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 81-361/81095שם ומספר הקורס: ילדים 
 

 ד"ר סעיד אבוזיד ראש חוג: 
 

 : מחלקות מלמדות
 ילדים המרכז הרפואי לגליל 

 ילדים ביה"ח זיו 
 ילדים ביה"ח פוריה 

 צרפתי נצרת ילדים בית החולים  
 
 קלרקשיפ סוג הקורס : 

 :היקף שעות     א'+ב' :   סמסטר    תשפ"ב:   שנת לימודים 
 מודל אתר הקורס באינטרנט:  

 
 :מטרה

 . והתאורטי  אינטגרציה של הידע הקליני 
 .ברפואת הילדים ומיומנויות קליניותהקניית ידע 

 :שיטות
, צוות סיעודי, עבודה  במחלקה, מלר"ד ומרפאות עבודה משולבת עם כל צוות המחלקה כולל רופאים

 .פיזיותרפיה, ליצנים, וצוות לתזונה קלינית,סוציאלית
 

 :משימות הסטודנטים
ומול   דימות, ישיבת ישיבת בקר, ביקור רופאים והעברת מחלקההצגת החולה בכל פעילויות המחלקה:  

 היועצים.
 בשבוע. ולל דיון כללי פעם הסטודנט יציג חולה כ 

 הקשורה למטופל תוך סקירת ספרות עדכנית. הסטודנט יציג סוגיה קלינית 
 .  ובדיקות העזר מעבדה השל בדיקות   הן לבעיות שהמטופל מציג והן  אבחנה מבדלתהסטודנט יעשה 

 
 

 :היעדרות
 הסבב. נוכחות חובה בכל  .1
 . שלאחר מכןגם אם מוצדקת תחייב לחזור על הקורס בשנה  10%היעדרות מעל  .2
 . אישורים להיעדרות מפעילות יינתנו רק במקרים מיוחדים .3
 ..במקרה של צורך בהיעדרות מפעילות, על הסטודנט לפנות מראש למזכירות הסטודנטים ולבקש אישור4
 
 .במחלקה עם רופא חונך 21:00תורנות מדי שבוע עד שעה   •
 

 ציון סופי: 
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 הערכת המחלקה    30%
 סוף סבב בחינה בכתב  30%
 מבחן אוסקי  30%
 מבחן מבוא   10%

 
 

 : מקורות 

- Nelson textbook  

 הנחיות קליניות נבחרות   -
 
 לבוס:ילהלן הס   -

    
 לבוס הארצי יהס

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://medicine.biu.ac.il/sites/medicine/files/shared/Pediatria%202021-22.pdf
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 קוריקולום ליבה לסבב ברפואת ילדים 

קוריקולום ליבה אינה מחליפה סילבוס. הוא הצעה למסגרת למידה פעילה בסבב. ההיגיון הוא שנושאי ליבה  
 חובה לכל סטודנט ולא ניתן לסיים סבב ברפואת ילדים בלי להיות בקי בנושאים אלו. הינם  

 

לסטודנטים. אין צפייה או אפשרות ללמד כל הנושאים  לתת מסגרת לימודית מטרת הלוח מטה הינה   •
 . כמינימוםבאופן פעיל אלא לכוון את הסטודנטים למה שהם צריכים ללמוד עצמאי ולדעת 

 

 מחלות ללמידה עצמית-נושאים נושא/מחלת ליבה 
;  periodic feverגורמי חום ומחלות נפוצים בכל גיל; גישה קלינית;  הילד עם חום בגילאים שונים

 Kawasakiחום סביבתי ולא זיהומי; 
; מחלות ויראליות שכיחות, דלקת  URTI ,OM ,HIV  ,TBמנינגיטיס;  מחלות זיהומיות נבחרות 

 ראות; סלוליטיס; אנדוקרדיטיס 
 CF ,GERסינוסיטיס; אסתמה; גוף זר; פרטוסיס;   שיעול חריף וכרוני 

 נחירות; צפצופים; ברונכיוליטיס; סטרידור  קוצר נשימה ואפנויה 
Failure to grow in height 
and weight and obesity 

 ספיגה -תזונה; תת-קל; תזונה ותת גישה לקומה נמוכה; ירידה במש

צהבת ישירה ובלתי ישירה בילוד ובילד; הפטיטיס; מחלות  צהבת
 מטבוליות 

ואולקוס; אבנים; כאב קשור   תוספתן; קוליק; הליקובקטר כאב בטן חד וכרוני 
כבד, לבלב, מערכת רביה; התפשלות; מעי רגיז; אי   - למערכות הבטן

 סבילות לקטוז; כאב תפקודי 
הקאה שלשול עצירות  

 ואנקופרזיס 
AGE ;IBD ;GOR ;pyloric stenosis  טפילים; עצירות תפקודית ;

 ואורגנית 
אוושות; מומי לב כחולניים  

ה; ולא כחולניים; קרדיומיופתי 
 אי ספיקת לב 

;  VSD ;ASD ;PDAאוושות סיסטוליות דיאסטוליות ופיזיולוגית; 
TOF ;הצרות וותין ועורק ריאתי ;IE ; 

; פרכוסים שכיחים לפי גיל; סינקופה  breath-holdingפרכוסי חום;  סינקופה ופרכוסים 
 ACDלבבי ולא לבבי; טיפול עם 

 ; הידרוספלוס RICPטיס; מיגריינה; כאב דחק; סינוסי  כאב ראש והיקף ראש 
חולשה היפוטוניה והתפתחות 

 מוטורית - פסיכו
 היפוטוניה מרכזית ופריפרית; נוירופתיה; דיסטרופיה ומיופתיה 

 התפתחות תקינה  
 ; תסמונות כרומוזומליות גנטיות ומטבוליות; אוטיזם ADHD CPפיגור ואוטיזם, 

 ; אשך תמירCAH; התבגרות; תריסיות -סכרת נעורים; תת אנדוקרינולוגיה 
 חמצת; בססת; היפוגליקמיה; מחלות אגירה  מטבולי 

על סוגיו; דיסקיטיס;   JIAסינוביטיס; דלקת מפרקים  צליעה/ראומטולוגיה  
 אוסטאומיליטיס; "כאב גדילה" 

; ARF; הרטבה; פוליוריה ותכיפות; והימטוריה; UTIנפריטיס;  שתן וכליות 
 RTA נפרוטיק; יל"ד;

 התייבשות סוגיה וגורמיה; בצקת םנוזלי
 ; אקזמה; פריחת חיתול Exanthemaסוגי פריחה;   פריחות ותפרחת 

; SIDSאילח דם; הלם כולל אלרגיה; אי ספיקה נשימתית; תרדמת;  מצבי חרום 
 הרעלה; החייאה 
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 ; אפנויה; טיפול שגרתי וסקירה TORCHמומים נפוצים;  הילוד נולד במועד 
 HSPתרומבוסטופניה; פקטורי קרישה,  ותרומבופיליה דימום 

 חוסר ברזל; אנמיה תורשתית; עירוי דם  אנמיה 
 ; גידולי מוח, לימפומה Wilms ;Ewing; Neuroblastomaלויקמיה;  ממאירות 
 NAIחבלת ראש ובטן; כוויה;  טראומה 

 RDS, IVH, PVL, Sepsis, NEC, ROP פגות וסיבוכיה 
 חסר חיסוני כללי  המערכת החיסונית  

 

 
 
 

 

 


