
 
 

 החוג לגינקולוגיה ומיילדות   
 סאונד במיילדות וגינקולוגיה * -אולטרה

Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 

 שנה א'  –לימודי תעודה לרופאים 

 

 יעקב ברפרופ'  ראש החוג:

 שפירא שראלר י"ד : קורסמרכז ה

המיומנות   מטרות הלימודים:  הידע,  האולטרהשיפור  בתחום  העוסקים  של  במיילדות -והמקצועיות  סאונד 

 וגינקולוגיה. 

סאונד במיילדות וגינקולוגיה בישראל, -התכנית המוצעת גובשה על ידי בכירי העוסקים באולטרה מתכונת ההוראה:

מעשית מתוך כוונה ליצור קורס מקיף לרופאים שיכלול הרצאות תיאורטיות יחד עם התנסות  

 בתוכנה ייחודית המאפשרת עבודה על נפחים עם מתמרים ייעודים, שיחולקו לכל התלמידים. 

) השנה לאולטרה תוקדשתשפ"ב(  הראשונה  סידרת ובסופה גינקולוגי סאונד-ברובה   תתחיל 

  .בהריון סאונד-לאולטרה ברובה וקדשת השנייה השנה .בהריון סאונד-אולטרה על הרצאות

 כמו סאונד,-באולטרה העוסקים  של יומית היום לעבודה הקשורים,  קרובים נושאים גם נלמדים

 .ועוד בהריון פולשניות בדיקות, גנטיקה

הקורס המתחיל בשנת תשפ"ב הוא הקורס השביעי ועל מנת להקל על תלמידים המתגוררים רחוק 

מהאוניברסיטה, הוא יערך בזום "חי", המאפשר אינטראקציה שוטפת בין המרצה והתלמידים,  

 תוך כדי ההוראה.

מע  התנסות  בהרצאות  תשולב  הקודמים,  בקורסים  שהיתה  הקלינית  ההתנסות  שית במקום 

סאונד ממשית. כל תלמיד יקבל מתמר לביתו שבאמצעות -שתדמה בדיקת אולטרה **וירטואלית

נפחים של אולטרה - זיהוי אופטי של מצלמת המחשב או הטלפון הסלולרי, יאפשר לעבוד על 

סאונד. התלמידים יקבלו משימות והתוכנה הייחודית תאפשר גם לבדוק את הצלחתם להדגים את 

  וכמו כן יוקדשו לה לטובת כל התלמידים,  התנסות זאת תשולב בהרצאות  חתכים המבוקשים.  

של    140 התנסות  עברו  שלא  התלמידים  עבור  ייחודיות  מיחידות   140שעות  באחת  שעות 

 סאונד המוכרות על ידי המועצה המדעית. -האולטרה

שעות   268  שעות לימודים שמתוכן    408  ( וכוללתשפ"ג–תשפ"בהקורס מתפרש על פני שנתיים ) דרישות לתעודה:

תיאורטיות    הוראה בהרצאות  שתוארההמשולבות  בתוכנה  מעשית  הורחבו    התנסות  )השעות 

שעות התנסות    140( ובנוסף  המעשית  השעות על פי התקנות, עקב שילוב ההתנסות  260-מעבר ל

לחילופין או  שתוארה  בתוכנה  לפחותמעשית  אולטר  140  ,  ביחידת  התנסות  סאונד -השעות 

)רופאים שעברו רוטציה ביחידת אולטרה סאונד מוכרת יקבלו  המוכרת על ידי המועצה המדעית

  .שעות ההתנסות( 140-פטור מ

הלימודים   מתוך    תשפ"בבשנת  הראשונים  הסמסטרים  שני  התכנית   4יינתנו  של  הסמסטרים 

תשפ האחרונים.  "גובשנת  הסמסטרים  שני  התלמידים    יינתנו  יידרשו  תעודה,  לקבל  מנת  על 

מהמפגשים בכל אחד מהסמסטרים וציון עובר בבחינה שתיערך בסיומו    75%השתתפות בלפחות  

 של כל סמסטר. 
 רופאים מומחים ומתמחים ברפואת נשים ויולדות או ברדיולוגיה אבחנתית.   קהל היעד: 

 .20:00 – 16:00, בין השעות שלישי ימי המועד: 

המפגש  נוכחות:  כל  במשך  פתוחה  מצלמה  עם  בו  ישתתף  התלמיד  כאשר  רק  תיחשב  במפגש  נוכחות 

 )כשהוא נראה בווידאו "חי"(. 

