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 2.5:נקודות זכות

ECTS: 

 '5שנה : שנה אקדמית

 2,סמסטר: סמסטר

 ימים 10: שעות

ילדים בית חולים  מחלקת כירורגית: מיקום

 סורוקה

 עברית: שפת הוראה

  MD: תואר

 : איפיון הקורס

מחלקת כירורגית ילדים, בית : דיסציפלינה

 חולים סורוקה

 בית הספר לרפואה: מחלקה אחראית

 סבב ברפואת ילדים בשנה ד.: דרישות קדם

)עובר לא עובר/ ציון מטרי  מפתח הציונים:

 וכו'(

 

 ה(: )כולל עוזרי הוראשם המרצה

 )כולל עוזרי הוראה( פרטי קשר

 : טלפון במשרד

 : דוא"ל

 : )זמן שבועי ומיקום(שעות קבלה

 

בסיומו של הקורס הסטודנטים  הערכת הקורס:

יעריכו את הקורס על מנת להסיק מסקנות 

 לטובת צרכי האוניברסיטה.

: הקורס אושר על ידי ועדת אישור הקורס

 הוראה פקולטית עבור שנה אקדמית

: התאריך האחרון בו עודכן חרוןעדכון א

 הסילבוס

 

 11.2015 תאריך עדכון אחרון:

 

 הסבב של שבועיים בכירורגיית ילדים לסטודנטים לרפואה שנה : תיאור הקורס

 להקנות לסטודנט ידע במגוון בעיות כירורגיות בגיל הילדות:מטרות הקורס

 ת וטיפול  במומי לידה הדורשים התערבות כירורגי אבחוןכמו כן 

 וטיפול בעיות כירורגיות בילודים ,ילדים ובני נוער וכן השוני באבחוןידע בסיסי יעדי הקורס:

 ממחלות בכירורגיה כללית בגיל המבוגר

 תשומות למידה:

 עם סיום הקורס בהצלחה יוכל הסטודנט:

 להכיר את מגוון הפתולוגיות הכירורגיות בגל הינקות,הילדות ובני נוער .1

 ון והאבחנה המבדלת להכיר את דרכי האבח .2

 ידע בסיסי בטכניקות הכירורגיות והשוני בטיפול הניתוחי בהשוואה לכירורגיה הכללית .3

 אנמנזה, בדיקה גופנית ושיטות הדמייה בכל אחת מהבעיות הכירורגיות .4

 , דחיפות הניתוח,מהלך בתר ניתוחי וסיבוכיםהכנה טרום ניתוחית .5

 יםמעקב מרפאתי ארוך טווח לאחר ניתוחים מורכב .6

    

     

     

   

 יקבל ציוןמהשיעורים לא  80%מהשיעורים, סטודנט שלא נוכח ב 80%: נוכחות חובה בנהלי נוכחות

 ואישור על השלמת הסבב

 כל סבב ילווה על ידי כירורג ילדים בכיר  - אופן  ההוראה:

 כאשר הסטודנט יציג את החולה, יבצע בכל בוקר יתבצע ביקור מודרך -

 בדיקה גופנית ,יציג אבחנה ואבחנה מבדלת ויציע דרכי טיפול: כל זאת בליווי -

 רופא בכיר ודיון המקרה עם שאר הסטונטים. -

 הנושאים יוצגו על ידי הסטודטים  -כל סבב יקבל את הסילבוס הנדרש לסבב -

 חלק מהנושאים יינתנו בהרצאות פרונטליות על ידי רופאי המחלקה -

 מחה מהמכון להדמייהישיבות  מידי שבוע עם מו -

 השתתפות פעילה במרפאות החוץ -

 16.00מידי יום סטדנט או שניים יתלוו לרופא התורן לאחר השעה  -

 וילוו אותו לחדרי המיון, לחדר טראומה ולחדר הניתוח בניתוחים דחופים -

 השתתפות בניתוחים אלקטיביים בימי הניתוחים של המחלקה. -

 

   

 

 כירורגיית ילדים :שם הקורס

 471-8-5082: מס' הקורס
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 מטלות הקורס:

 נוכחות חובה-1

שלושה סטודנטים ישתתפו בניתוחים, השאר יעברו על גיליונות האשפוז וכל אחד יציג חולה בבקור  -:שנים08.00הסטודטים יתיצבו מידי בוקר בשעה  -2

 הבוקר עם הרופא האחראי.

 הרצאות פרונטליות. כל סטודנט יכין סמינריון מנושאי הסילבוס בכירורגיית ילדים בהמשך, -3

 בות רנטגןבימי ראשון, ישי -4

 ים השתתפות במרפאות חוץג בצהר-בימי א ו -5

 הרופא האחראי על הסבב יציג מקרה קליני והסטונט יידרש לאבחן, לדרוש בדיקות מתאימות למקרה ולהציע טיפול ניתוחי   -בסיום הסבב, כל סטודנט ייבחן -6

 בהתאם.

 תוכן הקורס/ מבנה הקורס

 וקת המקרים בין הסטודנטיםעיון בגליונות האשפוז וחל-08.00-09.00

 ביקור מודרך והצגת החולים -10.30 -09.00

 הפסקה -10.30-11.00

 סמינריונים והרצאות-13.00 -11,00

 הפסקת צהרים -14.00 -13.00

 מרפאות חוץ בימי ראשון ושלישי, בשאר הימים המשך הרצאות וסמינריונים-14,00-16,00

edition . רשימת קריאה:
th

AN 7PEDIATRIC SURGERY/ A. COR 

 קריאת חובה:

 קריאת רשות:

 

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

 


