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יום שישי  ,15/4/2016אולם בלשר ,משרדי הר"י ,ז'בוטינסקי רמת-גן
 – 03:80-00:00התכנסות ורישום
 - 08:00 -00:00הצגות מקרה (מצגת  3דקות +דיון  5-7דקות  ,המציגים חייבים להקפיד על משך ההצגה):
ד"ר יצחק רמון – כירורגיה פלסטית רמב"ם
אישה עם מחלות רקע רבות  POVHגדול מאוד ,בוצע תיקון של הבנייה ומתיחת בטן ויומיים אחרי הניתוח הופיע שוק .חלק גדול מהמתלה עבר
נמק ,נכרת ונסגר ראשונית תוך כדי שימוש בפריבנה והנשמה לאחר הניתוח עקב לחץ תוך בטני מוגבר .בהמשך החולה התאוששה ושוחררה
לביתה ללא הרניה וללא עודפי עור.
פרופ' בוריס יופה – כירורגיה ברזילי
Use of a porcine dermal collagen implant for contaminated abdominal wall reconstruction in a 105-year-old woman
ד"ר עאדל אבו סאלח – כירורגיה רמב"ם
 .1אישה שעברה מספר ניתוחים בבתי חולים שונים  ,בכל בית חולים הוסיפו עוד רשת  ,ואליי הגיעה עם גוש-בקע בדופן הבטן  ,עברה
ניתוח עם ממצא של משומה ענקית .
 .2גברת עם בקע גדול מאוד בבטן  ,עם תמונות יפות ותוצאות מתאימות
ד"ר עדה רוזן – כירורגיה וולפסון -בקע פריניאלי
ד"ר יורי מנוסקין – כירורגיה ברזילי  +אסיה מדיקל
 .1״שימוש ברשת ביולוגית אצל קשישה עם פצע מזוהם״  -הצגת מקרה
 .2״שימוש ברשתות ללא קיבוע לתיקון בקעים מפשעתיים בשיטה זעיר פולשנית״  -שני סוגים של רשתות .הצגת טכניקות.
 .3״שימוש בשיטה אנדוסקופית לביצוע  component separationלתיקון בקע גדול בצלקת אמצעית עם ירידה בת יפקוד של דופן הבטן״
 הצגת טכניקהד"ר אריק בראל ועוד– כירורגיה פלסטית ,גניקולוגיה ,אורולוגיה ,בילינסון
Case Report: Complex Repair of Abdominal Organs Exstrophy in an Adult Female – A Multidisciplinary Approach.
Eric Barel, Haim Krissi, Jack Baniel, Dean Ad-El
ד"ר און סיבירסקי – כירורגיה שערי צדק
גבר עם בקע סקרוטלי ענק דו"צ שסבל מאד מצד ימין והופנה במתאר אלקטיבי דחוף ...בבדיקה סקרוטום ענקי מכיל מעיים ולא ניתן להחזרה.
ממצאי הניתוח :השק הכיל מעי דק ומזו עם גוש שהמשיך לתוך עומק הבטן ונמוש בתוך חלל הבטן עוד גוש.
ד"ר גריגורי שפוליאנסקי  -כירורגיה העמק -בקע לומברי טראומטי

דיוני שולחן עגול על נושאים בעיות ודילמות אבחנתיות וטיפוליות בהשתתפות חברי החוג מהארץ ופאנל מומחים.

חברי הפאנל :פרופ' בוריס יופה ,ד"ר יורם קליין ,ד"ר יגאל ימפולסקי ,פרופ' שמואל אביטל ,פרופ' דורון קופלמן
אני קורא לכל חברי החוג ,להירשם לאיגוד האירופאי לכירורגיה של הרניה .שמירת חברותנו באיגוד האירופאי מותנית במספר מינימלי של
חברים ,ותעניק לכל אחד מאיתנו הנחות משמעותיות בדמי הרשמה לכנסים הבאים ,בנוסף לקבלת העיתון של האיגוד האירופאי .מצורף טופס
הרשמה.

מצפים לראותכם,

פרופ' דורון קופלמן  -יו"ר החוג

