
Sunday 11 November 2018

1 - ASIA AUDITURIUM 2 - SHITRIT AUDITURIUM 3 - SHIDLOVSKY 4 - NETA
The 44th Annual Meeting of National Plastic Surgery and Burns Plastic Surgery and Aesthetic Medicine Medical Device Exhibition
The Israeli Society of Plastic and Aesthetic Surgery DAY 1 Nursing association conference Science and Art Exhibition
08:00-09:00 Registration 08:00 - 09:00 הרשמה

09:00-09:10 Welcoming words - Meir Cohen, President of ISPAS, Tomer Tzur meeting chair 09:00 - 09:10 ברכות ודברי פתיחה, פביאן אטאל RN , יו״ר החטיבה הסיעודית הארצית לכירורגיה פלסטית וכוויות, מרכז רפואי הדסה עין כרם 

Session 1 - Pediatrics
Moderators: Alex Margulis, David Leshem

09:10-09:30
The history and advancement of craniofacial surgery
Chad Perlyn, USA 09:10 - 09:30 טיפול בשתל עור באמצעות דבש -  רינה בורושוק MA, אחראית מרפאה פלסטיקה, מרכז רפואי העמק Chief sponsership Ami Technologies

09:30-09:37 Structural fat grafting in craniosynostosis patients – Sivan Zismann, Tel Aviv

09:37-09:44 The expended supraclavicular flap for reconstruction of complex facial defects in children – Jonathan Zaga, Jerusalem 09:30 - 09:50 סגירת  פצעים בשיטת -Top Closure  ולנטינה גולדפיין BA, אנה קלזמר BA, מרכז רפואי בלינסון Gold beneficial of the arts Allergan Israel
09:44-09:51 Our 10-year experience in surgical repair of craniosynostosis – David Leshem, Tel Aviv

09:51-09:58 Pediatric war injuries reconstruction: the war that was not heard – Tal Orin, Nahariya Alphamedix
09:58-10:05 Elevation of reconstructed auricles using the anteriorly based mastoid fascial flap – Ami Barak, Haifa 09:50 - 10:10 פרוטוקול כאב במחלקת ילדים - רונית מידן, MA, אחראית מרפאת כאב , ברכה גרוסמן , MA, אחראית מחלקת ילדים , מרכז רפואי הדסה עין כרם

Novogold
Session 2 – Research
Moderators: Dana Egozi, Andre Ofek

10:05-10:11 A novel platinum-based compound for the treatment of NMSC – preliminary results – Max Sirota, Jerusalem 10:10 - 10:30 מטופל בארץ זרה ,הצגת מיקרה- סימה בן שיטרית MA, אחראית מרפאה פלסטיקה ,  מרכז רפואי רמב״ם  Promedics
10:11-10:17 Nerve graft regeneration facilitated by hyperbaric oxygen treatment in the rat sciatic nerve model – Daniel Kedar, Tel Aviv

10:17-10:23 Split thickness skin graft on 3D printed bioengineered cartilage simulation for ear reconstruction – Blal Biader, Ramat Gan Polythech / B light
10:23-10:29 Mechanobiology based prediction of metastatic invasiveness of skin tumors – Aviv Kramer, Haifa

10:29-10:35 Towards improved treatment of androgenic alopecia (AGA): from PRP to a novel humanized mouse model of AGA – Yeela Ben Naftali, Haifa 10:30 - 10:50 טיפול פסיכולוגי ממוקד בפעוטות וילדים בגיל הרך (2-5 שנים) הסובלים מהפרעת דחק פוסט-טראומטית  Metis Medical
10:35-10:41 The effect of blue dyes on proximally based dorsal flap survival on a rat model – Tamar Halperin Ben Ami, Haifa בעקבות כוויה או פעולות רפואיות- ד"ר לילך רחמים מנהלת המרפאה לטיפול בפוסטטראומה בגיל הרך

10:41-10:47 Application of novel bio-adhesives for closure of large incisions in a porcine skin model – Ariel Neimann, Haifa מרכז "חוסן" מיסודה של העמותה לילדים בסיכון, בית הספר לפסיכולוגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה Shay Medical Center
10:47-10:53 Objectives and quantifiable measuring mechanisms for assessing flap pliability: our experience with 92 patients – Ayal Hassidim, Jerusalem

10:55-11:00 Metis sponsored lecture: LPG rehabilitation post-surgery – Yoram Wolf Medical Nova
11:00-11:20 Coffee break הפסקת קפה 11:00-12:00 Press conference - Nava Enbar

