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 סמסטר ב'  3סמסטר א' ,  3:נקודות זכות

ECTS: 

 2015: שנה אקדמית

  ב'  -א' ו :סמסטר

 שבועות  4: שעות

 : בניין דייכמן לפי מערכת וםמיק

 : עברית שפת הוראה

 MD: תואר

 קורס קליני לשנה ב' רפואה : איפיון הקורס

 הוראה קלינית מוקדמת : דיסציפלינה

 : מחלקה אחראית

 : דרישות קדם

 עובר לא עובר מפתח הציונים:

 פרופ אהרן גליל  : שם המרצה

  פרטי קשר

 :  טלפון במשרד

 : דוא"ל

  שעות קבלה

 

  ערכת הקורס:ה

 : אישור הקורס

  6.2015: עדכון אחרון

 

 תאריך עדכון אחרון:

 

שהינו המשכו של  הקורס  קורס הוראה קלינית מוקדמת לתלמידי  רפואה שנה ב': תיאור הקורס

 במהלך הקורס יתקיימו שבועות קליניים כמפורט להלן המתקיים בשנה א'. 

 בריאות הנפש

ט לראשונה עם מערכת בריאות הנפש והשירותים הקשורים בהם, מטרת הקורס להפגיש את הסטודנ

 להקנות להם ידע על המערכת הזו ודרכי עבודתה.

 התערבות במשבר

מטרת הקורס לחשוף את הסטודנטים למצבי חירום רפואיים, לימוד וזיהוי תהליכי המשבר העוברים 

 על החולה ומשפחתו.

 מניעה קרדיווסקולרית

ביטויים השונים ובמהלך הטבעי של המחלה הטרשתית כדגם למחלה מטרת השבוע הוא לימוד ה

ניוונית כרונית, תוך כדי שילוב ויישום מדעי יסוד עם התנסות קלינית. הכיתה תחולק למספר  תחנות 

הכוללות את:  יחידה לטפול נמרץ, מחלקה פנימית, מחלקה נוירולוגית, מחלקה כירורגית, פתולוגיה 

 ומחלקת שיקום.

יידרשו להגיש פרויקט בצורת פוסטר לפני תחילת הקורס, בנושא מחלות ניווניות  סטודנטים

 ואספקטים שונים כגון פתולוגיה, ביוכימיה, מהלך טבעי של המחלה, שיקום ופרמקולוגיה.

 מחלות גידוליות

 המטרה להכיר מודלים של מחלות גידוליות תוך שילוב ביטויים קליניים, מדעי היסוד 

 ומדעי ההתנהגות וחשיפת הסטודנט למחלה.

בסוף הקורס הסטודנטים יעמיקו  החשיפה הקלינית  המוקדמת שלהם, תוך התייחסות : מטרות הקורס

. העמקת התקשורת עם חולים דגש על מניעה וחינוך לבריאות ושימת לנושאים קליניים, רלבנטיים 

 וכישורי הראיון. 

ת של הסטדונטים והתייחסות לאלמנטים של רפואה מונעת העמקת כישורי התקשרו  :יעדי הקורס

 וחינוך לבריאות. 

 תשומות למידה:

 עם סיום הקורס בהצלחה יוכל הסטודנט:

 לנהל ראיון עם חולה לשפר את כישורי  הסטודנט  .1

  לראות את השילוב של מדעי היסוד בשבועות קליניים רלבנטיים   .2

 ש בארץלהכיר  הכרות ראשנית של מערכת בריאות הנפ .3

 לימוד זיהוי שלבי משבר .4

 : יש חובת נוכחות במהלך כל הקורס  נהלי נוכחות

 , סדנאות שיעורים פרונטליים, מפגשים קליניים, סרטים אופן  ההוראה:

 על סמך השתתפות: הערכת הסטדונטים בקורס

 

 הוראה קלינית מוקדמת   :שם הקורס

  47182070 '47182070 :מס' הקורס
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 מטלות הקורס:

 ות של הקורס.ולעבור על המצג 11על הסטודנטים לקרוא הפרק בספר סדוק וקפלן מהדורה 

 עד חמש שעות לימוד עצמי. -בנוסף לעבודתו בכיתה, כל סטודנט נדרש לקרוא החומר ולהתכונן לבחינה הזמן הנדרש לעבודה עצמית בבית:

 

 תוכן הקורס/ מבנה הקורס

 ראה מערכת 

  11סדוק וקפלו מהדורה רשימת קריאה: 

 

 רס/ בספריה/ במחלקה/ במאגרי מידע אלקטרונים הזמינים לסטודנטים באב"ג*כל חומרי ועזרי הלמידה יהיו זמינים לסטודנטים באתר הקו

 


