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The 30th Annual Barry B. Goldberg Lecture and Meeting of 
the Israel Society for Diagnostic Ultrasound in Medicine

תכנית הכנס

Invited Lecturer: 
Michelle L. Robbin, MD, MS, FACR, FSRU, FAIUM
Professor of Radiology and Biomedical Engineering

Chief of Ultrasound, Birmingham, Alabama, USA

יום שלישי, 19 ליוני 2012. מלון לאונרדו סיטי טאואר, רמת גן

 הכנס ה- 
                  30 של החברה לאולטראסאונד ברפואה

התכנסות, רישום וביקור בתערוכה   08:45 - 08:00

מושב פתיחה  11:00 - 08:45

יו"ר: פרופ' דיאנה גייטיני, ד"ר ד. לונדון

ברכות  09:00 - 08:45

 פרופ' דיאנה גייטיני - יו"ר החברה לאולטראסאונד כליות
פרופ' פרופ' גרייף - נשיא כבוד של האיגוד הרדיולוגי

 Annual Barry B. Goldberg Lecture
Evaluation of the hemodialysis patient - Preoperative Mapping, Graft and AVF ultrasound   

09:45 - 09:00 

Prof. M. Robbin, USA
הרצאות חברי האיגוד   10:30 - 09:45

US in rheumatology - בראומטולוגיה US – ד“ר י. קוץ   
מרכז רפואי מאיר  

New techniques in liver sonography - כבד US -ד“ר מ. ווב - חידושים ב   
מרכז רפואי סוראסקי  

Supersonic sonography – ד“ר י. קליינבאום – מקצועיות על קולית   
המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא  

Carotid ultrasound - how to interpret any waveform   11:00 - 10:30 
Prof. M. Robbin, USA

הפסקת קפה ועוגה וביקור בתערוכה המסחרית    11:30 - 11:00

מושב שני   13:30 - 11:30

יו"ר: ד“ר ל. אפלבום, ד“ר פ. גוטליב
ברכות לדור המייסד של החברה לכבוד ה-30 שנות להיווסדות   11:45 - 11:30

Pearls and pitfalls in vascular imaging   12:15 - 11:45
Prof. M. Robbin, USA

ד“ר פ. גוטליב - סקירת פעילות החברה הישראלית לאולטראסאונד  12:30 - 12:15
פאנל - האולטראסאונד בעידן המודרני: למי ולאן?   13:00 - 12:30 

משתתפים: פרופ' גייטיני, ד"ר גוטליב, פרופ' קסלר, פרופ' לבנסארט, ד"ר גרינברג  
Upper and lower extremity DVT  13:30 - 13:00
Prof. M. Robbin, USA

ארוחת צהרים    14:30 - 13:30

  Vascular and MSK Ultrasound - Hands-on    16:00 - 14:30

ד"ר קוץ - MSK - קרסול  
ד"ר נכטינגל - MSK - ברך  

ד"ר גלזר - MSK - כתף  
פרופ' מישל רובין - כלי דם - קרוטיד  

מר מיכאל קלט - ורידי גפיים עליונות ותחתונות  
פרופ' גייטיני / ד"ר רזי בק - דופלקס כבד, דופלר כליות  

נעילת הכנס   16:00


