ניירות
חוזרי מנהל דף
אודות
עמדה
הבית
רפואה

פגישות
מדעיות

לימודי המשך
אולטרסאונד

לוח
ביה"ס
לאולטרסאונד כנסים

מודעות

בית < ביה"ס לאולטרסאונד

חיפוש

בית הספר לאולטרה-סאונד

חיפוש מתקדם
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חדשות ועדכונים

לימודי המשך -קורס
שישי

בית הספר לאולטרה-סאונד
של החברה הישראלית לאולטרה-סאונד במיילדות וגינקולוגיה
במסגרת בית הספר ללימודי המשך בפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל-אביב
בית הספר לאולטרה-סאונד של החברה הישראלית לאולטרה-סאונד במיילדות וגינקולוגיה הוקם בשנת  2000על
מנת להעלות את הרמה המקצועית של העוסקים באולטרה-סאונד .בית הספר מעביר קורסים והשתלמויות
לרופאים וטכנאיות מהארץ ומחו"ל.
החל משנת הלימודים הבאה יחול שינוי בהתנהלות בית הספר לאולטרה-סאונד.
רישום וניהול הקורסים יהיה באחריות המרכז האקדמי ללימודי המשך בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל-אביב
)בדומה לקורס האולטרה-סאונד הדו-שנתי( .הלימודים בשלב זה ימשיכו להתקיים בבי"ח מאיר )לימודי הקורס הדו
שנתי באולטרה-סאונד של לימודי המשך יתקיימו באוניברסיטה(.
הרישום לקורסים של בית הספר לאולטרה-סאונד יהיה באמצעות הרשמה מקוונת בלינק הבא:
https://med.tau.ac.il/ultrasound_sch
טלפון להתקשרות 03-6409797
אפשר לפנות ישירות לגלית בן יהודה בטלפון 03-6409902
או במייל .galitb@tauex.tau.ac.il
ההרשמה נפתחה באמצע חודש ספטמבר 2019

בעת הלימודים ,כמקובל  ,נציג של בית החולים מאיר יקבל את המגיעים בעת הפעילות למענה זמין ושוטף ביום
ההדרכה.
אנו רואים בשינוי זה התחדשות אשר תשפר ותייעל את הניהול של בית הספר בתקווה שיביא למינוף העשייה
והפעילות בתחום האולטרה-סאונד.
בברכת שנת לימודים פורה,
פרופ' רוני טפר,
מנהל בית הספר.

הקורסים לשנת לימודים :2019-2020
מרכזי הקורס

הקורס

פרטים בתמצית

תאריך

 .1פתולוגיות של אברי העובר
למעט לב ומח )בעברית
לטכנאיות(

פרטים

Catherine Garel

28.10.2019

 .2מקרים מיוחדים :אבחון דימותי,
דיון ולקחים  -בדגש על fetal
) neurosonographyאנגלית(

פרטים

Catherine Garel

16.12.2019
17.2.2020
16.3.2020
4.5.2020

 .3כח המחשוב בשירות
הגינקולוגיה והמיילדות.

פרטים

ד"ר שי פורת וד"ר חגית
דאום

 .1המשתלם/ת ילמד לבצע חיפוש
עוצמתי ,לשלוף נתונים ולבצע חיתוכים
שונים
ממגוון בסיסי נתונים אפשריים תוך
חתירה לאבחנה מדויקת.
 .2המשתלם/ת יתוודע למקורות מידע
ללימוד חומר רפואי ברשת.
 .3המשתלם/ת יכיר אתרים המספקים
שירותי מחשבונים רפואיים.
 .4המשתלם/ת יכיר אפליקציות בשירות
הרופא המודרני.

9.1.2020
27.2.2020

רקע – לרוב התכנים אין צורך בידע
מקדים .יש להגיע לקורס עם לפטופים
ויכולת חיבור לרשת .Wifi

 .4צוואר הרחם ודופלר.

פרטים

פרופ' רון בלוססקי.

הקניית ידע בנושא משמעות הדופלר
במקרי IUGRמוקדם ובמקריIUGR
מאוחר הדומה והשונה .צוואר הרחם
בלידה מוקדמת :איך ומתי יש להשתמש
בפרוגסטרון.

