תאריך עדכון :יולי 2017

שם ומספר הקורס :נפרולוגיה 81-358 81-091
ראש תחום :ד"ר זאהר ארמלי
מחלקות /יחידות מלמדות :המרכז הרפואי לגליל-פרופ' בתיה קריסטל,
ביה"ח פוריה-פרופ' פריד נ'חול ,ביה"ח זיו-ד"ר יונס בטחיש ,ביה"ח איטלקי-דר' עואודה מוחמד
ביה"ח סקוטי -ד"ר זאהר ארמלי.
סוג הקורס :קלרקשיפ
היקף שעות 1 :ש"ש
שנת לימודים :תשע"ח סמסטר :א'+ב'
מודל
אתר הקורס באינטרנט:

א .מטרות הקורס
הקנית מיומנויות קליניות בגישה לחולה עם בעיות כליתיות.

ב .תוכן הקורס:
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הגישה לחולה הנפרולוגי.
אס"כ חדה
אס"כ כרונית ,הסיבוכים הנלווים והטיפול.
הפרעות באלקטרוליטים.
יתר לחץ דם ראשוני ושניוני.
גלומרולופטיות.
מחלות כליה אנטרסציאליות.
תסמונת נפרוטית ,תסמונת נפריטית.
הפגיעה הכיליתית במחלות מולטי סיסטמיות.
סוכרת וכיליה.
דיאליזה דחופה (  ,HDפריטוניאלית,פלסמפרזיס,ילדים).
השתלות.
נפרופטיות מולדות
תרופות וכליה.
המופילטרציה.

מהלך השיעורים:
שילוב הסטודנטים בעבודה הקלינית השוטפת במחלקה ,אחריות אישית למעקב ותוכניות בירור
וטיפול .הצגת המקרים והכנת סמינריון על אחד המקרים.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
שעות

יום א' –

יום ב' –

יום ג' –

יום ד'-

יום ה' –

1

8:00-8:30

ישיבת בוקר

ישיבת בוקר

ישיבת בוקר

ישיבת בוקר

ישיבת בוקר

8:30-9:30

גישה לחולה
הנפרולוגי

בדיקת
השתן

AKI

הפרעות במשק
המים והנתרן

בקור
במחלקה

9:3010:30

גישה לחולה
הנפרולוגי

מרפאה
נפרולוגית

נפרופתיה
סוכרתי

מרפאה פרה-
דיאליטית

הפרעות
במשק
האשלגן

10:3011:30

עקרונות PD

מרפאה
נפרולוגית

HTN

מרפאה פרה-
דיאליטית

בוחן

11:3012:30

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

סיכום

12:3013:30

עקרונות HD

הפרעות
במאזן
חומצי –
בסיסי

פרוטיאינוריה
והמטוריה

נפרופדיאטריה

ארוחת
צהרים

13:3015:30

קבלת חולים

CKD

פרוטיאינוריה
והמטוריה

נפרופדיאטריה

ג .חובות הקורס:
נוכחות חובה ,השתתפות פעילה בעבודה הקלינית ,הצגות מקרים ,הכנת סמינריון ומעבר בחינה
בע"פ מבוססת הצגת מקרה.
חובות  /דרישות  /מטלות:
 נוכחות חובה .היעדרות מותרת עד  10%מזמן הקלרקשיפ עקב סיבה מוצדקת .כל
היעדרות טעונה אישור מנהל המחלקה ומזכירות הסטודנטים .
 קבלת שני חולים לפחות ,ביצוע מעקב רפואי ,מעקב אחרי הברור ,הטיפול ושחרור החולה.
 דיון מודרך על המקרים.
מרכיבי הציון הסופי:
 בסיום הסבב ינתן ציון עובר/נכשל.
 בחינה סופית 50%
 קבלות רפואיות במחלקה כולל הצגת החולה ודיון קליני+הערכה כללית 50%

ד .ביבליוגרפיה:
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1.Harrison's principles of internal medicine.19th ed. /editors, Dan L. Longo ...
[et al.].New York :McGraw-Hill,c2012.

Access Medicine  הספר קיים בפורמט אלקטרוני דרך:הערה
2.Clinical physiology of acid-base and electrolyte disorders /Burton David
Rose, Theodore W. Post. 5th ed. New York :McGraw-Hill, Medical Pub.
.Division,c2001
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