איגוד הכירורגים בישראל  -פעילות אקדמית לשנת  - 1025לפי תאריך מקום ונושא
תאריך עדכון1210811025 :

1025-1022
מס'

תאריך האירוע
יום בשבוע
32/10/3105
ו

10

מקום האירוע

נושא האירוע

תל-
השומר

מרכז רפואי ע"ש ח.
שיבא ,באולם ע"ש
סוראסקי

חוג להרניה וכירורגיה של דופנות הבטן
יום העיון השלישי של החוג
הנושא :הטיפול הכירורגי בקעים מורכבים של
דופן הבטן
 הטיפול הכירורגי בבקעים מורכבים ושאלתהשימוש במשתלים ביולוגיים
ישתתפו אורחים מחו”ל
יו"ר -פרופ' ד .קופלמן

13

32/10/3105
ו

תל אביב

אוניברסיטת ת"א
פקולטה לרפואה

12

21/10/3105
ו

רמת-גן

בנין ההסתדרות
הרפואית (הר"י)

לימודי המשך -הקורס לכירורגיה 4
הנושא:
א .אתיקה ודילמות אתיות בכירורגיה,
ב .וידאו  -כריתת מעי גס שמאלי,
ג .הצגת מקרה
מרכז/משתתפי יום העיון:
א .ד"ר קרני  -אסה"ר
ב .ד"ר שמואל אביטל  -מאיר,
ד"ר הרמן  -מאיר
ג .מתמחה  -אסה"ר
חוג לכירורגיה של השד
יום העיון השני של החוג בנושאים:
קרינה תוך ניתוחית בסרטן שד -פרופ' משה פפא.
ישיבת פתיחה,
הצעות לנושאים לדיון בעתיד.
בחירות ליו"ר וחברי וועד.

מידע להשתתפות הרשמה ואתר האינטרנט
http://www.israel-surgery.org.il/hernia.asp

http://www.tau.ac.il/medicine/cme/docs/12.doc

http://www.israel-surgery.org.il/IFBS.asp

מס'

תאריך האירוע
יום בשבוע
03-02/13/3105
הו

14

מקום האירוע
קיסריה

מלון דן קיסריה

15

31/13/3105
ו

תל אביב

אוניברסיטת ת"א
פקולטה לרפואה

16

31/12/3105
ו

צריפין

המרכז הרפואי
"אסף הרופא"

נושא האירוע
כנס דו-שנתי של חברה למחלות השד.
נושאי הכנס:
Triple Negative Breast cancer
Current Status Oncoplastic Surgery
Contra Lateral Mastectomy
Management of the Positive Axilla Post
Neoadjuvant
What's New in Breast Imaging
Updates in Breast Cancer Treatment
Should every Her-2 patient receive
Neoadjuvant Chemotherapy
Reconstruction Pre-Radiation
Pathologic Complete Response
Tomosyntesis
נשיא הכנס :פרופ' ש .שניבאום
לימודי המשך -הקורס לכירורגיה 5
הנושא:
א .השתלות כבד בגידולי כבד ראשוניים
ב .וידאו  -כריתה סגמנטרית של הכבד
ג .הצגת מקרה
מרכז/משתתפי יום העיון:
א .פרופ' מור  -בילינסון
ב .ד"ר עידו נחמני  -מרת"א
ג .מתמחה  -מאיר
חברה קולון ורקטום
הנושא :יום עיון תלת חודשי 0/3105
יום עיון לזכרו של
פרופ' יחיאל (חיליק) זיו ז"ל
יוצגו עבודות הגמר של בוגרי השתלמות עמית
מרכזת יום העיון :ד"ר עדה רוזן

מידע להשתתפות הרשמה ואתר האינטרנט
http://www.isscongress.co.il

http://www.tau.ac.il/medicine/cme/docs/12.doc

http://www.iscrs.org/

מס'

