תאריך עדכון :יולי 4102

שם ומספר הקורס :קהילה 06318/06688
ראש החוג :ד"ר אוסמה חוסיין
רכזת קלרקשיפ :פרופ' חווה טבנקין
יחידות מלמדות :שירותי בריאות כללית מחוז צפון ,שירותי בריאות כללית מחוז גליל מערב,
שרותי בריאות מכבי.
סוג הקורס :קלרקשיפ
היקף שעות 3 :ש"ש
שנת לימודים :תשע"ה סמסטר :א'+ב'
מודל
אתר הקורס באינטרנט:

א .מטרות הקורס:
הסטודנט ייחשף לאבחון טיפול ומעקב במחלות בקהילה ,כולל :אנמנזה ,ממצאי בדיקה
פיסיקלית ,פענוח בדיקות עזר (תפקודי ראות ,רמות גזים בדם ,צילום חזה) פרשנות בדיקות עזר
( ,MRI ,CTומיפוי ראות) ,אבחנה מבדלת וסופית ותוכניות טיפול.

ב .תוכן הקורס:
 .6פולמונולוגיה בקהילה
א .הגישה לחולה ,הפרעות נשימה ופעולות אבחנתיות
ב.

בירור שיעול כרוני/ממושך וגניחת דם ( והמופטיזיס)

ג.

בירור קושי בנשימה

ד.

שחפת

ה .אסטמה ומחלות ריאה אלרגיות
ו.

מחלות ריאה חסימתיות ברונכיאקטזיות  ,אמפיזמה COPD

ז.

הפרעות באוורור ודום נשימה בשינה

ח.

בירור גוש בריאה ושלילת/אשרור סרטן הריאה.

ט .הסטודנט ילמד ביצוע תפקודי ראה ופענוח ,צלום חזה ,MRI ,CT ,מיפוי ראה לאבחון
מחלות ראה
י.

שיטות טיפול -אינהלציה כיצד עושים לאיזה מחלות  ,איזה תרופות ומינונים : ,טיפול
פומי ודרכים אחרות
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 .8מחלות זיהומיות ורפואת מטיילים
א.

הגישה לחולה עם מחלה זיהומית ממושכת בקהילה ותפקיד יועץ זיהומים:

ב.

זיהומים כרוניים בדרכי השתן ,זיהומי עור כרוניים ,נשאות ל -סטרפטוקוקוס ודלקת גרון
כרונית (טונסיליטיס) -הגישה לחולה ולבני משפחתו

ג.

מחלות מין ,זיהומי ריקציה ,ברוצלה  ,CME ,EBVטוקסופלסמה ,

ד.

דלקות ריאה בקהילה והטיפולים המומלצים.

ה.

זיהומים פרזיטרים של המעי בילדים ובמבוגרים

ו.

עקרונות החיסונים

ז.

בעיות שכיחות הקשורות לרפואת מטיילים כולל חיסונים רלוונטים ומחלת גבהים
והטיפול

 .3מחלות דרכי העיכול והכבד
פענוח בדיקות עזר כולל מבחנים שונים להליקובקטר פיילורי
א .גישה לחולה ,אנדוסקופיות
ב .דימום מדרכי העיכול
ג .מחלות בליעה וושט -מחלות שכיחות של הושט והקיבה והתרייסריון כולל דיספגיה,
דיספפסיה ( .GERDבירור בחילות והקאות)
ד .הפרעות ספיגה – מחלת צליאק של המבוגר
ה .מחלות מעי דלקתיות כרוניות (קרון ,קוליטיס אולצרוזה)
ו .תסמונת המעי הרגיז
ז .הדגמות גסטרוסקופיות וקולונוסקופיות והסיבות לביצוע
ח .מעקב פוליפים במעי ,סרטן המעי והרקטום
ט.

MESENTERIC VASCULAR INSUFFICIENCY

י .מחלות דרכי מרה
יא .פנקריאטיטיס כרונית
יב .ממאירויות של הכבד ,דרכי מרה ולבלב

 .4בעיות אנדוקריניות ומטבוליות
א.

סוכרת והיפוגליקמיה -הגישה לאבחון טיפול ומעקב בחולי סוכרת בקהילה  ,מעקב אחר
פגיעה באברי מטרה (רגלים ,עיניים ,כליות) והבדיקות הרלוונטיות לאיתור מוקדם/מניעה.
הגישה לאבחון  ,טיפול ומעקב בגורמי סיכון נוספים של חולי סוכרת -היפרליפידמיה ,יל"ד
השמנה ,עישון
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יעוץ דיאטני לחולי סוכרת בקהילה ,הדרכת מטופלים  ,מעורבות ואחריות מטופלים
ב.

אבחון טיפול ומעקב חולי תת ויתר פעילות בלוטת המגן

ג.

מחלות האדרנל ו pheochromocytoma -

ד.

שיעור יתר ו VIRILIZATION

ה.

מחלות פרה-טאירואיד ,היפר והיפוקלצמיה

ו.

מחלות עצם ואוסטאופרוזיס

ז.

הפרעות בשומני הדם

ח.

השמנה והפרעות אכילה.

 .5יעוץ המטולוגי בקהילה
א.

בירור אנמיה  :חוסר ברזל ,טלסמיה והמוגלובינופתיה( ,אלקטרופורזה של המוגלובין)
ואנמיות מקרוציטריות ,חסר B 04וחומצה פולית

ב.

המוגלובינופתיות

ג.

אנמיה אפלסטית

ד.

MYELODYSPLASIA

 .1מחלות ריאומטיות ואימונולוגיות
א .מצבי חסר חיסוניים
ב.

אלרגיה ואנפילקסיס – תגובות אלרגיות שונות ,תבחינים לאבחון ושיטות טיפול

ג.

לופוס

ד.

ראומטואיד ארטרייטיס

ה .סקלרודרמה
ו.

סיורגן

ז.

ספונדילוארטרופטיות

ח .וסקוליטיס /רנו פנומן
ט.

BEHCET'S SYNDROME

י.

אוסטואטריטיס

יא .גאוט ופסאודוגאוט
יב .ארטריטיס משנית למחלות ססיטמיות
יג .פיברומיאלגיה  ,פולימיאלגיה ראומטיקה,
ידFMF .
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טו .עייפות כרונית

מהלך השיעורים:
ליד כל רופא יהיו סטודנט אחד או שניים בו זמנית .יצפו בקבלת חולים ,יקבלו חולה כולל אנמנזה
ובדיקה פיזיקלית והצגתו בפני הרופא כולל דיון
השתתפות בהדרכת מטופלים על ידי הרופא/אחות כמו חולי סוכרת ,מחלות ריאה וכד' ,יצפו
וילמדו להזריק אינסולין ,ביצוע ופיענוח תפקודי ריאה ,ביצוע אינהלציות כולל מינוני התרופות
הנדרשות.
בכל יום בצהרים יהיה מפגש כל הקבוצה ,הצגת חולה שהתקבל במהלך היום ודיון (כל יום
בתחום אחר של המקצועות)

ג .חובות הקורס:


נוכחות חובה.



על מנת לעבור את הקורס נדרש ציון  01לפחות ,בכל אחד ממרכיבי הציון הסופי.


בחינה סופית 01%



קבלות רפואיות במחלקה כולל הצגת החולה ודיון קליני+הערכה כללית 01%

א .ביבליוגרפיה:
פרקים נבחרים מתוך:
Harrison's Principles of Internal Medicine.19th ed. /Editors, Dan L. Longo ...
[et al.].New York :McGraw-Hill,c2012.
הערה :הספר קיים בפורמט אלקטרוני דרך Access Medicine
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