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  החוג לרפואה פנימית

על פי , ס ללימודי המשך ברפואה יקיים השנה תכנית לימודים ברפואה פנימית"ביה
ס "נא להתקשר בהקדם אל מזכירות ביה, להרשמה. הנושאים המפורטים להלן

   03 - 6409797;03-6409228טלפונים , משך ברפואהי הללימוד
  .או לשלוח הטופס להרשמה המצורף בתחתית דף זה

  

   סוגיות בניהול הטיפול בחולה"
  "המציג תחלואה חדה במחלקה פנימית

  תוף האיגוד לרפואה פנימיתיהקורס בש
INTERNAL MEDICINE 

  
  :ראש החוג

  
  מאיר להב' פרופ

  ר דרור דיקר"ד  :קורסמרכז ה
מהווים אבן יסוד ואתגר מרתק , רכישת ידע חדש והתעדכנות קבועה  :מבנה הקורס

מעשי לעבודת היומיום –ד יודגש ההקשר הקליני"בתשע. בהכשרתנו כרופאים
  :במחלקות הפנימיות

  :לשני תחומים השנה תוקדש
   מחלות זיהומיות :אסמסטר 
  ר אלעד גולדברג"ד :מרכז

  מחלות ריאה: בסמסטר 
  דרור רוזנגרטןר "ד: מרכז

   מחלות זיהומיות :אסמסטר   : מטרות הקורס
במחלות זיהומיות תוך דגש על הגישה הקלינית עדכון בנושאים נבחרים 

  העדכנית למחלות זיהומיות הנוגעות לעולם הרפואה הפנימית

  מחלות ריאה: בסמסטר 
נותן הקורס . מומחים בתחום על ידי במחלות ריאהעדכון בנושאים נבחרים 

מחדד מיומנות קלינית , ירה עדכנית של הספרות הרפואית הרלוונטיתסק
  . וית לחולה בקהילה ובאשפוזווגישה טיפולית עכש

רופאי משפחה ורופאים , מתמחים ומומחים ברפואה פנימית ובתת מקצועותיה  :קהל היעד
  מתחומים אחרים הרוצים להתעדכן בנושאי הרפואה הפנימית

    
  ות לסמסטרנקוד 15  :נקודות זכות
  סמסטרל₪  1,200  :שכר לימוד

  סמסטר ראשון
  זיהומיותמחלות : נושא

  ר אלעד גולדברג"ד :מרכז הסמסטר
  
  
  
  
 



  
  תאריך

  
  נושא ההרצאה

  
  מרצה

      
 תמונת מצב ועדכונים -אנדוקרדיטיס . א  14.10.13

 והמאושפז     גישה לחולה האמבולטורי -דלקת ריאות  . ב
 בשארה יהאד'ג'  פרופ

 שקד ילהר ה"ד
      

 במחלקה הפנימית HIVהגישה לחולה . א  28.10.13
 גישה לטיפול, חידושים באבחון, אפידמיולוגיה -שחפת . ב

 אלון ניר ד"ד
 ייקבע

      
 מיקרוביום וקלוסטרידיום דיפיצילה, מיקרוביוטה. א  11.11.13

 זיהומים בדרכי השתן. ב
  בשארה יהאד'ג'  פרופ

 יהב פנהר ד"ד 
      

  מנינגיטיס ואנצפליטיס. א  25.11.13
 STD. ב

 יהב פנהר ד"ד
 ייקבע

      
 זיהומי עור ורקמות רכות. א  09.12.13

 גישה - חולים אונקולוגיים והמטואונקולוגיים . ב
 קציר יכלר מ"ד
 גולדברג לעדר א"ד

      
 הפנימית דקים עמידים במחלקהיגישה לזיהומים בחי. א  23.12.13

 עה של זיהומים נפוציםטיפול ומני –מושתלי איברים . ב
  ייקבע

  גולדברג לעדר א"ד
      

  זואונוזות נפוצות. א  06.01.14
  פרקטיקה ושימוש מושכל -אנטיביוטיקה . ב

  גלעדי יכאלמ' פרופ
  גולדברג לעדר א"ד

      
 רפואת מטיילים. א  20.01.14

 זיהומי צנטרים ומכשירים אנדווסקולאריים. ב
 אוסטפלד יריסר א"ד
 שרון עמיתר "ד

  שניסמסטר 
  מחלות ריאה: נושא

  ר דרור רוזנגרטן"ד :מרכז הסמסטר
 

  מרצה  נושא ההרצאה  תאריך
      

 מבוא לקורס ותפקודי ריאות. א  03.02.14
  הדמיה ברפואת ריאות. ב

 ר דרור רוזנגרטן"ד
  ר אהובה גרובשטיין"ד

      
 דם ריאתי-יתר לחץ. א  17.02.14

  יותזמחלות ברונכיאקט. ב
 ר בן פוקס"ד
  וק'אלונה מטבייצ ר"ד

     
 COPD. א  03.03.14

  אסטמה. ב
 ר דורית שיטנברג"ד
  ר דורית שיטנברג"ד

      
 מחלות אינטרסטיציאליות. א  24.03.14

  השתלת ריאות. ב
 ר סוניה שנייר"ד
  ר יעל רביב"ד

      
 גישה אבחנתית לסרטן ריאות. א  07.04.14

  רפואת ריאות פולשנית. ב
 ר אורן פרוכטר"ד
  פרוכטר ר אורן"ד

      
 הגישה לטיפול בסרטן ריאות. א  12.05.14

  רפואת שינה. ב
 ר דב פלקס"ד
  ר לאונרדו פוקס"ד

      
 הגישה לנוזל פלאורלי . א  26.05.14

  שאלות וסיכום, השלמות. ב
 רחמן-ר נאדר עבדל"ד
  ר דרור רוזנגרטן"ד



 


