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 כירורגיה פלסטית :שם הקורס
 471-8-5062 –סלקטיב : מס' הקורס

 

 2.5:נקודות זכות
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 חמישית ושישית: שנה אקדמית

 : סמסטר

, סדנת תפירה שבועייםסבב פרק זמן:

 שלוש.-שעתיים

 המחלקה לכירורגיה פלסטית: מיקום

מרכז הרפואי האוניברסיטאי ב

 .סורוקה

, אנגלית עברית: שפת הוראה

 קולומביה(. )קבוצת

 : תואר

סבב קליני במחלקה : איפיון הקורס

, סדנת תפירה לכירורגיה פלסטית

 לכל קבוצה בנפרד.

כירורגיה פלסטית : דיסציפלינה

  וכוויות

 כירורגיה פלסטית: מחלקה אחראית

 : דרישות קדם
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 086400880: טלפון במשרד
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 : שעות קבלה

 סבבבסיומו של ה הערכת הקורס:

 מתקיימת ישיבת סיכום בה

הסטודנטים יעריכו את הקורס על 

מנת להסיק מסקנות לטובת צרכי 

 האוניברסיטה.

: הקורס אושר על ידי אישור הקורס

 .ועדת הוראה פקולטית

 10.2015: עדכון אחרון

 

 

 :תיאור הקורס

חשיפה בסיסית אלקטיב,  –ת קורס סלקטיב סבב קליני לסטודנטים במסגר. 1 

 כוויות.טיפול בכף יד ו תכירורגיה פלסטית משחזרת, כירורגיל

 . סדנת תפירה לסטודנטים שנה חמישית כחלק מסבב חובה בכירורגיה כללית.2

 

 Problem Oriented Record (POR). 

  :מטרות הקורס

משחזרת וכוויות. לפתח  בסיסי ביותר בכירורגיה פלסטית,להקנות לסטודנט ידע  

 יכולת בסיסית בתפירת עור וטיפול ברקמות רכות.

 
  :יעדי הקורס

 תשומות למידה:

 הסטודנט:סבב עם סיום 

 .יכולת בסיסית בלקיחת אנמנזה של חוליםקבל מ (1

 .לבצע בדיקה גופנית (2

 .השתתף בניתוחים המבוצעים ע"י המחלקהל (3

ת ואבחנות בסיסיות של לקבל ידע בסיסי  בתחום של כירורגיה דרמטולוגי (4

 .גידולי עור

  : נוכחות חובהנהלי נוכחות

  אופן  ההוראה:

 היא המרכיב העיקרי של ההוראה בסבב והיא כוללת: הוראה ליד מיטת החולה

 ביקורים עם הצוות הרפואי וביקורים מודרכים -1

במחלקות וביחידות השונות           הסטודנטים משתלבים בביקורי עבודה -

עם   גופית, חדר לידה(-ייה, הריון בסיכון גבוה, הפריה חוץ) גינקולוג

ה לבעיות הרפואיות הצוות המטפל ולומדים בהדרכת רופא בכיר על הגיש

הסטודנטים שותפים לדיונים על התוכנית האבחנתית  של המטופלים. 

כמו כן  והטיפולית בכול אחד מהחולים תוך כדי עבודה בצוות רב מקצועי.

 לידות. 10הצוות המטפל/מיילדת לתהליך של קבלת  הסטודנט שותף עם

ביקור מודרך מיועד לסטודנטים בלבד. מטרתו של הביקור המודרך היא  -

להתעמק במקרה /במקרים ולדון לעומק על הגישה הרפואית לחולה 

ולבעיותיו. הביקורים המודרכים נעשים ע"י רופאי המחלקה וע"י רופאי 

יילדות, רפואת האם והעובר, מ"מקצועות העל" בתחומים השונים: 

 פוריות.

כולל לקיחת אנמנזה , איסוף מידע על החולה  -קבלת חולים לצורך לימוד -2

מהתיק, בדיקה פיזיקאלית מקיפה, איסוף בדיקות רלוונטיות. הגדרת 

 ,SOAP(subjective, objectiveבעיות החולה ודיון בשיטת ה 

assessment, plan החשיבה הקלינית יחד (. הקבלות מהוות בסיס ללימוד

עם לימוד הבעיות הרפואיות השונות שעל הסטודנט לדעת. הקבלות 

 ונבדקות על ידי רופא בכיר/מנהל מחלקה. נעשות  בלווי רופאי המחלקה

ימים מרוכזים של הרצאות בנושאי הלימוד השונים בשלושת  10: הוראה פרונטאלית

 מיילדות, גינקולוגיה, פוריות. -התחומים המרכזיים

 נוכחות חובה מטלות הקורס:

ציון עובר במבחן בתחילת הסבב על ההרצאות שניתנו בקורס מבוא  .1

 ובקורס בשנה שלישית.

בתחנה בה הוא נמצא או בתחנה  הסטודנט אחראי ללקיחת הדמים  .2

נוספת לפי חלוקה כתתית שתתבצע בתחילת הסבב. לקיחת הדמים בימי 
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ובימי שני וחמישי  07:30-08:00ראשון , שלישי, ורביעי בין השעות 

 .07:00-07:30בין השעות 

 08:00  -נוכחות חובה בישיבות בוקר בימי ראשון , שלישי, ורביעי ב .3

 והצגת הפעילות הכירורגית בה השתתף. -07:30ובימי שני וחמישי  ב 

כל סטודנט יבצע שתי תורנויות בחדר לידה/מיון נשים עד השעה  .4

24.00 . 

לידות. הדו"ח יהיה חתום ע"י  10 -תפות במילוי דו"ח על ליווי והשת .5

 מיילדת/רופא שהיו בלידה.

השתתפות בכל הביקורים המודרכים הניתנים ע"י רופאי החטיבה  .6

 בתחנות השונות ויכיר את המטופלות המאושפזות .

 הכנת סמינריון בהדרכת רופא מהחטיבה. .7

 שמתקיים ביום שישי האחרון של הסבב. OSCEציון עובר במבחן  .8

 

 פעילות יומית: :הקורס/ מבנה הקורס תוכן

 (.07:00-07:30) בימי שני וחמישי  לקיחת דמים 7.30-8.00

בימי שני וחמישי  קר )כולל פעילות אקדמית של המחלקהוישיבת ב 8:00.9.00

07:30-09:00) 

 ביקור מחלקה+ פעילות ספציפית בתחנות השונות(. -09:00-13:00

 הפסקת צהוריים 13:00-14:00

 ביקור מודרך וסמינרים 14:00-16:00
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