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 רקע  

וסקולריות התפתחו מאוד עם  -בשנים האחרונות רפואת הלב והטיפול בחולים עם מחלות קרדיו
ב  ןהיווצרות והטיפול  האבחון  גם  רבות.  ספציפיות  התמחויות  תתי  עחשל  קרדיוולה  מחלה  -ם 

התפתחו   אקוטית  טכנולוגי   בות,רוסקולרית  אמצעים  חדשים  יוכוללים  תרופתיים  טיפולים  ם, 
הקרדיו  החולים  האוכלוסייה,  להזדקנות  במקביל  כן,  כמו  פולשניים.  טיפולים  של  רחב  -ומגוון 

וסובלים לעיתים קרובות ממחלות רקע מרובות המצי יותר  ות  ב וסקולריים האקוטיים מבוגרים 
ים במטרה  יחידות לטיפול נמרץ לב התפתחו לפני מספר עשורהר נוסף בפני הרופא המטפל.  אתג

כיום,   אולם  הלב.  שריר  של  חד  אוטם  עם  בחולים  חיים  מסכנות  קצב  בהפרעות  ולטפל  לנטר 
אלא במגוון רחב של    , יחידות לטיפול נמרץ לב מטפלות לא רק בחולים עם תסמונת כלילית חדהה

 וסקולריים.  -מצבים קרדיו 

והטיפוליים העדכניים  הכר הקנה  מזו    השתלמות  האבחנתיים  כל האמצעים  בהם,  עם   והשימוש 
המאושפז  בות  מיומנו הקרדיווסקולרי  למטופל  ביותר  גבוהה  ברמה  קליניות  החלטות  קבלת 

נמרץ. לטיפול  הטיפולשמ  קרדיולוגה  ביחידה  את  מורכבות  נהל  קרדיאליות  את    בבעיות  ועבר 
להשתמש בכל אמצעי האבחון והטיפול ולהכיר את האינטראקציות של    מסוגלהיה  יתלמות,  ההש

 המחלה והטיפול עם שאר מערכות הגוף.  

 משך ההשתלמות 

 : חודשים במשרה מלאה 12

 חודשים  5  - יחידה לטיפול נמרץ לב •

ביחידת טיפול    ד מחצית מהתקופה תתבצע אפשר שעו  ,חודשים  3  -  יחידה לטיפול נמרץ כללי •
 )ראו נספח ג'(  מייפננמרץ 

 חודשים  2 - ל הרדמת ניתוחי לבולכ בל  יחידה לטיפול נמרץ ניתוחי •

 חודש אחד  - אקו לב )בדגש על אקו תוך ושטי( •

 חודש אחד   - יחידת אי ספיקת לב מתקדמת כולל אמצעי תמיכה מכאניים •

של לתקופה  שהיא  סיבה  מכל  מההשתלמות  להיעדר  על    אניתן  ההשת  10%תעלה  למות  מאורך 
 . תקופת ההשתלמותהיעדרות זו תיחשב כחלק מה. לכו

 צע את ההשתלמות במשך שנתיים בחצי משרה. לבן  תינ

   דרישות הבסיס 

 תואר מומחה בקרדיולוגיה. 

 מטרות ההשתלמות  

 יות בתחומים הבאים : ומיומנו מטרות ההשתלמות הן להקנות ידע 

ם לגרום להחמרה  היכולי  םכרונייבמגוון רחב של מצבים קרדיאליים אקוטיים ואבחון וטיפול   .1
 קלינית ואף למוות.  

 .כשל רב מערכתיאבחון וטיפול ב .2

 הטיפול ארוך הטווח לאחר הייצוב הראשוני של המטופל.  נון תכ .3
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כיום  הכרת   .4 והטיפוליים העומדים  האבחנתיים  בדיקות  האמצעים  הכולל  הקרדיולוג  לרשות 
א דוגמת:  אק.ק.שונות  ה)כב  ל  וג,  ושטי(,  תוך  לב  אקו  פולשנית  דולל  לא  קרדיאלית  מיה 

לב,   שלהם, MRIו    CT)מיפויי  הפענוח  ואת  פולשניות  ולא  פולשניות  המודינמיות  מדידות   ,)
 קרדיולוגיה פולשנית והתרופות הקרדיאליות השונות.  

