,שלבי אמג'ד ,יורם קלוגר ,אחמד מחאגנה
קשירה סלקטיבית של עורקי הטחורים בהנחיית דופלר בחולים עם מחלת קרון
אליעד קרין ,שמואל אביטל ,איריס דותן ,רון גרינברג
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09:40 – 08:35

מושב מס' ) 13המשך( :כירורגיה של המעי הגס והרקטום
)Oral presentations (8 min. each
9 min. joint discussion
יו"ר המושב :ד"ר ניר וסרברג ,ד"ר ונטוררו
איתור מדדי ניבוי לתוצאה בכירורגיה כללית בגילאי  90ומעלה.
שלומי ילינק ,מאיר רצ'קימן ,שני בוקובזה ,יוסף אלברטון
פיום קנה חוזר – האם הקושי והסיכון מוגבר?
מיכאל שטיין ,גנש רמלינגם ,אולג קמינסקי
היעילות של טיפול ביולוגי בפאוצ'יטיס כרונית בחולי קוליטיס כיבית לאחר כריתת
מעי גס משחזרת
אלכסנדרה הלוי מיכה רבאו ,מיר הלפרין ,יוסף קלאוזנר ,איריס דותן
חמש שנות מעקב לאחר קשירה סלקטיבית של עורקי הטחורים בהנחיית דופלר
אליעד קרין ,שמואל אביטל ,רועי ענבר ,רון גרינברג
שימוש במישתלים ביולוגים בניתוחים קולורקטלים מורכבים
ניר וסרברג ,מיכאל שטיין ,חנוך קשתן ,עודד זמורה
הטיפול הניתוחי בנצור פי הטבעת :ניתוח ה –  – LIFTהאם זה הפתרון?
דוד נויפלד ,גוסטבו לוי ,חוזה בנדהן ,חיים פארן
סגירת קולוסטומי בשיטה לפרוסקופית לאחר ניתוח ע"ש הרטמן
בוריס יופה
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08:35 – 07:30

מושב מס'  :14כירורגיה לפרוסקופית
)Oral presentations (8 min. each
9 min. joint discussion
יו"ר המושב :ד"ר מוטי שמעונוב ,ד"ר סרח יו סו סמ יליאן
השפעת פנאומופריטונאום על התפקוד הכלייתי בחולדות עם צהבת חסימתית
בהשוואה לחולדות נורמליות .
בשארה בשארה ,זייד עבאסי
מעקב של  3שנים אחר השפעת ניתוח שרוול קיבה על תחלואה נלוות בחולים עם
השמנת יתר ותסמונת מטבולית שלוש שנים
איוון שוורץ ,גוסטבו לוי ,פבל שמולבסקו ,עדה מגן ,אילנה האס ,חיים פארן
פנוימופריטונאום לא מחמיר אי ספיקה של הכליה
אולג דולקארט ,ויסאם חורי ,ויסאם עבוד ,יורם קלוגר ,אבי ויינברום
כריתת הכרכשת בשיטה זעיר פולשנית בחולים מבוגרים
רויטל לינדר ,ויסאם חורי ,קרינה סירקוביץ ,יורם קלוגר ,אחמד מחאגנה
כריתת ושט זעיר פולשנית-ניסיון ראשוני של  12מקרים
ניקולאי מנשרוב ,רפאל לומברוזו ,פרנקלין גרייף ,ויאצ'סלב זילברמינץ ,ניסים חננאל
Gastropulmonary fistula as a complication of Sleeve Gastrectomy
for morbid obesity: A report of 7 cases
Nasser Sakran, Ahmad Assalia, Andrei Keidar, David Goitein
Splenic Abscess after Sleeve Gastrectomy
Nasser Sakran, Anat Ilivitzki, Abdel-Rauf Zein, Ahud Sternberg,
Anton Troitsa, Yoram Kluger, Ahmad Assalia
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09:40 – 08:35

