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 2021מרץ  :ההגשה לועדת הוראהתאריך 

 שנתי 4יק"ר שם הקורס:  

 נגבי דלי' דר  :רכז הקורס

 קליני-קורס קדם סוג הקורס:

 90:  היקף שעות                         ב':   סמסטר                     'ב :שנת לימודים

 מטרות הקורס  .א

סבבים במחלקה פנימית,  הקדם קליניות אל המהשנים  במעבר הכנת הסטודנטים

 כאשר הדגש ניתן על גישות קליניות ברפואה פנימית והפתרון לבעיות החולה. 

 :   הגדרת היקף החומר המועבר בקורסב. 

 ריאות  
       תפקודי נשימה      

       צילום חזה 
     גישה לחולה עם קוצר נשימה 

     מחלת ריאות חסימתית  
      אסטמה ברונכיאלית  

       ברוניכיקטזיה
        שחפת 

       תסחיף ריאה 
      מחלה אנטרסטיציאלית 

       נוזל פליאורלי 
CBL  מסכם       

 
 קרדיולוגיה  

    מושגי יסוד בפיזיולוגיה של הלב  
     טרשת עורקים ידע בסיסי 

   י איסכמיה(אק"ג )הפרעות קצב, הולכה, סימנ
    ( CBLאק"ג )תרגול מבוסס מקרים 

    גישה למטופל עם כאבים בחזה 
      תסמונת כלילית חדה  

     אוטם חד בשריר הלב וסיבוכיו  
  )מחלת לב כלילית, אוטם חד, סיבוכים(  CBLתרגול 

MYOCARDITIS, PERICARDITIS, TAMPONADE           
TACHYARRHYTHMIA DIAGNOSIS AND TREATMENT    
BRADYARRHYTHMIA DIAGNOSIS AND TREATMENT  

ACUTE AND CHRONIC HEART FAILURE    
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   גסטרואנטרולוגיה

       הגישה לצהבת 
      דלקת לבלב וסיבכים  

    הגישה לדימום ממערכת העיכול
       GERDמחלת ההחזר הוושטי 

    מחלה פפטית, הליקובקטר פילורי 
      IBDמחלת מעי דלקתית 

      הפרעות בליעה  
   גישה לתת ספיגה ולהפרעה בתהליך העיכול

      הגישה לעצירות 
    הגישה לשלשול כרוני, מחלת צליאק 

CBL   מסכם       
 

 כבד 
   מבוא למחלות כבד, פיזיולוגיה ואנטומיה

   הגישה להפרעה חדשה וכרונית באנזימי כבד
      מחלת כבד נגיפית 
      הגישה לגוש בכבד 

     שחמת כבד וסיבוכי שחמת 
    אי ספיקת כבד סופנית, השתלת כבד  

CBL  מסכם       
 

 ראומטולוגיה  
 הגישה למטופל הראומטי )אנמנזה, בדיקה גופנית, בדיקות עזר(   

RHEUMATOID ARTHRITIS       
OSTEOARTHRITIS        

POLYMYOSITIS        
DERMATOMYOSITIS      

SLE, APS       
SCLERODERMA        

VASCULITIS       
       מחלת גבישים 

SPA        
CBL   מסכם       

 
  אנדוקרינולוגיה 

          IIסוכרת סוג 
         Iסוכרת סוג 

     IIתרופות לטיפול בסוכרת סוג 
  )התאמת טיפול(  IIהגישה הטיפולית בסוכרת סוג 

DIABETIC KETOACIDOSIS       
HYPEROSMOLAR COMA     

     , סיבכים תרופות  תרגול סוכרת
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     תת פעילות של בלוטת התריס  
       תירוטוקסיקוזיס 

     גישה לקשרית בבלוטת התריס  
      גישה לגוש באדרנל 

  היפראלדוסטירוניזם, תסמונת קושינג, ופיאוכרומציטומה
  להיפרקלצמיה, היפרפראתירואידיזם ראשוני ושניוניהגישה 

