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 יום עיון משותף לגינקולוגים ולגנטיקאים
 2019 מצאים סונוגרפיים לממצאים גנטייםממ

 
 

  .ינון גלבוע פרופ' :מרכז הקורס

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

 :יםמפגש כיתארי

 6/6/2019יום חמישי   .2 16/5/2019יום חמישי   .1

גינקולוגים המבצעים סקירת מערכות, לפרינטולוגים  מתאים לרופאיםהקורס  :אוכלוסיית יעד

ולרופאים העוסקים במעקב הריון בקהילה, לגנטיקאים העוסקים באבחון הפראנטלי, לטכנאיות 

   סאונד העוסקות בדימות העובר.-אולטרה

רק ד"ר ביפרופ' מלינגר גדי, פרופ' דבידוביץ' מרים, פרופ' מייזנר ישראל, פרופ' גלבוע ינון,  :מרצים

ד"ר מאיה עידית, ד"ר כסיף ערן, ד"ר ברדין רון, ד"ר ברקנשטט מיכל, עינת, ד"ר בר יוסף עומר, 

ד"ר קויפמן אריה, ד"ר רורמן שחר נועה, ד"ר ד"ר פרלמן שרון,  ד"ר סלם ישי, ד"ר סוקניק ריקי, 

 ד"ר שרים אלון.רכס עדי, 

וגנטיקאים מובילים, אשר יציגו,  בקורס יינתנו הרצאות על ידי רופאים :תוכן הקורס ומטרותיו

 כל אחד בתחומו, את אופן הבירור הדימותי והגנטי במקרים של פתולוגיות עובריות. 

 מטרת הקורס הינה לבצע אינטגרציה של שני התחומים על מנת להביא למיקסום הבירור. 

 פנים  והכליות, שלד, מומי מוח, לב, מערכת השתן –זה קורסהפתולוגיות במערכות שנבחרו ל

אינן נדירות ומצריכות את הבירור המיטבי שניתן להציע באבחון  – IUGRוהבירור במצבים של 

  התוך רחמי.

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

 ₪. 650 :מחיר הקורס
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 תוכנית הקורס

 
 ם עוברייםהעיבוד הרב תחומי של ממצאי – 16/5/2019 חמישייום  :1מפגש  

 מרצה נושא זמן

 פרופ' ינון גלבוע הדמיית העוברמבוא ל 9:30 – 9:00
 בלינסוןסאונד, בי"ח -יחי' אולטרה

 ריקי סוקניקד"ר  גנטיקהמבוא ל 10:00 – 9:30
 בלינסוןמכון גנטי, בי"ח 

 פרופ' גדי מלינגר אבחון מומי מוח –הגישה להדמיית המוח  10:30 – 10:00
 ד, בי"ח איכילובסאונ-יחי' אולטרה

 ד"ר עדי רכס הבירור הגנטי בממצאים מוחיים 11:00 – 10:30
 מכון גנטי, בי"ח איכילוב

 הפסקה 11:15 – 11:00

 המשמעות הקלינית של ממצאים מוחיים 11:45 – 11:15
 עומר בר יוסףד"ר 

 לילדים ספראבי"ח נוירולוג ילדים, 
 מרכז רפואי שיבא

11:45 – 12:15 
מוצא הכלים  –כת הקרדיווסקולרית הדמיית המער

 ד"ר ישי סלם והקשתות
 לילדים בי"ח ספראקרדיולוגיית ילדים, 

 12:45 – 12:15 מרכז רפואי שיבא
הגישה  –הדמיית המערכת הקרדיווסקולרית 

 להדמיית המחיצות, הלב ההיפופלסטי
 הפסקת צהרים 13:15 – 12:45

 לבהבירור הגנטי במומי  13:45 – 13:15
 ד"ר נועה רורמן שחר

גנטית, מכון גנטי, בי"ח -מרפאה קרדיו
 בלינסון

 ד"ר עינת בירק המשמעות הקלינית של מומי לב לאורך חיי הילדים 14:15 – 13:45
 , בי"ח שניידרמכון הלב ילדים
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 אבחון מומים במערכת השתן והעיכול – 6/6/2019 חמישייום  :2מפגש 

 מרצה נושא זמן

 ד"ר אלון שרים מחלות פרנכימטיות כלייתיות 9:30 – 9:00
 , בי"ח הלל יפהנשים סאונד-יחי' אולטרה

 שרון פרלמןד"ר  חסימות גבוהות ונמוכות במערכת השתן 10:00 – 9:30
 סאונד נשים, מרכז רפואי שיבא-יחי' אולטרה

 ד"ר עידית מאיה בעובר מערכת השתןכליות ו הבירור הגנטי של מומי 10:30 – 10:00
 מרפאה נפרוגנטית, מכון גנטי, בי"ח בלינסון

 פרופ' מרים דבידוביץ' משמעות קלינית של פתולוגיות במערכת השתן 11:00 – 10:30
 מכון נפרולוגי, ב"ח שניידר

 הפסקה 11:15 – 11:00

 ערן כסיףד"ר  גישה הדמייתית ועיבוד מקרים –מומי פנים וגולגולת  11:45 – 11:15
 נשים, מרכז רפואי שיבא סאונד-יחי' אולטרה

 פרופ' ישראל מייזנר גישה אבחנתית למומי שלד –מערכת השלד בעובר  12:15 – 11:45
 בלינסון, בי"ח נשים סאונד-יחי' אולטרה

 ד"ר מיכל ברקנשטט העיבוד הגנטי –מומים במערכת השלד ומומי פנים  12:45 – 12:15
 מכון יעוץ גנטי, מרכז רפואי שיבא

 הפסקת צהרים 13:15 – 12:45

 IUGRהגישה להדמיית העובר במצבים של  13:45 – 13:15
 רון ברדיןד"ר 

 , בי"ח בלינסוןנשים סאונד-יחי' אולטרה

 ד"ר אריה קויפמן IUGRהבירור הגנטי בעוברים עם  14:15 – 13:45
 מכון גנטי, בי"ח סורוקה

 

mailto:Sharon.efrati@clalit.org.il
mailto:us-academy@clalit.org.il

