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לחברים שלום,
בכנס   .2016  - הישראלי  האורולוגים  איגוד  בכנס השנתי  של  הזמנה לקחת חלק  אליכם  אני שמח לשלוח  כמיטב המסורת 
מתקיים המפגש המקצועי והחברתי הגדול ביותר בישראל של הקהילה האורולוגית בישראל, ומהווה הזדמנות ייחודית להעצים 

את הידע שלנו ולהציג את העשייה בתחומי האורולוגיה בישראל.

קול קורא - הכנס השנתי של איגוד האורולוגים הישראלי 2016

הכנס יתקיים במלון רויאל ביץ' באילת בתאריכים 17-13 בדצמבר 2016

כולל  וכמובן הרצאות החברים  דיונים   ודיונים של העמותה לסיעוד אורולוגי,  התוכנית המדעית משלבת מרצי חוץ, הרצאות 
הצגות מקרים מורכבים לדיון והמלצות המשתתפים לפתרונן ביום האחרון של הכנס  17.12.16 (שבת).  

המרצים מחו"ל שכבר הבטיחו את השתתפותם: Prof Maggi שיציג את הטיפול בטסטוסטרון באוכלוסיות נבחרות, 
Prof  Schmidinger שממנה נלמד על הסדר הנכון של טיפול בשאת הכליה, Prof Mamoulakis שידבר על טיפול בפעילות יתר 

של השלפוחית, Prof. Koyle שירצה על העורלה מבחינה אורולוגית ומסורתית. 
במקביל לישיבה העסקית המתמחים יפגשו את המרצים האורחים מחו"ל ם לדיוני העשרה. 

כמובן שיתקיימו ערבים חברתיים הכוללים ערב הגאלה בו נתכבד בחבר כבוד נוסף ונעניק מלגות לתקצירים הטובים ולמקבל 
מלגת רקובצ'יק. הערב יתקיים במתכונת של קוקטייל עשיר לאחר ארוחת הערב במלונות. בתוכנית האומנותית בערב הגאלה 

ירצה מר אדיר מילר.    
בשאר הערבים נקיים פעילות חברתית, כולל ערב " רוקדים עם אורולוגים" במועדון "המנקיס". נמשיך במסורת נפש בריאה בגוף 

בריא ובאחד הבקרים יתקיים "חילוץ עצמות" . 
במהלך הכנס תתקיים תצוגה גדולה של תרופות וציוד אורולוגי מגוון.

לרשות משתתפי הכנס יעמדו מספר בתי מלון מרשת ישרוטל, במתכונת של חצי פנסיון הכולל  ארוחת ערב במלונות. 
תודותינו לחברי הועדה המדעית שניאותו להקדיש מזמנם לנושא חשוב זה של בניית התוכנית המדעית והערכת התקצירים 

שיוגשו בכנס. 
לסיכום הכנס הוא שלנו ובשבילנו והוא המפגש המקצועי הגדול ביותר של העוסקים בתחום האורולוגיה בישראל ואנו מזמינים 

אתכם להשתתף בכנס ולקחת חלק פעיל בתכניו.  
הקישור למשלוח התקצירים נשלח אליכם לפני מספר ימים, הקישור לרישום לכנס ישלח בימים הקרובים.
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