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 תפוצת מנהלי מחלקות

 

 הנדון : קורס אורולוגיה תפקודית למתמחים

 

 מנהל מחלקה יקר,

עולם האורולוגיה התפקודית הינו תחום אשר מתפתח במהירות בשנים האחרונות ברחבי העולם. באופן  

מסורתי המתמחים חשופים פחות לעולם תוכן במהלך התמחותם. במהלך השנים האחרונות זיהינו פערי ידע 

 בקרב אוכלוסיית המתמחים בכירורגיה אורולוגית.

החוג לאורולוגיה תפקודית יחד עם האיגוד האורולוגי הישראלי מארגן קורס הכשרה ייעודי למתמחים בנושא הנ"ל. 

עתיד להתקיים קורס ייעודי למתמחים באורולוגיה אשר סיימו שלב א'. הכוונה היא  20-21.9.2018בתאריכים ה

מתמחים עם בסיס ידע מוצק באורולוגיה ולחזק את הידע שלהם בעולם האורולוגיה  םנטנסיביילאסוף ליומיים אי

 התפקודית, מה שיסייע בידם לעבור את בחינות שלב א' וב' וכן לשפר את איכות הטיפול אותה יעניקו למטופליהם.

שתן בקרב נשים וגברים,  הקורס יכסה מגוון תחומים ביניהם תסמונת השלפוחית הרגיזה, אבחון וטיפול בדליפות

תסמונת האגן הדואב/ כאב כרוני של השלפוחית, אבחון וטיפול מושגי יסוד באורודינמיקה וקריאת תרשימים, 

 בשלפוחית נוירוגנית וכן הלאה.

הקורס בנוי כמשלב של הרצאות ועבודה בקבוצות קטנות אשר יאפשר חניכה מקסימלית למתמחים. העבודה 

( תוקדש לתרגול מקרים קליניים במתכונת בחינות שלב ב'. בתכנון ובניית הקורס 2-4)  בקבוצות מתמחים קטנות

היו מעורבים מספר מומחים עולמיים אשר יגיעו לקורס לשמש בצוות המרצים/ מדריכים. בנוסף אליהם הסגל יכלול 

 רופאים מובלים בתחום ממגוון בתי חולים בארץ.

נת המתמחים בתחום זה, יחשוף אותם לעולם ייחודי זה ויעלה את קורס שכזה ישפר את הבמשוכנעים כי אנו 

 םרמת הטיפול לה יזכו המטופלים בארץ. אנו פונים אליכם על מנת שתאפשרו את הגעת המתמחים הרלבנטיי

 הנדונים. םלקורס בתאריכי

 אתם  מתבקשים לאפשר למתמחים בשלבי ההתמחות המתקדמים להשתתף בקורס חשוב זה. 

 בברכה,

 גרינשטיין        נדרשחר           אהרוני                                                              פרופ'      אלכס         ד"ר 

    איגוד האורולוגים הישראלי          יו"ר החוג לאורולוגיה תפקודית                                                              יו"ר 
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 תוכנית הקורס – 1נספח 

Day 1 

08:00-20:00 

Time  Topic 

08:00-8:15 Get together & registration 
08:15-08:30 Introduction 

08:30- 09:15 (1) Lower Urinary Tract Symptoms – diagnosis and evaluation 

09:15-09:45 Luts questions 
09:45-10:30 (2) Nocturia 

10:30-10:45  Coffee break 

10:45-11:30 (3) Urodynamics study (UDS) 

11:30-12:00 UDS cases 
12:00-12:45 (4) Over Active Bladder (OAB) - treatment 

12:45-13:15 OAB cases 

13:15-14:00 Lunch 
14:00-14:45  (5) Bladder Outlet Obstruction (BOO) - treatment 

14:45-15:15 BOO cases 

15:15-15:45 (6) Female pelvic anatomy and assessment 

15:45-16:30 (7) Female Stress Urinary Incontinence (SUI) /Mixed Urinary Incontinence (MUI) 
16:30-17:00 Female SUI/MUI cases 

17:00-17:30 Coffee break 

17:30-18:15 (8) Post Prostatectomy Stress Urinary Incontinence (PPSUI) 
18:15-18:45 PPSUI cases 

18:45-19:30 (9) Urinary Chronic Pelvic Pain Syndrome (UCPPS) 

19:30-20:00 UCPPS cases 

Day 2 

08:00-14:00 

Time Topic 

08:00-08:15 Opening of day 2 

08:15-09:00 (10) Neurogenic Lower Urinary Tract Dysfunction (NLIUTD): pathophysiology 
and surveillance 

09:00-09:30 NLUTD VUDS 

09:30-10:00 Coffee break 

10:00-10:45 (11) NLUTD: management 
10:45-11:15 NLUTD cases 

11:15-12:00 (12) Recurrent Urinary Tract Infections’s (including UTI’s in NLUTD) 
12:00-12:30 UTI cases 

12:30-13:15 (13) Complicated Urodynamics traces reading 

13:15-13:30 Feedback/ Course evaluation by residents 

13:30-14:00 Lunch 

 


