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 בשנה שישית במכון הנפרולוגי במרכז הרפואי שיבאלימוד לתקופת בחירה  תכנית

 

 ב את ידיעותיהם בתחום הנפרולוגיה.רחיההתוכנית מיועדת לתלמידי השנה השישית, המבקשים ל

 חוסאם קאסם : ד"ר שם הטיוטור

 :נושאי מפתח בלימוד -א 

 הגישה הקלינית למצבים שכיחים בנפרולוגיה:

 מבחנים אבחנתיים בנפרולוגיה 

 ביצוע בדיקת שתן מלאה 

  פגיעה כלייתית חדה- AKI 

  מחלה כלייתית  כרונית– CKD  

 מחלות גלומרולריות 

  בסיסי-והפרעות במאזן חומצי אלקטרוליטריותהפרעות 

 תיתיעם הפגיעה הכלי יהחולה הסוכרת 

 דיאליזה 

 השתלות כליה 

 

 : מטלות הסטודנט -ב 

 במסגרת הסבב במחלקה יוטלו על הסטודנטים המטלות הבאות:

שונים בתהליך הקבלה  םהקבלה הרפואית תוצג לטיוטור לדיון וחידוד היבטי – נפרולוגית . קבלה רפואית 1

 כולל:

 א. אנמנזה רפואית בהיבט נפרולוגי 

 על המקרה יחד עם תוצאות המעבדהב. דיון  

 ד. בניית האבחנה המבדלת 

 ה. בניית תכנית טיפול, כולל עקרונות הטיפול בדיאליזה אקוטית ודיאליזה כרונית. 

 . השתתפות בביקור עם היועץ במחלקות השונות בבית החולים ובביקורים עם רופאי הדיאליזה.2

 ם, הצגת חולים וישיבת פרוטוקוליjournal clubולל . השתתפות בדיונים אקדמיים במסגרת המחלקה, כ3

 טיפוליים.
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 :הערכת הסטודנט -ג 

 בתום תקופת הסבב, הסטודנט יוערך ע"פ המדדים הבאים:

 50%א. ידיעותיו וכישוריו במכלול התהליך של קבלת חולה                                 

 25%                                                               ב. איכות ההצגות                            

 25%ג. יחס לחולה ומשפחתו, יחסי עבודה עם הצוות הרפואי                              

 

            

 

 ,בברכה

 בקרמן פזיתד"ר         

 מנהלת המכון לנפרולוגיה ויל"דמ"מ                                                                             

    
 
 
 
 
 
 


