סדנת אומן באורוגינקולוגיה
המחלקה הגינקולוגית במרכז הרפואי מעיני הישועה
מתכבדת להזמינך לסדנת ניתוחים השנתית השניה בנושא:

נוירומודולציה סקראלית  -טיפול בהפרעה תיפקודית של רצפת האגן
הסדנא תארח את Dr. Stefan De Wachter

פרופסור עוזר במחלקה לאורולוגיה
במרכז הרפואי של אוניברסיטת מאסטריך ,הולנד.
דר' דה-וכטר נחשב לאחד האורולוגים המובילים בטיפול בנוירומודולציה באירופה
בשנים האחרונות עם מספר רב של השתלות קוצבים .דר' דה-וכטר פירסם מחקרים
רבים בנושא הטיפול בנוירומודולציה בהפרעות של רצפת האגן כולל דליפת שתן,
אצירת שתן ודליפת צואה .דר' דה-וכטר משמש היום כמנחה ומנטור במרכזים רבים
בהם נפתחים שירותי נוירומודולציה כטיפול בהפרעות תיפקודיות של רצפת האגן .זו
הפעם הראשונה שקוצבים סקראליים מושתלים על ידי מנתח אורח בישראל.

הסדנא תכלול השתלת אלקרודה סקראלית בשידור חי מחדר הניתוח
יום חמישי 22 ,למרץ  ,2012במרכז הרפואי מעיני הישועה ,בני ברק

בתוכנית:
 08:00התכנסות והרשמה
 08:30פתיחה ודברי ברכה

פרופ' מוטי רביד ,מנהל רפואי
דר' גיל לוי ,מנהל היחידה לאורוגינקולוגיה
חידושים בנוירומודולציה סקראלית בטיפול בהפרעות תיפקודיות של השלפוחית
 08:45הרצאה:
דר' סטפאן דה-וכטר ,המרכז הרפואי של אוניברסיטת מאסטריך
 09:15ניתוחים בשידור ישיר :מנחה דר' קובי סתו ,מנהל היחידה לאורולוגיה לנשים ,מרכז רפואי אסף הרופא.
התויות חדשות לטיפול בנוירומודולציה.
 11:00הרצאה:
דר' ליאור לוינשטיין – אורוגינקולוג ,בית החולים רמבם ,חיפה.
 12:00דיון על המקרים הניתוחיים בהנחיית דר' יחיאל זיו ,מנהל היחידה לפרוקטולוגיה ,ביה"ח אסף הרופא ,צריפין
 13:00ארוחת צהריים
דר' גיל לוי .מנהל היחידה לאורוגינקולוגיה וניתוחי רצפת האגן
 14:00דברי סיכום
נשמח לראותכם
פרופ .גבי אלסנר
מנהל המחלקה הגינקולוגית

דר' גיל לוי
מנהל היחידה לאורוגינקולוגיה וניתוחי רצפת האגן

הסדנא נערכת בחסות החברה הישראלית לאורוגינקולוגיה ורצפת האגן
והחברה הישראלית לכירורגיה של הקולון והרקטום

סדנת אומן באורוגינקולוגיה

הזמנה
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The Surgical Maestro Workshop
The Division of Urogynecology and Reconstructive Pelvic Surgery
in the Department of Gynecology at Maynei HaYeshua Hospital
is honored to invite you to the second annual surgical workshop:

Sacral Nerve Neuromodulation for the treatment of Pelvic floor dysfunction
hosting Dr. Stefan DeWachter
Assistant Professor in Urology at Maastricht University and
Visiting Professor in Urology at University of Antwerp, Belgium
Dr. DeWachter is consider one of the leading urologists in Sacral nerve
Neuromodulation for the treatment of Pelvic floor dysfunction in Europe.
Dr. DeWachter brings clinical and research experience in neuromodulation
therapy with many peer review publications in the subject. Dr. DeWachter
is a consultant and a mentor in many medical centers introducing
neuromodulation as a new therapeutical modality. This is the first time he
performs Sacral nerve implants in Israel.

The workshop will include live surgeries
Thursday, 22 March 2012

Workshop Schedule:
08:00 Registration
08:30 Opening words and greeting
08:45
09:15
11:00
12:00
13:00
14:00

Prof. M. Ravid Medical Director, Maynei HaYeshua Hospital
Dr Gil Levy Dir. Division of Urogynecology
Update in Sacral Neuromodulation. Dr. De Wachter, Univ. of Maastricht Medical center
Live surgery under the guidance of: Dr. Kobi Stav, Asaf HaRofea Medical Center
New indications for SNN
Dr. Lior Lowenstein, Rambam Medical Center, Haifa
Surgical cases discussion
Dr. Y. Ziv Asaf HaRofea Med. Center, Zrifin
Lunch
Final comments
Dr. Gil Levy. Urogynecology

Prof. Gavriel Oelsner
Director of Gynecology

We look forward to seeing you
Gil Levy MD, FACOG
Dir. Urogynecology and
Reconstructive Pelvic Surgery

The workshop is sponsored by the Israeli Urogynecology Society and the
Israeli Society of Colorectal Surgeons

The Surgical Maestro Workshop

invitation
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