
הנחיות כלליות להגשת תקצירים לכנס השנתי 2019

לחברי איגוד האורולוגים הישראלי שלום רב,

הכנס יתקיים השנה בתאריכים 9-12.12.2019 בימים שני עד חמישי.
אנא תכננו והתאימו את מתכונת העבודה במחלקות ובמרפאות למתכונת ימי הכנס ואת התקצירים בהתאם להנחיות המצורפות. 

האתר להגשת תקצירים פתוח. ניתן כבר עכשיו להגיש תקצירים.
המועד האחרון להגשת התקצירים: 21.9.2019 בשעה 24:00. 

לא תתאפשר הגשת תקצירים לאחר מועד זה.  

www.reg.co.il/urological19 :כתובת האתר להגשת התקצירים
הועדה המדעית המלווה של איגוד האורולוגים הישראלי תשמש גם כוועדה המדעית של הכנס השנתי. הועדה תאשר גם את המרצים 

ונושאי ההרצאות.

חברי הועדה: 
פרופ דב פודה - יו"ר הועדה 

פרופ' עופר יוסיפוביץ - מנהל המחלקה לאורולוגיה, מרכז רפואי תל אביב
פרופ' בוריס צ'רטין - מנהל המחלקה לאורולוגיה, מרכז רפואי שערי צדק

ד"ר ניר קליימן - יו"ר החוג לאנדו-אורולוגיה, מרכז רפואי שיבא

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

במהלך הצגת התקציר המציג מתבקש למסור גילוי נאות לגבי קשריו עם חברת פארמה או ציוד רפואי במידה והדבר 	 
קשור לתקציר.

יוקמו תתי-וועדות מומחים לצורך סקירה של התקצירים שיוגשו לכנס.	 
בכל תת-וועדה יהיו לפחות שלושה רופאים בכל תחום ספציפי אשר יקבעו מראש על ידי הועדה המדעית. 	 
נקבע שהקריטריונים להערכה ודירוג התקצירים יהיו: חדשנות, שיטת המחקר,עניין לקהל, מעשיות, הערכה כוללנית. 	 

       כל סעיף יקבל דירוג של בין 1 ל 5. הציון הסופי הוא הממוצע של כל חמשת הקריטריונים.

       כבשנים קודמות עבודות מצטיינות תזכינה בפרס.
       תינתן עדיפות לעבודות שהוגשו על ידי מתמחים וכן עבודות של שיתוף פעולה בין שני מרכזים רפואיים או יותר.



לא יתקבלו תקצירים שהם סיפורי מקרה )case reports( ותקצירים שמאגר הנתונים שלהם הוא מחוץ לישראל.	 
הצגת תקציר יכולה לכלול גם וידאו - לשיקולו של המציג.	 
שולחי התקצירים חייבים לבחור את נושא הישיבה אליה הם מכוונים את התקציר. נושאי התקצירים לצורך סקירה של	 

       תתי וועדות יהיו: אורואונקולוגיה, אנדואורולוגיה ואבנים, לפרסקופיה – רובוטיקה וטיפולים זעיר פולשניים אחרים, מדע בסיסי,  
        ילדים, אין אונות ופוריות, אורולוגיה תפקודית: נוירו – אורולוגיה, הפרעות השתנה, הגדלה שפירה של הערמונית ונשים.

סוקרי התקצירים פועלים עצמאית ובאופן בלתי תלוי בהערכת התקצירים. כל חבר מעניק את הניקוד עצמאית. 	 
הניקוד הכולל בו זוכה כל עבודה הוא ממוצע של הניקוד הניתן לה ע"י כל הסוקרים	 
הוועדה תישאר "עיוורת" ביחס לזהות כותבי התקציר ומקורו )מאיזו מחלקה, בי"ח, מרפאה( 	 
הקריטריונים לקבלת סרטי ווידאו זהים לאלה של תקצירים אחרים.	 
לא יוצגו פוסטרים בכינוס.	 
ניתן לשלוח תקצירים לכנס ללא קשר להתמחות המציג או כותב העבודה. תקצירים המוצגים על ידי הצוות הסיעודי לא יובאו 	 

לסיקור ולניקוד ע"י הועדה המדעית שלנו אלא יופנו לוועדה המארגנת את מושב הצוות הסיעודי.
עבודות אשר בוצעו בחו"ל )על ידי חוקרים ישראלים( לא יתקבלו להצגה בכינוס.	 
עבודות משותפות ישראליות וחו"ל יתקבלו בתנאי שרוב בסיס הנתונים מקורו בישראל.	 
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 המוגשים על ידי אותם מחברים. 

השיבוץ הסופי של התקציר שהתקבל יעשה לא רק לפי נושא התקציר אלא גם לפי אפשרויות לוח הזמנים של הכנס.	 
משך הצגת התקציר או הסרט הוא 5 דקות עם 3 דקות לדיון. 	 

      וועד האיגוד מודה מראש על השתתפותכם הפעילה ולוועדה המדעית על עבודתה החשובה.


