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 רפואי רמב"םרכז מ

 שליד ביה"ס לרפואת כאב

 כאב המכון לרפואת

 לטיפול, שיקום, מחקר והוראת כאב 

  סאונד של מערכת שריר שלד-קורס אולטרה 

 נופרופ' אספרנזה אורטיגוזה סולורז עם

 מבוא:

 ניכר. באמצעות כניטאתגר שלד מהווה -במערכת שריר וטיפול אבחוןלצורך סאונד -האולטרשימוש בה

. רופא אשר עבר הכשרה מעמיקה שלדמרכיבי שרירים ולזהות עצבים, ניתן סאונד -הגלי אולטר

סאונד הינו -השימוש באולטרהלהגיע לאבחון וטיפול אופטימאליים.  עשויסאונד -השימוש באולטרב

נדבך חשוב בכלים האבחנתיים של הרופא, לצד הכלים קליניים של אנמנזה ובדיקה גופנית ויכול 

  להשלים באופן מיטבי את יכולות הרופא הן באבחון והן בטיפול.

 קער

שלד, מערכת -של מיומנות זיהוי מבני שריר אנו שמחים להזמינכם להשתתף בקורס ייחודי

 עצבים וחוט שידרה בהנחיית אולטרסאונד . 

של  בפיתוח אישי ומקצועירבה  תרואה חשיבובית הספר לרפואת כאב של מרכז רפואי רמב"ם 

לזהות מבנים  יכולתו של הרופאם העוסקים בכאב. הקורס הנוכחי מיועד לפתח ולשפר רופאי

 סאונד.-סאונד ולהכיר שיטות טיפוליות המיועדים בהנחיית אולטרה-אנטומיים בהנחיית אולטרה

  

  קהל היעד

 נוירולוגים,  רופאי שיקום, כאב, מרדימים, רופאי רנטגן ה לשיכוךרופאמומחים ומתמחים: 

 מטרות הקורס

 סאונד ככלי עבודה לפרקטיקה רפואית-היכרות מכשיר אולטרה .1

 סאונד-מבנים אנטומים וזהותם בהנחיית אולטרההיכרות עם  .2

 סאונד-תרגול שימוש באולטרה .3

 סאונד-תרגול אישי בזיהוי מבנים בהנחיית אולטרה .4

  

 מנחים

 מרצה: פרופסור אספרנזה אורטיגה סולורזנו

, ד"ר איל ,  ד"ר אורי אוכברג, ד"ר אייל בן בסטיוליה גורסקי ר"דמדריכים: ד"ר סיימון וולפסון, 

 , ד"ר מוטי רטמנסקיד"ר יאיר הלפרין, ד"ר אדריאן גרינפלדד"ר נטליה פוצקוב, , וביץברק
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 מועד

 08:30-17:00 בשעות, 06/11/2019, 05/11/2019, 04/11/2019

 לפיזיותרפיה, מרכז רפואי אסף הרופאביה"ס מיקום 
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 תכנית  הקורס

 

 

 יום

 

 

 תאריך 

 

 

 שעה

 

 נושא

 יום ב' 1

04/11/2019 

08:30-10:00 
 מבוא, תאוריה על שימוש באולטרסאונד

 הפסקה, כיבוד 10:00-10:30

10:30-12:30 

 

הרגל, הדגמה זיהוי שרירי שוק ועצבים המעצבים קרסול וכף 
 ותרגול

 הפסקה, ארוחת צהריים 12:30-13:30

זיהוי שרירי ירך ועצבים המעצבים ברך, זיהוי וגישה למפרק  13:30-15:00
 ברך, הדגמה ותרגול

 הפסקה, כיבוד 15:00-15:30

15:30-17:00 
, זיהוי LATERAL FEMORAL CUTANEUSזיהוי עצבים 

, TROCHANTER  BURSAוגישה לוגישה למפרק ירך, זיהוי 
 הדגמה ותרגול

 יום ג' 2

05/11/2019 

08:30-10:00 
 זיהוי שרירים ועצבים של זרוע, הדגמה ותרגול

 הפסקה, כיבוד 10:00-10:30

10:30-12:30 

 

 זיהוי שרירי אמה ועצבים המעצבים כף היד, הדגמה ותרגול

 הפסקה, ארוחת צהריים 12:30-13:30

 זיהוי שרירי כתף ועצבים המעצבים מפרק כתף, הדגמה ותרגול 13:30-15:00

 הפסקה, כיבוד 15:00-15:30

15:30-17:00 
, הדגמה BRACHIAL PLEXUSזיהוי שרירי צוואר ועצבים של 

 ותרגול
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 יום

 

 

 תאריך 

 

 

 שעה

 

 נושא

 יום ד' 3

06/11/2019 

08:30-10:00 
, SCIATIC, זיהוי עצב PIRIFORMISו  GLUTEUSזיהוי שרירי 

 הדגמה ותרגול

 הפסקה, כיבוד 10:00-10:30

10:30-12:30 

 

 ERECTOR SPINE , גישה לPSOASזיהוי שרירי זוקפי גב, 
PLANE BLOCKגישה ל , PARAVERTEBRAL BLOCK 

