
 

 

1 

                                             
 2017תאריך עדכון: 

 
 ילדים סבב בשם ומספר הקורס: 

 פרופ' אריק שינוול ראש חוג: 
 קלרקשיפ  סוג הקורס:

 בית החולים הצרפתי חולים פדה פוריה-ביתבית חולים זיו, בית חולים נהריה, : מחלקה מלמדת
 ש"ש 2:  היקף שעות: א'+ב'         סמסטר      ח: תשע"שנת לימודים

 מודל           אתר הקורס באינטרנט: 
 
 

 :מטרות הקורס .א

שבועוות בשנה  7הסטודנט יעמיק את הידע ברפואת ילדים אשר נרכש בסבב הראשון בת  .1
 הקלינית הזוטרה.

הסטודנט יוכל לקבל חולה, לקחת אנמנזה, לבדצע בדיקה גופנית מקיפה, לבנות אבחנה  .2
 מורחבת ולתכנן מהלך טיפול.מבדלת 

 הסטודנט יציג חולה מורכב עם מרכיב עיוני מעמיק. .3
 

  :תוכן הקורס

 רופא בכיר.ולפני  והצגתן בביקור עבודה קבלות חולים .1

ביקורי מרפאות מקצועיות כולל ראות, לב, גסטרו, גנטיקה, מעקב פגים, נפרו,  .2
 המטולוגיה, מטבולי, וכו'.

המחלקה לבין הסטודנטים לשם השלמת/הרחבת תחומים שיעורים עיוניים בתאום בין  .3
  נבחרים.

 

 

 :חובות הקורסג. 

 .וכחות חובהנ .1

 הצגת חולים בביקור רופאים. .2
 
 

 מרכיבי הציון הסופי:
 ציון עובר/נכשל

 .50% –הערכת סבב ע"י מנהל המחלקה  .1

 .50% –במצגת עם תאור מקרה והרחבה עיונית מעמיקה הצגת מקרה  .2
 

  ביבליוגרפיה:ד. 

 
 ( ספר הבסיס ללימוד הסטודנטים הוא1

Nelson Essentials of Pediatrics, 7th Edition, 2015. 

 ( כל הנושאים המסומנים בכוכבית ילמדו מהספר2

 Nelson Textbook of Pediatrics, 20th Edition, 2016  
 



 

 

2 

מנלסון גדול.  יש לציין שמבחן הגמר ברפואת ילדים מבוסס על הנלסון הקצר + נושאים נבחרים 
 להלן רשימת הנושאים הרלוונטים מנלסון הגדול:

 רפואה מונעת וחיסונים 

 אסטמה ומצבים נלווים 

  ציסטיק פיברוזיסCF 

 )מצבי תת ספיגה )כרסת 

 )מחלות גלומרולריות )גלומרולונפריטיס 

 )מצבים הקשורים לפרוטאנוריה )סינדרום נפרוטי 

 הגישה לברור יתר לחץ דם 

  תקינה ופתולוגית מהלידה ועד לתקופת ההתבגרותגדילה והתפתחות 

 פרכוס-פרכוסים בגיל הילדות ומצבים דמויי 

  וסקוליטיס כולל מחלתKawasaki 

 )זיהומים ברקמת חבור )צלוליטיס, ארתריטיס, אוסטאומיאיליטיס 

 סבוכי פגות 

 צהבת בילוד 

 הגישה למחלת חום בילדים בגילאים השונים 

 UTI 

 נינגיטיס, אנצפליטיס(זיהומים במערכת העצבים )מ 

 זיהומים במערכת הנשימה 

 אנמיות לכל סוגיהן 

 לאוקמיות לסוגיהן 

 ( הפרעות בתפקוד הטסיותITP) 

 השמנת יתר 

 סוכרת נעורים 


