
 החוג לרפואה פנימית
 הקורס בשיתוף האיגוד לרפואה פנימית

INTERNAL MEDICINE 
 

 הווארד עמיטל' פרופ :ראש החוג

 דיקר דרורר "ד : מרכז החוג בלימודי המשך

  

  : מבנה הקורס

 
הערכה כי אחוז , מחולים המאושפזים במחלקות פנימיות מבטאים סוכרת  04%כ 

אשר על כן רכישת ידע חדש והתעדכנות קבועה , גבוה יותר מבטאים יתר לחץ דם 

.             בנושאים אלו מהווים אבן יסוד ואתגר מרתק בהכשרתנו כרופאים 

רות הרבות שחלו בשנים ה נעסוק בנושאים אלו תוך הצגת החידושים והתמו"בתשע

האחרונות באבחון ובטיפול עם הדגשת הקשר הקליני מעשי לעבודת היום יום 

 . במחלקות הפנימיות

 השנה תוקדש לשני תחומים 

 בית ספר לניהול וטיפול יתר לחץ דם : סמסטר א

 ר יונית מרקוס "ד: מרכזת

 בית ספר לניהול וטיפול סוכרת ומחלת ההשמנה  :סמסטר ב

 דרור דיקר ואבי לוין ר"ד:מרכז

 :מטרות הקורס

 
 בית ספר לניהול וטיפול יתר לחץ דם  :סמסטר א

 . עדכון החידושים בניהול וטיפול החולה עם יתר לחץ דם באשפוז ובקהילה

 בית ספר לניהול וטיפול סוכרת ומחלת ההשמנה   :סמסטר ב

והטיפולים החדשים עדכון הניהול והטיפול בחולה המטבולי תוך סקירת הגישות 

 .במסגרת האשפוז במחלקה פנימית ובקהילה 

 

 :קהל היעד
רופאי משפחה ורופאים , ברפואה פנימית ובתת מקצועותיה ומומחיםמתמחים 

מתחומים אחרים המבקשים לרכוש ידע עדכני ביותר בכל הקשור לטיפול בחולה עם 

 . יתר לחץ דם ולטיפול בסוכרת ומחלת ההשמנה 

 :המועד
 על פי התאריכים המצוינים בתכנית להלן, לשבועייםאחת , 'ב ימי

 04:01 – 03:64בין השעות ' חלק א

 03:64 – 00:44בין השעות ' חלק ב

 , בניין הפקולטה לרפואה :המקום

 מספר החדר יעודכן בלוח האלקטרוני בכניסה לבניין

 נקודות לסמסטר 01 :נקודות זכות

 לסמסטר₪  0,244 :שכר לימוד

 .מוקדם ככל שניתן, שינויים ועדכונים בתכנית יפורסמו באתר האינטרנט

 :ס"אנו ממליצים לעקוב באמצעות אתר ביה

http://med.tau.ac.il/cme-25 

 

 

 

 

 

 

 



 סמסטר ראשון

 
 מרצה נושא ההרצאה תאריך

   

 המה התחדש בפתופיזיולוגי, יתר לחץ דם .א 03.04.01

סדנה מעשית של , למדוד לחץ דם  כיצד.ב

 שיטות המדידה השונות ופענוח הולטר לחץ דם

 ר טליה וולק"ד

 ר עידו בן דב "ד

   

 2401 –הגישה לאבחון וטיפול יתר לחץ דם .א 42.00.01

השווה והשונה בטיפול ביתר לחץ דם בחולה .ב

 מטבולי 

 אהוד גרוסמן ' פרופ

 ר דרור דיקר "ד

   

 השווה והשונה בטיפול בלחץ דם בגיל מבוגר .א 03.00.01

  לחץ הדם בגיל הצעיר .ב

 ר אדוארדו פודחרני"ד

  ר מיכל יעקובי "ד

   

 ומצבי חירום הגישה ליתר לחץ דם באשפוז .א 64.00.01

  לחץ דם עמיד לטיפול .ב

 ר עדי לייבה"ד

 ר שוקי לשם "ד

   

 יתר לחץ דם אנדוקריני .א 00.02.01

 דםהנובע מטיפול אנטיאנגיוגנייתר לחץ .ב

 נפתלי שטרן ' פרופ

 וס ר יונית מרק"ד

   

 יתר לחץ דם ממקור כלייתי .א 20.02.01

מקומם -טיפולים פולשניים ביתר לחץ דם. ב

 ?2401ב

 רנין 'ר גיל צ"ד

 יוני שרעבי' פרופ

   

  ייתר לחץ דם ותפקוד קוגניטיב.א 00.40.03

 כלי הדםשל תפקוד  וסקולארית  ההערכ.ב

 וס קר יונית מר"ד

 ר מריאנה ירון "ד

 

 ₪ 0521התשלום עבור סימסטר הינו 

בבתי חולים של שרותי בריאות כללית ) ח אפשרות של החזרים "קופ/ מומלץ לברר בכל בית חולים

בבית חולים . /53ל והקופה משתתפת ב "מהסכום הנ /03הרופא חותם על טופס ומהמשכורת מורד 

 (.  אין החזריםש "בתה.  /53איכילוב יש גם החזר של 

 

 

 


