
 

 
 

 

 

 תכנית תלת שנתית בגינקולוגיה ומיילדות
 ביה"ס ללימודי המשך מתקדמים ברפואה 

 שנה ב'

 

 אלון שרים רד"מרכז   - אולטרסאונד:  נושא

 

  שפירא שראל|  מרכז מפגש: ד"ר י אבחנתי סאונד-באולטרה שימוש ושיטות עקרונותנושא: 

 מרצה שעות אנוש תאריך

סאונד -עקרונות פיסיקליים של האולטרה 3.4.2019

 םמיכשור  וארטיפקטי

 שפיראד"ר ישראל  16:30-17:15

-עקרונות פיסיקליים של האולטרה 

 םוארטיפקטיסאונד,מיכשור  

 שפיראד"ר ישראל  17:15-18:00

  18:00-18:20 הפסקה 

כיצד מבצעים בדיקת אולטרסאונד  

 גינקולוגי

 ליבוביץ' צביד"ר  18:20-19:05

אולטרסאונד תקין של רחם ושחלות  

 בילדות בגיל הפריון ובמנופאוזה

 ליבוביץ' צביד"ר  19:05-19:50

 

  בלוססקי וןר מרכז מפגש: ד"רושחלתית |   רחמית נושא: פתולוגיה

 מרצה שעות אנוש תאריך

 בלוססקיון ד"ר ר IOTA 16:30-18:00הגישה לממצא בשחלה/טפולה  10.4.2019

  18:00-18:20 הפסקה 

ולדת שפירה מ-פתולוגיה רחמית לא 

 וממאירה

 גינסברג ובלד"ר י 18:20-19:05

 חטיב ד"ר נזהר 19:05-19:50 פתולוגיה רחמית מולדת 

  



 

 
 

  

       

 מרכזת מפגש: ד"ר יעל גולדברג | נושא: אנדומטריוזיס ואדנומיוזיס

 מרצה שעות  אנוש תאריך

אנדומטריוזיס, אנדומטריומות והדבקויות  17.4.2019
 באגן

 דר' יעל גולדברג 16:30-17:15

 דר' רחל מנדל 17:15-18:00 אדנומיוזיס 

  18:00-18:20 הפסקה 

-ציסטות פרהממצאים חצוצרתיים,  

 אובריאליות, ממצאים לא גינקולוגים

 דר' יעל גולדברג 18:20-19:50

 

 חג פסח לא יתקיימו לימודים – 24.4.2019

 ערב יום השואה, לא יתקיימו לימודים – 1.5.2019

 ערב יום הזיכרון, לא יתקיימו לימודים – 8.5.2019

 

  שפיגל אתי ר"ד| מרכזת מפגש :  מאד מוקדם הריוןנושא: 

 מרצה שעות אנוש תאריך

 ד"ר ריטה פראנש 16:30-17:15 על סוגיו השוניםהריון חוץ רחמי  15.5.2019

 chorionicity ,amniotic bandכולל  -קרומים  

syndrome 

 -ד"ר איריס אוהל  17:15-18:00

 שני

  18:00-18:20 הפסקה 

 צורד"ר איילת  18:20-19:05 הריון תקין בשליש ההריון הראשון 

סטרוקטורות מוקדמות, קורלציה לבדיקות  

 Early, ביוכימיות, קביעת גיל הריון
pregnancy failure 

 -ד"ר אתי דניאל 19:05-19:50

 שפיגל

 

 הילה שרעבימרכזת מפגש: ד"ר  – הראשון ההריון בשליש מיילדותי סאונד-אולטרהנושא: 

 מרצה שעות אנוש תאריך

אבחון מומים בטרימסטר שקיפות עורפית  22.5.2019
 הראשון

 ד"ר הילה שרעבי 16:30-17:15

 ד"ר הילה שרעבי 17:15-18:00 ביומטריה עוברית  וצוואר הרחם בהריון 

  18:00-18:20 הפסקה 

 ד"ר ליבנה שפט 18:20-19:05  פרופיל ביופיזיקלי 

 ד"ר ליבנה שפט 19:05-19:50 ריבוי ומיעוט במי שפיר 



 

 
 

  וייס בועז' פרופ| מרכז מפגש:  העובר של פולשנית רפואה, תאומיםנושא: 

 מרצה שעות אנוש תאריך

 יואב יינון' פרופ 16:30-17:15 תאומים מונו כוריאלים 29.5.2019

 יואב יינוןפרופ'  17:15-18:00 סיבוכי תאומים מונוכוריאלים 

  18:00-18:20 הפסקה 

 בועז וייספרופ'  CDH 18:20-19:50אבחון וטיפול ב  

 

  וייס בועז' פרופ| מרכז מפגש:  דופלר  IUGRנושא: 

 מרצה שעות אנוש תאריך

 וייס ועזפרופ' ב 16:30-17:15 עקרונות הדופלר במיילדות 5.6.2019

 פרופ' בועז וייס 17:15-18:00 חזה וטיפול בנקזים ולייזרהית במומי  

  18:00-18:20 הפסקה 

 ליפיץ פרופ' שלמה 18:20-19:05 בירור וטיפול ולוגיה,אטי -אנמיה עוברית 

 סאלם שידר' י 19:05-19:50 ומי לב הניתנים לטיפול תוך רחמימ 

 

 

  בירק  עינת ר"ד| מרכזת מפגש:   שתן/מין ומערכת לב  מומי נושא: 

 מרצה שעות אנוש תאריך

 ד"ר עינת בירק 16:30-17:15 הגישה לבדיקת הלב הבסיסית 12.6.2019

 ד"ר עינת בירק 17:15-18:00 סקולריתו-הגישה למומי המערכת הקרדיו 

  18:00-18:20 הפסקה 

 יעל שאקי תמירד"ר  18:20-19:05 הגישה לבדיקת מערכת השתן התקינה 

 יעל שאקי תמירד"ר  19:05-19:50 פתולוגיות במערכת השתן 

 

 ד"ר ליאת גינדס חרץ נינה ר"ד ת מפגש:ומימד | מרכז לתלת וגישה העצבים מערכת מומי נושא: 

 מרצה שעות אנוש תאריך

חרץ  קרינהד"ר  16:30-18:00 מומים של מערכת העצבים המרכזית 19.6.2019

 קריידן

  18:00-18:20 הפסקה 

 גינדס יאתד"ר ל 18:20-19:05 הגישה לתלת מימד במיילדות 

 גינדס ד"ר ליאת 19:05-19:50 הגישה לתלת מימד בגינקולוגיה 



 

 
 

  גלבוע ינון' פרופ: השלד | מרכז מפגש:  ומערכת העיכול מערכת נושא: מומי

 מרצה שעות אנוש תאריך

 גלבוע פרופ' ינון 16:30-17:15 בטןהמומי דופן  26.6.2019

 פרלמן דר' שרון 17:15-18:00 מומי מערכת העיכול 

  18:00-18:20 הפסקה 

 ברדין דר' רון 18:20-19:05 מומי כבד ודרכי מרה 

 מייזנר פרופ' ישראל 19:05-19:50 מומי שלד 

 

 נושא: סיכום ובחינה

 מרצה שעות אנוש תאריך

  16:30-18:00 חזרה, תרגול וסיכום קורס 2.7.2019

  18:00-18:20 הפסקה 

  18:20-19:50 מבחן מסכם 

 

 *התכנית כפופה לשינויים

 

 


