
 השומר תל ,שיבא הרפואי המרכז ',ב כללית לכירורגיה מחלקהה  - שישית שנה לאלקטיב הצעה

 

 ,יקר סטודנט

 שנחשבו טכנולוגיות נבואות מגשים ,21-ה המאה של הראשון העשור בסוף ,הכללית הכירורגיה תחום

 מעבר מעט שמביט מי .שנים מאות בת רפואית קלאסיקה משמר זאת עם ויחד ,בדיוני למדע בעבר

 של היצע בעל ,ומורכב רחב תחום מוצא (שעמום של סכנה כל מפני השומר) היומיומי העבודה לעומס

- שישית שנה של בכירורגיה האלקטיב .קצרה הדרך במקצוע התאהבות ועד ומכאן ,רבים תחומים-תת

 שאולי וחושב ,הקודם בקלרקשיפ התחום לעקרונות כבר שנחשף לסטודנט לתת :זו בדיוק מטרתו

 לעומק יותר להכיר ,החמיץ שאולי לתחומים להיחשף ,יותר להעמיק אפשרות ,הכירורגי בחיידק נדבק

 חשיפה על דגש עם המחלקתית לפעילות הצטרפות תוך ,עבודתם אופן ואת עצמם הכירורגים את

 המחלקה בפעילות המעורב ,ר'סטז של למעמד יותר מתקרב הסטודנט זו בתקופה .ניתוח לחדר

 שוכחים איננו זאת עם יחד .כייפי גם לומר ואפשר" קליני" בעיקרו הוא והלימוד ,חוליםב ובטיפול

 בעיקר שמטרתו טיוטור באלקטיב לסטודנט יוצמד ולכן ,סטודנטיאלית לימוד בתקופת שמדובר

 .מקסימלי יהיה הלימודי הרווח בהן לפעילויות הסטודנט והכוונת אופטימלי זמן ניצול על שמירה

 

 :תחומים של רב במבחר פעילות  'ב רורגיהלכי במחלקה

 יורם ר"ד הטראומה יחידת מנהל עם בשיתוף ,טראומה של רב פעילות היקף כולל ,דחופה כירורגיה

 .קליין

 .שדיים לשיחזור פלסטית כירורגיה עם משותפים ניתוחים כולל ,שד כירורגית

 .להשתלה יההכל של לפרוסקופית כריתה העוברים מתורמים ברובן ,כליה השתלות

 כמו טכנולוגיים באמצעים רחב ושימוש ,לבלב כריתות ,כבד כריתות כולל ,הפטוביליארית כירורגיה

 .רדיו בגלי גידוליות רקמות והרס לפרוסקופי אולטרהסאונד



 פעילה ומרפאה ,שפירות ולמחלות לגידולים רבים גס מעי ניתוחי זה ובכלל ,קולורקטלית כירורגיה

 .רקטליות-אנו בבעיות לטיפול מאד

 .בסרעפת בקעים וניתוחי לממאירות קיבה כריתות כולל ,העליונה העיכול מערכת של כירורגיה

 .צפקית תוך וכמותרפיה גרורות כריתת כולל- מתקדמת אונקולוגית כירורגיה

 של תחום בכל כמעט הלפרוסקופיה בישום בארץ מהמובילות היא מחלקתנו- לפרוסקופית כירורגיה

 והן (,ופריטוניטיס מעי חסימות ועד תוספתן מכריתות) דחופים למקרים הן ,כלליתה הכירורגיה

 שפירים לתהליכים וקיבה גס מעי כריתות ועד מרה כיס מכריתות החל) אלקטיביים למקרים

 (.וממאירים

 .ולפרוסקופית פתוחה בגישה שונים בקעים תיקוני של מיגוון- הבטן דופן של כירורגיה

 

 כבר אם ,השונים לתחומים בחשיפתו הדגשים את לבחור יוכל שישית שנה של באלקטיב הסטודנט

 לאותו ניתוח ובחדר במרפאה ,במחלקה חשיפתו את להגביר ובכך ,כלשהן העדפות לעצמו פיתח

 ,לבדיקות הצטרפות כולל האישפוז במהלך אותם ללוות ויוכל ,חדשים חולים יקבל הסטודנט .תחום

 לתעסוקה בסיס מהווה השיגרתית היומיומית המחלקתית הפעילות תזא עם יחד .וניתוחים פעולות

 :האלקטיב תקופת כל לאורך

 מקבילים בחדרים ניתוחית פעילות ,בוקר ביקור ,רנטגן ישיבת ,תמותה-תחלואה ישיבת :א יום

 שד מרפאת ,קולורקטלית מרפאה ,כירורגית מרפאה ,בוקר ביקור ,חולים על ודיון צוות ישיבת :ב יום

 תחומית רב שד ישיבת ,מקבילים בחדרים ניתוחית פעילות ,בוקר ביקור ,רנטגן ישיבת :ג יום

 חדשות קבלות מרפאת ,שד מרפאת ,בוקר ביקור ,מתוכננים ניתוחים על ודיון צוות ישיבת :ד יום

 .מקבילים בחדרים ניתוחית פעילות ,בוקר ביקור :ה יום

 



 ופחות ",באמת שהיא כפי" המחלקה את להכיר לסטודנט מאפשרת שישית שנה של האלקטיב תקופת

 לשקול להתחיל אף ואולי- לעומק יותר הסטודנט את להכיר לצוות ומאפשרת ,סטודנטיאליות בעיניים

  ישיר". 'סטאז" בתקופת כך אחר שנה כבר להתחיל שיכולה- להתמחות התאמתו את

 !מעניין יהיה

 


