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 כללי

 לכירורגיה במחלקה ,השישית בשנה בחירה בתקופת ללימוד בסיס להיות זו תכנית מטרת

 .שיבא הרפואי במרכז והשתלות כללית

 

 

 הספר בבית הקלינית בהכשרה העיקריים הלימוד ממקצועות אחת היא הכללית הכירורגיה

 – הכירורגית במחלקה חובה רוטציות שתי הכשרתו במהלך מבצע סטודנט וכל ,לרפואה

 .השישית בשנה שנייה ורוטציה ,ללימודים החמישית או הרביעית בשנה בסיסית רוטציה

 מטרת .מובנית הוראה תכנית על ובנויות ,יחסית גדולות בקבוצות מבוצעות אלו רוטציות

 חווית את תקנה אשר ,פרטנית רוטציה לאפשר היא השישית בשנה הבחירה תקופת

  .מאידך בכירורגיה הגמר לבחינת ההכנה את ותשפר ,מחד הכירורגיה

 

 גדולה כירורגית מחלקה היא שיבא הרפואי במרכז והשתלות כללית לכירורגיה המחלקה

 ,רגיל בשבוע .רב ניתוחים ומספר ומגוון גבוה ותפעיל נפח בעלת (,אשפוז מיטות 60-כ)

 4 המיון בחדר בחולים ומטפלת ,היום בשעות לשבוע ניתוח חדרי 10-כ המחלקה מפעילה

 ,דחופה כירורגיה כולל ,תחומים במגוון ענפה כירורגית פעילות במחלקה .בשבוע ימים

 כירורגית ,והלבלב הכבד של כירורגיה ,והתחתונות העליונות העיכול דרכי של כירורגיה

 כירורגיה של גבוהה בשיעור מצטיינת זו מגוונת פעילות .הבטן דופן וניתוחי ,שד

 ,זה מקצוע של החנית חוד את המהוות נוספות מתקדמות כירורגית ופעולות ,לפרוסקופית

  .רובוטית כירורגיה כגון

 

 הבחירה תקופת תכנית



 והשתלות כללית לכירורגיה המחלקה

 
 מיועדת זו תקופה .לימוד ימי 15 שהם ,שבועות שלושה בת היא הבסיסית הבחירה תקופת

 ססיות עם ,כירורגיים בחולים בטיפול פעילה השתתפות שעקרה  חווייתית התנסות לשלב

 .הגמר למבחני הכנה של

 .אלו לחולים "רופא מיני"כ ויתפקד ,חולים סטודנט כל יקבל ,החווייתית ההתנסות במסגרת

 הטיפול לתכנון שותף יהיה ,בלשקי חולה כל אחרי יומיומי באופן יעקוב הסטודנט

 ובטיפולים לטיפול ההוראות במתן ישתתף ,הרפואיות החלטותה בקבלת ולשיקולים

  .זה חולה יעבור אותם בניתוחים ישתתף וכמובן ,החולה עובר אותם ובבדיקות

 ,צמוד אישי באופן יעקוב אחריהם ,(לשבוע חולים 2) חולים 4 לפחות יקבל סטודנט כל

 .בהם הטיפול בהכוונת וישתתף

 אם גם) בניתוחים השתתפות כולל ,במחלקה היומיומית בפעילות הסטודנט ישתתף ,בנוסף

 יוקדש בשבוע יום .המחלקתיות ובישיבות בביקורים (,שלו "אישיים" חולים אינם

 כגון מקצועיות במרפאות גם הסטודנט ישתתף ובשאיפה ,הכירורגית במרפאה להשתתפות

 .ועוד ,וגיתפרוקטול מרפאה ,שד מרפאת

 לצוות יצטרף בה ,אחת מיון תורנות הבחירה תקופת במהלך סטודנט כל יבצע בשאיפה

 זו תורנות .מנוחה ליום יזכה ולמחרת ,והלילה הערב לשעות המיון תורני הכירורגים

 שלא חוויה מהווה ומניסיוננו ,דחופה כירורגיה של החשוב לתחום חשיפה מאפשרת

 סטודנט ,המיון חדר על אחראית המחלקה בה ,תורנות מדי יקבע ,בנוסף .עליה תצטערו

 טיפול כולל דחופה פעילות לכל ויצטרף ,היום במהלך התורנים צוות עם בקשר שיהיה

 .טראומה בפצועי

 תתבצע בהם ,בכירורגיה הגמר למבחני הכנה תרגולי יתקיימו הבחירה תקופת במהלך

 .מהנבחן למצופה הנוגעת והדרכה ,בחינה של מודרכת סימולציה

 

 ההשתתפות את להעמיק ניתן כזה במקרה .בכירורגיה בחירה תקופות 3 או 2 לשלב ניתן

 ,ימים מספר למשך הכירורגי המיון בפעילות השתתפות כגון ,נבחרים פעילות בתחומי

 תקופת אורך לכל זאת עם יחד .ועוד ,הניתוח ובחדר מומחים במרפאות מוגברת השתתפות

 וטיפול חולים בקבלת בעיקר המתבטאות ,החווייתית תנסותהה על דגש יינתן הבחירה

 .שפוזםיא לאורך בהם מתמשך
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