תאריך האירוע
יום בשבוע
32/12/3105
ו

18

37/12/3105
ו

10

37/12/3105
ו

01

05/14/3105
ד

00

34/14/3105
ו (נדחה מיום
)02/12/3105
0/15/3105
ו

02

8/15/3105
ו

17

03

מקום האירוע

נושא האירוע

באר שבע מרכז רפואי סורוקה יום עיון בטראומה מלחמתית
הנושאNew frontiers in integrated life :
באולם ע"ש שטרן
saving care in combat
מרכז/משתתפי יום העיון :פרופ' גדי שקד -
סורוקה ,ד"ר ג'ילברט סבג  -סורוקה ,ועוד
חוג כירורגיה בריאטרית
"בית גבריאל"
טבריה
יום עיון 0/3105
על שפת הכנרת,
נושאControversies in Bariatric Surgery :
עמק הירדן בין
מארגן יום העיון :ד"ר נאסר סקרן
קיבוץ כינרת
יו"ר החוג-פרופ' משה רובין
וקיבוץ דגניה
לימודי המשך -הקורס לכירורגיה 6
תל אביב אוניברסיטת ת"א
הנושא :א .שחזור דופן הבטן ,ב .וידאו-כריתת
פקולטה לרפואה
טחול לפרוסקופית ,ג .הצגת מקרה
מרכז/משתתפי יום העיון:
א .פרופ' קופלמן  -העמק ,ד"ר ימפולסקי-בילינסון
ב .ד"ר קיס  -אסה"ר ,ג .מתמחה  -העמק
קרית שדה התעופה ,האיגוד הישראלי לרפואה דחופה.
כפר
כנס שנתי ה 00-של האיגוד הישראלי לרפואה
אירפורט סיטי,
טרומן
מרכז הכנסים אווניו דחופה .הנושא" :חינוך ברפואה דחופה"
[ליד ש"ת בן גוריון] יו"ר הכינוס :ד"ר ערן טל אור
חוג כירורגיה אנדוקרינית
בנין ההסתדרות
רמת גן
הנושא :יום עיון תלת חודשי 0/3105
הרפואית (הר"י)
מנחה :פרופ' מ .קראוס
כירורגיה בריאטרית
תל אביב מלון דיויד
כנס בנושאUpdate in Bariatric Surgery :
אינטרקונטיננטל
יו"ר הכנס :ד"ר א .רזיאל ד"ר ס .סוסמיליאן
לימודי המשך -הקורס לכירורגיה 7
תל אביב אוניברסיטת ת"א
הנושא :א .כירורגיה בסרטן הרקטום
פקולטה לרפואה
ב .וידאו  -כריתת ושט לפרוסקופית
ג .הצגת מקרה מרכז/משתתפי יום העיון:
א .פרופ' גוטמן  -תה"ש ,ב .פרופ' קשתן -
בילינסון ,ג .מתמחה  -תה"ש

מידע להשתתפות הרשמה ואתר האינטרנט

לדף ההזמנה לכנס -ללחוץ כאן!

http://www.israel-surgery.org.il/obesity.asp

http://www.tau.ac.il/medicine/cme/docs/12.doc

http://www.ema2015.co.il/he

http://www.israel-surgery.org.il/endocrine.asp

https://knasim.herokuapp.com/bariatric/users/new

http://www.tau.ac.il/medicine/cme/docs/12.doc

מס'

תאריך האירוע
יום בשבוע
2-5/16/3105
דהו

04

מקום האירוע
כפר בלום מלון פסטורל

נושא האירוע
איגוד הכירורגים בישראל
הכנס הדו-שנתי ה 20-של איגוד הכירורגים
בישראל,
הנושא" :כירורגיה של הגיל השלישי"
ישתתפו אורחים מחו"ל
יו"ר הכנס -פרופ' חנוך קשתן
יו"ר איגוד הכירורגים -פרופ' מוטי גוטמן
לימודי המשך -הקורס לכירורגיה 8
הנושא :א .טראומה חלק ב,
ב .וידאו TEM -
ג .הצגת מקרה
מרכז/משתתפי יום העיון:
א .ד"ר שקד  -סורוקה
ב .ד"ר רם  -השרון ,ג .מתמחה  -סורוקה
האיגוד הבינ"ל לכירורגיה דחופה.
הכנס הדו-שנתי ה 2-של האיגוד הבינ"ל
לכירורגיה דחופה)WSES+WJES( .
יתקיים לראשונה בישראל!
הנושאים :כירורגיה דחופה ,טראומה ,טיפול נמרץ
כירורגי
יו"ר הכנס :פרופ' יורם קלוגר ,ופרופ' ג'פרי קשוק
חוג הפטוביליארי
הנושא :יום עיון
מרכז יום העיון :פרופ' א .עיד

05

5/16/3105
ו

תל אביב

אוניברסיטת ת"א
פקולטה לרפואה

06

6-8/17/3105
בגד

ירושלים

מלון ענבל

07

00/10/3105
ו

רמת גן

בנין ההסתדרות
הרפואית (הר"י)

08

00/10/3105
ו

תל-
השומר

00

08/10/3105
ו

רמת גן

מרכז רפואי ע"ש ח .חברה קולון ורקטום
שיבא ,במכון הרנטגן הנושא :יום עיון
מרכז יום העיון :פרופ' ע .זמורה
בנין אשפוז מרכזי
קומת כניסה.
חוג כירורגיה אנדוקרינית
בנין ההסתדרות
הנושא :יום עיון תלת חודשי 2/3105
הרפואית (הר"י)
מנחה :פרופ' מ .קראוס

מידע להשתתפות הרשמה ואתר האינטרנט
http://www.surgical2015.co.il/
http://www.israel-surgery.org.il/iss-index.asp
http://www.israel-surgery.org.il/congress.asp
http://www.kfarblum-hotel.co.il/

http://www.tau.ac.il/medicine/cme/docs/12.doc

http://www.mitcongressi.it/wses2015
http://www.wses.org.uk/pdf/WSES%20Jerusalem.p
df
http://www.israel-surgery.org.il/wses06-070715.pdf

http://www.israel-surgery.org.il/hepato.asp

http://www.iscrs.org/

http://www.israel-surgery.org.il/endocrine.asp

מס'

