
 תכנית לימוד לתקופת בחירה במקצוע הקליני עיניים, בשנה ששית, 

 מתכונת חדשה – במחלקת העיניים, מרכז רפואי שיבא, תל השומר

 

 כל הסטודנטים בשנה ו' במתכונת החדשה. קהל היעד:

: שבועיים, ארבעה שבועות או ששה שבועות ברציפות. המחלקה ממליצה על תכנית משך סבב הלימוד

 חות.של חודש לפ

 מסך ימי הלימוד בסבב. 80%לפחות  נוכחות הסטודנט:

בתום הסבב יוערך הסטודנט עפ"י צורת הכנת והצגת תאור מקרה שיוצג בפגישה  הערכת הסטודנט:

 מחלקתית שבועית. ציון של נכשל /עבר/מצטיין ייקבע על ידי שני רופאים בכירים במחלקה והטיוטור.

להעשיר את הסטודנט הבוגר בשנה שישית בתחום : עיניים מטרות לתקופת בחירה במקצוע הקליני

רפואת עיניים כהכנה לקראת התמחות בתחום זה או כהרחבה של הידע והכישורים והשלמת חסרים 

בתחום רפואת העיניים,  העשויים להיות נחוצים לעבודתו העתידית כרופא בתחום השונה מרפואת 

 עיניים.

 מד טיוטור, אשר ילווה אותו בתקופת הבחירה במחלקה. לכל סטודנט בשנה ששית יוצטיוטור: 

הטיוטור יקבל את הסטודנט עם הגעתו למחלקה, יציג בפניו את המחלקה והתכנית, ידריך אותו בבדיקת 

השונות במחלקה לפעילויות עיניים. במהלך תקופת הבחירה במחלקה ידאג הטיוטור לכוון את הסטודנט 

יים( העשויות להעשיר את ניסיונו של הסטודנט ולהרחיב את )בעיקר פעולות וניתוחים לא שגרת

 ידיעותיו.

לכל סטודנט תורכב על ידי הטיוטור תכנית שיבוץ במרפאות העיניים השונות הכוללות  תכנית לימוד:

מרפאה כללית, מרפאת קרנית, מרפאת קטרקט, מרפאת רשתית, מרפאת ילדים, מרפאת גלאוקומה, 

, מרפאות גידולים ואוקולופלסטיקה, ובחדרי הניתוח. במהלך מחזור של אופתלמולוגית-מרפאה נוירו

שבועיים ישהה הסטודנט יום אחד בכל אחת מתשע המרפאות השונות ויום נוסף יהיה בחדרי הניתוח. אם 

תקופת הבחירה במחלקה תהיה חודש או חודש וחצי ישהה בכל מרפאה יומיים עד שלושה ימים ברצף 

מיים או שלושה ימים.  התכנית תעודכן עבור כל סטודנט לפי מועד הגעתו )והצוות ובחדר הניתוח יהיה יו

 שנמצא במחלקה באותו הזמן( ומשך התקופה אליה מגיע הסטודנט.



 מצורפת דוגמת תכנית לשבועיים )הרופאים במרפאות עשויים להשתנות בהתאם למועד הלימוד(.

 אמצעי לימוד במחלקה: 

)קנסקי( יושאל לסטודנטים מספריית מכון העיניים למשך תקופת  ספר בסיסי על רפואת עיניים .1

 הבחירה

 וגלאוקומה מנורת סדק עם מצלמה ומסך וידאו במרפאת רשתית .2

 עינית ללימוד במכשיר הלייזר .3

מצלמות וידאו ומסכים בחדר הניתוח המאפשרים לראות את שדה הניתוח שנראה למנתח דרך  .4

 עשה בניתוחי ירוד, גלאוקומה, רשתית וארובהמיקרוסקופ, ומאפשרים להתרשם היטב מהנ

אך מאידך הם ישתתפו  תבמהלך תקופת הבחירה לא יינתנו לסטודנטים הרצאות פרונטאליו הרצאות:

 בפעילות הרגילה של המחלקה הכוללת:

הניתנת על ידי הרופאים הבכירים של המחלקה  09:00עד  08:00 -הרצאה בת שעה בבוקר מ .1

רשימת הרופאים המרצים מופיעה בסידור העבודה החודשי והיא תועבר לתכנית בנושאים שונים. 

