
 וכנית לימוד לתקופת בחירה שנה ו'ת

 כירורגית ג -ה כללית ואונקולוגיתהמחלקה לכירורגי

 המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא, תל השומר. 

 

מטרת החשיפה לכירורגיה כללית בשנה ו' ללימודים שונה מהחשיפה בשנים קודמות. במחלקה 
לכירורגיה כללית ואונקולוגית אנו רואים בסטודנט המגיע לתקופת הבחירה בשנה ו' כרופא בית 

 לכל דבר. 

הכללית  הכירורגיהנו היא לתת לסטודנט בשנה ו' כלים להכרה מעמיקה יותר של תחום תמטר
והאונקולוגית, התנסות והכנה לקראת הסטאג' וההתמחות ובנוסף השלמות לפערי ידע משנים 

 קודמות כהכנה לבחינות הגמר.

ייחודית העוסקת בעיקר כירורגית ג', היא מחלקה -המחלקה לכירורגיה כללית ואונקולוגית
צוות מומחים מאוישת באבירם ניסן  'בניהולו של פרופ בטיפול בחולי סרטן מורכבים. המחלקה,

 ומתמחים צעיר ודינאמי.

 כירורגיה אונקולוגית

מבצע ניתוחים מורכבים של מערכת  ,בראשותו של פרופ' ניסן ,צוות הכירורגיה האונקולוגית
 ,ים לגידולי רקמות רכות )סרקומה( וניתוחים לטיפול בממאירויות חלל הצפקהעיכול, ניתוח

שילוב קרינה תוך  .HIPECן והזלפת כימותרפיה מחוממת כריתה של גרורות מחלל הבט םהכוללי
בצוות שותפים ד"ר מחמד עדילה,  .PIPAC( וניתוחי זילוף ארוסול ציטוטוקסי IORTניתוחית )

 ד"ר שחר לקס וד"ר אלמוג בן יעקב.

 כירורגיה קולורקטלית

מבצעים כריתות וד"ר גלי וסטרייך  ד"ר ליאור שגבצוות הכירורגיה הקולורקטלית בראשותם של 
פתוחות, לפרוסקופיות ורובוטיות  של מעי גס וחלחולת לגידולים סרטניים, מחלות מעי דלקתיות 

הצוות מפעיל מרפאות רבות, שותף לישיבות מולטידיספלינאריות עם צוות מכון הגסטרו  ועוד.
 ועם הצוות האונקולוגי. 

 אלה בצורה מקצועית ומרוכזת. הצוות מפעיל מרפאה פרוקטולוגית בה ניתן ללמוד על בעיות

 המרכז להשמנת יתר

דויד גויטיין מבצע את כל מגוון הניתוחים להשמנת פרופ' צוות המרכז להשמנת יתר בראשותו של 
יתר. החולים עוברים הערכה מקפת על ידי צוות יעודי והסטודנט יכול להתרשם מהתהליך אותו 

ד"ר אילנית עימו שותפות ד"ר הילה חרמון,  הניתוח.עובר החולה, בחירת הניתוח והטיפול לאחר 
 וד"ר אניה פייגין. מלר

 ניתוחי שד ומלנומה

תוך כדי  ,לסרטן שד ולמלנומה םמבצע ניתוחי צוות המלנומה וניתוחי השד בראשותו של ד"ר זיפל
שיתוף פעולה עם המחלקה לכירורגיה פלסטית. ד"ר זיפל, מנהל השירות הכירורגי במכון "מירב" 

מעקב אחרי נשים עם סרטן שד בכל השלבים. זאת הטיפול וה)מרכז השד(, מרכז את האבחון, 
בתחום המלנומה, העבודה  גנטיקה.האונקולוגיה והבשיתוף פעלה הדוק עם צוותי הרדיולוגיה, 

לניתוחים מורכבים ולא שגרתיים בחולי  הנותרפיה של סרטן, מובילמובשיתוף עם מכון אלה לאי
 ים.מלנומה מורכב

מדורסקי ופרופ' -, ד"ר איילון, ד"ר פלדמןאבידן-אורלי פרידמן, ד"ר ורד נויבצוות שותפים: ד"ר 
 שראלי.



 כירורגיה כללית

במסגרת זו מנותחים חולים . ם במסגרת אשפוז יום או אשפוז קצרבמחלקה, מנותחים חולים רבי
הכירורגיה הכללית עם בקעים שונים, כריתת כיס מרה ועוד מגוון של ניתוחים מתחומי 

 והפרוקטולוגיה.

 

 ניתוחי כבד ולבלב

 מבוצעים על ידי ד"ר מחמד עדילה וד"ר שחר לקס. הם מבצעיםניתוחי כבד, לבלב ודרכי מרה 
של הלבלב ודרכי המרה. החולים עוברים בירור במרפאת ייעודית  ,ניתוחים מורכבים של הכבד

 ולאחריו מאושפזים החולים במחלקתנו. ונדונים בישיבה מולטידיספינארית. לקראת הניתוח

 כירורגיה אנדוקרינית

אנו בתהליך הקמה של יחידה לכירורגיה אנדוקרינית. פרופ פרד סבאג מצרפת מגיע לשבוע בחודש 
 שותפים להקמה ד"ר טל ילון וד"ר שני גורן. עמו .מצרפת בכדי להקים את היחידה

 .NETאדרנל וגידולי  ,היחידה מבצעת ניתוחי תירואיד, פאראתירואיד

 כירורגיה דחופה וטראומה

צוות המחלקה מטפל בחולים דחופים המגיעים דרך חדר המיון בכל יום קבלה. כשליש מהפעילות 
 היא פעילות דחופה וכוללת את כל מגוון הכירורגיה הדחופה.

יורם המנוהלת על ידי ד"ר  ,המחלקה פעילה בטיפול בנפגעים תחת המטרייה של יחידת הטראומה
 יות טראומה בהן קולטים נפגעים רבים.וקליין. רופאי המחלקה מבצעים תורניות וכוננ

 

לסיכום: מטרתנו היא לחשוף את הסטודנט בשנתו השישית למגוון התחומים בכירורגיה כללית 
 תוך כדי קבלת אחריות על חולים ולמידה עם טיוטור צמוד. ,ואונקולוגית בצורה בוגרת

 

 