26.3.2019

.5
– Fetal Neurosonography
beyond the guidelines

פרטים

פרופ' צבי ליבוביץ

ממצאים בקליפת מח ,חומר לבן וגזע
המח בעובר .העשרת ידע
בנוירוסונוגראפיה עוברית .הצגת תהליך
התפתחותי תקין ופתולוגית במח כפי
שאלו נצפות בבדיקת אולטרה-סאונד.

13.2.2019

 .6אולטרה-סאונד בטיפולי
פוריות )לטכנאיות(

פרטים

פרופ' אדריאן שולמן

בקורס זה נדון בזיהוי והערכת מידת
המעורבות של הפתולוגיות השונות של
מערכת הרבייה במהלך טיפול ותוצאות
טיפולי הפוריות .ניהול טיפולי פוריות
כלל גירוי מבוקר של השחלות במסגרת
"הפריה חוץ גופית" ע"י אולטרה-סאונד
בלבד.

16.1.2019
30.1.2019

 .7תרגול ניהול של מקרים
מורכבים במיילדות.

פרטים

פרופ' משה בן עמי

במהלך עבודתנו אנו רואים מקרים רבים
עם מומים מורכבים במערכת אחת או
במספר מערכות .מומחים מנוסים
בתחום האולטרה-סאונד יציגו מקרים
כאלה תוך דיון עם קהל המשתתפים.
חשיפה למקרים מורכבים עם מומים
במערכות השונות ,גישה תפקודית
ולמידה על התמודדות במצב שכזה.

25.2.2019

 .8קורס השליש הראשון
:2019-2020חלון ההזדמנויות
לאיתור ואבחון ליקויים בעובר
וסיבוכי הריון

פרטים

פרופ' י .צלאל ,פרופ' ר.
מימון וד"ר פ .אושקוב

עולם מתקדם היום לבדיקת העובר
ואבחון מממצאים פתולוגיים כבר בשליש
הראשון להריון.
מטרת הקורס הינה להעמיק את הידע
במומים במערכות העובר השונות
בהריונות יחידים ומרובי עוברים ,בדיקת
סקר לאיתור רעלת הריון ובדיקת ה-
,NIPTיתרונותיה ותזמון הבדיקה .שני
המפגשים הראשונים יתמקדו באתגרי
הבדיקות בשליש הראשון וכוללים סדרת
הרצאות מאת ד''ר פרד אושקוב מלונדון
ועמיתים מהארץ.
ד''ר אושקוב הינו בעל מוניטין בינלאומי
באבחון מומים שונים בשליש הראשון ולו
ארכיוןמהגדוליםבעולם על הממצאים
הפתולוגיים שאיבחן בעוברים בשליש
הראשון.
יחד עמו ירצו ד''ר צבי ליבוביץ' על מומי
שלד ,ד''ר רן סבירסקי על סקר איתור
רעלת הריון ופרופ' יואב ינון על הריון
תאומים.
במפגש השלישינתמקד בבדיקת
שקיפות עורפית בשבועות  11-14להריון
לאיתור תסמונת דאון .הקורס יכלול
הכרות הרקע התיאורטי והמעשי לביצוע
בדיקת השקיפות העורפית ובדיקות
הסמנים הנוספים באולטרה-סאונד ,ואלו
מדם האישה ההרה )סמנים ביוכימיים,
.(NIPS

4.3.2019
5.3.2019
2.4.2020

 .9האבחון והגישה למומי לב
בעובר לסוקרים ותיקים.

פרטים

ד"ר ליאת גינדס ,ד"ר
עקיבא תמיר

הקניית ידע בנוגע למומי לב ודרך
היווצרותם .לימוד טריקים סונוגרפיים
שעוזרים באבחון המומים .הגישה
האבחנתית והטיפולית במומי לב.

20.2.2019

 .10קורס אקו לב עוברי
לטכנאיות וסוקרים בתחילת
הדרך.

