איגוד הכירורגים בישראל  -פעילות אקדמית לשנת  - 2017-2018לפי תאריך מקום ונושא
תאריך עדכון18/11/2017 :

2017
מס'

תאריך האירוע
יום בשבוע
16-17/02/2017
הו

מקום האירוע

נושא האירוע

מידע להשתתפות הרשמה ואתר האינטרנט

קיסריה

מלון דן קיסריה

כנס דו-שנתי  4של חברה למחלות השד.
נושאי הכנס :סרטן השד
בהשתתפות אורחים מחו"ל
נשיא הכנס :פרופ' ש .שניבאום

http://www.israel-surgery.org.il/breast16170217.asp

02

24/02/2017
ו

כפר-סבא

מרכז רפואי מאיר

חוג להרניה וכירורגיה של דופנות הבטן
יום העיון  6של החוג
הנושא :הצגת מקרים ודיון
מנחה יום העיון :פרופ' ב .שפיץ

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

03

27/03/2017
ב

תל-אביב

מרכז הכנסים
מלון דן פנורמה

האיגוד הישראלי לרפואה דחופה.
כנס שנתי ה 21-של האיגוד הישראלי לרפואה
דחופה.
הנושא :רפואה דחופה

04

31/03/2017
ו

אשקלון

מרכז רפואי ברזילי חוג להרניה וכירורגיה של דופנות הבטן
יום העיון  7של החוג
הנושא :גישה לפרוסקופית לתיקון בקע בצלקת
ניתוחית בשיטת e-TEP+TAR
שידור חי של ניתוחים ודיון
יו"ר -ד"ר י .מנוסקין

05

31/03/2017
ו

רמת-גן

01

בנין ההסתדרות
הרפואית )הר"י(

חברה קולון ורקטום
יום עיון
הנושא :הצגת מקרים ודיון
מנחה יום העיון :ד"ר י .עדן

http://www.emergency.org.il/

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

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

מס'

תאריך האירוע
יום בשבוע
10-12/05/2017
דהו

מקום האירוע

נושא האירוע

כפר בלום

מלון פסטורל

07

11/07/2017
ג

חולון

מרכז רפואי
וולפסון

08

01/09/2017
ו

רמת-גן

בנין ההסתדרות
הרפואית )הר"י(

09

08/09/2017
ו

רמת-גן

בנין ההסתדרות
הרפואית )הר"י(

חוג לכירורגיה של השד
יום העיון
הנושא :טכניקות אונקופלסטיות וביצוען על ידי
הכירורג
מנחה יום העיון :פרופ' דן הרשקו

10

15/09/2017
ו

רמת-גן

בנין ההסתדרות
הרפואית )הר"י(

11

20/10/2017
ו

תל-אביב

מרכז רפואי
סוראסקי
)איכילוב(

חברה כירורגיה קולון ורקטום
יום עיון
הנושא :הצגת מקרים ודיון
מנחה יום העיון :ד"ר איגור לרנר
חוג כירורגיה בריאטרית
יום עיון
נושא :ניתוחים חוזרים בכירורגיה בריאטרית
מנחה יום העיון :ד"ר סובחי אבו עובייד

06

איגוד הכירורגים בישראל,הכנס הדו-שנתי הדו-יומי
הגדול ה 32-של איגוד הכירורגים בישראל
הנושא" :כירורגיה כללית -המקצוע של כולנו,
המאחד רב על המפריד!!"
בהשתתפות אורחים מחו"ל
יו"ר הכנס -פרופ' י .קלאוזנר
יו"ר איגוד הכירורגים -פרופ' מוטי גוטמן
חברה לטראומה
יום עיון
הנושא :הצגת מקרים  -פציעת לבלב
מנחה יום העיון :ד"ר האני באחוס
חוג הפטוביליארי
יום עיון ובחירות לבעלי תפקידים בחוג ,ודיון
ברוטציה  HPBכחלק מסילבוס הכירורגיה הכללית
הנושא :הצגת מקרים ודיון
מנחה יום העיון :ד"ר ברק בר-זכאי

