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הקורס מיועד:

ושליטה  מקומית  הרדמה  בביצוע  להנחייה  באולטראסאונד  השימוש  עקרונות  את  להכיר  המעוניינים  מרדימים  לרופאים 
בכאב חריף. הקורס מבוסס על הקניית ידע תיאורטי ומעשי בחסמים עצביים – פריפריים ונוירו-אקסיאליים. בנוסף, זמן 

יוקדש  ליישום קליני של הידע הנלמד דרך תרגול בקבוצות קטנות על מודלים הדמייתים ודוגמנים.
הקורס  יועבר ע"י מרצים מובילים ממחלקת ההרדמה של המרכז הרפואי "בית ישראל" בבוסטון, בעלי נסיון קליני נרחב 

בתחום ההרדמה והטיפול בכאב, עם נסיון רב  בהדרכה

 מטרת הקורס היא להקנות למשתתפים ידע בעקרונות ביצוע הרדמה מקומית
ע"י חסימה עצבית )Nerve Block( בהנחיית אולטראסאונד הכוללים: 

הכרת הציוד הנדרש ובחירת חומרי ההרדמה  ��

היכרות עם האינדיקציות לחסמים עצביים בתקופה הסב-ניתוחית ובטראומה. ��

�� זיהוי אנטומיית השטח והאנטומיה ההדמייתית הרלוונטית לחסמים עצביים
של גפיים עליונות, גפיים תחתונות, חזה, בטן, אגן ונוירו-אקסיאלי.

היכרות עם גישות שונות  לביצוע חסמים עצביים. ��

( לביצוע חסמים עצביים בחולים המטופלים בנוגדי קרישה וטסיות ��Guidelines( היכרות עם קווים מנחים עדכניים

ידע בפתרון בעיות והתמודדות עם סיבוכי הרדמה מקומית.  ��
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מרכזי הקורס: 
הרדמה, כאב וטיפול נמרץ במרכז הרפואי בית ישראל בבוסטון, מסצ'וסטס והמרכז הרפואי  ד"ר עקיבא ליבוביץ, ��

סורוקה, ישראל 

היחידה לטיפול נמרץ פנימי, מרכז רפואי סורוקה והפקולטה למדעי הבריאות אוניברסיטת בן גוריון ד"ר ליאור פוקס, ��

תאריכים:  7-8.10.2015, ימים רביעי-חמישי

Course outline
Day 1

Introduction to US guided regional blocks.��

Equipment and Knobology��

Coffee break��

Upper extremity nerve blocks��

Hands on Training Session��

Lunch��

Lower extremity nerve blocks��

Hands on Training Session ��

Management of Acute Pain in Trauma��

Day 2
Regional anesthesia for the anticoagulated patient – management and current guidelines��

Ultrasound Blocks of the Thorax, Abdomen and Spine ��

Coffee break��

Hands on Training Session ��

Lunch��

Setting up an efficient pain service and regional anesthesia service ��

Acute pain management (Medical) Opioids, Non opioids and Peripheral Nerve Blocks��

“Crisis” management:��

Failed blocks �
Neurological injury �
Local anesthetic toxicity �

מחיר:        2500 ש"ח  

מקום:        המרכז הרפואי האוניברסטיאי סורוקה         קישור למפה באתר

דרכי הגעה לסורוקה:    קישור לדרכי גישה באתר

בימי הלימוד יוגשו כיבוד וארוחות קלות

מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל ל-30 משתתפים!

קישור לטופס הרשמה

לפרטים ולמידע נוסף ניתן לפנות אל מתאמת הקורס:

poc.soroka@gmail.com ,052-2351085 ד"ר יעל גולן בטלפון


