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 13.07.15 תאריך עדכון:

 

 שנה ב'יק"ר ארבע שנתי  : שם ומספר הקורס

81339 

 טל סלומוןד"ר   :רכזיםשם ה

 : סדנה(וכד' )שיעור, תרגיל, סמינר, סדנה סוג הקורס:

 ש"ש 2:  היקף שעות            א+ב               : סמסטר             תשע"ה :שנת לימודים

     במודל       אתר הקורס באינטרנט: 
 

 

 )מטרות על / מטרות ספציפיות(: מטרות הקורס .א

I. לקבל ,שונים תרבותי מרקע החולים עם מקצועית שיחה לנהל איך יידע הסטודנט 

 .קשות בשורות ולמסור ,הסבר לתת,אנמנזה

II. מבדלת אבחנה ולהציע פיזיקאלית אבחנה לעשות איך יידע הסטודנט. 

III. בעצמו בסיסיות פרוצדורות ולבצע ,קליני בירור לתכנן איך יידע הסטודנט. 

IV. בסיסיות החייאה פעולות לבצע איך יידע הסטודנט. 

V. המקצוע של האתיקה וכללי המדינה לחוקי בהתאם להתנהל יידע הסטודנט.  

VI. רפואית רשומת לנהל איך הסטודנט יידע. 

 
 

 
 )רציונל, נושאים( :תוכן הקורס .ב

 

הממד המעשי של יישום השדות  את לסטודנט להעניק מיועד והוא ,הקליניים לשדות מקביל זה קורס

 המעשי הקליני ללימוד הכניסה לפני לו הנדרשים והמיומנויות הנוסף הקליניים יחד עם הידע

קורס זה מקנה לסטודנט את  בנוסף היק"ר יכלול תכנים נבחרים של תורת האדם. .בקלרקשיפים

הכישורים הקליניים הבסיסיים: הריאיון הרפואי, הבדיקה הגופנית ומבוא לחשיבה קלינית. הוא 

(.התכנית   professionalismמוודא שכשורים אלו יהיו מעוגנים בערכים והתנהגות ראויים לרופא )

מבוססת על קבלה של עיקרון שעל הסטודנט להוכיח כשירות למפגש עם מטופלים ) שכוללת כאמור 
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נהגות מקצועית, תקשורת ומיומנויות בדיקה וטיפול( קודם למפגש סדור איתם. קורס יק"ר הת

 משלב, לכן,  שימוש בוידאו ובאמצעי סימולציה, בסיוע  צוות של מורים ושחקנים.

 
 

 (ת ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחיםו)שיט מהלך השיעורים:    
 

) קורס שבועות מרוכזים אחריו 2שעות ו 3- 3.5בן ) קורס ארכי( שבועות של מפגש שבועי 19

 .מעבר(

 וסימולציות. הקורס המרוכז יכלול א. חזרה דיון קבוצות ,סדנאות ,הרצאות יכלול הקורס הארכי 

הערכה מעצבת של  ב. .בהן הטיפול על הדגש ברפואה פנימית עם העיקריות בעיותעל ה

 .השלמות בנושאים שלא ניתן היה ללמד הנחוצים לסבב בפנימית ו םהכישורי

 
 

 )רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב( תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:    
 

 אסמסטר 

 משאבים  שחקנים מרצים  תאריך  

השתלות  -יום פתיחה  1

 ומושתלים.

 

בתיאום שדה 

 קליני

7  

דר' א.רוזנו  החולה ללא טחול

 גורליק

 מחלה חד  מפרקית  2

 

ד'ר לורן 

 גורליק

7  

 מחלה רב מפרקית  3

 

  7 ד"ר עדווי 

4  Pid 

 כללי זהירות  והיגיינה

 

  7 ד"ר ד. גליקמן

 

 גניטליה אישה

 פרוסטטיטיס   5

 בדיקת גניטליה גבר

  7 ד''ר ח.פרדיאן

 

 גניטליה גבר

  שיעול צרידות ונזלת   6

 

 ריאות  7 ד"ר נ. מחול

דלקת גרון הגדלת   7

 לימפהבלוטות 

בדיקת  7 ד"ר ל.עכריה

 א.א.ג.לרינגוסקופ 

 X 7אוטוסקופ 

פ.גילבי,  מסירת בשורה מרה  8

 ש.רייס

7  

 רפואה מונעת  9

 מעקב, המלצות , חיסונים

 גניטליה אישה  7 ח. טבנקין

 גניטליה גבר 

  7 ד'ר ג'ים שלום טרמינלי/פליאטיבי  10

 רגלי חזיר ??  ד"ר ו.ספדי  תפירה  11

 חוטים 

 מחזיקי מחט 

 אלימות במשפחה  12

 

  7 ד'ר ענת עייני
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13  OSCE  10 5000 

 

  ב סמסטר

 משאבים שחקנים מרצים   

כאב ראש   14

,בדיקה 

 נוירולוגית

 ד''ר ב.גרוס

 ד''ר אולגה עזרילין

7  

שיתוק וחולשה,   15

בדיקה 

 נוירולוגית  

 ד''ר ב.גרוס

 ד''ר אולגה עזרילין

7  

  TBA 7 ודליריוםבלבול   16

  7 ד''ר שאול עטר אוושות/מסתמים  17

  7 ד''ר דבאח סלים פלפיטציות  18

  7 ד''ר שאול עטר כאב בחזה  19

  TBA 7 סינקופה  20

pvd  ד'ר טלסלומון 

   TBA בדיקות עזר  21

 -בדיקת שריר   22

 שלד וכאב

   ד"ר ר. משוב

קבלה שלמה   23

 לקשיש

   אוברמן .א

   מ. ברזיס בטיחות /טעויות  24

תפירה ,זונדה    פרוצדורות  25

, קטטר 

 ,עירוי

26  OSCE  20  

   ד,ר ב.דגן סוכרת  27

, בתי זיו   טיפול פיזי   28

 אבות 

    סיום ומשוב   29

 

 

 :חובות הקורסג. 

 

 סיום הקורס בשנה א דרישות קדם:     

עמידה בכל מטלות הקורס ) כל שבוע(, השתתפות בשני  חובות / דרישות / מטלות: 

OSCE 

, הערכת מדריך 50%סופי  OSCEציון :)ציון מספרי / ציון עובר( מרכיבי הציון הסופי 

 .65. ציון עובר 50%
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