
לחברי איגוד האורולוגים הישראלי שלום,

הינכם מוזמנים להגיש סיכום פעולתכם האורולוגית להצגה בתצורה של תקצירים בכנס השנתי המתקיים השנה 

בתאריכים 13-17 בדצמבר 2016 במלון רויאל ביץ' באילת.

התקצירים יעברו סקירה והערכת עמיתים ויקבלו ניקוד אשר ישמש כבסיס להכללתם בהצגה בכנס. 

הגשת התקצירים תתבצע אך ורק דרך אתר אינטרנטי.

 www.reg.co.il/iua36p :כתובת האתר

יש לעקוב אחר ההנחיות להגשת התקציר הנמצאות בכל דף באתר.

המועד האחרון להגשת התקצירים הוא 27.09.2016 יום שלישי בחצות.

 iuassociation@gmail.com :בשאלות ניתן לפנות לד"ר דוד סלוצקר במייל

יש להוסיף את מספר הטלפון אליו יש לחזור למתן תשובה.

הועדה המדעית המלווה של איגוד האורולוגים הישראלי תשמש גם כוועדה המדעית של הכנס השנתי.

חברי הועדה
פרופ' חיים מצקין - יו"ר הועדה - מנהל המחלקה האורולוגית במרכז הרפואי ע"ש סוראסקי ויו"ר 

ועדת הבחינות בכירורגיה אורולוגית. 
ד"ר דוד ליפשיץ - מנהל היחידה לאנדואורולוגיה במרכז הרפואי ע"ש רבין - קמפוס השרון.

פרופ' עפר גפרית - מנהל המחלקה האורולוגית, המרכז הרפואי הדסה, עין כרם.

ועד איגוד האורולוגים הישראלי והועדה המדעית מקבלים כמוסכמה כי העבודות המוצגות 
בכנס וזקוקות לאישור ועדת הלסינקי - אכן קיבלו אישור זה.

לצורך הערכת התקצירים יוקמו תת-ועדות מומחים. בכל תת-ועדה יהיו לפחות שלושה רופאים בכל תחום 

ספציפי אשר יקבעו מראש על ידי הועדה המדעית. 

הועדה המדעית תמנה בין הסוקרים גם אורולוגים שאינם בעלי מינוי אקדמי - וכל זה לפי שיקולים מקצועיים 

ותחומי פעילות ספציפיים.

נקבע שהקריטריונים להערכה ודירוג התקצירים יהיו: חדשנות, שיטת המחקר, עניין הקהל, מעשיות, הערכה 

כוללנית. כל סעיף יקבל דירוג של בין 2 ל 5. הציון הסופי הוא הממוצע של כל חמשת הקריטריונים.  בנוסף כל 

תת-ועדה תבחר שתי עבודות מצטיינות בתחומה ותגיש אותן כמועמדות לעבודה מצטיינת ללא קשר לניקוד 

אותן קיבלו מהסוקרים. 

הועדה המדעית של הכנס תדון ותבחר את העבודה המצטיינת לפרס האיגוד מבין העבודות שיוצעו על ידי 

הסוקרים.

עבודות אחרות יבחרו לקבלת פרסים לפי הנושאים להם תימצא תמיכת חברות מסחריות. במידה ואחד מחברי 

הועדה יהיה מעורב בעבודה שמועמדת לפרס יפסול עצמו וימונה במקומו סוקר-מעריך אחר על ידי הועדה 

המדעית.

תקציר אשר יוגש על ידי מתמחה - יקבל מקדם-פקטור של 0.5 לצורך שיבוץ הצגתו בכנס השנתי. תוספת 

הפקטור נועדה לעודד מתמחים להציג בכנס. הפקטור לא יחשב בשכלול הניקוד לפרסי הצטיינות. זוכה הפרס 

הוא מציג העבודה.

לצורך קביעת ציון סופי של התקציר - יתווסף פקטור של 0.5 נקודות לציון הכללי של העבודה במידה ומדובר 

בעבודה רב-מרכזית שבה יש שיתוף פעולה בין לפחות שתי מחלקות אורולוגיות בארץ שהן לא מאותו מרכז 

רפואי. לא יתקבלו תקצירים שהם סיפורי מקרה (case reports) ותקצירים שמאגר הנתונים שלהם הוא מחוץ 

לישראל. הצגת תקציר יכולה לכלול גם סרט - לשיקולו של המציג. קיימת התחייבות של הועדה המדעית  שלכל 

מחלקה ששלחה תקציר יהיה ייצוג בהצגת התקצירים.

סוקרי התקצירים פועלים עצמאית ובאופן בלתי תלוי בהערכת התקצירים. כל חבר מעניק את הניקוד עצמאית. 

הוועדה תישאר "עיוורת" ביחס לזהות כותבי התקציר ומקורו (מאיזו מחלקה, בי"ח, מרפאה) הסוקרים לא יתכנסו

ולא ידונו בתקצירים. הערכת התקציר היא אישית ופרטנית על ידי כל סוקר בנפרד.

- הקריטריונים לקבלת סרטי ווידאו זהים לאלה של תקצירים אחרים.  

- לא יוצגו פוסטרים בכינוס .  

- תקצירים המוצגים על ידי הצוות הסיעודי לא יובאו לסיקור ולניקוד ע"י הועדה המדעית אלא יופנו    

    לוועדה המארגנת את מושב הצוות הסיעודי .

- עבודות אשר בוצעו בחו"ל (על ידי חוקרים ישראלים) לא יוצגו בכינוס. עבודות משותפות      

    (ישראליות וחו"ל) יתקבלו בתנאי שרוב בסיס הנתונים מקורו בישראל .

- פרופ ' גרינשטיין אינו חלק מן הוועדה. הוא יפעל חיצונית לסנן עבודות שלא עמדו בקריטריונים     

    שנקבעו.

במקרים הבאים יוחזר התקציר לשולח לשם תיקונים מבלי להעבירו לוועדה המדעית:

- ציון פרטים מזהים אודות המוסד ממנו העבודה באה בכותרת או גוף התקציר  

- עבודות שעיקרן או כולן נעשו בחו"ל  

- תקצירים החורגים במספר המילים - 250 מילים   

- תקצירים שאינם בשפה העברית  

- על מנת ליצור אחידות בספר התקצירים תהיה הכוונה באתר לגבי צורת הכתב וגודלו,  שמות     

    המחברים ומספר המילים בתקציר. נא להקפיד ששמות המחברים ושמות המרכזים הרפואיים   

    יהיו זהים בכל התקצירים

- השיבוץ הסופי של התקציר שהתקבל יעשה לא רק לפי נושא התקציר אלא גם לפי אפשרויות     

    לוח הזמנים של הכנס 
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