CBL   מסכם       
 

 נפרולוגיה  
     אנטומיה ופיזיולוגיה של הכליה

   METABOLIC ACIDOSISגישה לחולה עם 
   METABOLIC ALKALOSISגישה לחולה עם 

    גישה לחולה עם תסמונת נפרוטית 
   גישה לחולה עם הפרעות במשק האשלגן 

  PHOSPHOR/CALCIUMגישה לחולה עם הפרעות במשק 
    גישה לחולה עם הפרעות במשק הנתרן 

   הגישה לחולה עם מחלות גלומירולאריות
      מחלת כליות כרונית 

    גישה לחולה עם פגיעה כלייתית חדה 
     גישה למטופל ההיפרטנסיבי

SECUNDARY HYPERTENSION      
HYPERTENSIVE EMERGENCY    

   קרונות הימודיאליזה ודיאליזה פריטוניאלית  ע
CBL  מסכם       

 
 המטולוגיה  

     גישה לחולה עם אנמיה  
     גישה לחולה עם לוקוציטויזס

    גישה לחולה עם טרומבוציטופניה
     גישה לחולה עם פוליצטמיה
     מחלות מילופרוליפרטיביות 

   )לימפומות, מילומה נפוצה(מחלות לימפופרוליפטיביות 
   מערכת הקרישה, נטייה לדמם וקרישת יתר 

CBL  מסכם       
 

 אימונולוגיה  
       פיברומילגיה

    מבוא לאימונולוגיה קלינית ואלרגיה 
      אנגיואדמה כולל מקרים 

       אנאפילקסיס 
 

 נירולוגיה  
VERTIGO         

    שטיון, אמנזיה, דיספזיה, בלבול חריף
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MENINGITIS, ENCEPHALITIS    
      אפילפסיה כולל טיפול

STROKE       
     גישה לחולה עם כאב ראש

     PARKINSON, ALSגישה למחלות מוטוריות  
       טרשת נפוצה 

     מקרים דחופים בנירולוגיה
ADHD        

CBL    מסכם       
 

 מחלות זיהומיות   
       אנטיביוטיקה 

        ספסיס 
      חום ממקור לא ברור

       אנדוקרדיטיס
      זיהומים בדרכי שתן 

     זיהומים בלוע ומערות אף 
       דלקת ריאות 

     זיהומי מערכת עצבים מרכזית 
      זיהומים בעור ועצם

       חום וניטרופניה 
       ברוצילוזיס 

CORONA VIRUS COVID-19       
CBL   מסכם       

 
 רפואה דחופה פנימית   

      גישה למצבי הלם
     גישה לחולה מחוסר הכרה

      אי ספיקה נשימתית 
     מצבי חירום בהמטולוגיה

      הרעלות/הכשות 

 הוראה ה שיטות  . ב

  פרונטלימבוססות גישה לפי מחלות/ טיפולים. בנוסף תרגילים  פומליותשילוב של הרצאות 

 Team-basedשל  או Case-Based Learning מסוג במשך שעתיים, לכל נושא

Learning   . 

 : (חובות / דרישות / מטלותהערכה )  . ג

 . TBLכל תרגיל שאלות + הערכה עבור  50מבחן בכתב עם 

  דרישות קדם .ד
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 מקורסים שנלמדו בתחילת התוכנית בשנים הקליניות.הקורס מבוסס על ידע ותוכן 

 : פירוט משאבים .ה

 + עוזרת הוראה.  הקליניים)רופאי תת פנימיות( מרצי הפקולטה

 סטודנטים בכל קבוצה .  50מחלקים את הכיתה לקבוצות עד  TBLבתרגילי 

 ביבליוגרפיה:  .ו

Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e 

   הערכות סטודנטים והערכות הוראה קודמותפירוט  .ז

 הערכה שבועית באמצאות משוב. 

 פרטי תקשורת עם המרצה: . ח

nagibd@ziv.gov.il 

 


