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 לכבוד

 מיכה רפופורט' פרופ

 ר התכנית ללימודים  קליניים "יו

 ש סאקלר"בית הספר לרפואה  ע

 אוניברסיטת תל אביב

 

 .במערך לרפואה גריאטרית במרכז רפואי מאיר אלקטיב לשנת הלימודים האחרונה : הנידון

 

 :להלן פרטי  תכנית האלקטיב

 .בזקן לים המשמשים לאבחון וטיפולגישה לחולה הזקן והכרת הכ: המטרה

 :השטה

 :במהלך השהות

יהיה הסטודנט צמוד לרופא או שני רופאים בכירים וישתתף בכל הפעילות הקלינית  .1
 .שלהם

 .הסטודנט יקבל ויעקוב אחרי ארבעה חולים .4

הסטודנט ישתתף בכל הפעילויות האבחנתיות והטיפוליות של הצוות הרב מקצועי  .3
 .חות עם החולה ומשפחתובחולים שקיבל כולל שי

הסטודנט ירכז הטיפול בחולה מול הצוות הרב מקצועי ויתעדכן מידי יום  בפעילותם  .2
 .וידווח לרופא הבכיר ולגיליון החולה

רות באבחון החולה הקשיש של חוליו כולל הסטודנט יבצע פעולות אבחנתיות הקשו .5
 .ניקורים לסוגיהם בהדרכה וליווי צמוד

הסטודנט ישתתף בישיבות המחלקה בהם ידונו הסוגיות הקשורות בהחלטות על טיפול  .6
 .בחולי המחלקה

הסטודנט ישתתף בסמינרים של המחלקה לסוגיהן ויעביר פעם בשבוע סמינר קצר על  .7
 .נושא או יציג מאמר חדש לצוות המחלקה

 .קןהסטודנט ישתתף בייעוצים בהם ידונו סוגיות הקשורות בטיפול בחולה הז .8

 :הסטודנט יוכל להתמקד על פי רצונו בכל אחד מהנושאים הבאים .9

a.  (.האקוטי)החולה הזקן החד 

b. החולה הזקן השיקומי. 



c. טיפול סוף החיים בחולה הזקן. 

d. סוגיות אתיות בחולה הזקן. 

 :הדגש הוא ית הגישה לחולה הזקןיהדגש במהלך האלקטיב הוא בהקנ .11

a. השגת המידע ובנית תמונת מצב 

b.  מוטורי וקוגניטיביאבחון מלא כולל תפקוד 

c. קבלת החלטה על טיפול ואופי הטיפול 

d. בכל המצבים ניהול הטיפול הרפואי והרב מקצועי של החולה הזקן. 

e. המשפחה והצוות המטפל על מצבו של הזקן החולה, הדרכת החולה. 

 .לקות השונות של בית החולים הכלליהטיפול בחולה הזקן במחהייחוד של  .11

 .הכרת מסגרות הטיפול הנוספות בזקן .14

 .תתקיים שיחת סכום עם הצוות הבכיר במחלקהקופת ההתנסות בסיום ת .13

 .סטודנט שירצה יוכל לבחור בעבודת מחקר קלינית ולהמשיך הקשר עם המחלקה .12

 

 בברכה

 

 יצהל ברנר' פרופ

 :מנהל המערך לרפואת הזיקנה

 .והיחידה לגריאטריה שיקומית' מחלקה פנימית ו

 .כפר סבא, מרכז רפואי מאיר

 

 


