
 אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 שם המחלקה

  

1 

 

 

 

 

 

  6.5 :נקודות זכות

ECTS:  

 'ד: שנה אקדמית

 'סמסטר א: סמסטר

  : שעות

  תפרונטאלישעות ההוראה  102

   בדיקה פיזיקאלית תרגולעות  ש18

    ג.ק. אתרגול שעות 6

  : מיקום

ג בבניין .ק. אותרגול תפרונטאלי ההוראה- 

מחלקות פנימית מרכז הרפואי האוניברסיטאי 

  סורוקה

 בדיקה פיזיקאלית במחלקות הפנימיות תרגול- 

  מרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

 עברית: שפת הוראה

 .M.D:תואר

א לרפואה פנימית מבו: איפיון הקורס

   רפואה פנימית: דיסציפלינה

 חטיבה פנימית: מחלקה אחראית

 תואר ראשון במדעי הרפואה: דרישות קדם

    במבחן מעשיציון מילולי :מפתח הציונים

  במבחן בכתבציון מטרי 

  עדית ליברטי' דר: שם המרצה

 )כולל עוזרי הוראה (פרטי קשר

 086400663: טלפון במשרד

 iliberty@bgu.ac.il: ל"דוא

  'מחלקה פנימית ה: שעות קבלה

 14.00-15.00בין השעות ' עד ה' מיום א

 

 בסיומו של הקורס הסטודנטים :הערכת הקורס

יעריכו את הקורס על מנת להסיק מסקנות 

  .לטובת צרכי האוניברסיטה

הקורס אושר על ידי ועדת : אישור הקורס

  ב''תשע הוראה פקולטית עבור

  2012נובמבר : עדכון אחרון

  

  :תאריך עדכון אחרון

 

הקורס מורכב מהרצאות . פרטפנימית בככלל וברפואה קורס בסיס בהוראה קלינית : תיאור הקורס

  .תבבדיקה פיזיקאליו. ג.ק.אפענוח פרונטאליות  ותרגולים בקבוצות קטנות ב

   :מטרות הקורס

קרי בהכשרתו של כל מהווה את הבסיס העיהפנימית עקרונות ברפואה ראשוני ובסיסי של לימוד 

המטרה של ההוראה בהכנה לסבבים הקליניים היא לימוד צורת החשיבה הקלינית . רופא באשר הוא

  .רכישת מיומנויות בסיסיות ברפואהבשילוב עם 

  :יעדי הקורס

 איסוף קורס זה הינו השלב הראשוני ללימוד. החשיבה הקלינית כוללת בעיקרה מספר שלבים

בדיקה פיזיקאלית , י אנמנזה וחיפוש בתיקו הרפואי של החולה"חולה ע היותהאינפורמציה על בע

חשיפה ראשונית וקבלת , בנוסף. לבעיות החולה רלוונטיותהבדיקות הכרה בסיסית של ה וראשונית

בסיום הקורס  . החולההרפואיות של ת ובעיהוהגדרת הרלוונטית עיבוד האינפורמציה ל  כלים

על כל בעיה ובעיה של החולה  כדרך דיון Problem Oriented Record - הסטודנט יכיר את שיטה ה

  .  דרכים אפשריות להמשך האבחון ותכנית טיפולית, כולל אבחנה מבדלת

  :תשומות למידה

  :עם סיום הקורס בהצלחה יוכל הסטודנט

  בדיקה פיזיקאלית מלאה   לבצע .1

  אנמנזה    לכתוב .2

      ברפואה פנימיתגישה לבעיות רפואיות שכיחותללמוד  .3

  בסיסי בהדמיה וברפואה גרעיניתע ידלהפגין .4

 ג"פענח אקל .5

   הבביו אינפורמטיקלהבין עקרות בסיסיים  .6

   

  בכל מרכיבי הקורס נכחות חובה: נהלי נוכחות

  ותרגוליםליים פרונטאשיעורים   :אופן  ההוראה

  :הרצאות בנושאים הבאים

, בטן, בית חזה וריאות, דיקה פיזיקאלית של הלבגישה לאבחנה פיזיקאלית ותיאוריה של הב. 1

  צוואר- ראש, גפיים. 2

  הפרעה, הפרעות קצב, כאבי בטן, קוצר נשימה, גישה קלינית לחולה  עם כאבים בחזה. 3

 אי ספיקה, מחלות זיהומיות , םואלקטרוליטיימתן נוזלים , אנמיה, מחלות עור,  באנזימי כבד

 , נשימתית והנשמה מלאכותית

  CT ,MRI ,US,  כולל צילומי חזה ובטן וגפיים- מיההד. 4

 בטיחות מקרינה, בטיחות בלייזר,  בטיחות ממחלות מדבקות-בטיחות. 5

  אתיקה רפואית. 6

7 .problem oriented record                 

 כתיבת קבלה רפואית וגישה להחלטות קליניות.8
  אינפורמטיקה רפואית. 9

10. Inter professionalism   

  רפואת שינה. 11       

    

 

 )מבוא לרפואה פנימית (לקלרקשיפהכנה  _:שם הקורס

  4070-8-471 :הקורס' מס
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  תרגולים

  

  מלאה תפיזיקאלילפי מערכות ובדיקה  תפיזיקאליבדיקה  .1

 כתיבת קבלה רפואית במחלקה פנימית .2

 ג.ק.אפענוח  .3

  

  :  בקורסהסטודנטיםהערכת 

  נכשל/עבר   בבדיקה פיזיקאלית על חולה במחלקה מעשימבחן    

  ציון סופי100% יאורטי שנלמד בקורסתמבחן בכתב על החומר ה    

  

  :מטלות הקורס

 הבנוכחות חו

 

 לפחות שעתיים ביום :הזמן הנדרש לעבודה עצמית בבית

  

  מבנה הקורס/ תוכן הקורס

  המפורטת תכנית הקורס פת מצור

  : רשימת קריאה

  קריאת חובה

   Bates' Guide to Physical Examination and History Taking " - "  - : בבדיקה פיזיקאלית

   - בעיות שכיחות לרפואהגישה ל

 Edition, p 93-483 18Harrison’s – Principles of Internal Medicine   

  :קריאת רשות

  מומלץ מאד לראות את הסרטונים הבאים עם הספר לצורך תרגול הבדיקה 

  הפיזיקאלית

במאגרי / במחלקה/ בספריה/ כל חומרי ועזרי הלמידה יהיו זמינים לסטודנטים באתר הקורס*

  ג"דע אלקטרונים הזמינים לסטודנטים באבמי
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