
  2014 ינואר 07 

  

  לכבוד

  _______ רפואי מרכז, נשים ויולדות אגףמנהל 

  ' _________פרופ/ר"ד

  

  __________ ךבתארי) כולל תרגול במודל חזיר( בפרינאוםלתיקון קרע  הסדנ: הנידון

  

  .לצוות מחלקתך" סדנא לתיקון קרע בפרינאום לאחר לידה"שמחנו לקבל את הזמנתך להעברת 
. בחדר הלידה בעבודתנוע בפרינאום בעקבות לידה הוא מצב שכיח שאנו נתקלים בו מדי יום קר

  . חשיבות רבה נועדה לאבחנת דרגת הקרע ולאופן הטיפול בו
העלאת החברה לאורוגינקולוגיה ורצפת האגן יוזמת סדנא ראשונית וייחודית שמטרתה 

  ). במודל חזיר Hands-onכולל תרגול ( עקרונות הטיפול בקרעים לימודו רמת האבחנה, המודעות
  .ינוותבהם ותתרום לבריאות מטופל אנו מאמינים כי הדרכה זו תשדרג את האבחנה והטיפול

 בקיבוץ החי לחקר המכון ובשיתוף האגן ורצפת לאורוגינקולוגיה החברה בחסות נערכת הסדנא
  .להב

צורך תרגול ולציוד הניתוחי הקבוע לספינקטרים ל, למרצים ולמדריכים, אנו אחראים לתכני ההרצאות
  ).אליסים ומחזיקי מחט, פאנים, מספריים(

  :המחלקה המארחת תדאג לציוד הבא

 .חדר הרצאות ותרגול .1
 ).ומסך ,רמקולים, מקרן, מחשב(אפשרות של הצגת מצגות  .2
 .כולל כפפות ללא טלק, )ילא חייב להיות סטריל(כפפות בגדלים שונים  .3
 .מכל סוג לכל רופא 3). אפסים PDS 3 -ים ואפס 3ויקריל (חוטי תפירה  .4
 .נייר לכיסוי שולחנות תגיליונו .5
 .סינרים מניילון .6
 .שקיות אשפה .7
 .פחים לציוד מתכלה כולל פחים מיוחדים למחטים .8
 .ניירות לחים לניגוב .9

 .ניילון לכיסוי השולחן .10
  

  .ק'אותו יש להעביר בצ ,₪ 5000עלות הקורס היא 
ק יש להעביר 'את הצ, "האגן  ורצפת לאורוגינקולוגיה הישראלית רההחב : "ק יש לכתוב עבור'את הצ

  .  רמת גן, 35בוטינסקי 'ז: מההסתדרות הרפואית ולשלוח לכתובת)  03-6100478(לרחל שריד 
  

  .נעשה את המיטב בהעברה ובהבהרת נושא בסיסי וחשוב זה
  . אנא השתמשו בעמוד המצורף למכתב זה כתבנית ליצירת הזמנה

  .אין לשנות את צוות המרצים או המדריכים מבלי ידיעתנו או אישרנו
  
  

  בברכה
  

  מרכז הסדנא   –ר גינת שמעון "ד
  ר החברה לאורוגינקולוגיה ורצפת האגן"יו – לביא יובל ר "ד
  
  

  



         

קרעים  ןהאחריות לקביעת כשירות רופא זה או אחר לבצע תיקו. ללימוד בלבדהקורס מיועד 
בין אם (הל המחלקה ונקבעת על ידו במחלקתו נתונה בידי מנ, בפרינאום על דרגותיהם השונות

  ).כירורג או פרוקטולוג, מדובר בגינקולוג

 

  

  

. בחדר הלידה בעבודתנומצב שכיח שאנו נתקלים בו מדי יום  בעקבות לידה הוא בפרינאוםקרע 

החברה לאורוגינקולוגיה ורצפת . עדה לאבחנת דרגת הקרע ולאופן הטיפול בוחשיבות רבה נו

עקרונות  לימודו רמת האבחנה, העלאת המודעותייחודית שמטרתה ראשונית ו יוזמת סדנא האגן

  . )במודל חזיר Hands-onכולל תרגול ( הטיפול בקרעים

  

  .ינוותלבריאות מטופל בהם ותתרום אנו מאמינים כי הדרכה זו תשדרג את האבחנה והטיפול

  

 בקיבוץ החי לחקר המכון ובשיתוף האגן ורצפת לאורוגינקולוגיה החברה בחסות נערכת הסדנא

  .להב

   

  :______יום  _______,ך בתארי) כולל תרגול במודל חזיר( בפרינאוםהסדנא לתיקון קרע  ניתתכ
  

    התכנסות  8:30 – 8:00
      

8:30 – 8:50  

  

  ואפידמיולוגיהפיזיולוגיה , אנטומיה

  
  )משתנה - מרצה בצוות המדריכים(

      

8:50 – 9:20  

  

  אבחנה 

  
  )משתנה - מרצה בצוות המדריכים(

      

9:20 – 9:40  

  

  )וידאו(+ תיקון 

  
  )משתנה - מרצה בצוות המדריכים(

      

9:40 – 10:10  

  

  המלצות ומעקב

  
  )משתנה - מרצה בצוות המדריכים(

      

10:10 – 10:40  

  

  מניעה

  
  )משתנה - ה בצוות המדריכיםמרצ(

      

    הפסקה 11:00 – 10:40
      

    תרגול במודל של ספינקטר חזיר 12:00 – 11:00

      

     

  