Propharm
Session 3 – Aesthetic I
Moderators: Ron Azaria, Roy Inbar

11:20-11:40 Face lift in 2018. New trends and consolidate techniques – Giovanni Botti, Italy 11:20 - 11:30 ברכות למשתתפות בכנס האחיות,  ד"ר מאיר כהן, יו"ר האיגוד הישראלי לכירורגיה פלסטית ואסתטית NARA Medical
11:40-12:00 Is opening the neck worth in neck rejuvenation procedures? – Mario Pelle Ceravolo, Italy 11:30 - 11:50 מטופל ללא זהות- תמר כהן, עו״ס מחלקה פלסטיקה, מרכז רפואי רמב״ם

12:00-12:06 The Israeli plastic surgeon in the social media – a cross sectional study – Yeela Ben Naftali, Haifa 11:50 - 12:10 מזל שזה לא בפנים - חוה גאל דור BA , אחראית מרפאה פלסטיקה ,  מרכז רפואי הדסה עין כרם  Medison Pharma
12:06-12:12 Lip remodeling post silicone oil injection – Eldad V. Moor, Tel Aviv סרטון ״הנחלים שזורמים ברגליי״ ג’ורדן הנינק, MPH, פביאן אטאל, RN, מרכז רפואי הדסה עין כרם

12:12-12:18 Long term predictability of combined septal extension graft and tongue in groove in endonasal rhinoplasty – Marcus Harel, Kfar Saba

12:18-12:24 The significance of the nasal septum diagnosis by ENT compared to intraoperative findings and clinical outcome – Roni Moscona 12:10 - 13:00 אחותי הרובוטית: טכנולוגיה בעולם הסיעוד - ד"ר סיגל שפרן תקוה, RN, מנהלת מרכז למחקר וחדשנות בסיעוד, מרכז רפואי הדסה עין כרם 

12:24-12:30 Nasal passage assessment before and after closed rhinoplasty – David Benharush, Rehovot

12:30-12:36 Hand rejuvenation using fat grafting – current anatomical and clinical review – Lior Har-Shai, Petach tikva

12:40-13:00
AMI technologies sponsored lecture: Restylane NASHA and OBT – don’t just volumize – personalize!
Frank Rosengaus, Mexico

13:00-14:00 Lunch & visit to the exhibition (ראשי) ארוחת צהריים מבוא לאולם אסיה

Session 4 – AFIPE (Franco-Israeli Association of Aesthetic Plastic Surgery)
Moderators: Jeremy Niddam, Rami Selinger

14:00-14:10 Penile enhancement surgery. My method: the lipopenisculpture – Marc Abecassis, Paris אלון דולב 050-444-7345  15:00 - 14:00 איך עוברים מסך?

14:10-14:20 Technique and results of areola and nipple reconstruction with composite autografts – Vladimir Mitz, paris ייעוץ מקצועי מבכירי הענף שיעזרו לרופא, לאחות ולמתאמת המרפאה להעביר את המסר שלהם דרך המדיה הדיגיטלית.

14:20-14:30 Vulvo-vaginal rejuvenation with PRP, HA and nanofat – Laurent Benadiba, Paris (video presentation) אלון דולב וערן הדס בכירי אולפני הרצליה והרשות השניה

14:30-14:40 Banana deformity treatment by a parallelogram plasty with a dermal preservation of the infra-gluteal fold – Rami Selinger, Paris

ערן הדס, מנהל מקצועי, ביה"ס לטלוויזיה 'רשת' ערוץ 13 :
90 השניות הראשונות – כללי עשה ואל תעשה בהופעה מול מצלמה, בטלוויזיה וברשתות החברתיות

הקניית כלים וידע מעשי מתקדם להופעה מול מצלמה – בטלוויזיה וברשתות החברתיות.  כיצד נקדם את העסק באפיקים הדיגיטאליים. 

14:40-14:50 Latissimus dorsi breast reconstruction: what I changed in my practice – Jeremy Niddam, Tel Aviv כללי עשה ואל תעשה בהופעה מול מצלמה. מיומנויות בעבודה על הצגת התוכן בתקשורת.

Session 5 – burn and wound
Moderators: Yaron Shoham, Eyal Shapira מוכנות גבוהה להעברת המסר האפקטיבי במסגרת זמן קצרה: מה אנחנו באמת רוצים להגיד, ומהי הדרך היעילה לומר זאת? 

