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 2020 - פ"תש –תכנית אלקטיב לסטודנטים 
 

 מטרה
 של פעילות המחלקה לניתוחי לב וחזה, הכרת המחלות השכיחות, הניתוחים העיקריים וכל ה"תחנות" אותן עובר המטופל. יתיתיווחהכרה 

 
 משך הסבב

 בב משולב: שבעה ימים בכירורגיה של הלב ושלושה ימים בכירורגית חזה כללית.אוניברסיטת תל אביב ניתן לקיים סבבכל המחלקות לניתוחי לב וחזה המסונפות לפקולטה לרפואה 
 

 נהלי התנהגות במהלך הסבב

  :16:00עד  07:15שעות העבודה 

 הופעה עם חלוק 

 יש לקבל אישור על היעדרות מהאחראי על הסבב 
 

 משימות במהלך הסבב

 קבלת חולה מודרכת והצגתו בישיבה או בביקור 

 נה והרדמה לקראת ניתוחהשתתפות וצפייה בהכ 

 השתתפות בביקור בוקר וביקורים מודרכים 

 השתתפות וצפייה בניתוחים ופעולות חודרניות 

 השתתפות בישיבות "אקדמיות" וישיבות עבודה מחלקתיות 
 

 נושאים עיקריים בסבב ניתוחי חזה

 הערכה והכנת חולה לקראת ניתוח 

 טיפול בתר ניתוחי לאחר ניתוחי ריאה וושט ומיצר 

 עשרה בנושאי גידולי ריאה ממאיריםה 

 העשרה בנושא המחלות השפירות והממאירות של הוושט 
 

 נושאים עיקריים בסבב ניתוחי לב

 מכונת לב ריאה, טיפול נמרץ, סיבוכים 

 העשרה בנושאי ניתוחים זעיר פולשניים, סטנטים, תיקוני מסתמים 

 ( העשרה בנושא פרוצדורת מבוךMAZE) 
 

 בסבבעקרונות שיטת העבודה 
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 יוגדרו מראש הימים בהם הקבוצה נמצאת בניתוחי חזה או בניתוחי לב 

 יוכלו לבחור יום רביעי בניתוחי חזה במקום ניתוחי לב -סטודנטים שירצו 

 הסטודנטים יהיו שותפים לפעילות היומיות במחלקה 

 דיוני העשרה יתקיימו במתכונת סמינריון בהדרכת רופא בכיר 

 ועוד כירורגיה של אי ספיקת לב, שלד התכנית דומה, יתווספו נושאי סמינריון: ניתוחי אאורטה, קרעים בשריר הלב לאחר אוטם, אי ספיקה מיטראלית על רקע איסכמי -בשבוע השני 
 

 ניתוחי לב )דוגמא(: -סדר יום
 ביקור בטיפול נמרץ ניתוחי לב 07:15-08:00
 גת קבלות סטודנטיםישיבת בוקר. הצ 08:00-08:30
 חדר ניתוח 08:30-12:30
 הפסקה 12:30-13:00
 סמינריונים 13:00-14:00
 קבלת חולים לניתוחי יום המחרת ודיון 14:00-16:00
 חדר ניתוח )למעוניינים( 16:00-20:00

 
 פעילות אקדמית שבועית )דוגמא(:

 כירורגית ילדים-ישיבה קרדיו 13:30-14:30 יום א'
 כירורגית מבוגרים -ישיבה קרדיו 07:30-08:30 יום ב'
 TAVIישיבת  07:30-08:00 יום ג'
 Journal Club 08:00-09:00 יום ד'
 כירורגית )חזה( -ישיבה אונקו 08:00-09:00 יום ה'
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 שבועי לסבב בניתוחי לב וחזהלו"ז 
 

 
 ראשון

 
 שני
 

 לישיש
 

 רביעי
 

 חמישי
 

07:15-08:00 
ביקור בטיפול נמרץ 

 ניתוחי לב. 
07:00  

 ביקור בטיפול נמרץ ניתוחי לב.
ביקור בטיפול נמרץ ניתוחי 

 לב

07:30  
 ביקור בוקר וביקור מודרך. 

 
 ביקור בטיפול נמרץ

 ישיבת בוקר  08:00-08:30
 -ישיבה קרדיו 07:30-08:30

 כירורגית מבוגרים. 
 ישיבת בוקר.  08:30-09:00

   TAVIישיבת  07:30-08:00
 ישיבת בוקר 08:00-09:00

 טיפול בתר ניתוחי *
* הרדמה לניתוחי חזה 

)טובוס מפוצל, אפידורל, 
 ברונכוסקופיה...(

08:00-09:00  
ישיבת כירורגית חזה 

 אונקולוגית 

08:30-12:30 

 -חדר ניתוח
 חדרי מבוגרים  2
 ילדים 1

 מחלקה
 טיפול נמרץ

 

09:00-12:30  

 -חדר ניתוח
 מבוגרים 1
 ילדים 1

 מחלקה
 טיפול נמרץ 

 -חחדר ניתו
 מבוגרים 1
 ילדים 1

  -מחלקה
 טיפול נמרץ

08:30-15:00  

  חדר ניתוח ניתוחי חזה
 מחלקה )חזה(

 -חדר ניתוח
 מבוגרים 1
 ילדים 1

 טיפול נמרץ

 הפסקה הפסקה הפסקה הפסקה 12:30-13:00

13:00-14:30 
סיבוכים וטיפול   סמינריון:

 כסיף -נמרץ

: ניתוחי מסתם סמניריון
טנטים בפולשנות מיזערית, ס

 שיינפלד  -באאורטה היורדת 
 

פרוצדורת מבוך  :1סמינריון 
(MAZE)- סטרניק 
 

: חידושים 2סמינריון 
בכירורגיה של אי ספיקת 

 לביא -לב

 -: תיקוני מסתמיםסמינריון
 רענני

 

  סיכום שבועי 
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14:30-16:00 
קבלת חולים לניתוחי יום 

המחרת ודיון לקראת 
 ניתוח 

קבלת חולים לניתוחי יום 
 המחרת ודיון לקראת ניתוח.  

 -חזה: שיחת פתיחה
 ישיבה טרום ניתוחית 

14:00  
חידושים  סמינריון:

 בכירורגית חזה 
15:00 

קבלת חולים לניתוח לב 
 מחר 

 

 חדר ניתוח למעוניינים  חדר ניתוח למעוניינים  חדר ניתוח למעוניינים  16:00-20:00
חדר ניתוח לב / חזה 

 למעוניינים 
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