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מ עמיתים יקרים,

הרחם  צוואר  ומחלות  לקולפוסקופיה  התשיעי  הדו-שנתי  לקורס  להזמינכם  שמח  אני 
שיתקיים במלון קיבוץ שפיים. הקורס מתקיים באופן מסורתי בכל שנה אי-זוגית. לקורס 
הרפואי  במרכז  האישה  לבריאות  האגף  לקולפוסקופיה,  הישראלית  החברה  של  חסות 

לגליל והפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן.
לאחרונה פורסמו ניירות עמדה ומינוחים חדשים והשתנתה הגישה הבינלאומית לסריקה 
לסרטן צוואר הרחם. כמו כן הוכנסו לשימוש טכנולוגיות חדשות ואמצעי עזר לקולפוסקופיה 
ואנו נציג ונלמד אותן. בנוסף, בעקבות משוב מהקורסים הקודמים, ייחדנו חלק נכבד מהיום 
ובפתולוגיה  בציטולוגיה  השונים  בממצאים  לטיפול  הפרוטוקולים  להצגת  לקורס  השני 

מצוואר הרחם.
הייחוד בקורס הוא הכללת מקבצי תרגול והצגה אינטראקטיבית של מקרים. כמו כן יודרכו 
ויתורגלו המשתתפים בביצוע הניתוחים והפעולות הנהוגות במרפאה לקולפוסקופיה, כגון 
ביצוע קולפוסקופיות, ביופסיות, כריתת לולאה, הקפאה וטיפול בלייזר, זאת בעזרת סרטים 
ועבודה על מודלים. כדי להשלים הוראת החומר במשך יומיים בלבד, ימשך יום הלימודים 

הראשון עד שעות הערב.
גם הפעם, Professor A. Singer מלונדון ישתתף באופן פעיל, ירצה וידריך. הוא מדריך 
מספר רב של קורסים לקולפוסקופיה בארצות רבות בעולם. הוא יקפיד להרצות באנגלית 
מובנת ובשפה ברורה. כמו כן ניאותו להדריך ולהרצות בקורס ממיטב המומחים הישראלים 
לקולפוסקופיה ופתולוגיה של צוואר הרחם. ביום השני לקורס יצטרפו אלינו חברי החברה 

הישראלית לקולפוסקופיה. 
השנה, תעודת סיום הקורס מוכרת גם על ידי האיגוד האירופי לקולפוסקופיה )EFC(. על 
פי נוהלי האיגוד האירופי, משתתפים המעוניינים לקבל את תעודת סיום הקורס יתבקשו 

לעמוד בבחינות אשר יתקיימו לפני תחילת הקורס ובסיום כל אחד משני ימי הקורס.
ברצוני להודות לועד החברה לקולפוסקופיה – ד"ר צבי ואקנין )יו"ר(, ד"ר אפרים סיגלר 
וד"ר יפעת כדן על שיתוף הפעולה, לצוות המרצים והמדריכים, לחברות התרופות והציוד 
שראו בקיום הקורס נושא בעל חשיבות והסכימו להשתתף גם הפעם בעול ארגונו. עקב 
תמיכתם אנו מאפשרים לכל מחלקת נשים ויולדות בארץ לשלוח נציג אחד ללא תשלום 

לקורס זה, מותנה בהצגת מכתב ממנהל המחלקה.
מקורסים  ותמונות  והרצאות  רלוונטיים  מאמרים  ולקבל  הקורס  בתכנית  להתעדכן   כדי 

קודמים ובהמשך גם מהקורס הנוכחי, תוכלו להכנס לדף הפייסבוק של הקורס. 
שם העמוד: הקורס הדו שנתי לקולפוסקופיה 

 https://www.facebook.com/colposcopy9 :כתובת העמוד
אתם מוזמנים לסמן "לייק" כדי לקבל עדכונים בזמן אמיתי.

אני מקווה לפגוש אתכם בשפיים ומאחל לכולם קיץ נעים ושנה טובה,

פרופ’ יעקב בורנשטיין
מנהל הקורס
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מ תכנית הקורס

Thursday October 19th, 2017

08:00-09:00 Registration, Refreshments & Exhibition Tour

09:00-09:15 Welcome greetings, Introduction to the course
 Prof. J. Bornstein, Dr. Zvi Vaknin, Prof. A. Singer

09:15-09:30 Pre-test quiz )mandatory attendance(
 Prof. J. Bornstein

09:30-10:05 The normal cervix
 Prof. A. Singer

10:05-10:40 The Abnormal Cervix
 Prof. A. Singer

10:40-11:00 Refreshments & Exhibition Tour

11:00-11:30 IFCPC Colposcopic terminology
 Prof. J. Bornstein

11:30-12:00 Understanding the role of HPV typing
 Dr. E. Siegler

12:00-12:15 HPV and the partner
 Dr. E. Kadan

12:15-12:45 Benign and precancerous disease: polyps, HPV  
 lesions including condyloma, VIN, VAIN and  
 AIN. LAST
 Dr. E. Schejter

12:30-13:30 Lunch & Exhibition Tour

13:30-14:30 Break-out sessions Part 1
 - Case Histories
 Prof. A. Singer & Experts panel