מידע להשתתפות הרשמה ואתר האינטרנט
http://www.israel-surgery.org.il/annual10120517.asp
http://www.kfarblum-hotel.co.il/

https://www.facebook.com/itrauma
http://www.israel-surgery.org.il/trauma.asp

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

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

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

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

מס'

תאריך האירוע
יום בשבוע
20/10/2017
ו

מקום האירוע
רמת-גן

בנין ההסתדרות
הרפואית )הר"י(

13

06/11/2017
ב

תל-אביב

אוניברסיטת ת"א
פקולטה לרפואה

14

16/11/2017
ה

רמת-גן

מרכז הכנסים
כפר המכביה

15

23-24/11/2017
הו

שבי-ציון

בית מלון "ניאה"
" ,"NEAרח'
האלה  ,3שבי-
ציון.

12

נושא האירוע
חוג כירורגיה אנדוקרינית
יום עיון
הנושא :הצגת מקרים ודיון
מנחה יום העיון :פרופ' חגי מזא"ה
לימודי המשך -הקורס לכירורגיה 1
הנושאSurgical Emrgencies in Biliary & Gall :

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

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

Bladder Diseases

התייצגות ,אבחון וגישות ניתוחיות
מרכז/משתתפי יום העיון:
מרכז רפואי רבין )בילינסון/השרון(
נציג :ד"ר עיסא נידאל
חברה קולון ורקטום
הנושא :כנס שנתי חד יומי
אורח מאיטליה Prof. Antonino Spinelli
יו“ר החברה :פרופ‘ חגית טולצ‘ינסקי
איגוד הכירורגים בישראל
הכנס הראשון של מועצת איגוד הכירורגים,
הנושאים לדיון בהשתתפות חברי מועצת האיגוד:
תקנון המועצה ודיון,
השתלמות על בפרוקטולוגיה בישראל,
השתלמות על בטראומה בישראל,
דיון על הצורך ופתוח מערכת השתלמויות על
נוספות בישראל,
סיבוכים בכירורגיה ומדדי איכות,
דיון על הצורך ברישום ותיעוד סיבוכים ומדדי
איכות
אין עתיד בלי עבר -שימור ההיסטוריה באיגוד
והשקה של יישומון )אפליקציה(,
התמחות בכירורגיה בישראל ,אבני דרך למתמחה
קבוצות עבודה :חינוך ,מדדי איכות וסיבוכים,
טכנולוגיות
יו"ר איגוד הכירורגים -פרופ' יורם קלוגר

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

http://www.israel-surgery.org.il/iss-index.asp

מס'

תאריך האירוע
יום בשבוע
1/12/2017
ו

17

11/12/2017
ב

16

מקום האירוע
חיפה

מרכז רפואי
רמב"ם

תל-אביב

אוניברסיטת ת"א
פקולטה לרפואה

נושא האירוע
יום עיון משותף לחברה להרניה וכירורגיה של
דופנות הבטן עם חברה לכירורגיה מטבולית
ובריאטרית
הנושא :ניתוחים לתיקון בקעים בחולי השמנת יתר
וניתוחים בריאטרים
יו"ר -ד"ר עאדל אבו סאלח ,פרופ' מ.ק .אחמד
מחאג'נה
לימודי המשך -הקורס לכירורגיה 2
הנושאSurgical Emergencies of the Colon :
מצבים ,מחלות ,ממאירויות:
אבחון ,החלטה לניתוח ,דילמות
מרכז/משתתפי יום העיון:
מרכז רפואי אסף הרופא  ,נציג :ד"ר נדב חיים

2018

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

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

2018
מס'

