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 לימודי המשך ברפואת ילדים
 שמעון רייף' פרופ :ראש החוג

 ר ריבי טאומן"ד :קורסה תמרכז

 בילדים מחלות זיהומיות -סמסטר א  :מטרות הלימודים

 

 אלי סומך' פרופ ,ר מיכל שטיין"ד :מרכזים               

 

הקורס מיועד להעשיר את הידע וההבנה של רופא הילדים 

הוות את הסיבה העיקרית לתחלואה במחלות זיהומיות אשר מ

הקורס כולל פרקים הדנים בשימוש מושכל במעבדה . בילדים

פרק על , המיקרוביולוגית ובתכשירים האנטיביוטיים השונים

חיסוני הילדות וכן מתן כלים להתמודדות עם מחלות זיהומיות 

למומחים ו הקורס מיועד למתמחים ברפואת ילדים .בילוד ובילד

עוניינים להעשיר את הידע שלהם ולשפר את בפדיאטריה המ

 . מיומנותם באבחנה ובטיפול במחלות זיהומיות

 

 נפרולוגיה –סמסטר ב 

 ר רוקסנה קלפר"ד: מרכזת               

מיועד להקנות לרופא הילדים הראשוני ידע בסיסי וגישה  הקורס

, זיהומים בדרכי השתן, למצבים של מומים מולדים בדרכי השתן

בירור וטיפול ראשוני בהפרעות , להערכת התפקוד הכליתישיטות 

פרוטאינוריה , המטוריה ותסמונת נפריטית: כליותיות שכיחות כמו

יתר לחץ דם , הפרעה במאזן המלחים והמים, ותסמונת נפרוטית

תנתן סקירה על . והפרעות הקשורות להתפתחות אבני כליה

חים ברפואת הקורס מיועד למתמ. הסיבות הגנטיות למחלות כליה

מתמחים בנפרולוגיה ומומחים בפדיאטריה המעוניינים , ילדים

 . להעשיר את הידע שלהם בנפרולוגיה של הילד

 מתמחים ברפואת ילדים בבתי חולים ורופאי ילדים בקהילה :קהל היעד

 אחת לשבועיים', ימי ג :המועד

 14:71 – 11:11בין השעות ' חלק א

 01:11 – 10:11בין השעות ' חלק ב

 , בניין הפקולטה לרפואה :המקום

 נקודות לסמסטר 11 :נקודות זכות

 סמסטרל₪  1,011 :שכר לימוד

 .מוקדם ככל שניתן, שינויים ועדכונים בתוכנית יפורסמו באתר האינטרנט

 :ס"אנו ממליצים לעקוב באמצעות אתר ביה

http://www.tau.ac.il/medicine/cme/docs/22.doc 
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 סמסטר ראשון

 
 מרצה נושא ההרצאה תאריך

   

 חיסונים. א 01.11.10

 חום ונויטרופניה. ב

 זיהומי עצם ומפרקים. ג

 ר מיכל שטיין"ד

 ר גליה ברקאי"ד

 ר גילת לבני"ד

   

 מחלות פריחה. א 11.11.10

 זיהומי מערכת העיכול. ב

 ר דיאנה טשר"ד

 שי אשכנזי' פרופ

   

 זיהום בהרפס בילוד. א 01.11.10

 VP SHUNT INFECTIONS. ב

 זיהומים מולדים. ג

 אלי סומך' פרופ

 אשר ברזילי' פרופ

 יעקב אמיר' פרופ

   

 חום בילוד. א 17.10.10

 הגישה לילד עם חום ושיעול. ב

 לימפאדניטיס חריפה. ג

 ר אפי בילבסקי"ד

 דוד גרינברג' פרופ

 ר ישי חיימי"ד

   

 AIDS. א 10.10.10

 ופא המטפלאינטראקציה בין המעבדה לר. ב

 מצבי חירום. ג

 ר גיורא גוטסמן"ד

 נתי קלר' פרופ

 ר מירב מור"ד

   

 אנטיביוטיקה. א 11.11.11

 זיהומי ליין. ב

 איתמר שליט' פרופ

 איציק לוי' פרופ

   

 מנינגיטיס ואנצפליטיס. א 11.11.11

 STD. ב

 מקרה מתגלגל. ג

 גריסרו-ר גליה סואן"ד

 ר תמר גוטסמן"ד

 ר ישכה קלטר"ד

   

 חזרה למבחן. א 01.11.11

 מבחן.  ב

 ר מיכל שטיין"ד
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 סמסטר שני

 
 מרצה נושא ההרצאה תאריך

   

 אמבריוגנזיס, מבנה ותפקוד הכליה: הקדמה. א 11.10.11

 ומומים מולדים במבנה הכליה    

 שיטות להערכת התפקוד הכלייתי. ב

 ר רוקסנה קלפר"ד

 

 ר רוקסנה קלפר"ד

   

 עות במשק המים והנתרןהפר. א 11.10.11

 הפרעות במשק האשלגן. ב

 אבשלום פומרנץ' פרופ

 ר עמית דגן"ד

   

 בסיס -הפרעות במאזן חומצה. א 11.11.11

 זרחן ומגנזיום, הפרעות במשק הסידן. ב

 מיכאל גולדמן' פרופ

 ר דנית בלומנטל"ד

   

 הגישה להמטוריה ותסמונת נפריטית. א 11.11.11

 יה ותסמונת נפרוטיתבירור פרוטאינור. ב

 ר מרים דוידוביץ"ד

 ר מרים דוידוביץ"ד

   

 אי ספיקת כליות חריפה. א 10.17.11

  Vesicouretral-זיהומים בדרכי שתן ו. ב

    Reflux 

 ר עירית קראוזה"ד

 ר דנית בלומנטל"ד

   

  לא יתקיימו לימודים -יום העצמאות  11.17.11

   

 גנטיות / תיותמחלות כליה תורש. א 01.17.11

 אבני כליה ונפרוקלצינוזיס. ב

 יעקב פרישברג' פרופ

 מיכאל גולדמן 'פרופ

   

 יתר לחץ דם בילדים. א 14.11.11

   RRTשיטות , אי ספיקת כליות כרונית .ב

   (Renal Replacement Therapy) ,דיאליזה 

 ר עירית קראוזה"ד

 ר רוקסנה קלפר"ד

   

 ילדיםהשתלות כליה ב. א 01.11.11

 מבחן .ב

 ר עמית דגן"ד

 ר רוקסנה קלפר"ד

 

 