 . , בכפוף לאישור המועצה המדעיתנקודות לסמסטר 25 נקודות זכות: 

 ₪ לסמסטר  4,000 שכר לימוד:

 הרשמה: 

 :פרטים באתר

cme.tau.ac.il/produsityuniversity/#/register-https://medicine  

rasound&Gynecology_11069Ult-https://med.tau.ac.il/Obstetrics  

 שכר לימוד  -* הסבר בתקנות ונהלים 

 תחליף להתנסות קלינית, עדיין טעון אישור של מועצת הפקולטה.כהערה: החידוש של הכרה בלימוד באמצעות מתמרים וירטואליים **

 

https://medicine-cme.tau.ac.il/produsityuniversity/#/register
https://med.tau.ac.il/Obstetrics-Ultrasound&Gynecology_11069
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 כנית הקורס ות 
 2021/22 ב"פתש -  שנה ראשונה של התוכנית )מתוך שנתיים(

 

 סמסטרים של התכנית(  4)מתוך   ב"פ ראשון תשסמסטר 

משך  אריךת

 בשעות
 מרצה  נושא ההרצאה

    

, עקרונות  סאונד-עקרונות פיסיקליים של האולטרה  ⚫ 4 12.10.21

 חלק א'  –כשור והפעלתו הדימות, ארטיפקטים, המ

 

 ד"ר ישראל שפירא 

    

, עקרונות  סאונד-האולטרהעקרונות פיסיקליים של   ⚫ 4 19.10.21

 'בחלק  –כשור והפעלתו הדימות, ארטיפקטים, המ

 

 ד"ר ישראל שפירא 

    

26.10.21 2 
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סאונד, עקרונות  -עקרונות פיסיקליים של האולטרה   ⚫

 חלק ג' –הדימות, ארטיפקטים, המכשור והפעלתו 

 לתעד ואיך כדאי סאונד-איך לכתוב תשובת אולטרה   ⚫

 

 ישראל שפירא ד"ר 

 ד"ר ישראל שפירא 

    

02.11.21 4 

 

-והכפתורים של מכשיר האולטרה "קונטרולים"ה    ⚫

 Dynamic range, persistence, gray , אונדס

maps, SRI, CE, X-beamהרצאה +  , בטיחות(

 אימון במתמר וירטואלי( 

 

 

 צבי ליבוביץ' פרופ'

 וד"ר ישראל שפירא 

    

09.11.21 4 

 

 

- לאמולדת ודימות סונוגרפי ודופלר של פתולוגיה     ⚫

)לא כולל צוואר  ולדת שפירה וממאירה ברחם: צווארמ

 'אחלק   – , רירית, חלל הרחם ושריר הרחםבהריון(

 

 

 פרופ' רוני טפר 

    

16.11.21 4 

 

- לאמולדת ודימות סונוגרפי ודופלר של פתולוגיה     ⚫

)לא כולל צוואר  צווארולדת שפירה וממאירה ברחם: מ

 'בחלק   – , רירית, חלל הרחם ושריר הרחםבהריון(

 

 

 פרופ' רוני טפר 

    

23.11.21 2 
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- לאמולדת ודימות סונוגרפי ודופלר של פתולוגיה     ⚫

)לא כולל צוואר  ולדת שפירה וממאירה ברחם: צווארמ

 'גחלק   – , רירית, חלל הרחם ושריר הרחםבהריון(

אנטומיה סונוגרפית של האגן. שיטות בדיקה    ⚫

סאונד של הרחם -וסטנדרטיזציה של התצוגה. אולטרה

והשחלות במהלך המחזור החודשי, בילדות, בגיל  

 'אחלק  –הפוריות ובמנופאוזה 

 

