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 22.6.22 תאריך עדכון:

 חוג לרפואת ילדים  שם מחלקה:             

שבוע רפואת ילדים שנה  שם ומספר הקורס: 

 81391/81130  בכירה

 : שם הקורס באנגלית

Clinical Rotation – pediatrics 

 דוזיד"ר סעיד אב ראש חוג:

ר  ד" -זיוביה"ח  , ד"ר סעיד אבוזיד -ביה"ח פוריהמחלקות מלמדות ומנהליהן: 

 . ד"ר אדיב חביב -ה"ח צרפתיבי  ופ' לאה אבן, פר  -נהריה"ח ה בירי דועא, בכ

 

 שיעור סוג הקורס:

 ש ש"  1:  היקף שעות                  שנתי:     סמסטר               תשפ"ג:     שנת לימודים

         מודל    אתר הקורס באינטרנט: 

 

 ת ספציפיות(: )מטרות על / מטרו ותוצרי למידה קורסמטרות ה א. 

 חזרה על החומר ברפואת ילדים 

 ריענון הידע התאורטי ברפואת הילדים   -1

 הנסיון הקליני ברפואת הילדים ריענון  -2

 הכנה לבחינת הגמר ברפואת הילדים  -3

 

 ב. תוכן הקורס: 

  רציונל, נושאים:

 נושאים מרכזיים ברפואת הילדים כולל:  

 חות גדילה והתפת

 כלכלה, נוזלים, מלחים,ויטמינים

 מערכות הגוף( למידה לפי מערכות הגוף השונות )מחלות הקשורות ל

 קבלה רפואית, רשימת בעיות, אבחנה מבדלת, תוכנית מעקב וטיפול. 

 

 

 

  מהלך השיעורים:

 . אחרי הצהריים 3בבקר עד  8כל יום משעה   •

  .9ישיבת בקר עד שעה  •

  .דה על יד מיטת החולהביקור מודרך במחלקה כולל למי •
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יע • מטופהסטודנטים  אחר  מאושפזים קבו  במל"ד   לים  אותם  שקיבלו  כאלה  )מומלץ 
בכיר על האבחנה המבדלת, תוכנית טיפול, מעקב קליני   רופא  עם דיון יומי עם  ילדים(

 אחר תוצאות הטיפול, תוכנית להמשך אשפוז ותוכנית להמשך לאחר השחרור. 
 בדיקות עזר , דם, נוזלי הגוף, וכן דימות. ענוח פ

 יעצים למטופל. ליווי יועצים אשר בודקים ומ

 במרפאות המקצועיות של המערך.  וחשיפה *למידה

 במלר"ד ילדים. וחשיפה למידה*

 *ביצוע תורנות אחת במשך הסבב.

 

 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:  

 

 הערות   קריאה נדרשת  נושא השיעור  מס' השיעור 

סקירת   -ישיבת בקר 1

מקרי המחלקה 

 ולמידה 

 נלסון   הכרת המטופלים  

למידה   -ביקור מודרך 2

 על יד מיטת החולה  

כולל אנמנזה, בדיקה 

גופנית, דיון ואבחנה  

מבדלת, תוכנית  

 טיפול. 

 נלסון  

חזרה על חומר   סמינר/דיון עם רופא 3

 תאורטי 

 נלסון 

4 CBL –  מקרים

מהמחלקה או דיון על  

 תאורטי. מקרה 

 

השתתפות בדיון  

 לפי: 

 קבלה רפואית  

אנמנזה בדיקה 

גופנית רשימת  

 בעיות 

 דיון ותוכנית   

 

 

  :דרישות קדם ג. 
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 רפואת ילדים הסלבוס 

 המבוא. הרצאות 

 

 חובות / דרישות / מטלות: ד. 

 נוכחות מלאה 

 . הקשור למטופל שלובנושא  קצרה מתן הרצאה 

 :מרכיבי הציון הסופיה. 

 הטיוטר ומנהל המחלקה  הערכה על ידי 

 עבר/נכשל  

 

 : וגרפיה. ביבליו

 סלבוס לבחינת הגמר ברפואת הילדים  

 