 הדגמה ותרגול

 הפסקה, ארוחת צהריים 12:30-13:30

13:30-15:00 
 ,EPIDURAL SPACE גישה ל  זיהוי מבנים של עמוד השדרה,

FACET JOINT, MEDIAL BRANCH DORSAL ROOT 
 הדגמה ותרגול

 הפסקה, כיבוד 15:00-15:30

15:30-17:00 
 , גישה לCAUDAL SPACE OF SPINAL CORDזיהוי 

CAUDAL BLOCKהדגמה ותרגול , 
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 מדריכים:

מנהל המכון לרפואת כאב, , רפואה פנימית ורפואה לשיכוך כאבבמומחה , סיימון וולפסוןד"ר  .1

עוסק בתחום , מייסד ומנהל ביה"ס לרפואת כאב, מרכז רפואי רמב"ם, מרכז רפואי רמב"ם

 .2014שנת מ US טיפול בכאב באמצעות

 

, מומחית ברפואת משפחה ורפואה לשיכוך כאב, סיימה התמחות בתחום ד"ר יוליה גורסקי .2

 תעוסקצפון,  -כאב בביה"ח רמב"ם, רופאה בכירה במכוני כאב של קופת חולים מאוחדת 

 .2015שנת מ US בתחום טיפול בכאב באמצעות

 

ד"ר איל בן בסט, מומחה ברפואת משפחה ורפואה לשיכוך כאב, סיים התמחות בתחום כאב  .3

עוסק בתחום טיפול בכאב "ח רמב"ם, רופא בכיר בביה"ח תל השומר, בביה

 .2015שנת מ US באמצעות

 

בבינ״ח שיבא תל - 2010) מומחה בהרדמה ורפואה לשיכוך כאב ,גרונפלדאדריאן ר "ד .4

 APSכעת מנהל שירות  .2004משנה  USעוסק בתחום טיפול בכאב באמצעות  ,השומר(

 .שיכוך הכאב שיבא תל השומרשל בית חולים שיבא וסגן המכון ל

 

, 2016ורפואה לשיכוך כאב משנת   2013ד"ר אורי אוכברג, מומחה ברפואה פנימית משנת  .5

בכאב אונקולוגי באוניברסיטת מק'גיל,   (Clinical fellowship) בוגר השתלמות עמיתים

מונטריאול, קנדה. תחום עניין קליני ומחקרי מרכזי: גישות זעיר פולשניות, בדגש 

אולטראסאונד, לכאב אונקלוגי. מנהל תחום כאב אונקולוגי ומנהל המרפאה המשולבת לכאב 

 אונקולוגי עמיד, בית החולים איכילוב.

 

רפואית -בעל תואר כפול ברפואה והנדסה ביו, מומחה בדימות רפואי ,ד"ר איל ברקוביץ .6

התמחות -התמחה בדימות רפואי בבית החולים רמב"ם ולאחר מכן השלים תת ,מהטכניון

שלד בבית חולים -רופא בכיר ביחידה לדימות שריר ,שלד-בדימות אבחנתי וטיפולי של שריר

-פעולות מיני( וUSבאמצעות אולטרסאונד ) מערכת שריר ושלד , מבצע הדמיה שלרמב"ם

 .מפרקיםבברקמות רכות ו (US) דאולטרסאונ טיפוליות בהכוונה שלאבחנתיות ו פולשניות

 

, התמחה בדימות רפואי בבית החולים רמב"םדימות רפואי, מומחית ב, ד"ר נטליה פוצ'קוב .7

 ,Hospital Cochinת התמחות בהדמיה של מערכת שריר ושלד, מה תלאחר מכן השלי

Parisמרכז רפואי   ופאה בכירה ביחידת דימות שריר ושלד, מחלקת לדימות רפואית,, ר
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( USבאמצעות אולטרסאונד ) ערכת שריר ושלדמ , מבצע הדמיה של2012רמב"ם משנת 

ברקמות רכות  (US) דאולטרסאונ טיפוליות בהכוונה שלאבחנתיות ו פולשניות-פעולות מיניו

 .מפרקיםבו

 

דר' יאיר הלפרן, מומחה ברדיולוגיה אבחנתית, רופא בכיר בבית החולים בני ציון ביחידה  .8

עוסק גם בהוראת סטודנטים  2014נת לרדיולוגיה פולשנית ובמכון האולטראסאונד. החל מש

קליניות -לרפואה בפקולטה לרפואה של  הטכניון: מרצה בקורס לאנטומיה בשנים הפרה

ובקורסי האולטראסאונד והרדיולוגיה בשנים הקליניות. מטפל ומבצע פעולות פולשניות תחת 

 אולטראסאונד וסיטי.

 

, כאב ה לשיכוךברפוא מומחה. לוינשטיין ח"ביה הכאב יחידת מנהלד"ר מוטי רטמנסקי,  .9

עוסק בפעולות פולשניות תחת אולטרסאונד משנת . ושיקום פיזיקאלית ברפואה מומחה

 . , מרצה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב2012

 

 

 

 


