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עמיתים יקרים,

כנס האגוד הישראלי לכירורגיה פלסטית ואסתטית ה-42, יתקיים השנה תחת הכותרת 
"כאשר כירורגיה פלסטית, אומנות האסתטיקה וחידושי הטכנולוגיה נפגשים – השמיים הם הגבול".

 
בכנס זה נתמקד במנתח הפלסטי הישראלי, בכירורגיה הפלסטית והאסתטית ובחידושים הטכנולוגיים כשלושת עמודי 

התווך העקריים.
  

לראשונה מזה שנים רבות החלטנו לקחת סיכון ולקיים את כנס האיגוד הישראלי על טהרת הישראליות.  הכנס יתקיים בשפה 
העברית ויתמקד במצבור הידע שלנו, המבוסס על שנים רבות של עשייה פלסטית ואסתטית, של חברי האיגוד.  כמובן שנעשה 

זאת תוך שיתוף ושילוב אורחים מכובדים וחברים נפלאים מחו"ל, אשר מלווים אותנו שנים רבות וייהנו מתרגום סימולטני.

ועד האיגוד החליט להעמיד במרכז הכנס את המנתחים הפלסטיים הישראליים, הפועלים יום יום למען הציבור ובריאותו. בין אם 
השירות ניתן בבתי החולים, במרפאות הקופות או במרפאות של כולנו במגזר הפרטי, יושם דגש על מקצועיות והעשרת הידע יחד 

עם תרומה לקהילה.
 

עמוד התווך השני הוא המנתח הפלסטי כ"אמן יוצר". הרופא הפלסטיקאי, משחזר ומשפר את שהתעוות לאורך השנים, משלל 
סיבות ומצבים. נעניק השראה ונחלוק רעיונות מקצועיים ואמנותיים שיתרמו לחדוות היצירה בקרב העמיתים.

חידושי הטכנולוגיה הינם עמוד תווך מרכזי בעבודתנו המקצועית ולכן תינתן במה לטכנולוגיות "שומטות לסת" כדי לקדם את 
הדיאלוג והשיח המדעי החשוב, ביננו המטפלים ובין מפתחי הטכנולוגיות.

בתכנית 
יום ב', 14/11/2016

יום מרתק זה יוקדש לכירורגיה בזמן אמת של ניתוח פנים, ניתוח לאחר ירידה מאסיבית במשקל וניתוח לשחזור השד. כמו כן יוצגו 
מצגות וידאו והרצאות, שיעברו את אישור הוועדה המדעית יחד עם הרצאות אורחים אשר ישתתפו בפנל. בין היתר, ההרצאות 

ידונו בסיבוכים אפשריים, של ניתוחים וטיפולים פלסטיים בראיית שלום המטופלים אך גם תוך הקפדה על שמירה על שלמות 
העורקים הכליליים של המנתח.

   
במקביל, יתנהל יום העיון השנתי של האחיות בתחום הכירורגיה הפלסטית וסדנת העשרה של מנהלות, יועצות ומתאמות 

רפואיות במרפאות הפרטיות. 

יום ג', 15/11/2016
יומו השני של הכנס יוקדש למצגות חברים תוך שימת דגש על טכניקות ניתוחיות, בחזקת "כיצד אני עושה זאת?".  כמו כן יוצגו 

מחקרים מדעיים של חברים ושל מחלקות אקדמיות. נציג ממיטב הטכנולוגיות המתקדמות וכמובן כמיטב המסורת נקיים את 
המפגש שכולנו מחכים לו "המקרה הטוב ביותר וההצלה הטובה ביותר".

לאחר ארוחת הצהרים, תתקיים הישיבה המקצועית ותערך ההרצאה המסורתית, המעמידה במרכז עמית ותיק רב פעלים להצגת 
ראייתו את המקצוע לאורך עשרות שנים.   

הפתעות רבות נוספות מצפות לנו במהלך היומיים של הכנס וכולם מתבקשים להתכונן גם לפעילות הערב הייחודית.

מצפים לראותכם בכנס חוויתי,  לימודי וחברתי ייחודי זה.  

בברכה,
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