 

 פרופ' רוני טפר 

 

 

 

 צבי ליבוביץ' פרופ'

    

  לא יתקיימו לימודים  –חג חנוכה   30.11.21

    

אנטומיה סונוגרפית של האגן. שיטות בדיקה    ⚫ 4 07.12.21

סאונד של הרחם -וסטנדרטיזציה של התצוגה. אולטרה

והשחלות במהלך המחזור החודשי, בילדות, בגיל  

 ' בחלק  –הפוריות ובמנופאוזה 

 

 

 

 צבי ליבוביץ' פרופ'

    

14.12.21 3 
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אנטומיה סונוגרפית של האגן. שיטות בדיקה    ⚫

סאונד של הרחם -וסטנדרטיזציה של התצוגה. אולטרה

והשחלות במהלך המחזור החודשי, בילדות, בגיל  

 ' גחלק  –הפוריות ובמנופאוזה 

פוריות )רירית  -דימות סונוגרפי באבחון וטיפול אי  ⚫

 ,PCOהרחם, התפתחות הזקיקים והגופיף הצהוב, 

OHSS). 

 

 

 

 צבי ליבוביץ' פרופ'

 

 

 צבי ליבוביץ' פרופ'
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 סמסטרים של התוכנית(  4)מתוך  ב"פ תש סמסטר שני

 שךמ תאריך

 שעותב
 מרצה  נושא ההרצאה

    

דימות סונוגרפי של הריון נורמלי בשליש הראשון:    ⚫ 1 15.02.22

סטרוקטורות מוקדמות, קורלציה לבדיקות ביוכימיות,  

 קביעת גיל הריון 

 

 

 ד"ר נילי ינאי

 3  ⚫  Early pregnancy failure  –  צבי ליבוביץ' פרופ'   'אחלק 

    

22.02.22 2 ⚫   Early pregnancy failure  –  צבי ליבוביץ' פרופ' 'בחלק 

המבנה הנורמלי והפתולוגי כולל  -הקרומים   ⚫ 2 

chorionicity  ,amniotic band syndrome  

chorion-amnion separation – 'חלק א 

 

 

 צבי ליבוביץ' פרופ'

    

דימות סונוגרפי של פתולוגיה שחלתית שפירה     ⚫ 4 21.12.21

 'אחלק  - וממאירה )כולל דופלר(

 

 ליבוביץ ביצ פרופ'

    

דימות סונוגרפי של פתולוגיה שחלתית שפירה     ⚫ 4 28.12.21

 'בחלק  - וממאירה )כולל דופלר(

 

 ליבוביץ ביצ פרופ'

    

דימות סונוגרפי של פתולוגיה שחלתית שפירה     ⚫ 4 04.01.22

 'גחלק  - וממאירה )כולל דופלר(

 

 ליבוביץ ביצ פרופ'

    

שחלתית -סונוגרפי של פתולוגיה לא דימות   ⚫ 4 11.01.22

  צאים חצוצרתיים, ציסטות מאנדומטריוזיס, מ   בטפולים:

, גושים באגן, PID-ו    תהידבקויואובריאליות, -פרה

)חלק  סאונד וגינלי-ממצאים לא גינקולוגים באולטרה

 '(א

 

 

 

 

 ליבוביץ ביצ פרופ'

    

   שחלתית בטפולים: -סונוגרפי של פתולוגיה לא דימות  ⚫ 4 18.01.22

- פרה צאים חצוצרתיים, ציסטותמאנדומטריוזיס, מ

, גושים באגן, PID-ו   תהידבקויואובריאליות, 

)חלק  סאונד וגינלי-ממצאים לא גינקולוגים באולטרה

  '(ב

 

 

 

 

 ליבוביץ ביצ פרופ'

    

25.01.22 2 
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שחלתית  -סונוגרפי של פתולוגיה לא דימות   ⚫ 

  צאים חצוצרתיים, ציסטות מאנדומטריוזיס, מ   בטפולים:

, גושים באגן, PID-ו    תהידבקויואובריאליות, -פרה

)חלק  סאונד וגינלי-ממצאים לא גינקולוגים באולטרה

 '(ג

סאונד ברחם  -ות מונחות אולטרהיעולות פולשנ פ   ⚫

, ECHOVISTהיסטרוגרפיה, -סונו )כולל ובחצוצרות

EXEM FOAM KITסאונד(-, וגרידה בהנחיית אולטרה 

הריון חוץ רחמי )חצוצרתי, צווארי, קורנואלי,    ⚫

  אבחנה וטיפול –אבדומינלי, שחלתי( 

 

 

 

 

 צבי ליבוביץ פרופ'

 

 

 ד"ר רמי אבירם 

 

 ד"ר חסן בכרי 

    

01.02.22 

 

 ד"ר ישראל שפירא  דיון במקרים   ⚫ 4

 חסן בכרי ד"ר 

    

חלק א': דימות   –סאונד של רצפת האגן -אולטרה  ⚫ 1 08.02.22

 גינקולוגים -רצפת האגן והיבטים אורו

 

 ד"ר ורד אייזנברג 

בחון  חלק ב': א –סאונד של רצפת האגן -אולטרה  ⚫ 1 

 טראומות לאחר לידה

 

 ד"ר ורד אייזנברג 

 ד"ר ישראל שפירא  ת סוף סמסטר   בחינ    ⚫ 2 
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המבנה הנורמלי והפתולוגי כולל  -הקרומים   ⚫ 4 01.03.22 

chorionicity  ,amniotic band syndrome  

chorion-amnion separation –  בחלק' 

 

 

 צבי ליבוביץ' פרופ'

    

 ד"ר חסן בכרי  צוואר הרחם בהריון   ⚫ 1 

 ד"ר חסן בכרי  ריבוי ומיעוטי השפיר: נורמה, מ  ⚫ 2 08.03.22

המיקום, המבנה הנורמלי   –השיליה וחבל הטבור   ⚫ 1 

 חלק א' – GTD))כולל  והפתולוגי

 

 פרופ' רוני טפר 

    

המיקום, המבנה הנורמלי   –השיליה וחבל הטבור   ⚫ 4 15.03.22

 חלק ב' – GTD))כולל  והפתולוגי

 

 פרופ' רוני טפר 

    

22.03.22 1 

 

 

 

נירות עמדה והנחיות  סאונד מיילדותי: -אולטרה  ⚫

וארגונים אחרים   ISUOGמשרד הבריאות, הנחיות 

בעולם, הפרטים הנבדקים, מבנה הדו"ח, תיעוד הדו"ח  

 והתמונות

 פרופ' אריה הרמן

מה למדוד ברוטינה,  :ביומטריה עוברית נורמאלית  ⚫ 3 

מה ניתן למדוד, קביעת גיל הריון בטרימסטרים השונים  

)הרצאה +תרגול מעשי של קבלת  ומעקב גדילה

 החתכים השונים הנחוצים למדידות(.

 

 

 

 לינדנר -ד"ר נעה פלדמן

    

סאונד מכף רגל -אולטרה: מבנה נורמלי של העובר  ⚫ 4 29.03.22

 ועד ראש

 

 אחירון  אובןפרופ' ר

    

המבנה   –  )כולל ע"ש( מערכת העצבים המרכזית  ⚫ 4 05.04.22

 'אחלק –הסונוגרפי הנורמלי והפתולוגי  

 

 ד"ר ישראל שפירא 

    

המבנה   – )כולל ע"ש( מערכת העצבים המרכזית  ⚫ 4 12.04.22

 'בחלק –הסונוגרפי הנורמלי והפתולוגי  

 

 ד"ר ישראל שפירא 

    

  לא יתקיימו לימודים  –חוה"מ פסח   19.04.22

    

26.04.22 1 

3 

⚫  Developmental neurosonology 

המבנה הסונוגרפי   –  מערכת העצבים המרכזית  ⚫

 חלק ג'  –הנורמלי והפתולוגי 

   פרופ' רלי הרשקוביץ

 

