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כמקצוע " דנה דואק"עדכון תכנית הלימוד לסטודנטים במחלקות הילדים בבית חולים  –הנדון 

 בחירה
 

 ,שלום רב
 

כמקצוע דואק  ת הילדים בבית חולים דנהותכנית הלימוד לסטודנטים במחלקה עידכון לבזמצורף 
 .בחירה

 
רופאי הילדים במחלקות בית יהווה חלק מצוות  ,בתוכנית הבחירה ,סטודנטהעיקרון המנחה הינו ש

וישתתף בכל הפעילות המחלקתית והחטיבתית תחת הדרכת הרופאים הבכירים החולים לילדים 
  . ומתמחי המחלקה

 
 : בחירת הסטודנט ניתן יהיה להצטרף למחלקות הבאותל םבהתא

מתחום הרפואה הפנימית , וכרוניותחדות , פדיאטריות גוון בעיותבה מטפלים במי – מחלקת ילדים. 4
 . של עולם הילדים

 . למחלקות השונות" שער הכניסה" -( ד"מלר) מחלקה לרפואה דחופה ילדיםה. /
, לאחר ניתוחים מורכבים, ילדים במצבים מסכני חייםבה מטופלים  – טיפול נמרץ ילדיםהיחידה ל. 3

 . מונשמים כרונים ועוד
 . ועד במצבים מסכני חייםילודים במבה מטופלים פגים ו -ויילודים מחלקת פגים. 1
 

בבית החולים מגוון מרפאות בתחומים שונים וניתן להצטרף אליהן לפי תחומי העניין של , בנוסף
 :הסטודנט

 אורולוגיה ילדים
 יה ילדיםאלרג

 אף אוזן גרון ילדים
 (כולל סכרת)אנדוקרינולוגיה ילדים 

 ילדיםגסטרואנטרולוגיה 
 מחלות זיהומיות בילדים

 נוירולוגיה ילדים
 התפתחות הילד
 נפרולוגיה ילדים

 עור ילדים
 קרדיולוגיה ילדים

 ראות ילדים
 שינה בילדים

 ופדיה ילדיםתאור
 נוירוכירורגיה ילדים

 
  



 
 
 
 
 

 :במהלך השהות במחלקת הילדים ישתתף הסטודנט בפעילויות הבאות
 00:00-00:00 –ית ישיבת בוקר ופעילות אקדמבכל בוקר 

יתווה תוכנית טיפול ובירור ויעקוב , יצטרף לביקור ויבדוק ילדים לצד המתמחים באחריות רופא בכיר
 . אחר המטופל

 .מיד לאחר הישיבה מתקיים סמינר חטיבתי' בימי ב
 .בבוקר מתקיימת ישיבת רנטגן מחלקתית'  בימי ג
 .מורכבים שמאושפזים במחלקהדיונים קליניים שנערכים לגבי חולים ' בימי ד

 
 

 .ניתן להציג מאמר רלוונטי בתיאום עם רופא בכיר - מתקיים מועדון ספרות' בימי ה
 

  - ד"במהלך השהות במלר
  00:00-00:00 –ישיבת בוקר ופעילות אקדמית 

 הסטודנט יתלווה לרופא בכיר ויבדוק חולים תחת השגחה
 .במהלך הסבב ד"אנו ממליצים מאוד להשתתף בתורנויות מלר

 
 . בטיפול נמרץ ילדים הסטודנט יצטרף לביקור החולים ולפי עומס העבודה יתכן ביקור מודרך יעודי

 
 .י רופא פגיה"בפגיה יצטרף הסטודנט לביקור החולים ויודרך ע

 
2  לפעילות אקדמית יצטרףלרופא בכיר במהלך קבלת החולים במרפאה  ו יצטרף הסטודנט במרפאות

 . במרפאהישיבות מקרים 
 

יוכל , במידה ובזמן הסבב של תוכנית הבחירה יהיו במחלקה סטודנטים במסגרת התכנית הרגילה
 .הסטודנט להצטרף להרצאות שיקבלו הסטודנטים

 
 

תוכנית זו כפי שהוצגה מאפשרת לסטודנט להיחשף לפנים הרבות של רפואת ילדים ולהרחיב ידע 
 .בתחומי העניין האישיים

 
 

 ,בברכה
 

 רלי פרידמןשי' דר
 אחראית תוכנית הוראה לסטודנטים באלקטיב

 
 רונית לובצקי                                                               ' דר
 מ מנהלת מחלקה ילדים"מ
 

 דרור מנדל ' פרופ
 "דנה דואק"לילדים  מנהל בית החוליםמ "מ

 המרכז הרפואי תל אביב
 