ה .5 ודפיברילטציוהכרת  לב  קוצבי  הניטור,  מכשירי  כולל  מלאכותית  מ  ם,ירוד  הנשמה  כשירי 
פולשנית(, דיא ולא  )ל)פולשנית  ,  (ECMO  ,LVADיזה ואמצעים מכנים לתמיכה המודינמית 

   .ציודשימוש בורכישת מיומנות ב

 . וסקולריות-הכרה מקיפה של התרופות הקרדיו  .6

 . תפקוד הכבד, אי ספיקה כלייתית וזיהומיםבהפרעות לא קרדיאליות דוגמת הפרעה בפול טי .7

 .   טיוה, סדציה ואנלגטיקה לחולה הקרדיאלי האקזנ בה ת יוויומנ רכישת מ .8

 והמיומנויות שלבי רכישת הידע

את היעדים  ב, על המשתלם  טיפול מירבי בטיפול נמרץ ל  רכוש עצמאות ומיומנויות במתןעל מנת ל
 : לך תקופת ההכשרההבאים במה 

 :  1 רמה •

 בחירה של אמצעי אבחון  –

 לו בדיקות א  פענוח –

   הטיפול המתאים בחירת –

 ן כולל את ביצוע הפעולות עצמ שלב זה אינו –

   : 2 הרמ •

 . ול נמרץ לביה או בפיקוח של רופא בעל הכשרה בטיפביצוע הפעולות בהנח  -

מבדלת, אפשרויות טיפול,    ההפתופיזיולוגיה, פרזנטציה קלינית, בדיקות עזר, אבחנ  הבנת -
 .ניוניתסיבוכים, ואפשרויות למניעה ש

 . ח ב'(פס)ראו נ  ביצוע הפעולות באופן עצמאי ללא פיקוח:  3 רמה •

 . ספח ב'ופירוט הרמות בנ ספח א'ויות בנוהמיומנ   עראו פירוט היד

ירכוש מיומנויות ברמה   ב  3לרמה  .  2ורמה    1במהלך ההשתלמות המשתלם  יגיע  סיום  המשתלם 
 .ההשתלמות
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 דרישות מהמשתלם  

 ת. חלת השתלמות למועצה המדעיעל המשתלם להגיש בקשה להת •

קורס   • להשלים  נדרש  המשתלם  ההכשרה,  תקופת  בחיבור  על ו  מירש  ECMOבמהלך  נת  את 
 . של הקורס מכהההס

 יעודי. יס פנקבפרוצדורות ה מקרים ואת ה המשתלם נדרש לתעד  •

 המשתלם להגיש :מות על  סיום ההשתלב •

 בקשה לסיום השתלמות  –

 חידה והמלצה טופס הערכה של מנהל הי  –

 ECMOתעודת סיום קורס  –

 הנדרשות, על פי נספח ב' ת של הפעולות רשימה מפורט –

 ספרות מקצועית 

 : ת ביותר שלינהמהדורה העדכ 

The ESC textbook of Intensive and Acute cardiovascular care, Oxford 
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 ים הנדרשוהמיומנויות הידע רשימת  –א'   נספח

 יפה  לילית חרתסמונת כ .1
 

 מטרות ידע מיומנויות גישות
אסטרטגיית   - של  נכונה  בחירה 

 הטיפול לכל מטופל. 

מהיר - וטיפול  בסיבוכים    זיהוי 
 יים.רשאפ

בהחלטות   - השתתפות 
ועד  דר  מח   הטיפולית המיון 
 לשחרור.

על  עם    התייעצות  - עמיתים 
)דימות,  נו פרטניים  שאים 

ל ניתוח  ב  צנתור, 
 ולוגיה(. אלקטרופיזיו

על  יוד - ולמשפחתו  למטופל  וח 
הטיפוליות   ההחלטות 

 והפרוגנוזה. 

לגבי   - ומשפחתו  המטופל  חינוך 
 רפואה מניעתית שניונית. 

עלהקפד - מ   ה  ססת  וברפואה 
ובח הטיפול  הנחיות  ירת 

הספרות    טביהמי פי  על 
 המדעית העדכנית. 

 

השתתפות  פצי*או - ונלי* 
של   נט"ן  צוותי  עם  בעבודה 

 . ברמת השטח"א  מד

נ  - קל ניתוח  אק"ג  תונים  יניים, 
לאבחנת   מעבדה  ובדיקות 

 אוטם לבבי חריף. 