 חרץ-ד"ר נינה קריידן

    

  לא יתקיימו לימודים -ערב יום הזיכרון  03.05.22

    

המבנה הסונוגרפי   –  מערכת העצבים המרכזית  ⚫ 4 10.05.22

 )הרצאה + תרגול מעשי( 'דחלק –הנורמלי והפתולוגי 

 

 חרץ-ד"ר נינה קריידן

    

המבנה הסונוגרפי   –  מערכת העצבים המרכזית  ⚫ 4 17.05.22

 )הרצאה + תרגול מעשי( 'החלק –הנורמלי והפתולוגי 

 

 חרץ-ד"ר נינה קריידן

    

24.05.22 

 

 ד"ר צבי ליבוביץ'    מבט נוסף -חלק ו'  – מערכת העצבים המרכזית  ⚫  4

    

31.05.22 2 
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TTTS (Twin-To-Twin Transfusion Syndrome),         ⚫    

selective IUGR, TAPS (Twin Anemia Polycythemia 

Sequence), TRAP (Twin Reversed Arterial Perfusion)  
 

אבחנה וטיפול. התערבויות כירורגיות טיפוליות    ⚫

, feticideואבחנתיות בעובר ובשליה: דילול עוברים, 

 וניקוזים  shuntsביופסיות, 

 פרופ' שלמה ליפיץ

 פרופ' בועז וייס 

 פרופ' יואב ינון

 

 פרופ' שלמה ליפיץ

 פרופ' בועז וייס 

 פרופ' יואב ינון

    

 "ר ישראל שפירא ד דיון במקרים  ⚫   4 07.06.22
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 פרופ' צבי ליבוביץ'   

    

14.06.22 1 

1 

2 

 גימיק או פריצת דרך? – סאונד תלת ממדי -אולטרה  ⚫

  Pitfalls and artifacts in 3D ultrasound  ⚫ 

  בחינה  ⚫

 ד"ר ישראל שפירא 

   ד"ר ישראל שפירא

 "ר ישראל שפירא ד

 

 

 של התוכנית )מתוך שנתיים(  שניה שנה 

 תאריכי הפגישות אינם סופיים וישתנו אם יהיה שינוי בלוח השנה האקדמי

 ( 2022/23 ג"פ)תש

 
 )סמסטר שלישי של התכנית(ג "פ סמסטר ראשון תש

 

 תאריך
 משך

 בשעות
 מרצה  נושא 

   •  

01.11.22 2 

 

 

 

 

 

2 

עקרונות   – עוברית )חלק א'( קרדיוגרפיה-קוא •

של טכנולוגיות ישנות וחדשות לבדיקת  הפעולה 

, דופלר צבע M-modeוסקולרית: -המע' הקרדיו

ממד(,         -)תלת STICממדי ותלת ממדי, -דו

B- flow  ,Inversion mode    

המבנה  –'( בקרדיוגרפיה עוברית )חלק -אקו •

 הסונוגרפי הנורמלי של לב העובר 

•  

•  

•  

•  

 שפירא  שראלד"ר י •

 

 שפירא  שראלד"ר י

   •  

08.11.22 4 

 
המבנה  –'( גקרדיוגרפיה עוברית )חלק -אקו •

 הסונוגרפי הנורמלי של לב העובר 

•  

 שפירא  שראלד"ר י •
   •  

15.11.22 4 

 
המבנה   –'( דקרדיוגרפיה עוברית )חלק -אקו⚫  

 הסונוגרפי הנורמלי של לב העובר 

 שפירא  שראלד"ר י •

    

האבחון  –( 'הקרדיוגרפיה עוברית )חלק -אקו • 4 22.11.22

 הסונוגרפי של מומי לב בעובר 

 

 שפירא  שראלד"ר י
    

האבחון  –'( וקרדיוגרפיה עוברית )חלק -אקו • 4 29.11.22

 הסונוגרפי של מומי לב בעובר 

 

 שפירא  שראלד"ר י
    

06.12.22 3 

 

