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יום פתוח עבור סטאז'רים וסטודנטים בשנים הקליניות
10-10-2018
אנו שמחים להודיע כי מחלקת נשים ויולדות במרכז הרפואי ע"ש שמיר ,קמפוס אסף הרופא מארחת
סטאז'רים וסטודנטים בשנים הקליניות .אנו פונים אליכם ,המעוניינים להתמחות במחלקה מובילה
במרכז הארץ ,המתאפיינת במקצועיות ,יחסי עבודה מעולים ואווירה משפחתית חמה לצד פעילות
אקדמית ועשיה מחקרית.
המחלקה מתגאה בעשרות פרסומים מידי שנה המובילים להצגות בכנסים בארץ ובחו"ל ,ומהווים
נדבך מרכזי ב ספרות המקצועית ,ואנו קוראים לכם להיות חלק מעשיה זו במסגרת עבודות גמר.
במחלקה משולבת תכנית הוראה סדורה ,מורכבת ומושקעת למתמחים ,הכוללת הוראה פרונטלית,
הצגת מאמרים ושיעורים מעשיים בתחומי הכירורגיה והמיילדות ואף עמדת תרגול עצמי בסימולטור
לאפארוסקופי .כמו כן מושם דגש על השלמת סילבוס כירורגי בשלבים מוקדמים בהתמחות וחשיפה
קלינית עשירה ומגוונת .המחלקה מתגאה בתכניות הכנה לשלב א' ושלב ב' בליווי צמוד של בכירי
המחלקה עם אחוזי מעבר גבוהים ביותר בבחינות אלה.
ביום הפתוח תוכלו להיחשף לפעילות באגפים השונים ,חדרי הלידה  ,חדרי הניתוח (כולל ניתוחים
רובוטיים)  ,מערך היריון בסיכון ויחידת האולטראסאונד והפריון ואל אזורי הלימוד של המתמחים
ולהכיר אנשי צוות אליהם ניתן יהיה לפנות לצורך קידום מחקר ושמירה על קשר עם המחלקה.
היום הפתוח יתקיים בתאריך  10/10/2018 :התכנסות וכיבוד 09:00 :סיום משוער12:00 :
חדר ישי בות של המחלקה ליד משרדי ההנהלה (קומה  2בנין נשים וילדות)
מחכים לראותכם !
משפחת מחלקת נשים ויולדות אסף הרופא
רישום מוקדם וברורים במיילopendayassaf@gmail.com :

לוז יום פתוח : 10.10.2018

שעה

נושא

מיקום  /בכיר אחראי

09:00-09:30

התכנסות כיבוד  +דברי ברכה

חדר ישיבות

09:30-09:45

סקירה – אגף המילדות

09:45-10:15

סקירה מחלקת HRP

ד"ר וינר – מנהלת מחלקת הריון בסיכון

ומחלקת אשפוז יום

ד" ר פלדמן – מנהלת מערך אשפוז יום

10:15:10:30

סקירה מכון הUS

פרופ' מימון – מנהל יחידת ה,US

10:30-11:00

סקירה במחלקת נשים ,והיחידה

פרופ' שניידר – מנהל מחלקת נשים

האנדוסקופית

ד"ר ואקנין – סגן מנהל מחלקת נשים

(בנין נשים ויולדות קומה  2ליד משרדה
ההנהלה)
ד"ר בצר – מנהל חדרי לידה
ד"ר מוסקוביץ – סגן מנהל חדר לידה

יו"ר איגוד המילדות וגניקולוגיה

ד" ר סמורג'יק מנהלת המערך האנדוסקופי
11:00-11:15

סקירה יחידת ההפריה החוץ גופית

פרופ'' רבל

ופריון הגבר

פרופ' בן עמי

11:15-11:30

שאלות ודברי סיכום

חדר ישיבות

11:30-12:00

סיור באגפים השונים

(בנין נשים ויולדות קומה  2ליד משרדה
ההנהלה)
בקבוצות

