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כיבוד קל והתכנסות08:00-08:20
פרופ’ זאב רוטשטיין, מנכ”ל הסתדרות מדיצינית הדסה | פרופ’ ישי לוין, יו”ר דברי פתיחה וברכה 08:25-08:40

החברה לאנדוסקופיה גינקולוגית | פרופ’ אדריאן שולמן, יו”ר האיגוד הישראלי 
לחקר הפוריות

מושב 1: הגישה לטיפול באנדומטריומות 
ד”ר גיא רופא, המרכז הרפואי איכילובאם תנתח נכון - לא תפגע בשחלה! 08:40-08:50

 ד”ר אבי הרלב, המרכז הרפואי ברזיליבבקשה לא לגעת בשחלות08:50-09:00

יו”ר: פרופ’ חננאל הולצר, המרכז הרפואי הדסהשולחן עגול: 09:00-09:15
משתתפים: ד”ר אבי צפריר, המרכז הרופאי שערי צדק | פרופ’ אלכס סימון, 

המרכז הרפואי הדסה עין כרם | ד”ר אושרי בראל, המרכז הרפואי אסותא אשדוד | 
ד”ר בועז שיזף, המרכז הרפואי סורוקה

מושב 2: הגישה לאנדומטריוזיס של המעי - כריתה או גילוח
פרופ’ דוד סוריאנו, המרכז הרפואי שיבאבעד כריתה09:20-09:30

Prof. Martin Healey, The Royal Women’s Hospital, Melbourne, Australiaבעד גילוח09:30-09:40

יו”ר: פרופ’ ישי לוין, המרכז הרפואי איכילובשולחן עגול:09:40-09:55
 Prof. Martin Healey, The Royal Women’s Hospital,                    :משתתפים
Melbourne, Australia
ד”ר רון שינמן, המרכז הרפואי מאיר | ד”ר אבישלום שרון, המרכז הרפואי לגליל

מושב 3: המטופלת במרכז! | יו”ר: פרופ’ מוטי פנסקי )המרכז הרפואי אסותא אשדוד( וד”ר מתי זולטי )המרכז הרפואי שיבא(
הרצאת אורח: 10:00-10:20

The medical treatments for endometriosis - 
has anything changed in the last 50 years? 

Dr. Claudia Cheng, The Royal Women’s Hospital, Melbourne, Australia

ד”ר יובל קאופמן, המרכז הרפואי כרמלהטיפול באנדומטריוזיס - מה עוד אפשר לעשות?10:20-10:30

פרופ’ דוד סוריאנו, המרכז הרפואי שיבאאנדומטריוזיס - איפה היינו ואיפה נרצה להיות?10:30-10:40

עו”ס ניצן ברנשטיין, מנכל”ית שותפה, קהילת אנדו ישראלמה אנחנו - המטופלות, צריכות מכם - הרופאים?10:40-10:50

הפסקה וסיור בתערוכה10:50-11:15
מושב 4: אנדומטריוזיס - האם ניתוח ישפר את הפוריות?

11:15-11:30!IVF פרופ’ דניאל זיידמן, המרכז הרפואי שיבאבלי סכינים! רק

Dr. Claudia Cheng, The Royal Women’s Hospital, Melbourne, Australiaניתוח משפר את הפוריות!11:30-11:45

יו”ר: פרופ’ אדריאן שולמן ופרופ’ דוד סוריאנושולחן עגול:11:45-12:00
 Dr. Claudia Cheng, The Royal Women’s Hospital,                    :משתתפים
Melbourne, Australia

ד”ר יואל שופרו, המרכז הרפואי רבין | ד”ר רון שגיב, המרכז הרפואי וולפסון

מושב 5: הדמיה ואנדומטריוזיס: האם חובה שילכו שניהם יחדיו?
אולטראסאונד לאנדומטריוזיס עמוק - 12:05-12:15

מה שרואים מכאן לא רואים משם
ד”ר מיכל זייצ’ק, המרכז הרפואי שיבא

ד”ר יעל ענבר MRI - באמת חשבתם לנתח בלי?12:15-12:25

 מושב 6:  שימור פוריות לנשים עם אנדומטריוזיס - לכולן? לפני ניתוח? 
ד”ר שי אליצור, המרכז הרפואי שיבאלכולן ובוודאי שתמיד לפני ניתוח12:30-12:40

ד”ר אלעד ברקוביץ’, המרכז הרפואי העמק  רק במקרים נבחרים ביותר12:40-12:50

יו”ר: פרופ’ בנימין ראובינוף, המרכז הרפואי הדסה עין כרםשולחן עגול:12:50-13:05
משתתפים: פרופ’ דרור מאירוב, המרכז הרפואי שיבא | ד”ר אריק אוחנה, המרכז 

הרפואי סורוקה | ד”ר טל סער, המרכז הרפואי הדסה הר הצופים

הרצאת אורח:13:05-13:25
It came back! How to manage recurrent disease

Prof. Martin Healey, The Royal Women’s Hospital, Melbourne, Australia

“הכה את המומחה” - פאנל מומחים - לשאלות פתוחות מהקהל13:25-13:50
13:50-14:00 - Take home messages

כלים לניהול של חולות אנדומטריוזיס
 ד”ר אורי דיאור, המרכז הרפואי הדסה עין כרם

פרופ’ שמחה יגל, מרכז רפואי הדסהדברים לזכרו של דר’ ירון חמני14:00

ארוחת צהריים וסיום
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Prof. Healey is the head of the Endometriosis and Pelvic Pain Unit at The 
Royal Women's Hospital in Melbourne, Australia- the largest tertiary 
referral center for endometriosis in Australia. Prof. Healey dedicates 
his career to all aspects of endometriosis treatment- from medical 
treatment to complex surgery and fertility treatments. Prof. Healey has 
trained over 15 fellows in advanced laparoscopic surgery. He is also very 
active in research in Endometriosis and published numerous high-quality 
papers in the field of endometriosis, advanced surgery and fertility.

 

Dr. Claudia Cheng

Dr Cheng is a senior consultant in the Endometriosis and Pelvic Pain 
Unit at The Royal Women's Hospital in Melbourne, Australia. Dr Cheng is 
passionate in treating women with pelvic pain and endometriosis. She 
operates on the most difficult cases and provides medical and other 
treatments to hundreds of women with endometriosis. Dr Cheng is very 
active in research and has a special interest in surgical and non-surgical 
treatments for deep infiltrating endometriosis.

 

Prof. Martin Healey