1 

 

האבחון  –( ' זקרדיוגרפיה עוברית )חלק -אקו •

 הסונוגרפי של מומי לב  

האבחון  –'( חקרדיוגרפיה עוברית )חלק -אקו •

 הסונוגרפי של הפרעות קצב בעובר

 

 שפירא  שראלד"ר י

 

 שפירא  שראלד"ר י

 
    

13.12.22 1 

 

 

1 

 

2 

דופלר צבע  –( י'קרדיוגרפיה עוברית )חלק -אקו •

והמערכת  בהערכת לב העוברודופלר ספקטרלי  

 הוורידית של העובר 

אבחון מומי   –( י"אקרדיוגרפיה עוברית )חלק -אקו •

 סאונד תלת ממדי -לב באולטרה

  –מומי לב  –( י"בקרדיוגרפיה עוברית )חלק -אקו •

 הצגת מקרים 

•  

•  

 שמחה יגלפרופ'  •

 

 שמחה יגלפרופ' 

 

 ד"ר חסן בכרי 

    

  אין לימודים –חג חנוכה   20.12.22

    

27.12.22 2 

 

2 

מומי לב   –( י"גקרדיוגרפיה עוברית )חלק -אקו •

 לפני ואחרי הלידה

 הריאות:  המבנה  הסונוגרפי הנורמלי והפתולוגי  •

 ד"ר עירן כסיף 

 )קרדיולוגיה( וד"ר ישי סלם 

 אובן אחירון פרופ' ר
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 תאריך 
 משך

 בשעות
 מרצה  נושא 

    

03.01.23 4 

 

הסונוגרפי הנורמלי  המבנה  -מערכת המין והשתן  •

 חלק א' –והפתולוגי 

•  

 א שפיר שראלד"ר י •

    

המבנה הסונוגרפי הנורמלי   -מערכת המין והשתן  • 4 10.01.23

 חלק ב'  –והפתולוגי 

•  

 שפירא  שראלד"ר י •

   •  

17.01.23 2 

 

1 

1 

הפרוגנוזה והטיפול במומים מולדים במערכת   •

 האספקט הנפרולוגי –השתן 

 מומי דופן הבטן •

 שאתות בעובר  •

 

 שלום -ד"ר נתן איש

 פרופ' ישראל מייזנר

 פרופ' ישראל מייזנר

   •  

 "ר ישראל שפירא ד דיון במקרים  ⚫   4 24.01.23

 פרופ' צבי ליבוביץ' •

   •  

31.01.23 2 

2 

 שקיפות עורפית •

 ציסטיק היגרומה והידרופס פטליס  •

 רוני מימון פרופ'

 יעל גולדברג ד"ר  •

   •  

.2302.07  "ר ישראל שפירא ד דיון במקרים  • 4 

 פרופ' צבי ליבוביץ' •

   •  

14.02.23 

 

המראה הנורמלי  -סאונד של הפנים -אולטרה • 4

 חלק א' –והפתולוגי 

 ד"ר ישראל שפירא 

 

    

המראה הנורמלי  -סאונד של הפנים -אולטרה • 4 21.02.23

 ' בחלק  –והפתולוגי 

•  

 ד"ר ישראל שפירא  •

    

28.02.23 2 

 

2 

המראה הנורמלי  -סאונד של הפנים -אולטרה •

 ' גחלק  –והפתולוגי 

 בחינת סוף סמסטר •

•  

 ד"ר ישראל שפירא 

   ד"ר ישראל שפירא

 
 

 של התכנית(  רביעי)סמסטר  ג"פ תש שניסמסטר 

 
 תאריך

 משך

 בשעות
 מרצה  נושא 

  אין לימודים –חג פורים    07.03.23

    

קיבה, מעי, כבד, דרכי מרה, טחול, לבלב  ושט,  • 4 14.03.23

 'אחלק  –המראה הנורמלי והפתולוגי  –ואדרנלים 

 

 ליבוביץ ביצ פרופ' •

    

