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 כח המחשוב בשירות הגינקולוגיה והמיילדות
2019-2020 

 

 ד"ר שי פורת וד"ר חגית דאום. :הקורס ימרכז

 .online, הכוללים תרגול מפגשים עיוניים שני :מפגשים

 :תאריכי מפגשים

1. 09/01/2020 2. 27/02/2020 

 גינקולוגים. :אוכלוסיית יעד

 ., פרופ' ירון צלאלד"ר שי פורת, ד"ר חגית דאום :מרצים

 

  :הקורס מטרות

המשתלם/ת ילמד לבצע חיפוש עוצמתי, לשלוף נתונים ולבצע חיתוכים שונים ממגוון  .1
 .מדויקתבסיסי נתונים אפשריים תוך חתירה לאבחנה 

 .המשתלם/ת יתוודע למקורות מידע ללימוד חומר רפואי ברשת .2
 .המשתלם/ת יכיר אתרים המספקים שירותי מחשבונים רפואיים .3
 .אפליקציות בשירות הרופא המודרניהמשתלם/ת יכיר  .4

לרוב התכנים אין צורך בידע מקדים. יש להגיע לקורס עם לפטופים ויכולת חיבור לרשת  –רקע 
Wifi. 

 הערכות מוקדמת :

 /phenotip http://www.phenotip.comהרשמה לאתר  •

 NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/account/register  הרשמה לאתר •

אולטרהסאונד במיילדות למי שאין, ולהרשם לקבוצה  facebookרצוי מאד לפתוח חשבון  •
 וגינקולוגיה

 הנחיות נוספות תישלחנה לפני הקורס •

 

 ואי מאיר, כפר סבא .בית הספר לאולטרה סאונד, מרכז רפ :מקום הקורס

  ₪. 650 :מחיר הקורס
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 :וכנית הקורסת

 
 09/01/2020 – 1מפגש 

 

 מרצה פירוט שעה

 התכנסות ורישום 08:45-09:00

חיפוש כללי משופר )חיפוש עוצמתי  09:00-10:00
 + תרגול (PUMBEDב

 ד"ר שי פורת

 ד"ר שי פורת נומוגרמות, רפרנסים ומחשבונים רפואיים  10:00-11:00

 הפסקת קפה 11:00-11:15

11:15-12:00 
+  נומוגרמות, רפרנסים ומחשבונים רפואיים

 תרגול
 ד"ר שי פורת

12:00-13:00 

כיצד לעשות אבחנה מבדלת בהתייחס 

לממצאים פתולוגיים בהדמייה או בפתולוגיה 

 של עובר קודם

 ד"ר חגית דאום

 הפסקת צהרים 13:00-13:30

 מקרים ולתרג 13:30-15:30
 ד"ר שי פורת

 ד"ר חגית דאום

 
 27/02/2020 – 2מפגש 

 

 מרצה פירוט שעה

 התכנסות ורישום 08:45-09:00

 פרופ' ירון צלאל סאונד במיילדות וגינקולוגיה"-"אולטרה 09:00-11:00

 הפסקת קפה 11:00-11:15

11:15-13:15 

מצב אחרי אבחון של מחלה גנטית 

ללמוד עוד על בעובר/מטופל/ת: כיצד ניתן 

 + תרגול המחלה

 ד"ר חגית דאום

 הפסקת צהרים 13:15-13:45

13:45-14:45 
התמודדות עם תשובה של בדיקה גנטית: 

CNV או וריאנט נקודתי 
 ד"ר חגית דאום

14:45-15:30 
אתרי לימוד,  –מקורות מידע ברשת 

כללית ואפליקציות שימושיות  אינפורמציה
 לנייד

 ד"ר שי פורת
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