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 אביב-אוניברסיטת תל

 

 שלום רב,

   

 תה"ש שיבא,מרכז הרפואי במערך האונקולוגי ב כנית לאלקטיבת הנדון:

 

יחידת  :ת טיפוליותשיבא בנוי ממספר יחידומרכז הרפואי ע"ש המכון האונקולוגי ב

מחלקת  ;היחידה לטיפולי יום ;היחידה לקרינה ;מערכת העיכול, השד, ריאות, מלנומה

 קליניים ומעבדות מחקר. יחידה למחקריםהוהאשפוז 

 

יעברו הסטודנטים בכל היחידות. הם יצטרפו לימי מרפאה במכון סבב הבמסגרת 

מורכבת שבין חולי הסרטן יחשפו לחולים בכל שלבי המחלה, לאינטרקציה הי במהלכם

לאונקולוג המטפל ולתהליך קבלת ההחלטות הטיפוליות. הם יתוודעו לשנוי הגדול 

עם ההבנה המולקולרית של  ,שהתרחש בתחום האונקולוגיה בשנים האחרונות

 התהליכים הממאירים והתפתחות התרופות החדשות.

 

דישות ביותר עם דגש במכון הקרינה המשוכלל הם יכירו את הטכניקות הטיפוליות הח

 על דיוק רב והקטנה בחשיפת הרקמות הבריאות לטיפול הקרינתי.

 

בין וביחידה לטיפולי יום יוכלו לפגוש חולים המקבלים טיפולים באופן אמבולטורי, 

הביולוגיות האונקולוגיות וחודי לתרופות יואי היוהשאר ילמדו על פרופיל תופעות הל

 החדשות לטיפול בחולי סרטן.
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פול במחלתם מחייב אשפוז, במחלקת האשפוז ילמדו על חולים שמחלתם או הטי

 ובנוסף הם ייחשפו לטיפול התומך הניתן למטופלים בשלבים השונים של מחלתם.

הסטודנטים יקבלו חולים חדשים וידונו עליהם עם הרופא האחראי לתחום. כמו כן, 

רים קליניים הסטודנטים ייחשפו גם למחקר המתבצע במחלקה, כולל מחק

   ומעבדתיים.

 

ביחידה למחקרים קליניים יתרשמו הסטודנטים מחשיבותם הרבה של המחקרים 

 והחשיפה לתרופות חדישות במסגרתם. 

 

חודיים יהם גם ישמעו הרצאות וישתתפו בדיונים בנושאים יבמסגרת פעילויות המכון 

שר משתפות נריות אייפלסדי-ישיבות מולטי)  TUMOR BOARDS-לאונקולוגיה וב

 . (רופאים וחוקרים ממחלקות שונות לדיון בחולים

 

אנו בשיבא מייחסים חשיבות רבה לחשיפה מקסימלית של הסטודנטים למקצוע 

האונקולוגיה, לחולים האונקולוגים ולחקר הסרטן. נשתדל להעניק לסטודנטים היכרות 

שי הכי המגע האנו המשלבת אתתחושה שמדובר ברפואה את המעמיקה עם הנושא ו

 מדעי מתקדם ומפותח. יצד מחקרביחד עם קרוב לחולים 

 
                                                                                                                               בברכה,

                                        
                                                                            

 
 רענן ברגר פרופ'                                                                                    

 מנהל המערך האונקולוגי                                                                                    

                                                                          

 

 


