
 20     בית חולים שיבא המחלקה לגינקולוגיה אונקולוגית

         דר' תמר פרימנהל:  ניתסג    קורח יעקב ר'ד מנהל מחלקה:

 ,דר' בני ברנט זמירה, ניסים ר'דירמין,  מילהלוד ר'דברוך, -פרופ' גלעד בןתמר פרי,  ר'ד רופאים בכירים:

 ין.ידר' אורגד רוזנבלט, דר' איתי יגל, דר' שירה פינשט

    שרון פרסטר אחות אחראית:

 .: דנה הופרמזכירת המחלקה ,03-5302786:  טלפון

 .בנין נשים ויולדות, קומת קרקע:  םיקומ

 :תאור המחלקה  

 12המחלקה מרכזת את הטיפול בנשים המאובחנות עם גידולים של מערכת המין הנקבית. במחלקה 

 מיטות.

כולל טיפול, מעקב והקלה על תסמינים בכל שלבי  ,משלב האבחנהבמחלקה ובמרפאה החולות מלוות 

טיפול טרום ניתוחי ובתר ניתוחי במסגרת אשפוז, תכנון הפעילות במחלקה כוללת כירורגיה, . ןמחלת

ואר הרחם כולל קולפוסקופיות, וכימותרפיה ומתן הטיפול, מעקב אחר החולות במרפאות חוץ, מרפאת צ

  ישיבות קליניות ומדעיות. ניתוחים במסגרת אשפוז יום,

 :הפעילות הכירורגית כוללת

 יות ופריאורטליות.כריתות רחם וטפולות ודגימת בלוטות לימפה אגנ 

 כריתות רחם רדיקליות 

   לפרוסקופיות ניתוחיות כוללLAVH, LH 

 ה וכריתת בלוטות לימפה מפשעתיותיניתוחי ער 

 טרכלקטומיות 

  ניתוחיdebulking לגידולים מפושטים 

 ניתוחים לקביעת שלב גידולי 

 אקסנטרציות 

 הצוות הסיעודי במחלקה כולל אחיות וכוחות עזר.

 .באונקולוגיהברובן אקדמאיות ובעלות קורסי על בסיסיים  ,כותהאחיות הן מוסמ

עובדת סוציאלית, פזיוטרפיסט, צוות המחלקה עובד בשיתוף פעולה עם צוות רב מקצועי הכולל: 

 ויועצים מתחומים שונים. פסיכיאטר, דיאטנית

ילים בהדרכת סטודנטים של הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת מחקר והוראה: הרופאים פע

 ת"א, בלימודי המשך באוניברסיטה ובהשתלמויות מקצועיות שונות.

 רופאי המחלקה מעורבים ויוזמים פרויקטים מחקריים שונים בהם משתתפים סטודנטים מביה"ס לרפואה. 

 מיים בגינקולוגיה אונקולוגית. המחלקה משתתפת באופן פעיל בכינוסים ארציים ובינלאו
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 :פעילות שבועית

 ימים א', ב': ניתוחים ומרפאה אונקולוגית

 Tumor boardיום ג': מרפאת חוץ אונקולוגית לחולות חדשות ומרפאת מעקב, ישיבת 

 אר הרחם, ניתוחים באשפוז יום, ישיבה פתולוגית.וד': מרפאת צו םיו

 לות העריה, ישיבת רנטגןיום ה': מרפאה אונקולוגית, מרפאת מח

 

 אחד או שניים. -שבועות. מספר סטודנטים 4 -משך הרוטציה העדיף

  -נושאי מפתח

 סרטן העריה, נרתיק, צוואר רחם,  -לימוד מגוון המחלות האונקולוגיות באברי המין הנשיים

 .חלות וחצוצרות ומחלות הטרופובלסטרחם, ש

 .תכנון הטיפול בגינקולוגיה אונקולוגית 

 ניתוחים, כולל ניתוחים רדיקליים -הטיפולים הכרת. 

 בטנית.-הכרת האנטומיה האגנית 

 .כימותרפיה 

 .טיפולים פליאטיביים וניהול הטיפול לקראת סוף החיים 

 

 אופן הרוטציה

 ביקור בוקר יומי 

  רביעי ובמקביל השתתפות במרפאה-כעוזר שלישי בימי ניתוחיםהשתתפות 

 השתתפות במרפאה -בימים ג,ד,ה 

 קוניזציות וכד' -ד' במקביל השתתפות בניתוחים קטנים ביום 

 .השתתפות בישיבות הקליניות והמדעיות 

 פעמיים בשבוע עם רופא בכיר מהמחלקה. -ביקור לימודי 

  במהלך הרוטציה. הכנת ההצגה עם רופא בכיר מהמחלקה פעמיים פעם עדהצגת נושא/מאמר. 

 

 מטלות מוגדרות במהלך חודש ימים:

 חולות לקראת הניתוחי ודיון על החולה עם הטיוטור 4ה ניתוחים, קבלת השתתפות בשמונ 

  חולות לטיפול כימותרפי ודיון עם הטיוטור 4קבלה של 

 ( השתתפות בשלוש ישיבות רנטגן, שתי ישיבות פתולוגיות, שלוש ישיבות אונקולוגיותTB) 

 הגשת סמינריון אחד בנושא שיקבע ע"י הטיוטור. 

 

 :טיוטורים

 

 רי.דר' תמר פ 

 

 בברכה

 דר' יעקב קורח

 מנהל המחלקה