 הלימוד עם פירוט שם המרצה ותחום ההרצאה.

 .08:30עד  07:00 -פגישה מחלקתית שבועית ביום ה' מ .2

שבועות יתרגל הסטודנט בבדיקת חדות ראיה, שדה  6במהלך תקופת הבחירה של שבועיים עד מטלות: 

, תנועות עיניים והיפוך עפעפיים. הוא יתרגל לקיחת אנמנזה בסיסית בתחום בעיות ראיה בקונפרונטציה

 עיניים.

 



 

 מרצה/אחראי פרק בספר נושא 

    יום א' 

פתיחה, מבוא לרפואת עיניים, הכרת  08:00-11:00

 מכון העיניים והפעלת מנורת סדק

 טיוטור 

 ד"ר בן סימון 1,2,11,17 מרפאת ארובה ואוקולופלסטיקה 11:00-12:00

   הפסקה 12:00-12:30

 ד"ר בן סימון 1,2,11,17 מרפאת ארובה ואוקולופלסטיקה 12:30-14:30

    יום ב' 

 מרצה    הרצאת בוקר 08:00-09:00

  פרופ' שפירר (8) 16פרק  ילדים ופזילה  09:00-12:00

   הפסקה 12:00-12:30

  שפירר פרופ' (8) 16פרק  ילדים ופזילה 12:30-14:30

    יום ג' 

 מרצה    הרצאת בוקר 08:00-09:00

 ד"ר גלובינסקי 9 גלאוקומה  09:00-12:00

   הפסקה 12:00-12:30

 ד"ר גלובינסקי 9 גלאוקומה 12:30-14:30

    יום ד'

 מרצה    הרצאת בוקר 08:00-09:00

 ד"ר זק"ש 8 קטרקט  09:00-12:00

   הפסקה 12:00-12:30

 ד"ר זק"ש  8 קטרקט  12:30-14:30

    יום ה' 

   פגישה מחלקתית שבועית 07:00-08:30

 ד"ר דאי 4 דלקות 09:00-14:00

   הפסקה 12:30-13:00

 ד"ר דאי 4 דלקות 14:00-14:30



 

 מרצה/אחראי פרק בספר נושא 

    יום א' 

 מרצה    הרצאת בוקר 08:00-09:00

   חדר ניתוח  09:00-12:00

   הפסקה 12:00-12:30

   חדר ניתוח 12:30-14:30

    יום ב' 

 מרצה    הרצאת בוקר 08:00-09:00

   חדר ניתוח  09:00-12:00

   הפסקה 12:00-12:30

   חדר ניתוח 12:30-14:30

    יום ג' 

 מרצה    הרצאת בוקר 08:00-09:00

 ד"ר אלחלל 439-455ועמ'  13, 9 רשתית  09:00-12:00

   הפסקה 12:00-12:30

 ד"ר אלחלל 439-455ועמ'   13, 9 רשתית 12:30-14:30

    יום ד'

 מרצה    הרצאת בוקר 08:00-09:00

  ד"ר ברקת 6 ,5 ,4 קרנית  09:00-12:00

   הפסקה 12:00-12:30

  ד"ר ברקת 6 ,5 ,4 קרנית 12:30-14:30

    יום ה' 

   פגישה מחלקתית שבועית 07:00-08:30

 ד"ר חונא 609-696עמ'  נוירואופתלמולוגיה  08:00-12:00

   הפסקה 12:00-12:30

 ד"ר חונא 609-696עמ'  נוירואופתלמולוגיה 12:30-14:30

 

 


