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9/06/2015 
 

 :לכבוד
  מתמחים באורתופדיה ומומחים המתעניינים במפגשי החברה לכירורגיה של הברך וארתרוסקופיה

 
 10.07.2015, יום ו, לכירורגיה של הברך וארתרוסקופיה החברההנדון: יום כנס 

 

 "שימוש בגידים אלוגרפטים לשחזור רצועות הברך: עובדות ומחלוקות"הנושא: 
 

  בניין סטולברג( 2כז רפואי "מאיר", כפר סבא, אולם "מיניקוט" )קומה מקום המפגש: מר
 

 תכנית:
 

 עדכון פעילות וועד החברה -  08:20 ; וכיבוד קל התכנסות – 08:00
 

: תהליכי רלוונטיתהטרמינולוגיה ד"ר בועז ליברמן, מרכז רפואי "שיבא", תל השומר:  – 08:30

קרינת , Fresh frozen, fresh driedשגי יסוד כגון סטריליזציה ומשמעותם לאיכות הרקמה, מו
 בהקשר של הכנת גידים אלוגרפטים.   השומר-בנק הרקמות תלועוד. סקירה על פעילות , גמא

 
ייחודיות גידים אלוגרפטים בחברות  מר אסף מידן, חברת "דאיו טכנולוגיות": – 09:10

  , יתרונות וחסרונות. יםים כלכלי, תהליכי סטריליזציה, שימור, ואספקטMTFכולל  ,מסחריות
 

ייחודיות גידים  גברת ויויאן נוטמן )וגברת אולגה גולר(, חברת "אלפא נטו": – 09:30

 , תהליכי סטריליזציה, שימור, ואספקטים כלכליים, יתרונות וחסרונות.  האלוגרפטים בחבר
 

 הפסקה, ארוחה, ודוכני חברות. – 09:50

 
תוצאות ניתוחיות בשימוש בגידים : ז רפואי "מאיר", כפר סבאד"ר גיא מעוז, מרכ -  10:15

סקירת ספרות  .בשחזור ראשוני של רצועה צולבת קדמיתאלוגרפטים לעומת אוטוגרפטים 

  .(MOONמרכזיים )דגש ל -בדגש למחקרים רב
 

תוצאות ניתוחיות בשימוש בגידים אלוגרפטים לעומת  ד"ר )יקבע בהמשך(: – 10:35
-. סקירת ספרות בדגש למחקרים רבשל רצועה צולבת קדמיתביזיה בשחזור ראוטוגרפטים 

 (. MARSמרכזיים )דגש ל 
 

תוצאות ניתוחיות בשימוש בגידים  ד"ר ברק חביב, מרכז רפואי גולדה השרון: – 10:55
סקירת ספרות בדגש  .של הברך רצועתי-בשחזור רבאלוגרפטים לעומת גידים אוטוגרפטים 

 , במידה וקיימים.יםמרכזי-למחקרים רב
 

: שיקום לאחר השרון-הוד לשיקום פציעות, צבי, קליניקה "ספורתרפיה"-מר עופר בן – 11:15

 שחזור רצועה צולבת בגידים אלוגרפטים לעומת אוטוגרפטים. מתי לשוב, ולאיזו פעילות?  
 

 קו", "דאיו טכנולוגיות" "צ.מ.ל", "טרימחברות מעניקות חסות רשמית למפגש: 
 

  (...)כולל חניה עלינו פגש פתוח לכל המתעניינים, מתמחים ומומחים, ללא תשלוםהמ
 

 שלכם,
 וועד החברה לכירורגיה של הברך וארתרוסקופיה


