
 גם לאלקטיב(התכנית מתאימה ) רביעיתשנה בסטודנטים קלרשיפ לתוכנית 

 

 

 המטרה: 

  תעקרונות לקיחת אנמנזה דרמטולוגי •

ריריות. הסטודנט ידע לתאר נגעי עור הציפורניים ו, השיערהעור, הצוע בדיקת יעקרונות ב •

 והאבחנהולקשר בין סוג הנגע הקליני, התמונה ההיסטופתולוגית 

 טיפול במחלות עור שכיחותוהברור ה •

 

 

 

  – אשוןרסבב 

 

 

 

 יום א, 

 

 פעילות שעה

08:00 – 09:00 

 

 כינוס ורישום. חדר סמינריונים

 הרצאת פתיחה. דר'  09:30 – 09:00

מקצוע הדרמטולוגיה, מחלקת העור בתל השומר, סוג החולים המתאשפזים, 

 מרפאות החוץ, אשפוז היום, מכון פוטותרפיה

 הרצאה. דר'  11:00 – 09:30

שימוש באמצעים משניות, עקרונות באנמנזה דרמטולוגית. פריחות ראשוניות ו

, ביופסיה, WOODדיאגנוסטים כולל משטח ישיר, תרבית, מנורת 

 קומימעקרונות הטיפול הדרמוסקופיה.

 קבוצה ב קבוצה א 

 

 מרפאות. רופאי המחלקה ביקור במחלקה.  12:00 – 11:00

 ביקור במחלקה מרפאות. רופאי המחלקה 12:00-13:00

 הפסקת צהרייםהמשך רישום ו 13:00 – 14:00

 . דר' דרמטיטיס. אטופי, אלרגי ואיריטנטיהרצאה.  16:00 – 14:00

 

 יום ב, 

 

 פעילות שעה

 קבוצה ב קבוצה א 

 

 ביקור באשפוז יום ובהמשך מרפאות מרפאות. רופאי המחלקה 13:30 – 08:30

 הפסקת צהריים 13:00 – 13:30

 הרצאה. תגובות מפריחות. אורטיקריה וגרד כללי. דר' 13:30 –15:00



 יום ג, 

 

 פעילות שעה

 קבוצה ב קבוצה א 

 

  דר'  ביקור במחלקה. 13:30 – 08:30

 מרפאות.בהמשך 

בהמשך   . דר' ביקור באשפוז יום

 .מרפאות

 הפסקת צהריים 12:30 – 13:00

  סיור במכון הפוטותרפיה והרצאה 15:00 – 13:00

 

 

 ד, יום 

 

 פעילות שעה

 קבוצה ב קבוצה א 

 

מבוא בפתולוגיה. מכון פתולוגיה. דר    קבלת חולים וביקור מודרך 10:30 – 09:00

 ברזילי

   מרפאות מרפאות 13:00 – 10:30

 הפסקת צהריים 13:00 – 14:00

  הרצאה. אקנה. מחלות בולוזיות. דר'  16:00 – 14:00

 

 

 יום ה, 

 

 פעילות שעה

08:00 – 09:00 Journal club 

 ביקור גדול 09:00 – 10:00

  הרצאה. נגעים פיגמנטרים.  11:00 – 10:00

 הרצאה. דר' שמר 11:00 – 12:30

 זיהומים ויראלים, חידקיים, פטריות ומחלות פרזיטריות

 הרצאה. אלופציה. ויטיליגו. דר'  12:30 – 13:30

 הפסקת צהריים 13:30 – 14:00

  חידון בתמונות. דר'  15:00 – 14:00

 סיכום ומשובים

 

 

 

 

 Fitzpatrick's Color Atlas & Synopsis of Clinical Dermatology ספרות מומלצת: 

 

 

 


