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 לטכנאיות וסוקרים בתחילת הדרך קורס אקו לב עוברי
2019 - 2020 

 

 ד"ר ישראל שפירא. :הקורס ימרכז

 .15:00 – 9:00בין השעות  חמישיבימי מפגשים עיוניים,  ארבעה :מפגשים

 :יםמפגש כיתארי

1. 28/11/2019 2. 05/12/2019 

3. 19/12/2019 4. 02/01/2020 

 יות וסוקרים צעירים.אטכנ :אוכלוסיית יעד

 ד"ר עינת בירק, ד"ר ישראל שפירא, ד"ר חסן בכרי. :רציםמ

בבדיקת לב העובר, בטכניקות השונות לבדיקת הלב, בסיסי הקנית ידע  :תוכן הקורס ומטרותיו

 הכרת המבנה הנורמלי של הלב ואבחון מומי לב והפרעות קצב בעובר.

 בית הספר לאולטרה סאונד, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא. :הקורסמקום 

 ₪. 1150 :מחיר הקורס

 
 
 

 תוכנית הקורס
 

  – 28/11/2019יום  :1מפגש 
 

 מרצה נושא זמן

 התכנסות ורישום 08:45-09:00

אנטומיה, פיסיולוגיה, מערכות ההולכה, מחזור הדם העוברי  09:00-10:00
 ד"ר עינת בירק לעומת הבוגר.

 ד"ר עינת בירק ל בהםקלסיפיקציה של מומי לב מולדים ואפשרויות הטיפו 10:00-11:00
 הפסקת קפה 11:00-11:10

11:10-13:00 

עקרונות הפעולה של טכנולוגיות ישנות וחדשות לבדיקת המע' 
 וסקולרית:-הקרדיו

 mode-Mממדי ותלת ממדי, -, דופלר צבע דו STIC ,ממד -תלת
  Inversion mode ,flow-B-ב

 ד"ר ישראל שפירא

 הפסקת צהריים 13:00-13:30
 ד"ר ישראל שפירא המבנה הסונוגרפי של לב העובר 13:30-15:00
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  – 05/12/2019: יום 2מפגש 

 
 מרצה נושא זמן

 התכנסות ורישום 08:45-09:00
 ד"ר ישראל שפירא המבנה הסונוגרפי הנורמלי של לב העובר )המשך( 09:00-11:00
 הפסקת קפה 11:00-11:10
 ד"ר ישראל שפירא המבנה הסונוגרפי הנורמלי של לב העובר )המשך( 11:10-13:00
 הפסקת צהריים 13:00-13:30
 ד"ר ישראל שפירא האבחון הסונוגרפי של מומי לב בעובר 13:30-15:00

 
 

  – 19/12/2019: יום 3מפגש 
 

 מרצה נושא זמן

 התכנסות ורישום 08:45-09:00
 ד"ר ישראל שפירא י לב בעובר )המשך(האבחון הסונוגרפי של מומ 09:00-11:00
 הפסקת קפה 11:00-11:10
 ד"ר ישראל שפירא האבחון הסונוגרפי של מומי לב בעובר )המשך( 11:10-13:00
 הפסקת צהריים 13:00-13:30
 ד"ר ישראל שפירא האבחון הסונוגרפי של מומי לב בעובר )המשך( 13:30-15:00

 
 
 

  – 02/01/2020: יום 4מפגש 
 

 מרצה נושא ןזמ

 התכנסות ורישום 08:45-09:00
 ד"ר ישראל שפירא האבחון הסונוגרפי של מומי לב בעובר )המשך( 09:00-11:00
 הפסקת קפה 11:00-11:10
 ד"ר ישראל שפירא האבחון הסונוגרפי של מומי לב בעובר )המשך( 11:10-12:00
 ישראל שפירא ד"ר האבחון הסונוגרפי של הפרעות קצב בעובר 12:00-13:00
 הפסקת צהריים 13:00-13:30
 ד"ר חסן בכרי הצגת מקרים נבחרים 13:30-15:00
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