
                                      

 
 בולית ובריאטריתאהחברה הישראלית לכירורגיה מט

  אביב ע"ש סוראסקי )איכילוב(-והמרכז הרפואי תל 

 :ליום עיון בנושא מזמינים אתכם

 תוצאות ארוכות טווח של ניתוחים בריאטריים 

 -1סמי עופר בקומה  הרצאות, באולם 27.1.2023 יום ו',ב

 

 אלדר מרון ד"ר שי עיון: היום   ןמארג

 התכנסות וקפה 8:00-8:30

 דברי פתיחה   08:30

 אביב-מרכז רפואי תל מנהל החטיבה הכירורגית –פרופ' גיא להט 

 לכירורגיה מטבולית ובריאטריתיו"ר החברה  –ד"ר סקרן 

ד"ר סקרן, מרכז רפואי המשפחה  - IFSO-ו ASMBSאינדיקציות עדכניות  לניתוחים בריאטריים לפי  8:45-9:00

 הקדושה, נצרת

 מושב ראשון: מנחה דר' אלדר

? אחוזי כישלון ושכיחות הניתוחים Gold Standard-ה האם עדיין – RYGB קלאסי  מעקף קיבה:  9:00-9:15

 ד"ר גרינבאום, מרכז רפואי הדסה הר הצופים -החוזרים בטווח הארוך 

 ד"ר מרון אלדר, מרכז רפואי תל אביב - אחרי עשור תוצאות של שרוול קיבה:  9:15-9:30

צריכה הטבעת האם יש הבדל משמעותי באחוזי הכישלון בטווח הארוך? האם  –טבעת מול שרוול:  9:30-9:45

 ד"ר אבינחלחזור כאופציה ניתוחית? 

9:45-10:00 BMI  >50 :  פרופ' קידר, מרכז רפואי תל אביב -ניתוח דו שלבי מול ניתוח ראשוני אגרסיבי 



האם הגיע העת להודות שגם הניתוחים הבריארטיים מהווים רק פתרון  – פאנל מומחים:  10:00-10:30

 ובזמני? פרופ' גויטיין, ד"ר קיס, פרופ' עסליה, פרופ' קידר, ד"ר שמעונ

 הפסקה 10:30-11:00

 

 מושב שני: מנחה פרופ' קיידר

 ד"ר רייכר, מרכז רפואי תל אביב -טיפולים אנדוסקופיים לאחר כישלון ניתוח בריאטרי :  11:00-11:15

 ד"ר סופר, מרכז רפואי תל אביב -טיפול תרופתי לאחר כישלון ראשוני :   11:15-11:30

ד"ר כרמלי / ד"ר  -ספיקה כבדית -חסרים תזונתיים ואי –וח הארוך סיבוכי מיני מעקף בטו:  11:30-11:45

 ריימן, מרכז רפואי אסותא אשדוד

 פרופ' רובין -מנגנוני פגיעה כבדית אחרי ניתוחים בריאטריים :  11:45-12:00

הצגת שאלון חדש  -אותה הפרעה עם תחפושת שונה  -הפרעות אכילה לפני ואחרי ניתוח :  12:00-12:15

ד״ר ענבל גלובוס, מנהלת רשם בריאטריה, משרד  - הפרעות אכילה לאחר ניתוחים בריאטריים לאיתור

 הבריאות, דיאטנית מכונים בריאטריים מכבי שרותי בריאות מחוז השרון 

שחזור אנטומי במעקף קיבה כטיפול דפיניטיבי לתסמינים נוירוגליקופניים חמורים כחלק  : 12:15-12:30

 ד"ר אלנקיב, מרכז רפואי וולפסון - מהיפוגליקמיה לאחר ניתוח מעקף קיבה 

 

 נורדיסק-בחסות חברת נובו מסעדת התרנגול הכחול –ארוחת צהריים  13:00

  

 בכפוף להרשמה מראשהחנייה בחניון 

 

 יום העיון בחסות:

 