פרטים

.ד"ר ישראל שפירא

הקנית ידע בסיסי בבדיקת לב העובר,
בטכניקות השונות לבדיקת הלב ,הכרת
המבנה הנורמלי של הלב ואבחון מומי
לב והפרעות קצב בעובר

28.11.2019
5.12.2019
19.12.2019
2.1.2020

 .11קישור בין ממצאים
סונוגרפיים לממצאים גנטיים,
קורס משותף למיילדים,
לגנטיקאים ומבצעי סקירות.

פרטים

פרופ' ינון גלבוע

בקורס יינתנו הרצאות על-ידי רופאים
וגנטיקאים מובילים ,אשר יציגו ,כל אחד
בתחומו ,את אופן הבירור הגנטי
בעקבות ממצא דימותי במהלך הריון
לאחר הלידה במקרים של פתולוגיות.

7.5.2020
21.5.2020
4.6.2020

 .12קורס אולטרה-סאונד
בסיסי לטכנאיות.

פרטים

פרופ' רוני טפר וגב'
אושרת איתן-קציר

הקניית ידע בסיסי באולטרה-סאונד
במיילדות ,בגינקולוגיה ובפריון ,לצד
הכרת מערכת האולטרה-סאונד.
תכנית הקורס מיועדת להעשיר את
המשתתפים בנושאים הנוגעים
לעבודת הטכנאי/ת היומיומית.
הקורס מיועד לטכנאיות בתחילת
דרכן המקצועית בתחום
האולטרה-סאונד במיילדות
ובגינקולוגיה.

 6מפגשים בימי
שני וחמישי,
בין השעות
15:00 - 09:00

 .13קורס אולטרה-סאונד
בגינקולוגיה.

פרטים

ד"ר ורד אייזנברג

העמקת הידע בבדיקות אולטרה-סאונד
הנערכות כחלק מבדיקה ובירור
גינקולוגי .הקורס יעסוק בבדיקת איברי
האגן השונים בהקשר לממצאים קליניים,
לרבות בעיות ברחם ,בצוואר הרחם,
בשחלות ,בחצוצרות ,בעיות פוריות,
אנדומטריוזיס ואדנומיוזיס ,ממאירויות
גינקולוגיות ,הריון צעיר והריון חוץ רחמי,
ובעיות ברצפת האגן .יושם דגש על
תרומת בדיקת האולטרה-סאונד לקלינאי
באבחון ,בבירור ,ובטיפול .יתקיימו
דיונים בנושא אבחנה מבדלת וניתוחי
מקרים ,תוך שימוש באמצעים
אינטראקטיביים וטכנולוגיים .יתקיימו
 ,live sessionמשתתפי הקורס יכולים
להביא מקרים לדוגמה .הקורס ייתן כלים

18.11.2019
9.12.2019
27.1.2020
2.3.2020
19.3.2020
27.4.2020

24.11.2019
13.1.2020
24.2.2020
23.3.2020
20.4.2020
18.5.2020

למתמחים המבצעים אולטרה-סאונד
במסגרת חדר מיון ותורנויות.

 .14ממצאים שמשמעותם אינה פרטים

ברורה ומאובחנים בשליש
השלישי של ההריון.
 .15שליה נעוצה  -אבחנה,
גישה טיפולית ומשמעות
קלינית.

פרטים

פרופ' בועז וייס ופרופ'
אלון שרים

מטרת הקורס להכיר ממצאים
האופייניים לשליש ההריון השלישי,
ולהבין לעומק את משמעותם הקלינית,
התפתחות אפשרית ופרוגנוזה ,ואת
האמצעים האפשריים להמשך בירור.

ד"ר אתי שפיגל

שליה נעוצה מהווה אתגר אבחנתי
וטיפולי לכל העוסקים במיילדות
המודרנית .העלייה בשכיחות הניתוחים
הקיסריים הובילה לעליה ניכרת
בשכיחות המצב העלול להיות מלווה
בתחלואה ותמותה .בקורס זה נלמד
לאבחן את הפתולוגיה בשלבי ההיריון
השונים נדון באסטרטגיות הטיפוליות
ובתוצאות ארוכות הטווח לנשים.

6.4.2020

25.2.2020
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