תאריך האירוע
יום בשבוע
22/01/2018
ב

מקום האירוע
תל-אביב

אוניברסיטת ת"א
פקולטה לרפואה

19

21-23/01/2018
אבג

תל-אביב

מלון הילטון

20

7-9/02/2018
דהו

זכרון יעקב מלון אלמא

18

21

26/02/2018
ב

תל-אביב

אוניברסיטת ת"א
פקולטה לרפואה

22

26/03/2018
ב

תל-אביב

אוניברסיטת ת"א
פקולטה לרפואה

נושא האירוע
לימודי המשך -הקורס לכירורגיה  3הנושא:

מידע להשתתפות הרשמה ואתר האינטרנט
http://www.tau.ac.il/medicine/cme/docs/12.doc

The Surgical Aspects of the Multidisciplinary
Approach to Breast Disease

בדיקה מרפאתית ,בירור ואבחון ,ניתוחים
מרכז/משתתפי יום העיון :נציג :ד"ר יאיר עדן
מרכז רפואי ע"ש חיים שיבא – תל-השומר
חברה למחלות של השד והחוג לכיר של השד
הנושא :סדנה אולטראסאונד שד
IBUS – Update in Breast Imaging,
Interventions & Management
A practical course with ultrasound handsמרכז הסדנה :ד"ר ע .אולשה on workshops
חברה כירורגיה אונקולוגית
כנס דו-שנתי של החברה לכירורגיה אונקולוגית
נושא הכנס :כירורגיה אונקולוגית
יו"ר הכנס :פרופ' חיים גוטמן
לימודי המשך -הקורס לכירורגיה 4
הנושאBariatric Surgery – Decisions, Type of :
 Operation, Complicationsאינדיקציות ,סוגי
הניתוחים ,סיבוכים והטיפול בהם
מרכז/משתתפי יום העיון :נציג :ד"ר וייט איאן
מרכז רפואי מאיר– כפר סבא
לימודי המשך -הקורס לכירורגיה 5
Hepatobilliary Surgery
הנושא:
הכירורגיה של מחלות הכבד  -מחלות שפירות,
מחלות ממאירות )למעט השתלות(
מרכז/משתתפי יום העיון:
מרכז רפואי תל-אביב
ע"ש סוראסקי )איכילוב(
נציג :ייקבע

http://ibus.org/israel-2018/
https://ibus-ultrasound.instyleforms.co.il/menu_links/15

https://co2018a.kld-conf.com
http://www.israel-surgery.org.il/oncology.asp
http://www.israel-surgery.org.il/congress.asp

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

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

מס'

תאריך האירוע
יום בשבוע
9-11/05/2018
דהו

מקום האירוע
ירושלים

מלון אוריינט

24

11/05/2018
דהו

ירושלים

מלון אוריינט

25

28/05/2018
ב

תל אביב

אוניברסיטת ת"א
פקולטה לרפואה

23

נושא האירוע
איגוד הכירורגים בישראל
הכנס הדו-שנתי החד-יומי הקטן ה 33-של איגוד
הכירורגים בישראל,
-10.5.2018הנושא :הכירורג בעין הסערה
נדון בהתפתחויות האחרונות ,כמו חוק השר"פ ,חוק
הצינון ,עניינים מדיקו-לגליים ,העסקה רציפה של
המתמחים בלילות והגבלת שעות העבודה לאור
המחסור בתקנים.
 -9.5.2018קורסים למתמחים-יום לפני הכנס
יתקיימו  4השתלמויות:
א .קורס אולטרסאונד,
ב .קורס לניהול החולה עם הבטן הפתוחה,
ג .השתלמות לצוות הסיעוד בנושא הטיפול בחולה
המונשם והחולה עם פיום קנה במחלקה לכירורגיה,
ד .קורס כירורגיה של דפנות הבטן.
יו"ר הכנס -פרופ' ח .מזא"ה ופרופ' א .פיקרסקי
יו"ר איגוד הכירורגים -פרופ' יורם קלוגר
חיל"א
כנס שנתי של החברה לכירורגיה אנדוסקופית
נושא הכנס :כירורגיה אנדוסקופית
יו"ר הכנס :פרופ' אחמד עסליה
לימודי המשך -הקורס לכירורגיה 6
הנושאUpper and Lower Gi Bleeding – The :
Surgical Management

