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 חברה הישראלית לכירורגיה כללית של החזההכינוס השנתי של ה

 , מלון כפר המכביה, רמת גן5132במאי  31יום רביעי, 

 

 לכל החברים שלום,

להלן התוכנית של הכינוס השנתי של החברה הישראלית לכירורגיה כללית של בית החזה, אשר יערך ביום 

 , במלון כפר המכביה, רמת גן.31.1.5.31רביעי, 

 St. Joseph's Hospitalופ' ירון שרגל, מנהל המחלקה לניתוחי חזה בבית החולים בכינוס נארח את פר

Hamilton, Ontario, Canada 

 

 

   ממשיכות לתמוך ולשרת את כל העוסקים במקצוע:ו אשר מעניקות חסות לכינוס, אנו מודים לחברות הבאות

Covidien, Johnson&Johnson, Biometrixmedical, Shilo Medical Innovation, Design for 

Vision, Gamida, CTS, Sela Medical 

 

 

 התכנסות, הרשמה 081.-..0.

 יו''ר – דברי פתיחה  081.

   

 מנחים: פרופ' אלון ילין )ברזילי(, דר' מילטון סאוטה )בלינסון( – Iמושב 

 

 טיפולתפקיד הכירורג באבחנה ו – IIIסרטן ריאה שלב  –פרופ' ירון שרגל )קנדה(  .08.-..0.

 Pancoast tumor –גישה כירורגית משולבת ל  –)תל השומר(  דר' ניר גולן ...3-.01.

 PET-CTקורלציה לבדיקת  –קשריות ראתיות לא מאובחנות  –דר' יעל רפאלי )סורוקה(  .3.3-...3

 ובדיקה פתולוגית

צפיפות של  דרכי אבחנה והטיפול בקשריות ראתיות בעלות –דר' רונן גלילי )כרמל(  .3.5-.3.3

 (GGO"זכוכית חול" )

 – Pulmonary metastasis and the thoracic surgeonפרופ' עוזי יזהר )הדסה(  .3.1-.3.5

encounters of the third kind 

 

 

 הפסקה וביקור בתערוכה 1030-1100

 

  

 



 

 מנחים: דר' יעל רפאלי )סורוקה(, דר' רן קרמר )רמב''ם( – IIמושב 

 

 Sternal resection and reconstruction for renal cell –דר' אודי דבירי )אסף הרופא(  .333-..33

carcinoma metastasis 

  Total endoscopic esophagectomy –דר' אולג פונומרנקו )אסף הרופא(  1110-1120

 Endoscopic lobectomy through a single incision -דר' דני פינק )שע''צ(  1120-1130

 Endoscopic plication of diaphragm in case of -)אסף הרופא(  אולג פונומרנקודר'  1130-1140

diaphragmatic paralysis 

  ללא כריתה בחולים קשישים  Zenker diverticulumדר' אדוארד אלטמן )נהריה( טיפול ב  .331-.338

 וש בו למחקר גידולי ריאהבנק הרקמות והשימ –דר' יהודית כהן )תל השומר(  1150-1210

 זווית אישית –מורסה בריאה  –פרופ' דוב ויסברג  .351-.353

 

 

 הפסקה וביקור בתערוכה ..31-.351

  

 

בניתוחי חזה: קווים מנחים והצעה לעבודה   VTEפרופ' ירון שרגל )קנדה( טיפול מונע ל  .311-..31

 פרוספקטיבית רב מרכזית בינלאומית

 

 דר' אילן בר )קפלן(, דר' יוסי פז )איכילוב(מנחים:  – IIIמושב  

 

 ניתוחי חזה בילדים: ניסיון מצטבר –דר' מילטון סאוטה )בלינסון(  .318-.311

לאחר ניתוחים   gastro-pulmonary fistulaטיפול ב   –)תל השומר(  נון-פרופ' אלון בן .311-.318

 בריאטריים

 Mediastinal transpericardial approach to proximal -דר' ישראל קוזניץ )בלינסון(  ..38-.311

airways 

 פונטני בהריוןחזה אויר ס –דר' דני פינק )שע''צ(  .383-..38

 טיפול בשברים בצלעות –דר' אדוארד אלטמן )נהריה(  .385-.383

על הקשר בין פיליפ קירקורוב  –)סורוקה( / פרופ' עוזי יזהר )הדסה(  לאוניד רודרמןדר'  .381-.385

 בקנה ים נרכשיםוקרע

 

 בחירת גזבר / מזכיר

 

 ארוחת צהריים .381

 

 

 לכל המציגים:

 בבקשה עמדו בזמנים.

לחשב בהצגת סרטון מקובל   דקות. .3שקופיות להצגה של כ  35-.3מצגות אמורות להכיל   

 לזמן שקופית אחת.דקת סרט 

 

  


