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  החוג לרפואת ילדים

PEDIATRICS 
  

ס ללימודי המשך ברפואה יקיים השנה תכנית לימודים "ביה
נא , להרשמה. על פי הנושאים המפורטים להלן, ברפואת ילדים

, ס ללימודי המשך ברפואה"להתקשר בהקדם אל מזכירות ביה
  03 -6409797-; 6409228-03טלפונים 

  .או לשלוח הטופס להרשמה המצורף בתחתית דף זה
  

  יעקב סיון' פרופ  :ראש החוג
  ר ריבי טאומן"ד  :קורסה תמרכז

  אנדוקרינולוגיה -' סמסטר א  :מטרות הלימודים
  ר יעל לבנטל"ד :תמרכז               

מתמחים באנדוקרינולוגיה ומומחים , ברפואת ילדיםהקורס מיועד למתמחים 
   .בפדיאטריה המעוניינים להעשיר את הידע שלהם באנדוקרינולוגיה של הילד

מטרת הקורס היא להקנות כלים להתמודדות עם בעיות שכיחות באנדוקרינולוגיה 
. ידי רופאים מובילים- ההרצאות יכללו סקירות עדכניות שיינתנו על. של ילדים

היבטים אנדוקריניים ; גדילה והתבגרות מינית: נושאים המרכזיים שיילמדובין ה
  .סוכרת; השמנה; של פעילות גופנית

  וירולוגית ילדים והתפתחות הילדנ –' סמסטר ב
  ולבסקי-אביבה פתאל' פרופ: מרכזת               

מטרת הקורס להקנות לרופא ילדים את הידע הדרוש לבדיקה נוירולוגית של 
יושם דגש על מצבים נוירולוגים בהם נתקל רופא הילדים בחדר . ם וילדיםילודי

, אנצפלופטיה, אטקסיה, המיון ובמרפאה הכרוכים באבחנה מבדלת כגון פרכוסים
  ורועים וסקולרים ומשברים מטבולים והטיפול האקוטי במצבים אליא, טיקים

  קהילהמתמחים ברפואת ילדים בבתי חולים ורופאי ילדים ב  :קהל היעד

  ימי שלישי על פי התאריכים המפורטים להלן בתכנית הלימודים  :המועד
16:15 – 20.15  

  אביב-אוניברסיטת תל, בפקולטה לרפואה

    

  נקודות לסמסטר 15  :נקודות זכות
  סמסטרל₪  1,200  :שכר לימוד

  

  
  
  
  
  
  
  



  סמסטר ראשון

  
  אנדוקרינולוגיה: הסמסטר נושא
  ר יעל לבנטל"ד :הסמסטר תמרכז

  
  מרצה  נושא ההרצאה  תאריך
      

   :גדילה והורמון גדילה  15.10.13
  גדילה בילדים . א
  טיפול בהורמון גדילה . ב

  
  ליאורה לזר' פרופ

  ר כנרת מזור"ד
      

  תת תריסיות מולדת ונרכשת . א  29.10.13
  התבגרות מינית . ב

  קוגלוואהרון חנ' פרופ
  ר ליאת דה פריס"ד

      
  מצבי חירום באנדוקרינולוגיה. א  12.11.13

  החלמה ממחלותהיבטים אנדוקריניים ארוכי טווח לאחר . ב
  ממאירות בילדים    

  גארש ר יעל לוי"ד
  ר דלית מודן"ד

     
   :ספורט בגיל הילדות וההתבגרות  26.11.13

  פעילות גופנית כחלק מאורח חיים בריא .  א
  נטנסיביתאי היבטים אנדוקריניים של פעילות גופנית. ב

  
  אלון אלייקים' פרופ

  ר ניצן דרור"ד
     

   :תסמונת מטבולית וסוכרת, השמנה  10.12.13
  בילדים ומתבגרים 2תסמונת מטבולית וסוכרת מסוג . א
  וגישות תחלואה, אבחנה: השמנה בילדים ומתבגרים. ב

  טיפוליות    

  
  ר אורית חמיאל"ד
  ר זהר לנדאו"ד

     
  ליפידים. א  24.12.13

   Dיטמין ו. ב
  רענן שמיר' פרופ

  ר יעל לבנטל"ד
     

  Congenital Adrenal Hyperplasia.א  07.01.14
  השלכות אנדוקריניות לטיפול כרוני בסטרואידים . ב

  נעמי וינטרוב' פרופ
  ר מריאנה רחמיאל"ד

      
21.01.14  

  
  1סוכרת מסוג . א
  סוף סמסטר מבחן. ב

  ארי-ר טל בן"ד
  ר יעל לבנטל"ד

   
  שני סמסטר

  
  נוירולוגיה והתפתחות הילד: נושא
  ולבסקי-אביבה פתאל' פרופ :הסמסטר תמרכז

 
  מרצה  נושא ההרצאה  תאריך

      
 בדיקה נוירולוגית של הילוד והילד  .א  28.01.14

  בילדים שיתוק מוחין .ב
  אביבה פתאל ' פרופ
  אביבה פתאל' פרופ

      
  והפג  הילוד של נוירולוגים סיבוכים .א  11.02.14

  עצב שריר בילדים מחלות . ב
  ר חיים בסן "ד
  ר ליאורה שגיא"ד

      
  ר שמרית אוליאל"ד  ,פרכוסי חום, קלסיפיקציה: הגישה לפרכוסים בילדים .א  25.02.14



  סטטוס אפילפטי    
  סמונות אפילפטיות בינקות ובילדותת .ב

  
  ר ברוריה בן זאב"ד

      
  זיהומיות בילדים סיבוכים נוירולוגים של מחלות . א  11.03.14

  מחלות נוירוקוטנאיות . ב
  ר חגית טולדנו"ד
  ר חגית טולדנו"ד

      
  אלינטיביות בילדים מימחלות ד .א  25.03.14

  אבחנה מבדלת וברור  :אטקסיה בילדים .ב
  ר קרן גבע"ד
  ר אנדראה ניסנקורן"ד

      
  חבלות ראש ואירועים וסקולריים בילדים .א  08.04.14

  בילדים  ראש ביכאגישה לברור  .ב
  ר שי מנשקו"ד
  ר אביבה מימוני בלוך"ד

      
    לא יתקיימו לימודים -חג פסח   15.04.14

      
  גידולי מערכת העצבים בילדים  .א  29.04.14

  מטבוליות  למחלות הגישה .ב
  ר רזי ארמרניק"ד

 - אביבה פתאל' פרופ
  ולבסקי

      
   לא יתקיימו לימודים -יום העצמאות   06.05.14

      
 הפרעות תנועה בילדים  .א  13.05.14

  לקויי למידה והפרעות קשב  .ב
  ר מיכאל רוטשטיין"ד
  ר יעל לייטנר"ד

      
  על החומר  חזרה .א  27.05.14

  מבחן סוף סמסטר .ב
 - אביבה פתאל' פרופ

  ולבסקי
 

 


