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  כלי עזר קליני חשוב ברפואת ילדים–הדמיה מוחית : יום עיון בנושא 
 

 

הן ,  ילדיםאנו מתכבדים להזמינכם ליום עיון שיעסוק בנושא הדמיה מוחית בילדים ככלי עזר קליני חשוב ברפואת

 .במצבים דחופים והן במצבים אמבולטורים

, פסיכיאטרים לילדים, התפתחות הילד, נוירולוגים לילדים, )קהילה ובתי חולים(יום העיון מיועד לצבור רופאי הילדים 

 .רדיולוגים לילדים

 .ביום העיון ישתתפו מיטב המומחים בארץ העוסקים בתחום ההדמיה המוחית בילדים

 . כי התועלת הקלינית ממנו למשתתפים תהיה מרובהאנו מאמינים

 .2007 במאי 16, ח באייר"יום העיון יערך באולם בית שלום במרכז הרפואי אסף הרופא ביום רביעי כ

 .אולם יש צורך בהרשמה מוקדמת, יום העיון הינו ללא תשלום

 :לוגית ילדים אצל מזכירת המחלקה לנוירו2007 במאי 9ניתן להירשם ליום העיון עד תאריך 

 .08-9779168:  או באמצעות פקס 08-9779165: טלפון 

 

 

 

 ,בכבוד רב

 

 

 ר הימן אלי" ד                       ר גוטליב פאול" ד                                            להט' פרופ

  מנהל המחלקה לנוירולוגיה ילדים ושיקום                     מנהל מכון הדימות               להתפתחות הילדמנהל המערך 

 נוירולוגיה ילדים ושיקום

 

 

 

 
 
 



 
  המחלקה לדימות                   התפתחות ושיקום הילד, המערך לנוירולוגיה

 
 מרכז רפואי אסף הרופא

 
 

 
 

  לקלינאים -הדמיה מוחית ברפואת ילדים : יום העיון הראשון בנושא 
 

 

 סדר היום 

 
 התכנסות וכיבוד 07.30-08.00

 
08.00-08.45 MRIפרוטוקולים שונים , עקרונות:  לקלינאי)T1, T2 ,FLAIR ,MRA, MRV ,

DWI ,ADC(  –סגן מנהל מחלקת הדמיה ומנהל יחידת אולטרסאונד -ר שוורץ " ד 
 מרכז רפואי שניידר

 
08.45-09.30 MRI ילד, ילוד ( דגנרטיביות של החומר הלבן והאפור– נוירו – במחלות מטבוליות ,

  רופאה בכירה מחלקת הדמיה מרכז רפואי שניידר-ר קונן " ד–) מתבגר
  רופא בכיר מחלקת הדמיה מרכז רפואי שניידר-קורנרייך ' פרופ

 
09.30-10.15 MRI רופאה בכירה מחלקת -ר קונן "ד: במחלות דלקתיות של החומר הלבן והאפור 

 הדמיה מרכז רפואי שניידר
  רופא בכיר מחלקת הדמיה מרכז רפואי שניידר–קורנרייך ' פרופ

 
   הפסקת קפה 10.15-10.45

 
10.45-11.30 Pediatric Stroke    )מנהל  -ר מתי בקון " ד–) דימומי, איסכמי, ורידי, עורקי 

 ח תל השומר"השירות לנוירדיולוגיה פולשנית ביה
 

11.30-12.15 Malformation of cortical development-prenatal-post 
natal & Epilepsy   

 ח איכילוב" מנהלת יחידת הדמיה לילדים ביה–ר בן סירה "ד

12.15-13.00 Acquired Prenatal-Post Natal brain injury- MRI perspective and 
correlation with Neurodevelopmental outcome .

 ח תל השומר" נוירורדיולוג מחלקת הדמיה ביה–ר הופמן "ד
 

 פנל שאלות ותשובות  13.00-13.30
 

 ארוחת צהריים 13.30
 

 
 
 תלהתראו

 


