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מלון לאונרדו סיטי טאוור, רמת גן



SCIENTIFIC PROGRAM: 

08:30-09:00 Registration

09:00-09:15 Opening remarks: 
Prof. Jacob Sosna, chairman of ISRA 
Dr. Laurian Copel, temporary chairman of abdominal 
imaging society

09:15-10:00 Contrast media in liver MRI: from dynamic to functional 
imaging 
Prof. Giuseppe Brancatelli, Palermo University 
Hospital, Italy 

10:00-10:30 Hepatitis C: from surveillance to hepatoma 
Prof. Ran Oren, Hadassah University Hospital, 
Jerusalem 

10:30-11:15 Imaging of focal lesions in the cirrhotic liver 
Prof. Giuseppe Brancatelli, Palermo University 
Hospital, Italy 

11:15-11:45 Coffee break

11:45-12:15 Percutaneous minimal invasive treatment of liver 
malignant tumors 
Prof. Nahum Goldberg, Hadassah University Hospital, 
Jerusalem

12:15-10:00 Multi disciplinary panel: Liver hepatoma 
Prof. Ran Oren, Hadassah University Hospital, 
Jerusalem 
Prof. Guiseppe Brancatelli, Palermo University 
Hospital, Italy 
Prof. Nahum Goldberg, Hadassah University Hospital, 
Jerusalem 
Dr. Michal Amitai, Sheba Medical Center, 
Tel-Hashomer

13:00-14:00 Lunch break

14:00-14:45 CT colonography: are we ready for screening? 
Dr. Laurian Copel, Assaf Harofeh Medical Center, 
Zerifin  

14:45-15:30 Pelvic MRI in rectal cancer 
Prof. Sara Apter, Sheba Medical Center, Tel-Hashomer

15:30-15:45 Summary

תוכנית מדעית: 
התכנסות ורישום  08:30-09:00

מילות פתיחה:  09:00-09:15 
 פרופ' יעקב סוסנה, יו"ר איגוד הרדיולוגים הישראלי

ד"ר לאוריאן קופל, יו"ר )זמני( של החוג הישראלי לדימות 
הבטן

חומרי ניגוד בתהודה מגנטית של הכבד: מדימות דינמי   09:15-10:00
 לדימות תפקודי

 Prof. Giuseppe Brancatelli, Palermo University Hospital,
 Italy

הפטיטיס C: מבדיקות סקר ועד הפטומה  10:00-10:30 
פרופ' רן אורן, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה עין כרם, 

ירושלים
דימות של נגעים פוקלים בכבד השחמתי  10:30-11:15 

 Prof. Giuseppe Brancatelli, Palermo University Hospital,
 Italy

הפסקת קפה  11:15-11:45
טיפולים מילעורים זעיר פולשניים בגידולים ממאירים בכבד  11:45-12:15 
פרופ' נחום גולדברג, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה 

עין כרם, ירושלים
פנל רב תחומי: הפטומה  12:15-13:00 

פרופ' רן אורן, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה עין כרם, 
 ירושלים

 Prof. Giuseppe Brancatelli, Palermo University Hospital,
Italy 

פרופ' נחום גולדברג, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה 
 עין כרם, ירושלים

ד"ר מיכל אמיתי, המרכז הרפואי שיבא, תל השומר
ארוחת צהריים  13:00-14:00

CT קולונוגרפי. האם אנו ערוכים לבדיקות סקר?  14:00-14:45 
ד"ר לאוריאן קופל, המרכז הרפואי אסף הרופא, צריפין

תהודה מגנטית של האגן בגידולי החלחולת  14:45-15:30 
פרופ' שרה אפטר, המרכז הרפואי שיבא, תל השומר