תאריך האירוע
יום בשבוע
35/10/105
ו

30

06/01/3105
ו

גבעתים

33

31-30/01/3105
גד

תל-אביב

32

3105

יקבע

מס'

תאריך האירוע
יום בשבוע
01-03/13/3106
דהו

31

מקום האירוע
רמת גן

בנין
ההסתדרותהרפואית
(הר"י)
בנין האגודה
למלחמה בסרטן,
רחוב רביבים 7
מלון הילטון
תל אביב
יקבע

נושא האירוע
חוג כיר' של השד
הנושא :יום עיון ראשון
מרכז יום העיון :פרופ' ד .הרשקו
חברה למחלות של השד
הנושא :יום עיון
מרכז יום העיון :פרופ' ש .שניבאום
th
5 World Congress for the
)Advancement of Surgery (WCAS
יו"רScott A. Shikora, MD -
כנס שנתי של החברה הישראלית לטראומה
הנושא :לכירורגיה בתנאי חסר אמצעים
יו"ר הכנס :פרופ' גדי שקד

מידע להשתתפות הרשמה ואתר האינטרנט
http://www.israel-surgery.org.il/IFBS.asp

http://www.israelsurgery.org.il/breast_cancer.asp
http://www.wcas2015.com/

http://www.israel-surgery.org.il/congress.asp
http://www.israel-surgery.org.il/trauma.asp
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מקום האירוע
קיסריה

מלון דן קיסריה

נושא האירוע
כנס דו-שנתי של חברה לכירורגיה אונקולוגית.
נושאי הכנס :יקבע
נשיא הכנס :פרופ' ח .גוטמן

מידע להשתתפות הרשמה ואתר האינטרנט
http://www.israel-surgery.org.il/oncology.asp

:2015 כנסים בחו"ל
SAGES
15-18/4/2015
SAGES 2015 Annual Meeting
Nashville, TN April 15-18
SAGES EMERGING TECHNOLOGY SESSION
http://www.sages2015.org/
GREPA
25-29/4/2015
European Hernia Society
1st World Conference on Abdominal Wall Hernia Surgery
Milano, at the MICO Congress Center
http://www.hernia2015-milan.com/
ASCRS
30.5-3.6/2015
2015 ASCRS Annual Scientific Meeting in Boston, MA.
Hynes Convention Center and Sheraton Boston Hotel
http://www.fascrs.org/annual_meeting
EAES
2-6/6/3105
EAES 2015, 23rd Congress of the European Association of Endoscopic Surgery
(EAES), Romania, Bucharest, 3 - 6 June 2015
http://congress.eaes.eu/Home.aspx
ACS
4-8/10/2015
Clinical Congress 3105
Chicago, IL October 4-8
https://www.facs.org/education/clinical-congress

איגוד הכירורגים בישראל  -ימי חג ומועד שמונעים פעילות אקדמית בישראל  -שנת 1025
תאריך

היום
בשבוע

יום חג ומועד

15-16/12/3105
36/12/3105
10/14/3105
06/14/3105
33-32/14/3105
32-34/15/3105
02-05/10/3105
33-32/10/3105
37-38/10/3105
4-5/01/3105

הו
ג
ב
ה
דה
שא
אבג
גד
אב
אב

פורים ושושן פורים
חג פסח 0
חג פסח  ,3שביעי של פסח
יום הזיכרון לשואה ולגבורה
יום הזיכרון לחללי צה"ל ,יום העצמאות ה67-
ערב וחג שבועות
ערב ראש השנה תשע"ו  , 3105א' רה"ש ,וב' רה"ש
ערב ויום כיפור
ערב וחג סוכות 0
ערב וחג סוכות ( ,3הושענא רבה ,שמייני עצרת ושמחת תורה)

לרשימת ימי הבחירה ומועדים לכלל העובדים  -לחץ על הקישורים הבאים:
לוח שנת :3105
http://www.csc.gov.il/DataBases/Pages/Calander.aspx
http://www.he.chabad.org/library/article_cdo/aid/1660619
* בהמשך ימסרו עידכונים לגבי ארועים נוספים :נא לעדכן טבלאות אלה בימי עיון ,כינוסים ופגישות נוספות,
* יש לעדכן טבלאות אלה גם בתאריכים שבהם מתקיימים ארועים שעלולים למנוע פעילות אקדמית בישראל,
בדוא"ל של ד"ר און סיבירסקי  , ohn_s@netvision.net.il :או בטלפון  1515664882 :וגם
בדוא"ל של מזכירת איגוד הכירורגים ,הגב' דורית דן  , doritd@ima.org.il :או בטלפון 12-6011460 :

