
  אלקטיב שנה ו'

  המערך הקרדיולוגי מרכז רפואי ת"א – תכנית לימוד
  שבועות  4 – משך סבב הלימוד

  סטודנטים 2 – מס' הסטודנטים בכל יחידה מלמדת
  wexlerd@tasmc.health.gov.il  0524266761. נייד: דר' דב וקסלר – טיוטור ראשי

  

  

  

  26/11/2010 – 20100/131/ :ראשוןסבב 

  

  4.11.10עד  31.10.10שבוע ראשון: 

  
  יום א'    

31/10/10  

  יום ב' 

 1/11/10  

  יום ג'  

2/11/10  

  יום ד'  

3/11/10  

  יום ה'  

4/11/10  

  ישיבת בוקר  7:30
  

  ישיבת בוקר  ישיבת בוקר  ישיבת בוקר  ישיבת בוקר

  יחידה לטיפול נמרץ לב  14:00 – 9:00
  :ראירופא אח

  פרופ' אריה רוט/
  דר' יהודה לוי

  :תכנית
  ביקור ביחידה
  קבלת חולים
  לקיחת דמים

  

  יחידה לטיפול נמרץ לב
  :רופא אחראי

  פרופ' אריה רוט/
  דר' יהודה לוי

  :תכנית
  ביקור ביחידה
  קבלת חולים
  לקיחת דמים

  יחידה לטיפול נמרץ לב
  :רופא אחראי

  פרופ' אריה רוט/
  דר' יהודה לוי

  :תכנית
  ור ביחידהביק

  קבלת חולים
  לקיחת דמים

  יחידה לטיפול נמרץ לב
  :רופא אחראי

  פרופ' אריה רוט/
  דר' יהודה לוי

  :תכנית
  ביקור ביחידה
  קבלת חולים
  לקיחת דמים

  יחידה לטיפול נמרץ לב
  :רופא אחראי

  פרופ' אריה רוט/
  דר' יהודה לוי

  :תכנית
  ביקור ביחידה
  קבלת חולים
  לקיחת דמים

  

  
  



  11/11/10 – 7/11/10 שבוע ראשון
  

    יום א'  

7/11/10  

   יום ב'

 8/11/10  

    יום ג'

9/11/10  

    יום ד'

10/11/10  

    יום ה'

11/11/10  

  ישיבת בוקר  7:30
  

  ישיבת בוקר  ישיבת בוקר  ישיבת בוקר  ישיבת בוקר

  ייעוצים  14:00 – 9:00
  :רופא אחראי

  דר' דב וקסלר/
  דר' בלה קויפמן/ 
  דר' שמעון בראון

  :תתכני
ליווי היועץ הקרדיולוגי 
  במחלקות בית החולים

  

  מרפאות
  אי ספיקת לב
  הפרעות קצב
  :רופא אחראי

  דר' דב וקסלר/
  פרופ' סמי ויסקין/
  דר' אהרון גליק

  :תכנית
דיון על חולי אי ספיקת 

  לב, 
הפרעות קצב 

אינדיקציות להשתלת 
  קוצבים

  

  צנתורים
  :רופא אחראי

  פרופ' שמואל בנאי/
  קלשטיין/דר' אריק פינ

  דר' אמיר הלקין
  :תכנית

  צנתור אבחנתי
  צנתור טיפולי

  צנתורים
  :רופא אחראי

  פרופ' שמואל בנאי/
  דר' אריק פינקלשטיין/

  דר' אמיר הלקין
  :תכנית

  צנתור אבחנתי
  צנתור טיפולי

  מרפאת אי ספיקת לב
  :רופא אחראי
  דר' דב וקסלר

  :תכנית
  דיון מקרים

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  18/11/10 – 14/11/10  שלישישבוע 
  
  יום א'   

14/11/10  

  יום ב' 

15/11/10  

  יום ג' 

16/11/10  

  יום ד' 

17/11/10  

  יום ה' 

18/11/10  

  ישיבת בוקר  7:30
  

  ישיבת בוקר  ישיבת בוקר  ישיבת בוקר  ישיבת בוקר

  יחידה לטיפול נמרץ לב  14:00 – 9:00
  :רופא אחראי

  פרופ' אריה רוט/
  דר' יהודה לוי

  :תכנית
  יחידהביקור ב

  קבלת חולים
  לקיחת דמים

  

  יחידה לטיפול נמרץ לב
  :רופא אחראי

  פרופ' אריה רוט/
  דר' יהודה לוי

  :תכנית
  ביקור ביחידה
  קבלת חולים
  לקיחת דמים

  יחידה לטיפול נמרץ לב
  :רופא אחראי

  פרופ' אריה רוט/
  דר' יהודה לוי

  :תכנית
  ביקור ביחידה
  קבלת חולים
  לקיחת דמים

  אקו
  :רופא אחראי

  ר' דב וקסלר/ד
  דר' בלה קויפמן

  :תכנית
  TTEאקו 

TEE  
  אקו במאמץ

דיון על מקרים ופענוח 
  בדיקות אקו

  אקו
  :רופא אחראי

  דר' דב וקסלר/
  דר' בלה קויפמן

  :תכנית
  TTEאקו 

TEE  
  אקו במאמץ

דיון על מקרים ופענוח 
  בדיקות אקו

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  25/11/10 – 21/11/10  רביעישבוע 
  
  יום א'   

21/11/10  

  יום ב' 

22/11/10  

  יום ג' 

23/11/10  

  יום ד' 

24/11/10  

  יום ה' 

25/11/10  

  ישיבת בוקר  7:30
  

  ישיבת בוקר  ישיבת בוקר  ישיבת בוקר  ישיבת בוקר

  ייעוצים  14:00 – 9:00
  :רופא אחראי

  דר' דב וקסלר/
  דר' בלה קויפמן/ 
  דר' שמעון בראון

  :תכנית
קרדיולוגי ליווי היועץ ה
  החולים במחלקות בית

  

  מרפאות
  אי ספיקת לב
  הפרעות קצב
  :רופא אחראי

  /דב וקסלרדר' 
  פרופ' סמי ויסקין/
  דר' אהרון גליק

  :תכנית
דיון על חולי אי ספיקת 

  לב, 
הפרעות קצב 

להשתלת ת אינדיקציו
  קוצבים

  

  צנתורים
  :רופא אחראי

  /שמואל בנאיפרופ' 
  אריק פינקלשטיין/דר' 

  דר' אמיר הלקין
  :תכנית
  אבחנתיצנתור 

  צנתור טיפולי

  צנתורים
  :רופא אחראי

  פרופ' שמואל בנאי/
  דר' אריק פינקלשטיין/

  דר' אמיר הלקין
  :תכנית

  צנתור אבחנתי
  צנתור טיפולי

  מרפאת אי ספיקת לב
  :רופא אחראי

  דב וקסלר דר'
  :תכנית

  דיון מקרים

 


