
 המרכז הרפואי - בית חולים לילדים ע"ש ספרא אלקטיב במסגרת תכנית 

  , תל השומר'שיבא'

שתתפו או ישתתפו שה ,ת השנה השישית בבית הספר לרפואההתכנית מיועדת לתלמידי/ו

רחיב את החשיפה מבקשים לההתוכנית מיועדת לסטודנטים ה .בקלרקשיפ במחלקת ילדים

לטיפול  ברפואת ילדים במסגרת המרפאות, היחידות היבטי הטיפולולהעמיק את הידע ב

  .נמרץ והמכונים בבית החולים לילדים

 חודש.  -אורכה של תכנית האלקטיב

 , ניתן להיות חודש במרפאות הילדים, או לשלבלרית וניתנת להתאמה ושינויוהתוכנית מוד

 שבוע בכל מסגרת המפורטת.

  :פואת הילדיםתחומים בר-תתקשת רחבה של ם דילילבבית החולים 

אנדוקרינולוגיה,  :הסטודנט ייחשף למגוון רב של מקרים במרפאות – מרפאות ילדים. 1

 . ריאותראומטולוגיה,  ,קרדיולוגיה ,, נפרולוגיהנירולוגיה מתבגרים,רפואת  גסטרואנטרולוגיה,

מרפאות מספר בוע והסטודנט יוכל להיות נוכח בששונים במהלך המרפאות פועלות בימים 

    התעניינותו. חים שונות על פי תחומי מומ

 מכון דימות. שיקום ילדים,מכון התפתחות הילד,  - מכונים. 2

 .טיפול נמרץ כללי, טיפול נמרץ לב, טיפול נמרץ פגים – יחידות לטיפול נמרץ. 3

 , אורולוגיה ילדיםרורגיהיירוכורורגיה כללית, ניכ, ופדיהתאור – ילדיםכירורגיה . 4

 : מרפאת אור יהודה, בתאום מיוחד בלבדבקהילה רפואת ילדים. 5

 מבנה ההתנסות

עפ"י תחומי העניין שלו/ה, נוכחותו אפשרות לבנות בדפוס מודולרי את  סטודנט בפני ה

 :יהפעילויות  העיקריות בהן ניתן לקחת חלק במסגרת האלקטיב

בברור אבחון וטיפול בחולה חדש, השתתפות   :במרפאות וטפתפעילויות השהשתתפות ב

 . מעקב אחרי האספקטים המיוחדים של הטיפול בילדים עם מחלות כרוניות

הכרה ולימוד של האספקטים בטיפול יחידות לטיפול נמרץ: פעילויות השתתפות ב

, הן בטיפול נמרץ כללי, והן לאחר ניתוחי האינטנסיבי בחולים פדיאטרים קריטיים הן בפגיה

 לב. 



צוות  על ידי האבחוןתהליכי : הכרת מכון התפתחות הילד  המכונים:פעילויות ות בהשתתפ

והטיפול  האבחוןהכרה של  בילדים חריגים בגני הילדים בבית החולים.רב מקצועי וכן הטיפול 

 במחלקה לשיקום ילדים.

השתתפות במרפאות ובניתוחים בתת המקצועות של : כירורגיה ילדיםפעילויות השתתפות ב

 ורגית ילדים. כיר

לטיפול בילדים במסגרת הקהילה יוכלו ללוות רופאים מהאגף  להיחשףסטודנטים המעוניינים 

 יהודה או במוקדים לרפואה דחופה לאחר תאום מראש. -במרפאת אור

 :אקדמית שוטפת באגף הילדיםהשתתפות בפעילויות 

 השתתפות בהרצאות אגף שבועיות

 ג'ורנל קלאב שבועי  במפגשהשתתפות 

 המקצועות. -השתתפות בפגישות צוות של תת

 .השתתפות בישיבות הדימות

בבית החולים בתחומים נרחבים ניתן יהיה גם לקחת חלק גם בפעילות המחקרית המתקיימת 

 על פי אפיקי העניין של הסטודנט.
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