להערכת   - סיכון  במדדי  שימוש 
כלילית   תסמונת  עם  מטופלים 

 חריפה.

פייני  זמנים ומא  יהערכת עיכוב  -
בטיפו לבחירת    בתי ל  חולים 

הרה הט-אופציית  בה  ופרפוזיה 
 ביותר למטופל. 

 השתתפות בצנתור ראשוני. -

תרופתי  טיפול    ירת בח -
 ימלי. אופט

המודינמיות   - במדידות  דיון 
ולא פולשניות  -פולשניות 

 ובממצאי הדמיה. 

 זיהוי וטיפול בהפרעות קצב.  -

קצר   - לטווח  סיכון  הערכת 
לאול ארוך  אירוע    ר חטווח 

 . ריףכלילי ח

המניעה   - אסטרטגיית  בחירת 
ביו היעילה  ר  תהשניונית 

 מטופל. ל

קליניים,   - מאפיינים  זיהוי 
ו שינ אק"ג  מעבויי  ה  דתוצאות 

 ריף. אבחנתיות לאוטם לבבי ח

ראשונית   - סיכון  הערכת  הבנת 
למטופלים עם תסמונת כלילית  
חריפה תוך שימוש נכון במדדי  

 .סיכון שונים

טיפול    ןזמ החשיבות    ת הבנ - עד 
 . פרפוזיה-ות רהרוי אפשו

קרישה,   - נוגדי  טיפולים  הכרת 
כולל  טס   ינוגד ואחרים  יות 

 ת נגד. ויו התוויות והתו

המ - הקשור בעיות  ות  ודינמיות 
ספיקת   )אי  חריף  לב  להתקף 
אוטם   לבבי,  הלם  שמאלי,  לב 

 חדר ימין וסיבוכים מכניים(.

אירוע   - סביב  קצב  הפרעות 
צב  הפרעות ק   כלילי חריף )כולל

עליתיות  יהמ ואיטיות,  רות 
 וחדריות(.

לב   - התקף  לאחר  סיכון  חיזוי 
 . חריף

 ת.ני מניעה שניו עי  באמצ עדי -

 במטופלים עם:  אבחון וטיפול 

- STEMI    עם לבבי  )אוטם 
 ( STהרמות 

- NSTEMI    ללא לבבי  )אוטם 
 ( STהרמות 

 תעוקת חזה לא יציבה  -
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 אי ספיקת לב חריפה  .2
 

 מטרות ידע תמיומנויו תשוגי
אסטרטגיית   - של  נכונה  בחירה 

 הטיפול לכל מטופל. 

ו ז - בסי יפוטיהוי  מהיר  בוכים  ל 
 אפשריים.

בהחלתתפהש - טות  ות 
ועד  פולי הטי המיון  מחדר  ת 

 לשחרור.

על   - עמיתים  עם  התייעצות 
)דימות,   פרטניים  נושאים 
לב   ניתוח  צנתור, 

 ואלקטרופיזיולוגיה(. 

ע - ולמשפחתו  למטופל  ל  דיווח 
ות  ולי פיהט  ההחלטות 

 רוגנוזה. והפ

לגבי   - ומשפחתו  המטופל  חינוך 
 . ניתורפואה מניעתית שני

מבו - רפואה  על    ססת הקפדה 
וב הטיפוהנחיות    ל חירת 

הספרות   פי  על  המיטבי 
 המדעית העדכנית. 

 
 

קליניים,   - ממצאים  פירוש 
אולטרה אק"ג,  חזה,  -צילום 

מעבדה   ונתוני  ריאה  סאונד 
  לאבחנת אי ספיקת לב.

יקת לב  ספ  יאלהגורמים  וח  נית -
הקלינית   ההיסטוריה  לאור 

 הרלוונטית. 

הבדי - תוצאות  ות  ק פירוש 
להחל  על  טה  האבחנתיות 

 יטביות. מ ת הטיפול האפשרויו 

הפולשניות   - הבדיקות  בחירת 
המיטביות   פולשניות  והלא 

 לצורך אבחנה מדויקת. 

הריאה   - לעורק  קטטר  הכנסת 
כאשר   מרכזי  וריד  צנתר  או 

 נדרש.

