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החוג לכירורגיה
קורס בשיתוף עם אוניברסיטת בן-גוריון ובי"ח הדסה
Surgery
אוניברסיטת תל אביב :פרופ' חנוך קשתן
ראשי החוגים:
אוניברסיטת בן גוריון :פרופ' לאוניד לנדסברג
בי"ח הדסה :פרופ' אלון פיקרסקי
ד"ר תהילה מנס
מרכזת הקורס:
 לחדד דעות וגישות שונות ,מחלוקות וחידושים ,תוך שימת דגש על הקניית החשיבה
מטרות הלימודים:
הכירורגית
 הקניית ערכי התייחסות ודיון ברוח Evidence Based Surgery / Medicine -
 חשיפה לנושאים ייחודיים
 הכנת המתמחים בכירורגיה לבחינות ההתמחות
תכנית הלימודים מהווה חלק מסילבוס תלת-שנתי ,מתוך מגמה לכיסוי שיטתי של הנושאים
המרכזיים למתמחה בכירורגיה
מתמחים ומומחים בכירורגיה כללית
קהל היעד:
מתמחים ומומחים במקצועות נוספים בהתאם לנושאי הדיון
ימי ו' ,אחת לחודש
המועד:
חלק א בין השעות 11:30 - 09:00
חלק ב בין השעות 13:00 - 12:00
בניין הפקולטה לרפואה ,חדר 416
המקום:
 13נקודות לסמסטר
נקודות זכות:
 ₪ 1,633לתלמיד לשנה
שכר לימוד:
מחלקות המעוניינות לרכוש מנוי מחלקתי לרופאי המחלקה בעלות של  ₪ 0,333לשנת
הלימודים ,מתבקשות להעביר המחאה לפקודת אוניברסיטת תל אביב ,עד  18711716לכל
המאוחר .את ההמחאה נא לשלוח לפי המען :מזכירות ביה"ס ללימודי המשך ברפואה,
הפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל אביב ,רמת אביב
תתאפשר השתתפות במפגשים רק לאחר קבלת תשלום שכר לימוד
שינויים ועדכונים בתכנית יפורסמו באתר האינטרנט ,מוקדם ככל שניתן.
אנו ממליצים לעקוב באמצעות אתר ביה"סhttp://med.tau.ac.il/cme-12:

סמסטר ראשון
תאריך
40.13.16

43.11.16

נושא יום העיון

מרכז יום העיון

 Synchronous Colon Cancer withפרופ' אלון פיקרסקי -הדסה
Metastases to Liver
 Single Port Cholecystectomy- Videoד"ר נועם שוסמן  -הדסה
Presentation
  High Risk Groups for Breast Cancerד"ר מיכאל קורץ-סורוקהSurveillance and Prevention
 Robotic CBD Exploration-Videoד"ר עדו נחמני -איכילוב
Presentation

איכילוב- פרופ' יוסף קלאוזנרRetroperitoneal Sarcoma-Principles
of Diagnosis and Treatment
 איכילוב- ד"ר גיא להטNon-Retroperitoneal Abdominal
Mesenchymal Tumors
 אסף הרופא- ד"ר חסן קיסLaparoscopic Splenectomy-Video
Presentation

16.14.16

 שיבא- פרופ' אבירם ניסןIPC Cytoreduction – Indications
(Including Primary Peritoneal
malignancy), and technical aspects
 איכילוב- ד"ר אליעד קריןCOMPLICATED POVH

16.31.18

סמסטר שני
מרכז יום העיון

נושא יום העיון

תאריך

 בילינסון- פרופ' חיים גוטמןSurgical Management of Melanoma
In the Era of Targeted TherapyManagement of Early and
Advanced Disease
 איכילוב-  ד"ר בעז שגיאLap Adrenalectomy- Video
Presentation

36.34.18

 סורוקה- פרופ' סולי מזרחיPost Laparotomy Intra-Abdominal
Catastrophe: Work-Up, Treatment
And Prognosis
 רבין- ד"ר ניר וסרברגRobotic Anterior Resection-Video
Presentation

11.30.18

 איכילוב- פרופ רישרד נקשHilar Cholangiocarcinoma
 סורוקה- ד"ר ג'ורג' גרינברגAortoduodenal Fistula-Diagnosis
and Management

36.39.18

 ד"ר איליה פינסק – סורוקהPolyposis Of Colon
 השרון- ד"ר אדוארד רםTEM-Video Presentation

43.36.18

