תאריך עדכון :אוקטובר 2015

שם ומספר הקורס :ילדים בקהילה 81381
ראש חוג :פרופ' אריק שינוול
רכז קלרקשיפ :ד"ר חיים קריסטל.
מחלקות מלמדות :שרותי בריאות כללית מחוז צפון ,שרותי בריאות כללית גליל מערבי ושירותי
בריאות מכבי וטיפת חלב.
סוג הקורס :קלרקשיפ
היקף שעות 2 :שש
שנת לימודים :תשע"ו סמסטר :א'+ב'
מודל
אתר הקורס באינטרנט:

א .מטרות הקורס :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

חשיפת הסטודנט לתחלואות ילדים כפי שהיא באה לידי ביטוי בקהילה.
שיפור מיומנות תקשורת עם ילידם והוריהם תוך קבלת משוב.
שיפור מיומנויות בדיקה גופנית לתינוקות ,ילדים ומתבגרים תוך קבלת משוב.
שימוש בידע ברפואת ילדים לזיהוי הבעיה וקביעת תוכנית טיפול.
פיתוח מימניות פיתרון בעיות קליניות.
הבנת ההשפעה שיש למשפחה ולחברה על תחלואת ילדים.
פיתוח מיומנויות קידום בריאות ומניעת מחלות וחבלות
הכרות עם הצוות הרב מקצועי במרפאה המטפל בילדים :סיעוד ,מינהל ,עבודה
סוציאלית ומקצעות פרה-רפואיים.

יעדי הקורס:
 .1לקבל ילד עם תלונה על מחלה חריפה ,לקחת פרטי מחלה מההורה הפונה ,לבדוק
ולקבוע את הבעיה וחומרתה ,להחליט על טיפול ,להסביר להורה את הבעיה ולהדריך
לטיפול תרופתי ולא תרופתי.
 .2לקבל ילד עם מחלה כרונית ,אסטמה לדוגמא .לקבוע את חומרת ההתקף ,לטפל
במרפאה עד להקלה ,להדריך לטיפול ולקבוע תוכנית מעקב.
 .3לבצע בדיקת התפתחות לילוד.
ב .תוכן הקורס:
Bronchitis, Bronchiolitis, Urti .1
 Pneumonia .2בקהילה
 Colic .3בתינוקות .הגישה ,הברור והטיפול.
 UTI .4בתינוקות וילדים .אבחון וטיפול.
 AGE .5גורמים אפידמיולוגיה וטיפול.
 Asthma .6ברור ,אבחון ,טיפול חריף ומונע.
 .7צהבת הילוד
 .8הילד הבריא FTT ,ברור
 .9חום -ברור בקהילה.
 .10נוהל חיסונים בארץ.
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מהלך השיעורים:




למידה והתנסות בהנחית מדריך
למידה עצמית ,קריאה בספרות הממולצת
דיון במפגשי הקבוצה עפ"י הכנה מראש.

ג .חובות הקורס:
•

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%

ד .ביבליוגרפיה:
Nelson Essentials of Pediatrics, 6th Edition, 2011
הערה :הספר קיים בפורמט אלקטרוני דרך Clinical Key
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