
                                                      

  

  החוג  להדמיה

  רפואה  גרעינית

  Nuclear  Medicine              :                    שם הקורס באנגלית

  

   ליאורה קורנרייך  ' פרופ      :ראש החוג

  צבסילה צ' פרופ      :מרכזת החוג

טיפוליים בשיטות אבחוניים ו, טכנולוגיים, בסיסייםאספקטים , יהקניית מידע קליני עדכנ  :מטרות הלימודים

   . חדישות ברפואה גרעינית

, וכן מדענים, רדיולוגיה ואונקולוגיה בעיקר, רפואה גרעיניתתחומי רופאים העוסקים ב  :קהל היעד

  . כימאים וטכנאים העוסקים בתחומים אלה, פיסיקאים

  .כמפורט  13:00 – 9:00ן בי/ בימי וחודשיות  - פגישות דו      :המועד

   . אביב-אוניברסיטת תל, ש סאקלר"הפקולטה לרפואה עבניין       :המקום

  103חדר         

  . נקודות לסמסטר 15  :נקודות זכות לרופאים

  . לסמסטר₪   1,100      :שכר  לימוד

  

  'אסמסטר 

  11/11/11  :תאריך

 המרצה                    : יםהנושא

  סורברו. ר. דר   .ה וחומרקרינ אקציה שלראינטו בטיחות קרינה ,פיסיקה של קרינה  .א

  אייזין. י. דר    .פואה גרעיניתלצורכי ר הפקת חומרים רדיואקטיביים  .ב

  

  25/11/11  :תאריך

  המרצה                    :יםהנושא

  בריקנר. ד. דר    .גבוהותו רפואת קרינה וטיפול בפגיעות קרינה בחשיפות נמוכות  .א

  ששון. ר .דר          .במעבדה רדיוכימית הליכי בקרה ת  .ב

  

  

  

  

  09/12/11  :תאריך

  המרצה                    :הנושאים

  קפלינסקי. ח' פרופ                     .מחלת לימפומה בילדים  .א

  קליין. מ. דר    .סרקומה ונוירובלסטומה בילדים, בלימפומה PET-CT  .ב



  

  30/12/11  :תאריך

  המרצה                    : הנושאים

  אביגדור . א. דר        . מחלות לימפומה ומיאלומה במבוגרים  .א

  שלום- בר. ר. דר            .בלימפומה ובמיאלומה   PET-CT  .ב

  

  13/01/12  :תאריך

  המרצה                    :הנושאים

  קפלינסקי. ח' פרופ     .      הונוירובלסטומ הסרקומ -הילדותשאתות ממאירות בגיל   .א

  קורנרייך. ל' פרופ          .הדמיה רדיולוגית של שאתות בילדים  .ב

  סבר-בר. צ .דר        .בנוירובלסטומה בילדים MIBGעם מיפוי   .ג

  

  27/01/12  :תאריך

  מרצהה                     :יםהנושא

  גולן. ט .דר          .קיבה- אונקולוגיה של גידולי ושט  .א

  אמיתי. מ .דר            .קיבה-רדיולוגיה של גידולי ושט  .ב

  שלום- בר. ר .דר            .קיבה- דולי ושטגיב PET-CT  .ג

  

  10/02/12  :תאריך

  המרצה                    :יםהנושא

                     וולף. ע .דר            .אונקולוגיה של גידולי המעי  .א

  אפטר. ש' פרופ            .רדיולוגיה של גידולי המעי  .ב

  דוידזון. ט .דר              .בגידולי המעי PET-CT  .ג

  

  

  

  24/02/12  :תאריך

  המרצה                    :יםהנושא

  אדרקה. ד' פרופ    .לב ומערכת הפטוביליאריתאונקולוגיה של גידולי לב  .א

  אפטר. ש' פרופ      .תהפטוביליאריומערכת  רדיולוגיה של גידולי לבלב  .ב

    קידר. ז .דר      .תהפטוביליארימערכת בגידולי לבלב ו PET-CT  .ג

  

  

  ' סמסטר ב

  



  09/03/12  :תאריך

  המרצה                    : יםהנושא

  וולף. ע .דר          .טיפולים אונקולוגיים לגידולי כבד  .א

  רניאק'צ. ר' פרופ    .גידולי כבד לשבשיטות לפרוסקופיות הערכה ואבלציה   .ב

  

  23/03/12  :תאריך

  המרצה                    :הנושאים

  צבס. צ' פרופ        :תרומת רפואה גרעינית לטיפולים בכבד  .א

  ;שיטת מיפוי כמותי לשנט ריאתי ואקסטראהפטי  

  .Y90-SIRTאינטראהפטי עם הטיפול עקרונות ה  

  רימון. א' דר    .Y90-SIRTכבדי משולב עם -אנגיוגרפי תוךוטיפול הערכה   .ב

  

  20/04/12  :תאריך

  המרצה      :מקרים קליניים –קרדיולוגיה גרעינית   :הנושאים

    גיבס. ש .דר                .בשיטת הספקט  .א

    קידר. ז. דר                .  PET-בשיטת ה  .ב

  

  

  04/05/12  :תאריך

  המרצה    :באזורים  MR/CTהיכרות אנטומית הדמייתית ב  :הנושאים

  הופמן. ח. דר                    .צוואר-ראש  .א

    רוזנמן. י. דר                    .חזה    .ב

  גורנדה. ל. דר                  .אגן-בטן  .ג

  

