
 
 ,חברים יקרים

אנו שמחים ומתכבדים להזמינכם אל הכנס השנתי של 

רביעי עד שישי  שיתקיים בימים 2016איגוד הרדיולוגים 
, במלון "הילטון מלכת שבא", 28.10.2016 - 26.10.2016 

אילת. השנה שמנו לעצמנו מטרה לאפשר השתתפות של 
רדיולוגים צעירים ולקהל רב יותר להגיע לאילת. כבשנים 

קודמות, יחברו אלינו חברי האגודה הצרפתית ישראלית 
 .SFR הרדיולוגי הצרפתי והאיגוד AFIIM לרדיולוגיה

מטעם בית החולים איינשטיין  CME השנה נמשיך ונעניק
החידון הרדיולוגי יערך במתכונת  .יורק-בניו

כמו כן נקיים .אינטראקטיבית ופרסים יוענקו כמובן לזוכים
בכנס אתהמסורת שהונהגה בו בעבר והכוללת הענקת 

הפרס ע"ש 'מיכל מידן' ז"ל עבור עבודת 
רה המצטיין ונעניק את פרס המו  המצטיינת המחקר

זיו, מורה של רבים מאיתנו. התוכנית -לפרופ' יעקב בר
 המדעית תוקדש לזכרו של פרופ. משה גרייף שנפטר

מרצים בכירים אישרו את השתתפותם ביניהם  .לאחרונה
כן פרופ' כריס סטופיס ו ESR  פרופ' פול פריזל , נשיא ה

משוויץ ופרופ' ולנטין סיניסטין ממוסקווה שהיה נשיא 
 .ECR ה

לנציגי התעשייה ותחומי שירותי  זו ההזדמנות להודות
לאורך כל השנים,  ,הדימות המשתתפים באופן מסורתי

בכנס מדעי זה  ולחברות החדשות המצטרפות לתמיכה
של האיגוד, אשר יציגו את החידושים האחרונים בתחום 

  .הדימותהרפואי

 
 ,בברכה

  פרופ' יעקב סוסנה

  נשיא הכינוס
  יו"ר איגוד הרדיולוגים בישראל

 

 

 

Dear Colleagues, 

We are pleased to invite you to the forthcoming 
Israel Radiological Annual Meeting of the Israel 

Radiological Association to be held at the "Hilton 
Queen of Sheba" Hotel, Eilat, Israel, October 26- 

October 28, 2016.  
As in the past years we will host the members of 
the Israeli-French Association of Medical Imaging 
AFIIM and the representatives of the SFR (French 
Radiological Society). We made a substantial 
effort to enable young radiologists to attend the 
conference and to increase the participation. 

This year we will continue to provide CME 

accreditation through joint providership of Albert 
Einstein College of Medicine of Yeshiva University 
and the Israel Radiological Association.  
All lectures, scientific communications and 

posters will be held in English for the 
convenience of the international forum of 
attendees. As in the past conferences we shall 

dedicate the ‘Michal Meidan’ award to the best 
presentation delivered by Israeli resident in 
Radiology and the Outstanding Educator award 
will be given to Prof. Jacob Bar-Ziv, a mentor to 
many of us. We will dedicate the scientific 
program to the memory of Prof. Moshe Graif who 
passed away recently. We will host Prof. Paul 

Parizel, ESR present and Prof's Chris Stoupis 
from Switzerland and Valentin Sinistyn from 
Moscow, former ECR president. Again the 
interactive quiz will be held for all participants 
and winners will be awarded. We continue our 

traditional collaboration with the Imaging 

industry and providers of imaging services. These 
companies will display, as always, the most 
recent technological innovations and will be with 
us throughout all conference days. 

Prof. J. Sosna 
President of the Conference 
Chairman of the Israel Radiological Society  

 

 

 

 

Click Here To Submit Your Abstract 

 

 

 

https://events.eventact.com/AbstractsSubmit/agenda/AgendaWelcome.aspx?form=16398&Company=75&Event=24491&lang=en


In joint providership with  

Albert Einstein College of Medicine, USA 

 

 

Albert Einstein College of Medicine designates this live activity for a maximum of 17.25 

AMA PRA Category 1 Credit(s)TM. Physicians should claim only the credit commensurate 

with the extent of their 

participation in the activity. 

 

This activity has been planned and implemented in accordance with the Essential Areas 

and Policies of the Accreditation Council for Continuing Medical Education 

(ACCME) through joint providership of the Albert Einstein College of Medicine and the 

Israel Radiological Association. Albert Einstein College of Medicine is accredited by the 

ACCME to provide continuing medical education for physicians. 
 

 

 

 
 

 

Conference Secretariat: Paragon Group 

15 Aba Even St. | Herzelya | Israel  

Tel: 972-3-5767715 

Nkappon@paragong.com  

 

Click Here To Submit Your Abstract 
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