14:30-15:00 Refreshments & Exhibition Tour

15:00-15:30 Treatment of CIN - who, why and how?
 Treatment videos and practical tips
 Dr. E. Schejter

15:30-16:50 Hands-on )rotate in groups(: Colposcopy &  
 Biopsy, Cryotherapy, Laser, LLETZ, Pap-smear  
 )LBC( and HPV-PCR Lab 
 Tutors

16:50-17:20 Quiz )mandatory attendance(
 Prof. J. Bornstein

Friday October 20th, 2017

08:00-08:15 The HPV Vaccine – what’s new?
 Prof. J. Bornstein

08:15-08:45 Current Guidelines for management of  
 abnormal Cervical Cytology and Histology
 Dr. Z. Vaknin

08:45-09:00 How to set up and run a colposcopy clinic.  
 Obtaining history and communicating in the  
 colposcopy clinic
 Dr. S. Arbel-Alon

09:00-09:10 Guidelines, management and counseling – the  
 British way
 Prof. A. Singer

09:10-09:25 Handling pain in the Colposcopy Clinic
 Dr. E. Siegler

09:25-10:00 Difficult clinical situations:
 - Post-menopause
 - Pregnancy
 - Glandular lesions
 - Microinvasion
 Prof. A. Singer

10:00-10:30 Break-out session. Part 2
 Prof. A. Singer & Experts panel

10:30-11:30 Brunch & Exhibition Tour

11:30-12:15 Anal and peri-anal HPV lesions
 Prof. S. Tatti

12:15-13:00 Technical developments and colposcopy:  
 Zedscan, Dysis, Gynocular, etc.
 Prof. J. Bornstein

 Mobile colposcopy and its role in quality  
 assurance and teaching
 Prof. A. Singer

13:00-13:30 Vaginitis
 Dr. Orna Reichman

13:30-13:45 Israeli Colposcopy Society

13:45-14:00 Quiz and summary
 Prof. J. Bornstein
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מ מרצים ומדריכים

מרצים אורחים

מנהל הקורס, המרכז הרפואי לגליל, נהריה  - פרופ' י. בורנשטיין 

בי"ח ליס, תל-אביב  - ד"ר י. אוקסהורן 

מרכז רפואי הדסה עין-כרם, ירושלים  - ד"ר ש. ארבל-אלון 

מכבי שרותי בריאות  - ד"ר ג. בן שטרית 

מרכז רפואי לגליל, נהריה  - ד"ר ב. דיקר 

בית החולים אסף-הרופא, צריפין  - ד”ר צ. ואקנין 

מרכז בריאות האישה, מכבי שירותי בריאות  - ד”ר א. וילקין 

מרכז רפואי מאיר, כפר סבא  - ד"ר י. כדן 

מרכז רפואי כרמל, חיפה  - ד”ר א. סיגלר 

בי"ח ליס, תל-אביב  - ד”ר ג. רטן 

מרכז רפואי שערי צדק, ירושלים  - ד"ר א. רייכמן 

מרכז בריאות האישה בלפור, תל-אביב  - ד”ר א. שכטר 

Prof. Albert Singer - Director of Colposcopy Courses,
 Whittington Hospital Postgraduate, 
 Center, London, England

Prof. Silvio Tatti - Immediate Past President of the  
 International Federation of  
 Colposcopy and Cervical Pathology  
 )IFCPC(

מידע כללי

עם אישור מנהל 
מחלקה

דמי רישום עד 
ה- 1.8.2017

דמי רישום 
מה-2.8.2017 

מומחים/ מתמחים/ 
מקצועות פארא- 

רפואיים

 ללא תשלום
)מוגבל לאחד מכל  

מחלקה(

₪ 250 7₪ 300 7

מקום
הקורס יתקיים במרכז הכנסים של קיבוץ שפיים

מועד
ימים חמישי-שישי, 20-19 באוקטובר, 2017. 

שפת הקורס
עברית, הרצאות אורח באנגלית.

דמי רישום לקורס )כולל מע"מ(

    מספר המקומות מוגבל – וכל הקודם זוכה

דמי רישום למלון )כולל מע"מ(
המחירים הינם ללילה אחד, ע"ב לינה וארוחת בוקר

₪ 950  - חדר לזוג 
₪ 815  - חדר ליחיד 

105 ₪ )לאדם בחדר(  - תוספת לארוחת ערב 

מדיניות ביטול לדמי רישום לקורס
ניתן לבטל השתתפות אך ורק בכתב! עד לתאריך 6.9.2017 לא יגבו דמי ביטול. 

יוחזרו למעט 30% דמי ביטול.  בין התאריכים 7.9.2017 – 15.9.2017 דמי הרישום 
לאחר ה-16.9.2017 לא יוחזרו דמי הרישום.

מדיניות ביטול לדמי רישום למלון
ניתן לבטל השתתפות אך ורק בכתב! עד לתאריך 16.9.2017 לא יגבו דמי ביטול. 

לאחר ה-16.9.2017 לא יוחזרו דמי הרישום.

תערוכה
למזכירות  להתקשר  מוזמנים  להציג  המעוניינים  תערוכה.  תתקיים  הקורס  לאורך 

הקורס



תודתנו נתונה לחברות נותנות החסות

מזכירות הקורס:
אלישבע אבן-חן