  18/05/12  :תאריך

  המרצה                    :הנושאים

  בלאט. א. דר            .אבחון קליני של מוות מוחי  .א

  טנא. ד' פרופ        ) . TCD(רניאלי קדופלר טרנס אבחון בעזרת  .ב

  לורברבויים. מ' פרופ                   .במוות מוחי  מיפוי מח  .ב

 

 

 

  

  

  



  

  : שימת המרציםר
  

  פקס/ טלפון' מס  כתובת  עיר  ח"שם בי  שם

  ,המחלקה להנדסה גרעינית  סורבררו. ר' דר

  גוריון-אוניברסיטת בן

  08-6461314: טל  ש"ב  ש"ב

  052-2595943: וןפ- פלא

  , מחלקת רדיורוקחות  אייזין. י' דר

 ג"ממ, מחל שורק

  08-9434351: טל  יבנה  יבנה

  050-6292363: פון- פלא

  , מחלקה לרפואה תעסוקתית  בריקנר. ד' דר

  84190מיקוד  9001. ד.ת, ג"קמ

  08-6567801: טל  ש"ב  ש"ב

  050-6231907: פון- פלא

  , מחלקת רדיורוקחות  ששון. ר' דר

  ג"ממ, ל שורקנח

  08-9434351: טל  יבנה  יבנה

  050-6292145: פון- פלא

  ,מחלקה המטואונקולוגית  אביגדון. א' דר

  ח שיבא"בי

  052-6667154: פון- פלא  ג"ר  ג"ר

  ,המכון לרפואה גרעינית  דוידזון. ט' דר

  ח שיבא"בי

  03-5302704: טל  ג"ר  ג"ר

  052-6666677: פון- פלא

  ,ואונקולוגית ילדיםמחלקה המט  קפלינסקי. ח' פרופ

  ח שיבא"בי

  03-5302934: טל  ג"ר  ג"ר

  052-6666355: פון- פלא

  ,המכון לרפואה גרעינית  קליין. מ' דר

  כרם- ח הדסה ען"בי

  02-6776705/6: טל  ם"י  ם"י

  050-8946831: פון- פלא

  054-6708170: פון- פלא  ת"פ  ת"פ  ח שניידר"בי, מכון דימות  קורנרייך. ל' פרופ

  ,המכון לרפואה גרעינית  ברס-בר. צ' דר

  ח שניידר"בי

  050-4057159: פון- פלא  ת"פ  ת"פ

  03-5302241: טל  ג"ר  ג"ר  ח שיבא"בי, מכון אונקולוגי  גולן. ט' דר

  054-5774869: פון- פלא

  03-5302530: טל  ג"ר  ג"ר  ח שיבא"בי, מכון דימות  אמיתי. מ' דר

  052-6666651: פון- פלא

  ,ה גרעיניתהמכון לרפוא  שלום-בר. ר' דר

  ם"ח רמב"בי

  04-8543009: טל  חיפה  חיפה

  050-2061211: פון- פלא

  03-5305259: טל  ג"ר  ג"ר  ח שיבא"בי, מכון אונקולוגי  וולף. ע' דר

  052-6669150: פון- פלא

  03-5302530: טל  ג"ר  ג"ר  ח שיבא"בי, מכון דימות  אפטר. ש' פרופ

  054-4470016: פון- פלא

  
  
  
  
  



  
  
 

  פקס/ טלפון' מס  כתובת  עיר  ח"שם בי  שם

  , המכון לרפואה גרעינית  קידר. ז' דר

  ם"ח רמב"בי

  04-8543009: טל  חיפה  חיפה

  050-2063155: פון- פלא

  03-5305259: טל  ג"ר  ג"רח שיבא"בי, מכון אונקולוגי  אדרקה. ד' פרופ

  052-6667158: פון- פלא

  ',מחלקת כירורגית ג  רניאק'צ. ר' פרופ

  ח שיבא"בי

  03-5302414: לט  ג"ר  ג"ר

  052-6667220: פון- פלא

  ,המכון לרפואה גרעינית  צבס. צ' פרופ

  ח שיבא"בי

  03-5302704: טל  ג"ר  ג"ר

  052-6666670: פון- פלא

  03-5302530: טל  ג"ר  ג"ר  ח שיבא"בי, מכון דימות  רימון. א' דר

  ,מנהלת המכון לרפואה גרעינית  שרה גיבס' דר

  ח כרמל"בי

  04-8250322: טל  חיפה  חיפה

     04-8250400  

  ,מחלקה נוירולוגית  אילן בלאט' דר

  ח שיבא"בי

  052-6666171: פון- פלא  ג"ר  ג"ר

  ,מחלקה נוירולוגית  דויד טנא' פרופ

  ח שיבא"בי

  052-6666175: פון- פלא  ג"ר  ג"ר

  03-5302530: טל  ג"ר  ג"ר  ח שיבא"בי, מכון דימות  יהודית רוזנמן' דר

  054-4209012: פון- פלא

  03-5302530: טל  ג"ר  ג"ר  ח שיבא"בי,  מכון דימות  חן הופמן' דר

  052-6666639:פון- פלא

  052-6666686: פון- פלא  ג"ר  ג"ר  ח שיבא"בי, מכון דימות  לריסה גורנדה' דר

  ,מנהל מכון לרפואה גרעינית  מוטי לורברבויים' דר

  ח וולפסון"בי

  03-5028569: טל  חולון  חולון

  054-4630930: פון- פלא

 


