תאריך עדכון :אוקטובר 2015

שם ומספר הקורס :נאונטולוגיה 81362
ראש חוג :פרופ' אריק שינוול
מחלקות מלמדות :ביה"ח זיו פרופ' אריק שינוול ,ביה"ח נהריה -ד"ר ורד שפר פליישר,
ביה"ח פוריה ד"ר אמיר קושניר
סוג הקורס :קלרקשיפ
היקף שעות 1 :ש"ש
שנת לימודים :תשע"ו סמסטר :א'+ב'
מודל
אתר הקורס באינטרנט:

א .מטרות הקורס
מטרות על :הכרת תחום הנאונטולוגיה.
מטרות ספציפיות:




ללמוד אופן בדיקת ילודים
להכיר תחום הפגים.
ללמוד נושאים חשובים ובסיסיים בתחום הנאונטולוגיה.

ב .תוכן הקורס
 .1בדיקת התינוק הבריא.
.2הכרת מצבים שונים בפגים ובילודים.
הנושאים הנלמדים  :ילודים בסיכון ,צהבת ,מצוקה נשימתית ,אבחנה מבדלת, NEC ,אנמיה,
פוליצטמיה ,היפוגליקמיה ,אפנאה ,אספיקציה ,זיהומים בילוד ועוד ככל שניתן.

מהלך השיעורים:
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
מס'

נושא השיעור

השיעור
1

בדיקת ילוד

2

ביקור בחדר לידה הריון בסיכון

3

קבלה סיעודית בתינוקות ובטיפול נמרץ

4

צהבת בילוד

5

מצוקה נשימתית – אבחנה מבדלת

6

הערכה התפתחותית של ילוד ופג  .הטיפול

1

פיזיוטרפי בילודים ופגים.
7

אנמיה

8

פוליצטמיה

9

התמודדות עם לידת פג וילוד חולה

10

דימות בתינוקות ופגים

11

זיהומים בתינוקות ופגים

12

הנקה

13

הזנה אנטרלית

14

הזנה פאראנטלית

15

NEC

16

היפוגלקמיה

17

אפנאה

18

אספיקציה

חובות הקורס:
 לקרוא הנושא הנלמד לפני השיעור ולאחריו.
 לדעת להציג ולהתדיין קלינית על מצב הפג  /התינוק.
 בתום הקורס על הסטודנט לדעת לבדוק ילוד ולהכיר נושאים בסיסיים בנאונטולוגיה
כולל הגישה לטיפול.
מרכיבי הציון הסופי:
נוכחות חובה
על מנת לעבור את הקורס נדרש ציון  60לפחות ,בכל אחד ממרכיבי הציון הסופי.

•
•



בחינה סופית 50%



קבלות רפואיות במחלקה כולל הצגת החולה ודיון קליני+הערכה כללית 50%
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Philadelphia, PA : Saunders/Elsevier,c2011
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