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 2019-2020גינקולוגיה בסאונד -אולטרהקורס 
 

 .ד"ר ורד אייזנברג :מרכזת הקורס

 . 15:00 – 9:00, בימי שני בין השעות מפגשים עיונייםששה  :מפגשים

 :תאריכי מפגשים

1. 25/11/2019 2. 13/01/2020 

3. 24/02/2020 4. 23/03/2020 

5. 20/04/2020 6. 18/05/2020 

 סאונד-אולטרה טכנאיותלנקולוגיה, יגבילדות והקורס מיועד למומחים במי :אוכלוסיית יעד

 במיילדות וגינקולוגיה.  מתמחיםלו

פרופ' רלי הרשקוביץ, פרופ' רוני  ד"ר רון ברדין, ד"ר יעל גולדברג, ,ד"ר ורד אייזנברג :מרצים

  .ד"ר ישראל שפירא, ד"ר צבי ליבוביץ', ד"ר אתי שפיגלטפר, 

סאונד הנערכות כחלק מבדיקה ובירור -ת אולטרההעמקת הידע בבדיקו :ומטרותיו תוכן הקורס

איברי האגן השונים בהקשר לממצאים קליניים, לרבות בעיות  בבדיקתגינקולוגי. הקורס יעסוק 

, אנדומטריוזיס ואדנומיוזיס, וריותבשחלות, בחצוצרות, בעיות פבצוואר הרחם, ברחם, 

 תרומתיות ברצפת האגן. יושם דגש על ובע , הריון צעיר והריון חוץ רחמי,ממאירויות גינקולוגיות

בדיקת האולטרה סאונד לקלינאי באבחון, בבירור, ובטיפול. יתקיימו דיונים בנושא אבחנה 

 liveיתקיימו. , תוך שימוש באמצעים אינטראקטיביים וטכנולוגייםמבדלת וניתוחי מקרים

session , .למתמחים  הקורס ייתן כליםמשתתפי הקורס יכולים להביא מקרים לדוגמה

 המבצעים אולטרה סאונד במסגרת חדר מיון ותורנויות. 

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

 ₪. 1400 :מחיר הקורס
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 :וכנית הקורסת

 
 פיסיקה של האולטרה סאונד מבוא ו -25/11/2019 – 1מפגש 

 

 מרצה פירוט שעה

 ד"ר ורד אייזנברג כה של האגן הנורמליהער -מבוא  11:15 – 09:00

 הפסקת קפה 11:30 – 11:15

 ד"ר ישראל שפירא  פיסיקה של האולטרה סאונד 13:00 – 11:30

 הפסקת צהרים 13:30 – 13:00

 ד"ר ישראל שפירא וכפתורים פיסיקה של האולטרה סאונד 15:00 – 13:30

 
 רחם -13/01/2020 – 2מפגש 

 

 מרצה פירוט שעה

 פרופ' רוני טפר  אבחנה מבדלת –ממצאים בחלל הרחם  11:15 – 09:00

 הפסקת קפה 11:15 – 11:00

 פרופ' רוני טפר  אבחנה מבדלת –ממצאים בחלל הרחם  13:00 – 11:15

 הפסקת צהרים 13:30 – 13:00

 פרופ' רוני טפר ממאירויות רחמיות  15:00 – 13:30

 

 סוגיות בפוריות  -24/02/2020 –3מפגש 
 

 מרצה פירוט שעה

 רון ברדיןד"ר  פוריותאי סאונד בבירור -אולטרה 11:00 – 09:00

 הפסקת קפה 11:15 – 11:00

 פרופ' רלי הרשקוביץ מלפורמציות רחמיות 12:00 – 11:15

 ד"ר ורד אייזנברג ומיוזיס נאד 12:30 – 12:00

 הפסקת צהרים 12:30 – 13:00

 ד"ר ורד אייזנברג אנדומטריוזיס  14:00 – 13:00

14:00 – 15:00 
Live Demonstration – אנדומטריוזיס   

 ודיון
 ד"ר ורד אייזנברג
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 שחלה -23/03/2020 – 4מפגש 
 

 מרצה פירוט שעה

 ד"ר צבי ליבוביץ' אבחנה מבדלת – שפיריםתיים שחלממצאים  10:45 – 09:00

 הפסקת קפה 11:00 – 10:45

11:00 – 12:30 
אבחנה  – ממאיריםתיים שחל ממצאים

 מבדלת
 ד"ר צבי ליבוביץ'

 הפסקת צהרים 13:00 – 12:30

 ד"ר צבי ליבוביץ' נדירות ממאירויות –שחלה  14:30 – 13:00

 צבי ליבוביץ'ד"ר  IOTA, מקרים ודיון 15:00 – 14:30

 

 , מחלות טרופובלסטהריון צעיר, צוואר הרחם -20/04/2020 – 5מפגש 
 

 רצהמ פירוט שעה

 הריון צעיר  10:00 – 09:00

 ד"ר יעל גולדברג

 הריון חוץ רחמי 10:45 – 10:00

 הפסקת קפה 11:00 – 10:45

 המשך -הריון חוץ רחמי  11:30 – 11:00

 צוואר הרחם תקין וסרטן צוואר הרחם 12:30 – 11:30

 הפסקת צהרים 13:00 – 12:30

 GTDמחלות טרופובלסט,  14:00 – 13:00

14:00 – 15:00 Live Demonstration – ודיון שליש ראשון 

 
  , רצפת אגןIOTAנדירות, גרורות,  ממאירויות גינקולוגיות - 18/05/2020 – 6מפגש  

 

 מרצה פירוט שעה

 ד"ר אתי שפיגל אגניות המדמות ממאירויות שחלתיותתופעות  10:00 –  9:00

 רלי הרשקוביץ פרופ' ממאירות של החצוצרה 10:45 – 10:00

 הפסקת קפה  11:00 – 10:45

 סרטן רחם ושחלה גרורתי 12:00 – 11:00

 ד"ר ורד אייזנברג

12:00 – 13:00 IOTA שאלון דיון ומקרים ,Kahoot 

 הפסקת צהרים 13:30 – 13:00

 רצפת אגן 14:30 – 13:30

  דיון וחלוקת תעודות ,סיכום 15:00 – 14:30
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