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 רפואת האם והעובר פוגשת את רפואת העובר:
 סאונד ודופלר בשימוש במיילדות ובגינקולוגיה-אולטרה

2019 - 2020 
 

 פרופ' אדריאן שולמן. :מרכז הקורס

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

 :יםמפגש כיתארי

1. 16/01/2020 2. 23/01/2020 

ומתמחים בכירים במיילדות שעוסקים בטיפולי פוריות והפריה חוץ מומחים  :אוכלוסיית יעד

 סאונד ותיקות.-גופית וטכנאיות אולטרה

פרופ' אדריאן שולמן, ד"ר ענת הרשקו, פרופ' יגאל וולמן, פרופ' רוני טפר, ד"ר ורד  :מרצים
 .Prof. Stefano Guerrieroאייזנברג, ד"ר צביקה ליבוביץ, ד"ר גליה אורון, 

 
בקורס זה נדון בזיהוי והערכת מידת המעורבות של הפתולוגיות השונות  :ורס ומטרותיותוכן הק

של מערכת הרבייה במהלך טיפול ותוצאות טיפולי הפוריות. ניהול טיפולי פוריות כלל גירוי 

 סאונד בלבד.-מבוקר של השחלות במסגרת "הפריה חוץ גופית" ע"י אולטרה

בסיום הקורס לתאם ביקור במרכז הסימולציה על מנת המשתתפים הראשונים בקורס יוכלו  16

 . Exem foam, ה להדגמת מעבר חומר ניגוד בחצוצרותלתרגל בדיק

(hydro-salpingo-ultrasonography)  המועד יקבע בעת הרישום. –אימון על מודל סימולציה 

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

  ₪. 1550 :מחיר הקורס
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 סאונד בטיפולי פוריות-אולטרה -16/01/2020 :1מפגש 
 

 מרצה נושא זמן

 התכנסות ורישום 08:45-09:00
 פרופ' אדריאן שולמן מבוא  09:00-09:15

 Uterine Assessment  
 ד"ר ענת הרשקו דופן הרחם: שרירנים 09:15-10:15
 פרופ' יגאל וולמן זיס וצלקת ניתוח קיסריאדנומיו 10:15-11:15
 הפסקת קפה 11:15-11:30
 פרופ' רוני טפר חלל הרחם: מלפורמציות של הרחם 11:30-12:30
 הפסקת צהריים 12:30-13:15
 ד"ר ורד אייזנברג אגנית אנדומטריוזיס 13:15-14:15

14:15-14:45 Foam Hystero-salpingo-sonography (ExEm). 
 חשיבות אבחון הידרוסלפינקס

 ד"ר גליה אורון

 פרופ' אדריאן שולמן סיכום היום 14:45-15:00
 
 

 סאונד שחלות-אולטרה - 23/01/2020: 2מפגש 
 

 מרצה נושא זמן

 התכנסות ורישום 08:45-09:00
 ד"ר צביקה ליבוביץ שחלות פוליציסטיות ומולטיציסטיות 09:00-10:00
 IOTA Prof. Stefano Guerrieroתיות ו ציסטות שחל 10:00-11:00
 הפסקת קפה 11:00-11:15

11:15-12:15 
 חשיבות סביבת העבודה-גינקולוגי סאונד-אולטרה

מעורבות של האורטרים פתולוגיות אגניות: אבחון לצורך 
 והמעיים

Prof. Stefano Guerriero 

12:15-13:15 Live Demonstration - אנדומטריוזיס Prof. Stefano Guerriero 
 הפסקת צהריים 13:15-13:45

13:45-14:45 
ONE STEP CLINIC AND MANAGEMENT OF COS for In 

Vivo or IVF WITH ULTRASOUND ONLY 
 פרופ' אדריאן שולמן

 פרופ' אדריאן שולמן דברי סיכום 14:45-15:00
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