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בחסות:
חברת דקסון בע“מ
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חניה בתשלום בחניון החוף השקט או בחניון הרכבת



יום חמישי, 5 במאי 2011:
התכנסות וכיבוד קל  08:30

ברכות  09:00

בשם הנהלת ביה“ח רמב“ם, פרופ‘ קרל סקורצקי,
מנהל פיתוח הרפואה והמחקר, ביה“ח רמב“ם

בשם דיקן הפקולטה לרפואה של הטכניון,
פרופ‘ מיכאל אבירם, סגן דיקן בכיר

פרופ‘ משה גרייף, יו“ר איגוד הרדיולוגים בישראל
AFIIM פרופ‘ אלן בלום, יו“ר

פרופ‘ אהובה אנגל, מנהלת המח‘ לדימות רפואי, ביה“ח רמב“ם

הרצאת פתיחה  09:30
“ההיסטוריה הגנומית של העם היהודי“  

פרופ‘ קרל סקורצקי, 
מנהל מכון רפפורט למחקר, הטכניון חיפה

מנהל פיתוח הרפואה והמחקר, ביה“ח רמב“ם

פרופ‘ אלישע בר-מאיר ישיבת בוקר ראשונה - יושבי ראש: 
פרופ‘ אלן בלום    

“MRI-ודיפוזיה ב CT-אירוע מוחי - פרפוזיה ב“  10:00
פרופ‘ א. קרייניק )ביה“ח האוניברסיטאי גרנובל וצרפת(

“טרומבקטומיה מכנית באירוע מוחי חריף -   10:20 
הניסיון ברמב“ם“

ד“ר יעקב אמסלם, מרכז רפואי רמב“ם

“CT קרדיאלי במחלקה לרפואה דחופה בחולים עם   10:40 
כאב חריף בבית החזה“

ד“ר ז.ל. סבלרול, המרכז הקרדיולוגי של הצפון, סנט דניס צרפת

“פתולוגיה אאורטלית חריפה“  11:00
פרופ‘ יעקב סוסנה, מרכז רפואי אוניברסיטאי הדסה, ירושלים

הפסקת קפה  11:20



פרופ‘ עירית הדס ישיבת בוקר שנייה - יושבי ראש: 
ד“ר מרק זינס    

“פיסטולה בין הטריכאה והעורק עלום-השם - מצב   12:00
וסקולרי קטסטרופלי דחוף“

ד“ר עמוס עופר, מרכז רפואי רמב“ם, חיפה

“אבחון תסחיף ריאתי בזמן הריון - כיצד?“  12:10
פרופ‘ מ.פ. רבל, ביה“ח ז‘ פומפידו, פריס צרפת

“בדיקות מסונכרנות ללב בחדר מיון“  12:40
ד“ר תמר גספר, ביה“ח כרמל ע“ש ליידי דייויס, חיפה

“אמבוליזציה של עורק הרחם כטיפול בדימום מסכן   13:00
חיים שלאחר לידה“

ד“ר או. לה-דריף, ביה“ח לאריבואזייר, פריס צרפת

“CT דחוף - שינוים בדפוסי השימוש במהלך עשור“  13:20
פרופ‘ מ. גרייף, מרכז רפואי סוראסקי, ת“א

הפסקת צהריים  13:40

ד“ר אליסיה נכטיגל ישיבת צהריים - יושבי ראש: 
פרופ' אלן בלום    

“נקע בשורש כף היד הדורש טיפול דחוף - תפקיד   14:30
אמצעי הדימות“

פרופ‘ ז. ל. דראפה, ביה“ח קושין, פריס צרפת

“מצבים דחופים ברדיולוגיה פדיאטרית“  14:50
ד“ר ענת איליביצקי, מרכז רפואי רמב“ם, חיפה

“אמצעי דימות של פנקאירטיטיס חריפה - תוצאות   15:10
ראשוניות“

ד“ר רידרו-זינס, ביה“ח האוניברסיטאי, אנגר צרפת

“דימות אנטומי-מטבולי של תהליך זיהומי“  15:30
פרופ‘ א. ישראל, מרכז רפואי רמב“ם, חיפה

סיכום  15:50
פרופ‘ אלן בלום, ביה“ח האוניברסיטאי, ננסי צרפת
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Thursday May 5, 2011:
8:30 Gatherin - Refreshments

9:00 Welcome words

Professor Karl Skorecki
Director of Medical and Research Development
Rambam Health Care Campus

Professor Michael Aviram
Senior Vice Dean
The Ruth & Bruce Rappaport Faculty of Medicine
Technion-Israel Institute of Technology

Prof. Moshe Graif, Prof. Alain Blum, Prof. Ahuva Engel

9:30 Opening Lecture
 “The Genomic History of the Jewish People”
Professor Karl Skorecki
Director, Rappaport Research Institute
Technion - Israel Institute of Technology
Director of Medical and Research Development
Rambam Health Care Campus

Early Morning Session - Moderators: Prof. Elisha Bar-Meir
   Prof. Alain Blum

10:00  “Brain stroke: CT Perfusion or MRI diffusion”
Prof. A Krainik (university Hospital, Grenoble)

10:20: “Mechanical thrombectomy in acute stroke – 
the Rambam experience”

Dr. Y. Amsalem. (Rambam Health Care Campus, Haifa)

10:40: “Cardiac CT in emergency department patients with 
acute chest pain”

Dr. JL. Sablayrolles (Centre Cardiologique du Nord, Saint 
Denis)

11:00 “Acute aortic pathology”
Prof. J. Sosna (The Hadassah-University Medical Center, 

Jerusalem)

11:20 Coffee Break



Late Morning Session - Moderators: Prof. Irit Hadas,
   Sr. Marc Zins

12:00 “Tracheo-Innominate Fistula-A Catastrophic Vascular 
Emergency”

Dr. A. Ofer ( Rambam Health Care Campus, Haifa)

12:20 “Diagnosis of pulmonary Embolism during 
pregnancy: How I do it”

Prof.  MP Revel (G Pompidou Hospital, Paris)

12:40 “Gated scans in the emergency room”.
Dr. T. Gaspar. (Lady Davis Carmel Medical Center, Haifa)

13:00 “Uterine artery embolization for the treatment of life-
threatening post-partum hemorrhage”

Dr. O Le Dref (Lariboisière Hospital, Paris)

13:20 “Emergency CT: Changes in utilization patterns over 
the last 15 years”.

Prof. M. Graif. Tel Aviv Sourasky Medical Center

13:40 LUNCH TIME

Afternoon Session - Moderators: Dr. Alicia Nachtigal
   Prof. Alain Blum

14:30 Wrist’s sprain needing emergency treatment: role of 
imaging studies.

Prof. JL Drappé (Cochin Hospital, Paris)

14:50 “Pediatric abdominal emergencies”
Dr. A. Ilivitzki. ( Rambam Health Care Campus, Haifa)

15:10 “Imaging of acute pancreatitis: initial evaluation”
Dr. C Ridereau-Zins (University Hospital, Angers)

15:30 Anatomo-metabolic imaging of infection (PET-CT).
Prof. O. Israel( Rambam Health Care Campus, Haifa)

15:50-16:10 Summary discussion
Prof. Alain Blum, (University Hospital Nancy)


