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zillk dibxexika jynd icenil
ly dibxexikl begd ,aia` lz zhiqxaipe` ly dibxexikl begd seziya
`dibxexikl begde ,abpa oeixeb oa zhiqxaipe

dtiga oeipkhd ly

 8בספטמבר2009 ,
לכבוד
מתמחים בכירורגיה כללית
מומחים בכירורגיה כללית
מנהלי המחלקות הכירורגיות
הנדון :לימודי המשך בכירורגיה כללית
שלום רב,
אנו שמחים לבשר על השקתה של תכנית חדשה ללימודי העשרה בכירורגיה כללית,
במסגרת לימודי ההמשך בכירורגיה ,אשר נועדה להפוך אותה לממוקדת ואטרקטיבית
יותר ,תוך שימת דגש על חשיפה לגישות טיפוליות שונות ,פיתוח חשיבה כירורגית ,והכנה
לבחינות ההתמחות.
לימודי ההמשך בכירורגיה ,אשר בעבר היו שייכים לחוג לכירורגיה של אוניברסיטת תל
אביב ,הפכו לפרויקט משותף של בתי הספר לרפואה של אוניברסיטת תל אביב ,הטכניון,
ואוניברסיטת בן גוריון )ואשר ימשיך לחסות תחת הגג של בית הספר ללימודי המשך של
אוניברסיטת תל אביב( .בהתאם לכך ,נבחרו מרכזי ימי העיון והמרצים השונים משלושת
בתי הספר הנ"ל ,ושיתוף פעולה זה אפשר לבנות ימי עיון הכוללים את טובי המומחים בכל
תחום.
מתכונת הקורס תתבצע בימי שישי פעם בחודש )במקום פעם בשבועיים עד עתה( ,בכדי
להקל על המתמחים לפנות זמן להשתתפות ,ולהקל על המחלקות לשחרר את המתמחים
ללימודיהם .הסמסטר הראשון יפתח ב  ,30/10/09וימי העיון יתחילו בשעה  9ויסתיימו
בשעה  ,1עם הפסקה של כ  30דקות.
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תכנית ההוראה תתבסס על סילבוס תלת שנתי ,שיקיף את מרבית הנושאים העיקריים
בכירורגיה כללית .השנה הראשונה הוקדשה למערכת העיכול ,תחת הכותרת " מערכת
העיכול-מהפה עד פי הטבעת"
תפיסת ההוראה היא כי תפקיד המחלקות המלמדות הוא להקנות את בסיס הידע
בכירורגיה ,ותפקיד לימודי ההמשך הוא לחדד דעות וגישות שונות ,מחלוקות וחידושים,
תוך שימת דגש על הקניית החשיבה הכירורגית .לכן ,השאיפה היא לבחור בכל יום עיון
מספר קונטרוברסיות בתחום הנדון ,ולהקיף אותן ממספר כוונים ,בכדי שהמתמחים יחשפו
לגישות שונות ולמחשבה כירורגית מגוונת ,שתאפשר לכירורג בעל חשיבה רחבה לברור
מביניהן את הנכונה ביותר לנסיבות המקרה.
בנוסף ,ישולבו בימי העיון ססיות מובנות המיועדות לעזור למתמחים להתכונן לבחינות
ההתמחות ,כגון שאלות רב ברירתיות בנושא הנלמד ,בסגנון שאלות שלב א' ,ומקרה
מתגלגל בנוסח שאלות שלב ב' ,תוך השתתפות פעילה של הקהל והמרצים ,בדגש על
מחשבה כירורגית רחבה ובחירה בין מספר אפשרויות.
תכנית ימי העיון במסגרת לימודי ההמשך לשנה זו מצורפת למכתב זה .אנו קוראים לכל
המתמחים בכירורגיה ,למומחים הצעירים ,וכל מי שחש שקורס כזה יכול לתרום להכשרתו,
להקדים ולהירשם לקורס.

בברכה,
פרופ' יצחק לוי ,ראש החוג לכירורגיה באוניברסיטת בן גוריון
ד"ר דורון קופלמן ,ראש החוג לכירורגיה של הטכניון בן גוריון
פרופ' משה שבתאי ,ראש החוג לכירורגיה באוניברסיטת תל אביב
ד"ר עודד זמורה ,מרכז לימודי המשך בכירורגיה כללית
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בית הספר ללימודי המשך של אוניברסיטת תל אביב
בשיתוף החוג לכירורגיה של אוניברסיטת תל אביב ,החוג לכירורגיה של
אוניברסיטת בן גוריון בנגב ,והחוג לכירורגיה של הטכניון בחיפה

לימודי המשך בכירורגיה כללית
אוניברטיטת תל אביב -פרופ' משה שבתאי
ראשי החוגים
הטכניון :ד"ר דורון קופלמן
לכירורגיה:
אוניברסיטת בן גוריון :פרופ' יצחק לוי
ד"ר עודד זמורה
מרכז הקורס:
לחדד דעות וגישות שונות ,מחלוקות וחידושים ,תוך
מטרות הלימודים:
שימת דגש על הקניית החשיבה הכירורגית.
הקנית ערכי התיחסות ודיון ברוח -
Evidence based surgery / medicine
 .4חשיפה לנושאים ייחודיים
 .5הכנת המתמחים בכירורגיה לבחינות ההתמחות
תכנית הלימודים מהוה חלק מסילבוס תלת-שנתי,
מתוך מגמה לכיסוי שיטתי של הנושאים המרכזיים
למתמחה בכירורגיה
קהל היעד:
מתמחים ומומחים בכירורגיה כללית
מתמחים ומומחים במקצועות נוספים בהתאם לנושאי
הדיון
יום ו' ,אחת לחודש
המועד:
בין השעות  13:00 - 09:00הרצאות על פי התכנית
המפורטת.
בניין הפקולטה לרפואה
המקום:
 15נקודות לסמסטר
נקודות זכות:
 ₪ 650לסמסטר
שכר לימוד:
שינויים ועדכונים בתוכנית יפורסמו באתר האינטרנט ,מוקדם ככל שניתן .אנו
ממליצים לעקוב באמצעות אתר ביה"סhttp://med.tau.ac.il/cme/doc/12.doc :
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סמסטר ראשון
מרכז

תאריך

נושא

30.10.09

מחלות שפירות של הושט -האם עדיין ד"ר ז'ילבר סבג
מחלות כירורגיות?
אוניברסיטת בן גוריון

27.11.09

קרצינומה של הושט

ד"ר אלון בן-נון
אוניברטיטת תל אביב

01.01.10

גידולים של הקיבה

ד"ר ז'ילבר סבג
אוניברסיטת בן גוריון

29.01.10

מחלות שפירות של המעי הגס

ד"ר ניר וסרברג
אוניברטיטת תל אביב

סמסטר שני
תאריך

נושא

מרכז

26.02.10

מחלות מעי דלקתיות

דר' בנימין פרסון
הטכניון

26.03.10

דימום מדרכי העיכול העליונות -אופציות דר' יעל קופלמן
הטכניון
טיפוליות
דר' דורון קופלמן
הטכניון

30.04.10

קרצינומה של המעי הגס והרקטום

28.05.10

מחלות פי הטבעת  /הגישה לפרולפס של ד"ר שמואל אביטל
אוניברטיטת תל אביב
הרקטום
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