14:50-14:57 The future of burn care in Israel – Yaron Shoham & Joseph Haik, Be'er Shave, Ramat Gan כיצד נשפר את הופעתנו מול המצלמה? 

14:57-15:04 Combined ultrasound and electric fields treatment for chronic venous ulcers – Eyal Shapira, Tzrifin כיצד נציג את עצמנו בצורה אפקטיבית? ההרצאה כוללת דוגמאות רבות וכללי 'עשה ואל תעשה' להופעה משכנעת, 

15:04-15:11 Trends and key factors in treating elderly patients with burns: A retrospective cohort study – Hagit Ofir, Ramat Gan העברת מסר יעיל בזמן קצוב, מיומנויות הופעה בציבור, בצירוף טכניקות פשוטות לשיפור מידי בהופעות מקצועיות ועיסקיות. כולל ניתוח חומר מצולם.

15:11-15:18 Evaluation of the SpinCare system – A patient tailored nano-fibrous dressing in the treatment of PT burns – Rambam experience – Dani Kruchevsky

15:18-15:25 Hypercoagulability in major burns injuries: literature review and thrombophylaxis protocol – Yasir Aziza Muhammad, Haifa medisafe@zahav.net.il 16:00 - 15:00 עו"ד שרלי גינצבורג - סדנא וסימולציה - אחריות מקצועית ברפואה וביטוח אחריות מקצועית

15:25-15:32 Topical steroids treatment for suppression of granulation tissue in burns – results of a European survey – Rotem Tsur, Be'er Shava

15:32-15:39 The development and impact of heterotopic ossification in burns: a review of four decades of research – Elad Ofir, Ramat Gan

15:40-15:50 Roche sponsored lecture: Concepts of treatment in advanced BCC and SCC of the periocular region

15:50-16:10 Coffee break

Session 6 – best case best saved
Moderators: Eyal Gur, Eyal Winkler, Yoav Barnea

16:10-16:14 Post rhabdomyosarcoma facial soft tissue reconstruction with fat grafts – Michael Icekson, Tel Aviv 16:00 - 17:00 הרצאה למתמחים ומומחים על הזרקות בחסות אמי טכנולוגיות - ד"ר יואב גרונוביץ

16:14-16:18 Saddle nose deformity of granulomatosis with polyangiitis – can it be repaired? – Yonatan Wagman, Jerusalem yoavgg@gmail.com 

16:18-16:22 Septum and columellar reconstruction using a modified paramedian and pericranial flap – Moran Lemberger, Rehovot

16:22-16:26 Ear reconstruction after human bite – Barak Stuchiner, Jerusalem

voting

16:26-16:30 Complex midface reconstruction following high velocity gunshot wound – Lior Har-Shai, Petach Tikva

16:30-16:34 Successful management of abdominal flap ischemia following lipoabdominoplasty – Noam Hai, Tel Aviv

16:34-16:38 Scalp reconstruction after a wide invasive tumor resection is particularly challenging – Amin Abu-Jabal, Haifa

16:38-16:42 Huge neck and upper chest defect – two flap closure – Neta Adler, Jerusalem

voting

17:00-18:30 Gala coctail Asia lobby Opening of the Exhibition - Mr. Alon Gat
17:30 ברכות וקבלת פנים, ד"ר שגית משולם יו"ר כנס לציבור Physicians artists and families

17:40 ניתוח לעיצוב הגוף - להתחלה חדשה - ד"ר טלי פרידמן

18:00 ניתוחי פנים, עבר ועתיד, לאן מועדות פנינו? ד"ר אלכס לבנברג

18:30:00 Marina Maximilian Blumin concert, Asia auditurium
18:20 הגבה, מרזב הדמעות והמשמעות שלהם בהזדקנות הפנים - ד"ר אורן וייסמן

18:40 ניתוחי מוהס לנגעי עור - ד"ר ניר רוזנברג

19:00 עיצוב ופיסול הגוף, כירורגיה פלסטית מתקדמת - ד"ר בני מייליק

19:20 יצירה של אוזן - אתגר כירורגי בתלת ממד - ד"ר עמי ברק

19:40 הגדלה ועיצוב שדיים עם שומן עצמי - ד"ר מיכאל איצקסון

20:00 ניתוחי פנים וצוואר - טכניקות מתקדמות - ד"ר ליאורה הולנדר

20:20 הטרנדים החמים בעיצוב הישבן - ד"ר אברהם לוי