קיבה, מעי, כבד, דרכי מרה, טחול, לבלב  ושט,  • 4 21.03.23

 ' בחלק  –המראה הנורמלי והפתולוגי  –ואדרנלים 

 

 ליבוביץ ביצ פרופ' •

    

28.03.23 

 

קיבה, מעי, כבד, דרכי מרה, טחול, לבלב  ושט,  • 4

 ' גחלק  –המראה הנורמלי והפתולוגי  –ואדרנלים 

 

 פרופ' צבי ליבוביץ'

    

קיבה, מעי, כבד, דרכי מרה, טחול, לבלב  ושט,  • 4 04.04.23

 ' דחלק  –המראה הנורמלי והפתולוגי  –ואדרנלים 

 

 פרופ' צבי ליבוביץ'

 
    

  • אין לימודים – חול המועד פסח  11.04.23

   •  
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 תאריך 
 משך

 בשעות
 מרצה  נושא 

  • אין לימודים –יום הזיכרון לשואה ולגבורה   18.04.23

   •  

  • אין לימודים –יום הזיכרון   25.04.23

   •  

02.05.23 2 

 

2 

קיבה, מעי, כבד, דרכי מרה, טחול, לבלב  ושט,  •

 'החלק  –המראה הנורמלי והפתולוגי  –ואדרנלים 

 דיון במקרים   •

 פרופ' צבי ליבוביץ'

 ליבוביץ+שפירא •

   •  

06.05.23 3 

1 

  חלק א'  – מומי השלד והשרירים •

 דיון במקרים   •

 פרופ' ישראל מייזנר •

 ישראל שפירא ד"ר  •

    

16.05.23 3 

1 

 מבט נוסף  – חלק ב'  – מומי השלד והשרירים •

 דיון במקרים 

 ד"ר ישראל שפירא  •

 ד"ר ישראל שפירא  •

   •  

 ליבוביץ ביצ פרופ' • מבט נוסף  –חלק ג'  –דיספלזיות שלד   • 4 23.05.23

   •  

 ליבוביץ ביצ פרופ' • מבט נוסף  –חלק ד'  –דיספלזיות שלד ⚫   4 30.05.23

    

06.06.23 3 

1 

 סמנים סונוגרפיים לתסמונת דאון •

 דיון במקרים   •

 ד"ר ישראל שפירא  •

 ד"ר ישראל שפירא  •

   •  

 "ר ישראל שפירא ד דיון במקרים  ⚫   4 13.06.23

 פרופ' צבי ליבוביץ' •

   •  

20.05.23 1 

 

1 

2 

 –דופלר בכלי הדם העובריים, האימהיים ובשיליה  •

 נורמלי ופתולוגי 

• IUGR – האספקט הסונוגרפי וניהול המקרים 

 לידה חדר סאונד ב-ולטרהא •

 ד"ר דן ולסקי •

 

   ד"ר דן ולסקי

 ד"ר יוסף טובבין •

   •  

 פרופ' יובל ירון  • מבוא לגנטיקה ואבחון טרום לידתי ⚫   4 27.06.23
   •  

30.05.23 2 

2 

   סאונד בראי התביעות משפטיות-אולטרה •

 דיון במקרים   •

 ישראל מייזנר פרופ' •

 ליבוביץצבי  פרופ'

 שפירא וד"ר ישראל  •
   •  

 "ר ישראל שפירא ד דיון במקרים  ⚫   4 04.06.23

 פרופ' צבי ליבוביץ' •

   •  

11.06.23 3 

 

1 

טכניקה וטיפים להשגת מקסימום   –בדיקת מי שפיר  •

 תוצאות במינימום הפלות  

 הצגת מקרים   •

•  

   ישראל שפיראד"ר  •

 ד"ר ישראל שפירא 

   •  

18.06.23 3 

 

1 

אינדיקציות   – , קורדוצנטזיסCVS, דיקת מי שפירב •

 עובר ב  ואפשרויות אבחנתיות

  בחינה  •

 ד"ר אתי שפיגל  •

 

 ישראל שפירא ד"ר  •
 

 

 