מושב מס' ) 14המשך( :כירורגיה של השד
)Oral presentations (8 min. each
9 min. joint discussion
יו"ר המושב :ד"ר מוטי שמעונוב ,ד"ר סרח יו סו סמ יליאן
קרינה תוך-ניתוחית מקומית מואצת ) (IORTשל אלקטרונים בסרטן שד מוקדם
דן הרשקו ,ליאנה אבדאח ,טטיאנה דורפמן ,אברהם קוטן
ירידה ברמות חלבון הבקרה התאי  p27משרה תנגודת לטיפול בדוקסורוביצין בתאי
סרטן שד
דן הרשקו ,אילן איפרגן
מחקר  ,מבוקר ,פרוספקטיבי ,אקראי ,של המרג'ין פרוב ,להפחתת שוליים חיוביים.
יצחק פפו ,תמי קרני ,עודד אולשה ,משה כרמון ,תניר אלוייס
הערכת שארית מחלה ע'י  Molecular Breast Imagingבחולות אחרי טיפול
ניאואדג'ובנטי -נסיון ראשוני ב  10חולות
תהילה מנס ,אורית גולן ,שלמה שניבאום ,יוסף קלאוזנר ,עינת אבן-ספיר
ההמלצות של מנתחי שד ומנתחים כלליים לנגעים טרום ממאירים של השד
ערן ניזרי ,שלמה שניבאום ,יוסף קלאוזנר ,תהילה מנס
– Intraoperative radiotherapy in early breast cancer
A single institution experience
מריאנה שטיינר ,איתן שילוני ,מישל לביוב ,אלכס קרמר ,יהודית גולדמן ,אריה ביטרמן
Radiologic evaluation of breast after intraoperative radiotherapy
in early breast cancer patients
יהודית גולדמן ,אריה ביטרמן ,נטליה סיקורסקי ,איתן שילוני ,מריאנה שטיינר
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יום שישי 1 ,ביולי – 2011 ,בוקר
מליאה
11:30– 09:40

– Future technological trends
Decision making in R&D, marketing & adoption
יו"ר :פרופ' יצחק לוי ,פרופ' איתן שילוני

10:00 – 09:40

Mr. Duane Linenkugel - J&J

10:20 - 10:00

Mr. Bob DeSantis -Covidien

10:40 - 10:20
11:00 – 10:40
11:30 – 11:00

12:00 – 11:30
12:00 – 13:00

שימוש מושכל בטכנולוגיות
פרופ' יוסף קלאוזנר
יחסי רופא חולה בעידן המהפכה הטכנולוגית
ד"ר אהוד קוקיה
?Panel Discussion – Who is leading the clinical practice
מנחים :פרופ' יצחק לוי ,פרופ' איתן שילוני
Mr. Duane Linenkugel - J&J,-Mr. Bob DeSantis- Covidien
משתתפים:
 Prof. Mehran Anvariפרופ' יוסף קלאוזנר ,פרופ' סולי מזרחי,
ד"ר אהוד קוקיה

ארוחת צהריים
UPDATES
יו"ר :פרופ' יואל סייפן ,פרופ' אהוד שטרנברג

12:15 – 12:00

 UPDATEעדכונים בכירורגיה קולורקטלית
ד"ר יחיאל זיו

12:30 – 12:15

 UPDATEעדכונים בכירורגיה של השד
פרופ' שלמה שנייבאום

12:45 – 12:30

 UPDATEעדכונים בכירורגיה אונקולוגית
פרופ' חיים גוטמן

13:00 – 12:45

 UPDATEעדכונים בכירורגיה הפטו-ביליארית
פרופ' אברהם צ'רניאק

13:00 – 13:30

Closure panel:

Novel technologies and the future of surgery in Israel
יו"ר :פרופ' פתחיה רייסמן ,פרופ' דורון קופלמן
מנחים :פרופ' פתחיה רייסמן ,פרופ' דורון קופלמן
משתתפים :פרופ' אבי ריבקינד ,פרופ' אריה דורסט ,פרופ' משה חשמונאי ,פרופ' יורם
קלוגר ,פרופ' חנוך קשתן ,פרופ' אהוד שטרנברג
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שבת שלום
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