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 2019-2020לטכנאיות  סאונד בסיסי-קורס אולטרה
 

 קציר.-וגב' אושרת איתן פרופ' רוני טפר :הקורס ימרכז

 ם.ימפגשים עיוני ששה :מפגשים

 :תאריכי הקורס

 20/1/2020שני  .3 9/12/2019שני  .2 18/11/2019שני  .1

 27/4/2020שני  .6 19/3/2020 חמישי .5 2/3/2020שני  .4

סאונד במיילדות -נאיות בתחילת דרכן המקצועית בתחום האולטרההקורס מיועד לטכ :אוכלוסיית יעד

 ובגינקולוגיה.

גב' אשרת איתן קציר, גב' תמיר, -ד"ר יעל שקיד"ר שי קיוורקיאן, , ד"ר אייל מזעקיפרופ' רוני טפר,  :מרצים

 ביאטריס גרבר.

ה ובפריון, לצד הכרת סאונד במיילדות, בגינקולוגי -הקניית ידע בסיסי באולטרה :תוכן הקורס ומטרותיו

 סאונד. -מערכת האולטרה

 תכנית הקורס מיועדת להעשיר את המשתתפים בנושאים הנוגעים לעבודת הטכנאי/ת היומיומית.

תוך חשיפה שונים, לצד הדגמת תמונות וסרטים במסגרת הקורס תינתנה הרצאות תיאורטיות בתחומים 

נלמדים. הקורס ישלב למידה אינטראקטיבית למגוון גדול של מצבים תקינים ופתולוגים בנושאים ה

ק". התרגולים יתבססו על הידע טותרגולים מעשיים, בכללם פעילות במסגרת מרכז הסימולציה "סימול

 הנלמד במהלך המפגשים העיוניים.

 סאונד, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא.-בית הספר האקדמי לאולטרה :מקום הקורס

 ₪. 1700 :מחיר הקורס
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 וכנית הקורסת

 – 18/11/2019שני יום  :1מפגש 

 מרצה נושא זמן

 התכנסות ורישום 8:30 – 8:15

 פרופ' רוני טפר מבדק ידעשיחת פתיחה +  9:00 – 8:30
 אשרת איתן קציר

 USיקה של זעקרונות הפי 10:30 – 9:00
 הפסקת קפה 10:45 – 10:30 פרופ' רוני טפר

 סימולציה + USתפעול מכשיר  13:00 – 10:45
 הפסקת צהרים 13:30- 13:00
 אשרת איתן קציר אימון החזקת מתמר –סימולטק  15:30 – 13:30

 

  – 9/12/2019  שנייום  :2מפגש 

 מרצה נושא זמן

 התכנסות ורישום 08:45-09:00
 בוחן על שיעור קודם 9:30 – 9:00

 אשרת איתן קציר
 ריריות( אנטומיה תקינה של האגן )רחם, 11:00 – 9:30

 הפסקת קפה 11:15 – 11:00
 פרופ' רוני טפר פתולוגיות רחמיות )שרירן, פוליפ( 13:00 – 11:15
 הפסקת צהרים 13:30 – 13:00

שחלות תקינות וממצאים פונקציונליים לאורך  14:45 – 13:30
 אשרת איתן קציר המחזור

 ביאטריס גרבר מניעת זיהומים 15:30 – 14:45

 

  – 20/1/2020  שני יום :3מפגש 

 מרצה נושא זמן

 התכנסות ורישום 08:45-09:00
 אשרת איתן קציר בוחן על שיעור קודם 9:30 – 9:00
 פרופ' רוני טפר  USתפעול מכשיר  11:00 – 9:30

 הפסקת קפה 11:15 – 11:00
 פרופ' רוני טפר למידה אינטראקטיבית -רחם, מנחים וחתכים  12:45 – 11:15
 הפסקת צהרים 13:15 – 12:45

 תקין ולא תקין –הריון בטרימסטר הראשון  15:30 – 13:15
 ד"ר יעל שקי תמיר כולל שקיפות עורפית –הריון חוץ רחמי 
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 – 2/3/2020  שנייום  :4מפגש 

 מרצה נושא זמן

 התכנסות ורישום 8:15-08:30
8:30 – 9:00 Live Demonstration – קציר-אשרת איתן בדיקת זקיקים 
 פרופיל ביופיזיקלי 9:30 – 9:00

 ד"ר שי קיוורקיאן
 חתכים נכונים –ביומטריה עוברית  11:00 – 9:30

 הפסקת קפה 11:15 – 11:00
 המשך -חתכים נכונים  –ביומטריה עוברית  12:00 – 11:15
 עיכוב גדילה תוך רחמי וגדילת יתר  13:00 – 12:00
 קת צהריםהפס 13:30 – 13:00
 ד"ר שי קיוורקיאן שיליה וחבל טבור 16:00 – 13:30

 

 – 19/3/2020  חמישייום  :5מפגש 

 מרצה נושא זמן

 התכנסות ורישום 8:15-08:30
 3סיכום משימת תמונות של טפר ממפגש  9:00 – 8:30

 אשרת איתן קציר
 הצגת מקרים – IOTAממצאים שחלתיים  10:30 – 9:00

 הפסקת קפה 10:45 – 10:30
 ממצאים סונוגרפים –תסביב שחלה / טפולה  11:45 – 10:45
 עקרונות מדידה, ריבוי ומיעוט מי שפיר –מי שפיר  13:00 – 11:45
 הפסקת צהרים 13:30 – 13:00
 לידה מוקדמת, מדידת אורך צוואר 14:30 – 13:30

 הפסקת קפה 14:40 – 14:30 ד"ר אייל מזעקי
 קרונות דופלר ותפעול דופלרע 16:00 – 14:40

 – 27/4/2020  שנייום  :6מפגש 

 מרצה נושא זמן

 התכנסות ורישום 8:15-08:30
8:30 – 9:00 Live Demonstration – הערכת משקל 

 הערכת חלל הרחם בנשים עם דימום לדני לא סדיר 10:15 – 9:00 אשרת איתן קציר
 הפסקת קפה 10:30 – 10:15
 פתולוגיות טפולתיות 11:30 – 10:30

 ד"ר לימור מגן מטופלת-תקשורת טכנאית 12:15 – 11:30
 רות אופק

 ארוחת צהריים 12:45 – 12:15

12:45 – 14:00 

גנטיות, בדיקות סקר  –גנטיקה וטרום לידה 
, PGDאבחונים טרום לידתיים / טרום השרשתיים 

שיטות באבחון גנטי טרום לידתי, ריצוף כלל גנומי 
 NIPT, קריוטיפ, FISH, צ'יפ גנטי, אקסומי

 נירה שרייר

  הפסקת קפה 14:15 – 14:00

 רופ' רוני טפרפ שיחת סיכום + מבחן מסכם 15:30 – 14:15
 אשרת איתן קציר
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