התייצגות ,טיפול ראשוני ,בירור וגישה כירורגית
מרכז רפואי ע"ש עידית וולפסון – חולון
נציג :ייקבע

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

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

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

:2017-8 כנסים בחו"ל
2017
SAGES
SAGES 2017 Annual Meeting
http://www.sages2017.org/

GREPA
European Hernia Society
World Conference on Abdominal Wall
Hernia Surgery

March 22-25/2017
Houston, TX
USA
May 24-27/2017
Vienna, Austria

2018

2019

April 11-14/2018
Washington State
Convention Center
Seattle, WA
March 12-15/2018
Miami, USA

https://www.europeanherniasociety.eu/welcomemessage-general-secretary

ASCRS

June 10-14 2017

.
Seattle, Washington
https://www.fascrs.org/annual-scientific-meeting USA

EAES
EAES 2015, 23rd Congress of the
European Association of Endoscopic
Surgery

June 14-17/2017
Frankfurt, Germany

May 19-23/2018
Nashville, TN.
https://www.fascrs.org/2018annual-scientific-meeting
30.5-1.6/2018
London, UK
https://eaes.eu/event/eaes2018-london/

https://eaes.eu/eaes2017/

ACS
https://www.facs.org/clincon2017

October 22-26/2017
San Diego, USA

October 21-25/2018
Boston, MA

27-31/10/19
San
Francisco, CA

איגוד הכירורגים בישראל  -ימי חג ומועד שמונעים פעילות אקדמית בישראל  -שנת 2017
תאריך

11-13/03/2017
10/04/2017
18/04/2017
24/04/2017
1-2/05/2017
30-31/05/2017
20-22/09/2017
29-30/09/2017
4-5/10/2017
11-12/10/2017

היום
בשבוע

וא
ג
ב
ב
בג
גד
דהו
וש
דה
דה

יום חג ומועד

פורים ושושן פורים
חג פסח 1
חג פסח  ,2שביעי של פסח
יום הזיכרון לשואה ולגבורה
יום הזיכרון לחללי צה"ל ,יום העצמאות ה67-
ערב וחג שבועות
ערב ראש השנה תשע"ז  , 2017א' רה"ש ,וב' רה"ש
ערב ויום כיפור
ערב וחג סוכות 1
ערב וחג סוכות ) ,2הושענא רבה ,שמייני עצרת ושמחת תורה(

לרשימת ימי הבחירה ומועדים לכלל העובדים  -לחץ על הקישורים הבאים:
לוח שנת http://www.csc.gov.il/DataBases/Pages/Calander.aspx :2017

איגוד הכירורגים בישראל  -ימי חג ומועד שמונעים פעילות אקדמית בישראל  -שנת 2018
תאריך

1-2/03/2018
31/03/2018
6/04/2018
12/04/2018
18-19/04/2018
20/05/2018
9-11/09/2018
18-19/09/2018
23-24/09/2018
1/10/2018

היום
בשבוע

הו
ש
ו
ה
דה
א
אבג
גד
אב
א

יום חג ומועד

פורים ושושן פורים
חג פסח 1
חג פסח  ,2שביעי של פסח
יום הזיכרון לשואה ולגבורה
יום הזיכרון לחללי צה"ל ,יום העצמאות ה67-
ערב וחג שבועות
ערב ראש השנה תשע"ז  , 2017א' רה"ש ,וב' רה"ש
ערב ויום כיפור
ערב וחג סוכות 1
ערב וחג סוכות ) ,2הושענא רבה ,שמייני עצרת ושמחת תורה(

לרשימת ימי הבחירה ומועדים לכלל העובדים  -לחץ על הקישורים הבאים:
לוח שנת http://www.csc.gov.il/DataBases/Pages/Calander.aspx :2018
* 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  0505664883 :וגם
בדוא"ל של מזכירת איגוד הכירורגים ,הגב' דורית דן  , doritd@ima.org.il :או בטלפון 03-6100469 :

