Curriculum vitae
ילידת חיפה
בת ,45
 - 6791בוגרת המגמה הביולוגית בביה"ס הריאלי בחיפה
 6791 – 6791שירתה כחובשת ומדריכת רפואה ימית ורפואת צלילה במסגרת
השירות הצבאי בחיל הים.
 - 6715 – 6791בוגרת הפקולטה לרפואה של הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל.
 - 6771 – 6711התמחות ברפואת נשים ומילדות ,עמדה בהצלחה בבחינות מטעם
ההסתדרות הרפואית לישראל וזכתה בתואר מומחית ביילוד וגינקולוגיה.
השתלמויות
 6771 - 6775השתלמויות באנדוקרינולוגיה במחלקה לאנדוקרינולוגיה של בי"ח
כרמל ,במחלקה האנדוקרינית לילדים בבי"ח שניידר בתחומי סוכרת נעורים ,גדילה,
התפתחות והתבגרות ובמחלקת נשים בבי"ח שניידר בטיפול בסוכרת הריון בנשים עם
סוכרת נעורים.
 – 6771עד היום רופאה בכירה במחלקת נשים ויולדות בבי"ח כרמל התמחתה
בכירורגיה גינקולוגית אנדוסקופית והשתלמה במרכזים בגרמניה ,בצרפת ובאנגליה,
כולל השתלמות בניתוחי כריתת רחם ובלפרוסקופיה אונקולוגית.
חברה בהסתדרות הרפואית ,באגודה הישראלית לגינקולוגיה ומילדות ,באגודה
הישראלית הגינקולוגית ללפרוסקופיה ,באגודה הישראלית לגיל המעבר.
תפקיד נוכחי
מנהלת מרפאות נשים גרנד – מרכז מומחים ברפואת נשים ,רופאה בכירה מנתחת
באגף לכירורגיה גינקולוגית אנדוסקופית מחלקת נשים ויולדות ב"יח כרמל בחיפה,
שותפה בהדרכת ובהוראת ניתוחים לסטודנטים ולמתמחים ,ובביצוע עבודות מחקר
וכן מרצה.
מומחיות
ניתוחים גינקולוגיים ואנדוסקופיים :לפרוסקופיה והיסטרוסקופיה.
מאמרים
1. The effect of continuous intraabdominal nebulization of lidocaine during
gynecological laparoscopic procedures- a pilot study
Avishalom Sharon, Irina Hirsh, Orly Brandes Klein, and Arie Lissak
)Gynecological Surgery 5(3):221 (2008
2. Pain relief by continuous intraperitoneal nebulization of ropivacaine during
gynecologic laparoscopic surgery--a randomized study and review...
Yuval Kaufman, Irena Hirsch, Orly Brandes Klein and Arie Lissak
Journal of Minimally Invasive Gynecology 15(5):554 (2008) PMID 18722968

3. Cystoscopy After Total or Subtotal Laparoscopic Hysterectomy: The Value of a
Routine Procedure
Avishalom Sharon, Orly Brandes Klein, Ron Auslander, and Arie Lissak
Obstetric and Gynecologic Survey 61(8):511 (2006)
4. Cystoscopy after total or subtotal laparoscopic hysterectomy: the value of a routine
procedure
Avishalom Sharon, Orly Brandes Klein, Ron Auslander, and Arie Lissak
Gynecological Surgery 3(2):122 (2006)

5. Immediate versus delayed treatment of perimenopausal bleeding due to benign
causes by balloon thermal ablation
Arie Lissak, Oren Fruchter, Shlomo Mashiach, Orly Brandes-Klein, Avi Sharon,
Olga Kogan, Haim Abramovici
Journal of the American Association of Gynecologic Laparoscopists 6 (2): 145-150
(1999)

