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ימים לא פשוטים עוברים על כולנו בצל המשבר הנוכחי. התמודדות לא מוכרת עם אי וודאות, שינוי  

,  חדשה דרסטי באורחות חיינו ובדרך עבודתנו. אך משבר הוא תמיד גם פתח להזדמנות, ללמידה

 לחשיבה אחרת ולהעמקה.   

  -הקולג' ללימודי המשך מציע קורס וידיאו מותאם לימים אלו. ברוח התקופה והקשיים שרבים מכם חווים 

 . מפגשי וידיאו בני שעה וחצי  ₪4 בלבד. התשלום כולל  300של  נתן במחיר סמלי יהקורס י

ומתמיד כלי אבחוני חשוב ברפואה הווטרינרית. בשנים האחרונות, עם כניסתה של  צילומי רנטגן היו מאז 

צוע אבחנות  יהטכנולוגיה הדיגיטלית, כלי זה הפך זמין בחלק גדול מהמרפאות. שדרוג איכותי זה מאפשר ב 

 רדיולוגיות שקשה היה מאוד לבצע בעבר. 

יתמקד בשימוש בצילומי רנטגן  " Orthopedic Radiologyלימודי ההמשך "ל קורס אינטרנטי של בית הספר

ת הידע המעשי והתאורטי בתחום  . סדנה זו מיועדת לרופאים וטרינרים המעוניינים להעמיק אאורתופדי לאבחון 

 זה.

   הבאים: את הכלים הסדנה מספקת לרופאים 

פרוטוקולים   צילומי רנטגן של השלד במנחים נכונים ואינפורמטיביים )מנח, חשיפה,  כיצד לבצע  •

 צוע הצילום(.  יפרקטיקה של ב ו

 לזהות ולאבחן מגוון רב של בעיות אורתופדיות שכיחות.   כיצד •

 אינה תקינה.מצבים בהם ההחלמה  ואבחון החלמה רדיולוגית של שברים והבנה של   זיהוי •

 . הכרה וזיהוי של פתולוגיות התפתחותיות של רקמת השלד  •

בני כשעה וחצי כל אחד. המפגשים יערכו בכל ימי רבעי של חודש אפריל  וידאו מפגשי  בעה אר הקורס כולל 

 . ( אפריל שהוא ערב ליל הסדרב  8. )מלבד 21:00בשעה 
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 הקורס תוכן 

 1.4.2020 יום רביעי  ראשוןמפגש 

Techniques to preform quality skeleton X-Rays – Dr. Asher Zafrani 

Front limbs orthopedic radiology: shoulder to digits – Dr. Uri Segal 

 

 15.4.2020מפגש שלישי יום רביעי 

Rear limbs orthopedic radiology: hip and stifle – Dr. Uri Segal 

 

 22.4.2020מפגש רביעי יום רביעי 

Fractures classification and radiologic healing – Dr. Uri Segal 

 

 29.4.2020יום רביעי  מפגש חמישי

X-Ray film reading lab practice – Dr. Uri Segal 

 

 

 

 בתקווה גדולה שאת המפגש הבא לערוך בצוותא,  

 נשמח לפגוש את כולם במרחב הווירטואלי  ,הפעם 

 

 


