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הכנס בחסות המרכז הרפואי אסף הרופא
ובתמיכת חברות סימנס ופיליפס

≤∞±µ בספטמבר π ¨יום רביעי
המסלול האקדמי¨ המכללה למנהל¨ 

רחß אלי ויזל ≥¨ ראשון לציון

הכנס השנתי של החוג הישראלי
לדימות הבטן∫



החוג  של  השנתי  לכנס  להזמינכם  שמחים  אנו 
לדימות הבטן בנושא דימות של המעי הדק והגס¨ 
 ≤∞±µ ¨בספטמבר π≠ה רביעי¨  ביום  יתקיים  אשר 
במסלול האקדמי¨ המכללה למנהל¨ רחß אלי ויזל ≥¨ 

Æבראשון לציון

בכנס זה ישתתפו מרצים ומנחים מהטובים בארץ¨ 
Æבעלי ניסיון רב בדימות בנושאים אשר ידונו

נושאים∫  במספר  תהיה  זה  בכנס  ההתמקדות 
האחד¨ מחלת קרוהן ופגיעתה במעייםÆ במסגרת 
 CT≠ב בשימוש  יתמקדו  אשר  הרצאות  יינתנו  זו 
יוצגו  וכן  זו  במחלה  המעי  דימות  לשם   MRI≠וב
כפי שגובשו   IBD בחולי  לדימות המעי  ההתוויות 
הגסטרואנטרולוגי  האיגוד  של  משותף  במסמך 

 Æוהאיגוד הרדיולוגי

לשם   CT≠ב השימוש  הינו  יוצג  אשר  שני  נושא 
 Æדימות נבדקים עם דמם ממערכת העיכול

נושא שלישי אשר יעמוד המרכז הכנס הינו דימות 
 MRI≠במסגרת זו יוצגו השימושים ב Æשל הרקטום
ולצורך  אנאליות  פרי  פיסטולות  ואפיון  לזיהוי 

Æשל קרצינומה של הרקטום  STAGING≠דימות ו

מקרים  יוצגו  הכנס¨  של  המעשי  השני¨  בחלקו 
יעברו  זה¨  בחלק   Æמחשבים בכיתת  קלינים 
בנושאים  דימות  בדיקות  על  הכנס  משתתפי 
 Æהשונים שהוצגו בהרצאות בחלק העיוני של הכנס

 Æבסוף כל מקרה ייערך דיון קליני≠רנטגני

במספר  הקרובות  בשנים  הצפויה  העלייה  לאור 
ברכישת  ובמיוחד  המגנטית¨  התהודה  סורקי 
לא  אשר  רפואיים  מרכזים  ע¢י  אלו  מכשירים 
הפעילו אותם עד היום¨ מצאנו לנכון למקד חלק 
הקליניים≠רנטגניים  והמקרים  מההרצאות  נכבד 
בחלק המעשי של כנס זה בדימות הכולל שימוש 

Æבתהודה מגנטית

ולחברי  ליו¢ר  בחירות  תתקיימנה  היום  במהלך 
הועד של החוג לדימות הבטןÆ תוצאות הבחירות 

Æיפורסמו בסיום הכנס

למרכז  להודות  מבקשים  אנו  זו¨  בהזדמנות 
זה  יום  בארגון  עזר  אשר  הרופא  אסף  הרפואי 

Æולחברות המסחריות אשר תומכות בכנס

Æנשמח לראותכם

התכנסות ורישום  ∞∏∫≥∞≠∞π∫∞∞

דברי פתיחה∫   ∞π∫∞∞≠∞π∫±∞
פרופß יעקב סוסנה¨ יו¢ר איגוד הרדיולוגים בישראל   
ד¢ר לאוריאן קופל¨ יו¢ר בפועל¨ החוג לדימות הבטן   

 CTE – STATE OF THE ART  ∞π∫±∞≠∞π∫≥µ
פרופß יעקב סוסנה¨ המרכז האוניברסיטאי   

הדסה עין כרם¨ ירושלים   

  MRE – STATE OF THE ART  ∞π∫≥µ≠±∞∫∞∞
ד¢ר מיכל אמיתי¨ המרכז הרפואי ע¢ש שיבא¨ תל השומר     

CT לבירור דמם ממערכת העיכול  ±∞∫∞∞≠±∞∫≤µ
ד¢ר לאוריאן קופל¨ המרכז הרפואי אסף הרופא¨ צריפין   

הפסקת קפה  ±∞∫≤µ≠±∞∫µµ

Æלדימות פיסטולות פרי אנאליות MRI  ±∞∫µµ≠±±∫≤∞
ד¢ר ליאת אפלבאום¨ המרכז האוניברסיטאי   

הדסה עין כרם¨ ירושלים   

MRI לדימות ו≠STAGING של קרצינומה של הרקטום  ±±∫≤∞≠±±∫¥µ
ד¢ר נעמה לב כהן¨ המרכז האוניברסיטאי הדסה עין כרם¨ ירושלים   

מסמך משותף של / IBD התוויות לדימות המעי בחולי  ±±∫¥µ≠±≤∫∞∞
האיגוד הגסטרואנטרולוגי והאיגוד הרדיולוגי    
ד¢ר לאוריאן קופל¨ יו¢ר בפועל¨ החוג לדימות הבטן   

הפסקת צהריים  ±≤∫∞∞≠±≥∫∞∞

HANDS ON - מקרים קליניים Ø דימות של המעי הדק  ±≥∫∞∞≠±µ∫≥∞
והגסÆ המקרים הקליניים יכללו דיון בכיתת מחשבים¨   

על ההיסטוריה של הנבדקים¨ בדיקות הדימות   
Æוהטיפולים אותם הם עברו   

צוות המרצים והמנחים    

סיכום הכנס והודעה על תוצאות הבחירות לחוג לדימות הבטן  ±µ∫≥∞≠±µ∫¥µ

צוות המרצים והמנחים
פרופß יעקב סוסנה¨ המרכז האוניברסיטאי הדסה עין כרם¨ ירושלים

ד¢ר לאוריאן קופל¨ המרכז הרפואי אסף הרופא¨ צריפין
ד¢ר מיכל אמיתי¨ המרכז הרפואי ע¢ש שיבא¨ תל השומר

ד¢ר ליאת אפלבאום¨ המרכז האוניברסיטאי הדסה עין כרם¨ ירושלים
ד¢ר נעמה לב כהן¨ המרכז האוניברסיטאי הדסה עין כרם¨ ירושלים

פרופß אריק בלשר¨ המרכז הרפואי סוראסק̈י תל אביב
ד¢ר עÆ ראוף זינה¨ המרכז הרפואי הילל יפה¨ חדרה

ד¢ר נטליה גולדברג¨ המרכז הרפואי רבי̈ן בית חולים בלינסו̈ן פתח תקווה

חברי ועד החוג לדימות הבטן
ד¢ר לאוריאן קופל¨ יו¢ר בפועל 

פרופß יעקב סוסנה
פרופß אריק בלשר

ד¢ר מיכל אמיתי
ד¢ר עופר בנימינוב 

ד¢ר ליאת אפלבאום

לפרטים ולהרשמה∫
∞≥≠∑∂±∞∏π∑

ניתן לפנות לחן בדוא¢ל∫
chen@ofakim.co.il

חברים יקרים¨

תכנית הכנס∫

בברכה
  ד¢ר לאוריאן קופל

יו¢ר בפועל של החוג לדימות הבטן

 באיגוד הרדיולוגים בישראל


