
 
 הכנס תכנית 

   22.22.22 יום שני

 יו"ר איגוד האורולוגים הישראלי ,פתיחה וברכות ד"ר דב אנגלשטיין    41:41-41:41

 סרטן הערמונית –הצגת תקצירים    41:41-41:41

 שתן מולקולרית חדשה לסרטן הערמונית דיקתבהרצאה:   41:41-41:11

  MiR scientificבחסות חברת    . המרכז הרפואי מאיר גראיתי שטרנבד"ר מרצה:  

 Debunked Myths about Prostate Cancerהרצאה:     41:11-40:11

                                                   Dr. Scott Eggener, MD. University Of Chicago . 

 וביקור בתערוכה  ת קפההפסק   40:11-40:41

 פפר,  ד"ר רפאל: , מרצה חידושים בטיפול הקרינתי של סרטן הערמוניתהרצאה:    40:41-41:41

 אסותאבחסות  . אסותא תל אביב

פרופ' ניקולא מבג'יש, המרכז מרצה:  י,הטיפול בסרטן ערמונית גרורתהרצאה:    41:41-40:11

   יאנסןוחברת  אסטלסחברת בחסות . סורוקה הרפואי

 ארוחת ערב בבתי המלון  40:11-04:11

 מלון רויאל ביץ מרפסת הלובי של "קפה אורולוג" קוקטייל ב   04:11-04:11

 

 22.22.22 יום שלישי

 Everything a urologist needs to know about testicular cancerהרצאה:     10:11-11:11

                                    , MD. University Of ChicagoDr. Scott Eggener                                          

  סרטן הערמונית –הצגת תקצירים     11:11-10:11

 מליאת הסיעוד האורולוגי    11:41-40:11

 סרטן הכליה  -הצגת תקצירים     10:11-41:11

 הפסקת קפה וביקור בתערוכה     41:11-41:41

 אנדואורולוגיה –הצגת תקצירים     41:41-40:11

 מרכז רפואיפרופ' דוד ליפשיץ,  מנחה: – סוגיות בטיפול במחלת אבני כליות: דיון    40:11-44:11

  רבין



 
 הפסקה, ארוחת צהרים   44:11-41:11

 הצגת תקצירים אנדואורולגיה    41:11-41:41

 פרופ' יחזקאל לנדאומנחה:  - סוגיות באורולוגיה של ילדים ורפואת מעבר: דיון   41:41-40:41

 המרכז הרפואי הדסה עין כרם, אסותא אשדוד

 הפסקת קפה ועוגה וביקור בתערוכה  40:41-40:11

 ילדים תאורולוגי :הצגת תקצירים   40:11-41:11

נעם כתרי המרכז  ד"רמרצה:  ,תמונת מצב –הרצאה: טרנסג'נדרים בישראל   41:11-40:11

  הרפואי שיבא

 ארוחת ערב בבתי המלון  40:11-04:11

    " בסגנון Buena Vista Social Clubערב בגן הבוטני של אילת עם להקת "   04:11-04:11

 ועד השעה  01:11)הסעות יצאו ממלון רויאל ביץ החל מהשעה קובני מדליק                      

 הסעות חזור יצאו במהלך כל הערב( 04:41.                     

 

 22.22.22 ום רביעיי

 אורולגית ילדים –הצגת תקצירים    11:11-10:11

 אונות ופוריות –הצגת תקצירים    10:11-41:11

 הפסקת קפה וביקור בתערוכה    41:11-41:41

 פולשניים הצגת תקצירים לפרוסקופיה וטיפולים זעיר   41:41-44:41

 ,פרופ' יעקב סתיומנחה  וסוגיות באורולוגית נשים,  sacral neuromodualtion : דיון   44:41-44:11

 מדטרוניק חברתבחסות  .המרכז הרפואי שמיר

 הפסקה, ארוחת צהרים    44:11-41:11

 הצגת תקצירים אורולגית נשים ואורולוגיה תפקודית    41:11-41:41

 בחסות . המרכז הרפואי שיבא נעם כתרי "רד מנחה, תפקוד השלפוחית : דיון   41:41-40:41

 .אסטלסוחברת פייזר חברת  

 הפסקת קפה ועוגה וביקור בתערוכה   40:41-40:11

 פרופ' פנחס ליבנה מרצה ,תולדות האורולוגיה בישראל : הרצאה  40:11-40:41

 בלבד לחברי האיגוד עסקיתישיבה    40:41-40:11



 
 הרצאות מקבילות למתמחים: 

 פרופ' בוריס צ'רטין( באורולוגיה מרצה :   transition medicineרפואת מעבר )    40:41-41:41

 המרכז הרפואי שערי צדק 

  פרופ' דן ליבוביץ המרכז הרפואי קפלן איך כותבים מאמר טוב ולמה לטרוח, מרצה:   41:41-40:11

 ארוחת ערב בבתי המלון    40:11-04:11

   "המסיבה של אתניקס"וערב גאלה, חלוקת מלגות, הכרזת חבר כבוד    04:11-04:11

  1יתקיים במלון "דן אילת" באולם "הכחול הגדול" קומה                       

 

 22.22.22 יום חמישי

 הגדלה שפירה של הערמונית  –הצגת תקצירים    11:11-10:11

 זוהר דותן,ד"ר מרצה:  non muscle invasive high grade  TCC,טיפול ב : הרצאה   10:11-10:41

  MSD חברת בחסות  שיבאהמרכז הרפואי 

 המרכזניר קליינמן,  ד"ר :מרצה ,- Upper tract TCCתחידושים בטיפול ב : הרצאה  10:41-41:11

 אופארםינ חברת בחסות שיבאהרפואי 

 הפסקה  41:11-41:41

 פרופ' עופר גפרית מנחה: –"סרטן השלפוחית, בין האורולוג לאונקולוג"  : דיון  41:41-44:41

 BMS חברתו אסטלס חברת בחסות. עין כרם הדסההמרכז הרפואי 

 סרטן השלפוחית. –צגת תקצירים ה  44:41-44:41

 סיכום הכנס.             44:41

 ארוחת צהרים קלה ליד אולם ההרצאות           44:41

 

 ***התכנית ניתנת לשינויים


