
אה״ל - ארגון המתמחים לרפואה )ע״ר(

הכנה לשלב א׳ - תוכנית מפגשים

פתיחה ואנדוקרינולוגיה31.10.19מפגש 1
ד"ר אראל בוצ'ינסקי - יו"ר ארגון דברי פתיחה16:30-17:00

המתמחים לרפואה מרשם
טרם נקבע סופיתאיך לומדים למבחן?17:00-17:45
טרם נקבע סופיתמשק סידן וזרחן18:15-20:00

אנדוקרינולוגיה14.11.19מפגש 2
ד״ר ליאת ברזילי, מאירסכרת16:30-18:00
ד"ר גדי שלומאי, שיבאמחלות בלוטת התריס ואדרנל18:30-20:00

כבד28.11.19מפגש 3
ד״ר ראומה מרגלית , שיבאהפטיטס כרונית16:30-18:00
ד״ר ליאור פרל, בלינסוןמחלת לב איסכמית 18:30-20:00

קרדיולוגיה12.12.19מפגש 4
ד"ר אביב שאול, בלינסוןאס"ק לב + קרדיומיופתיות16:30-18:00
ד"ר אבי סבג, שיבאהפרעות קצב18:30-20:00

קרדיולוגיה26.12.19 )חנוכה(מפגש 5
טרם נקבע סופיתשחמת וסיבוכיה 16:30-18:00
פרופ' עדי לייבה, אסותא אשדודיתר לחץ דם ראשוני ושניוני18:30-20:00

נפרולוגיה 09.01.204מפגש 6
 ד״ר חוסאם קאסם,  שיבאמחלות גלומרולריות16:30-18:00
ד״ר דניאל בולסלבסקי, שיבאהפרעות חומצה בסיס18:30-20:00

נפרולוגיה 23.01.2020מפגש 7
אס"ק כליות אקוטית  + 16:30-18:00

interstitial nephritis
טרם נקבע סופית

 ד״ר קרן כהן, מאיראס"ק כליות ודיאליזה18:30-20:00
ריאות06.02.20מפגש 8

 ד״ר ברק פרצוב, בלינסוןCOPD אסטמה ותפקודי ריאות 16:30-18:00
יל"ד ריאתי ומחלות ריאה 18:30-20:00

אינטרסטיציאליות
 ד״ר מייק סגל,  שיבא

גסטרו20.02.20מפגש 9
16:30-18:00GERD ד״ר עידן גורן,  בילינסון מחלה פפטית ו 
18:30-20:00IBDטרם נקבע סופית

ראומטולוגיה 13 05.03.203מפגש 10
פרופ׳ שי קיוויתי, שיבאוסקוליטיס כולל בכצ'ט16:30-18:00
18:30-20:00spondyloarthropaties ו - RAד״ר עמית דרווין,  שיבא 

ראומטולוגיה + זיהומיות19.03.20מפגש 11
16:30-18:00APLA -פרופ׳ ננסי אגמון, שיבאלופוס ו 
ד"ר טל ברוש, אסותא אשדוד זיהומים שכיחים בבית חולים18:30-20:00

זיהומיות02.04.20מפגש 12
16:30-18:00  HIV ד״ר איציק לוי, שיבאהגישה לחולה 
 ד״ר טל זילברמן, שיבאאנדוקרדיטיס18:30-20:00

המטולוגיה16.04.20מפגש 13
ד״ר אודליה עמית, איכילובהגישה לאנמיה16:30-18:00
מחלות מיאלופרוליפרטיביות 18:30-20:00

ולויקמיה
ד״ר אדריאן דואק, אסותא אשדוד 

המטולוגיה30.04.20מפגש 14
16:30-18:00 ITP מחלות קרישה ודימום )כולל

)TTP
טרם נקבע סופית

 ד״ר מירב לייבה, אסותא אשדוד לימפומה ומיאלומה18:30-20:00
בחינות01.05.20 )שישי(מפגש 15

טרם נקבע סופיתבחינת פתיחה08:30-10:30
טרם נקבע סופיתפתרון בחינת פתיחה11:00-13:00

בחינות08.05.20 )שישי(מפגש 16
 ד״ר עידן גורן, בילינסון גסטרו08:30-10:30
 ד״ר ראומה מרגלית , שיבאכבד11:00-13:00

בחינות15.05.20 )שישי(מפגש 17
טרם נקבע סופיתנפרולוגיה08:30-10:30
 ד״ר טל זילברמן, שיבאזיהומיות11:00-13:00

בחינות22.05.20 )שישי(מפגש 18
ד״ר אודליה עמית, איכילובהמטולוגיה08:30-10:30
ד״ר נדב שחם,  שיבאתרופות/הרעלות11:00-13:00

בחינות28.05.20 )שבועות(מפגש 19
 ד״ר עמית דרווין, שיבאראומטולוגיה08:30-10:30
 ד״ר ברק פרצוב, בלינסוןריאות11:00-13:00

בחינות05.06.20 )שישי(מפגש 20
 ד״ר יאיר שוורץ, שיבאאנדוקרינולוגיה08:30-10:30
 ד״ר ליאור פרל, בלינסוןקרדיולוגיה11:00-13:00

בחינות12.06.20 )שישי(מפגש 21
טרם נקבע סופיתסיכום08:30-09:00
טרם נקבע סופיתפתרון מבחן מסכם 09:00-13:00

הקורס יתקיים בסמינר הקיבוצים

בתמיכת