סיכום  15:30-15:45

חברי ועד החוג לדימות הגוף:
ד"ר לאוריאן קופל, יו"ר )זמני(

פרופ' יעקב סוסנה
פרופ' אריק בלשר

ד"ר מיכל אמיתי
ד"ר עופר בנימינוב

ד"ר ליאת אפלבאום

חברים יקרים,

אנו שמחים להזמינכם לכנס השלישי של החוג לדימות הבטן, בנושא 
דימות של הפטומה ושל קרצינומות של המעי הגס והחלחולת, אשר 
יתקיים ביום שלישי ה-7 בפברואר 2011, במלון לאונרדו סיטי טאוור 

ברמת גן.
ההתמקדות בכנס זה תהיה בשני נושאים: האחד, הינו הכבד השחמתי 
והגישה לבירור נגעים פוקלים בו, והשני הינו קרצינומות של המעי הגס 

והחלחולת.
לאור העלייה הצפויה בשנה הקרובה במספר סורקי התהודה המגנטית 
ורכישת מכשירים למרכזים רפואיים, אשר לא הפעילו עד היום מכשירים 
אלו, ראינו לנכון למקד חלק נכבד מההרצאות בכנס בדימות הכולל 

תהודה מגנטית.
פרופ' ג'וזפה ברנקנטלי, מבית החולים האוניברסיטאי בפלרמו, מרצה 
בעל שם עולמי בדימות הכבד, יעביר שתי הרצאות: ההרצאה הראשונה 
תהיה על חומרי ניגוד ספציפיים בדימות הכבד, תוך שימוש בתהודה 
מגנטית. הרצאתו השנייה תתמקד בגישה לאפיון נגעים פוקלים בכבד 

השחמתי, בין היתר ע"י תהודה מגנטית.
פרופ' רן אורן, גסטרואנטרולוג ומבכירי ההפטולוגים בישראל, מנהל 
מחלקת הגסטרו-אנטרולוגיה במרכז הרפואי האוניברסיטאי בהדסה 
עין כרם, יתמקד בהתפתחות נגעים בכבד בחולי הפטיטיס C, מהנודול 

הרגנטרטיבי ועד להפטומה.
פרופ' נחום גולדברג, רדיולוג בעל שם עולמי וממייסדי תחום הטיפול 
הרפואי  מהמרכז  ממאירים,  בגידולים  פולשני  הזעיר  המילעורי 
האוניברסיטאי בהדסה עין כרם, ירצה על טיפולים מילעורים זעיר 

פולשניים בגידולים ממאירים בכבד.
ד"ר לאוריאן קופל, מנהל יחידת ה-CT ודימות הגוף, במרכז הרפואי 
אסף הרופא, יעריך האם בדיקת ה-CT קולונוגרפי אכן תהפוך, בנוסף 
לקולונוסקופיה האופטית, לבדיקת סקר לגיטימית לגילוי מוקדם של 

סרטן המעי הגס.
פרופ' שרה אפטר, מנהלת היחידה לדימות אונקולוגי במרכז הרפואי 
שיבא, תל השומר, מבכירות הרדיולוגיות העוסקות בדימות הבטן בישראל, 
תרצה על תפקיד התהודה המגנטית בדימות של נבדקים עם קרצינומה 

של החלחולת.
כמו כן, יתקיים פנל רב תחומי בתחום הגילוי, הדימות והטיפול הזעיר 

פולשני בהפטומה. 
בהזדמנות זו, אנו מבקשים להודות לכל החברות המסחריות אשר 

תומכות בכנס זה.
נשמח לראותכם משתתפים בכנס,

בברכה
 ד"ר לאוריאן קופל

 יו"ר )זמני( החוג לדימות הבטן
באיגוד הרדיולוגים בישראל

ההרצאות יינתנו בשפה העברית למעט הרצאותיו של פרופ’ ברנקטלי שינתנו 
בשפה האנגלית.

The Israeli Abdominal Imaging Association committee:
Dr. Laurian Copel (temporary chairman)
Prof. Jacob Sosna
Prof. Arye Blachar
Dr. Michal Amitai
Dr. Ofer Benjaminov
Dr. Liat Appelbaum

The lectures will be in Hebrew apart from Prof. Brancatelli’s lectures which 
will be in English.


