
 

 

 איגוד הרופאים המרדימים בישראל

 לימודי המשך בהרדמה

 שנה ב': הרדמה מילדותית והרדמת ילדים 

 המארגנים: חוגים להרדמת ילדים והרדמה מילדותית 

 יוסקוביץ אלכס  סומרי וד"ר מוסטפא ד"ר :יושבי ראש
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 יום ד 2.7.2014

 התכנסות וכיבוד בוקר מורחב 09:00 - 08:00

  יו"ר האיגוד -פרופ' בנימין דרנגר  - פתיחת הכנס, ברכות 09:15 - 09:00

09:15 - 10:00    Regional anesthesia for labor - up to date           'יהודה גינוסר , ב"ח הדסה עין כרם פר 

 

10:00 - 10:55 Anesthesia for Cesarean Section                            ד"ר יבגני קוקוייב , ב"ח לגליל המערבי 

 

10:55 - 11:15 Choice and doses of uterotonic agents                      ד"ר אמיר לביא , ב"ח הדסה הר הצופים 

 

 11:15-11:30  הקהפס

 

11:00 - 12:15 Management of preeclampsia- issues for anesthetists    יוסקוביץ,  ב"ח שערי צדק אלכס  ד"ר     

 לוטן , ב"ח סוראסקי, איכילוב אלד"ר עו"ד  מיכ                                 סוגיות משפטיות בהרדמה מילדותית 13:00- 12:15

 

 םהפסקת צהריי 14:20 - 13:00

 

15:20-15:10 

15:10 - 16:00 

   

Principals in Neonatal Cardio - Respiratory Physiology     ב"ח שערי צדק ,דר גבי אשכנזי 

Induction, maintenance and emergence in the pediatric patient  ב"ח שניידר ,דר מילא קאצקו 

16:00 - 16:50 

     

Pediatric regional anesthesia                            ב"ח העמק, עפולה ,  דר אורי סופוניצקי 

17:00 - 11:50  

17:00 - 17:40 

     17:50 - 18:30 

 הפסקה

Resuscitation of the newborn                           דר ראובן ברומקר,   ב"ח שערי צדק 

Pediatric pain management                              בני ציון ,חיפהדר מוסטפא סמרי,  ב"ח    

20:00 
 

       ארוחת ערב
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08:30 - 09:10 
     

Anesthesia in emergency cases in premature and neonates     ב"ח בני ציון ,הואש נאסר דר 

09:10 - 09:50 
 

   Mechanical ventilation in children            ב"ח רמב"ם ,ד"ר אלי הרשמן  

09:50 - 10:30 

 

 

Anesthetic management in emergency airway procedures in children 

 ב"ח בני ציון  ,דר מוסטפא סמרי 

 

10:30 -10 :45 

10:45 - 11:25 
                                                     הפסקה 

Anesthesia in neurosurgery procedures or head trauma    ב"ח רמב"ם , דר אליוט יוסים  

11:25 - 12:15          Pediatric anesthesia for burn wound management ב"ח רמב"ם  ,דר עמית להבי  

 הפסקת צהרים 13:30 - 12:15  

  
14:00 - 14:40 Pregnant patient for non-obstetric surgery                        זלוטניק,  ב"ח סורוקהפר' אלכס 

14:40 - 15:15 Difficult airway in obstetric practice                            'יציק כהן , ב"ח שיבא, תל השומראדר 

15:15 - 16:00 Massive bleeding- points for discussion                      יוסקוביץ,  ב"ח שערי צדקאלכס ד"ר     

11:00-  11:10  הפסקה  

 

16:20 - 17:00 Resuscitation of pregnant patient                              ,ב"ח שערי צדק  ד"ר שרון עינב     

 

17:00- 17:30 Cardio echogram for critical obstetric situation            ,ב"ח שערי צדק  פר' יעקב גוזל                             

 

17:00 - 18:00 Anesthetic approach to patient with Tattoo and Body art    , ב"ח העמק, עפולהד"ר יוליה קרמלי 

  
 ארוחת ערב 20:00
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 Blood transfusion and fluid management in children ב"ח בני ציון  ,דר הואש נאסר                                                                09:10 - 08:00

09:10 - 10:00  Ultrasound in obstetric anesthesia               ד"ר יורי ברסטיז'בסקי , ב"ח רבין, בילינסון 

 הפסקה 10:10 - 10:00

10:10 - 11:00 Sedation in pediatric procedures                         מוסטפא סמרי,  ב"ח בני ציון ,חיפהדר 

11:00 - 11:50 Obstetric Anesthesia and fetus                      ד"ר יהודה גינוסר  , ב"ח הדסה עין כרם 

סומרי וד"ר אלכס  יוסקוביץ מוסטפאד"ר   12:20 - 11:50  סיכום ותודות        דרנגר,בנימין פר'           

   