מדידו - הפירוש    יות ינממודת 
פולשניות  פו ולא  לשניות 

 וממצאי הדמיה. 

התרופתי   - הטיפול  בחירת 
יים במצב  ינו פי הש   על  יהמיטב 

 מטופל. ה

באמצעי הנשמה מכנית  מוש  שי -
ולא כאשר  -פולשנית  פולשנית 

 נדרש.

 פירוש וטיפול בהפרעות קצב.  -

לבבית   - תמיכה  אמצעי  בחירת 
 מכנית מיטבי כאשר נדרש. 

רטלי  וא-וךן ת שימוש נכון בבלו -
(IABP)    כאשר ובאימפלה 

נדרש. שיתוף פעולה עם מנתחי  
ל הנדרשים  במטופלים  -לב 

Ventricular assist devices 
(VAD). 

קצר   - לטווח  סיכון  הערכת 
 וארוך.

לאי   - פיזיולוגיות  תגובות  זיהוי 
 ספיקת לב.  

הנובעים   - סימפטומים  הסבר 
וממצאי   לב  ספיקת  מאי 

 ם. בדיקה גופנית רלוונטיי

פעול  - אבחנתיותיאור  ת  ות 
זיצל אבחנה,  אישור  הוי  ורך: 

פרוגנוזה   הערכת  סיבה, 
 . פולותגובה לטי

א  שרויפ - תיות:  בחנ בדיקות 
"ג, ריווי חמצן,  צילום חזה, אק

ביוכימיה, ספירת דם,  בדיקת  
אקו,  BNPשתן,    ,MRI  

 וביופסיית אנדומיוקרד. 

המודינמי  ז - לניטור  צורך  יהוי 
 פולשני.

במגוון תרופות    מושהשי תיאור   -
מרחיבי כלי דם    ,כגון: משתנים

 . ואינוטרופים

משתמש - וכיצד  מתי  ים  הסבר 
-ולא  לשנית ופ  ה מבאמצעי הנש

 פולשנית.  

 תיאור הפרעות קצב נלוות.  -

מכנית   - לבבית  תמיכה  לגבי  דע 
תוך )-)בלון  (,  IABPאורטלי 

מכניים   תמיכה  מכשירי 
,  VAD  ,ECMO  -חדריים  

כ ניתוחי  ,  CABG  ולל טיפול 
 לב(.  החלפת מסתם והשתלת 

ע - שרידות  מנבא  ל הסבר  י 
 ותוצאה קלינית. 

וטיפול  אבמט  אבחון  עם  י  ופלים 
 חריפה משנית ל: לב  קתספי

 מחלות מיוקרד  -

 יתר לחץ דם  -

 מחלות מסתמים -

 מחלות פריקרד  -

  פוקת לב גבוההתתסמונות של  -
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 תסחיף ריאתי . 3

 מטרות ידע תויומיומנ גישות
את    בחירה  - נכון  באופן 

הט  ביותר  האסטרטגיות  ובות 
 מטופל. לכל

ל  פעיבאופן    השתתפות  -
 . בטיפולבאבחנה ו

עמיתים  התייעצות  - ים  אחר  עם 
ספצ  יפיים  בנושאים 

מומחי   מנתחים,  )רדיולוגים, 
 (.דומהקרישה וכ

מי - ומתן  מטופל  ל   דעשיתוף 
אודות   משפחתו  וקרובי 
 הפרוגנוזה והחלטות טיפוליות.

וקרובי  טופהמ  חינוך  - ל 
מניעה   אמצעי  אודות  משפחתו 

 שניונית. 

מבוססי    הרבחי - בטיפולים 
הטובים תוך  בי  הראיות  ותר 

בקכד שימוש  מנחוי  ם  יוים 
   דכניים.ע

התסחיף    ניתוח - אבחנת 
לרקע   ביחס  החריף  הריאתי 

 הרפואי של המטופל. 

קליניים    אבחון  - סימנים 
עם   במטופלים  ותסמינים 

 תסחיף ריאתי.

ה צאו תו   הערכת - מעבדה  ת 
לתסחיף   ביחס  ודימות 

 הריאתי. 

ליות  ופטיה אפשרויות  ב   דיון  -
הטיפולי  בחירה ו ת  בתוכנית 

 תי. א רי  חיףסלת טובה ביותר ה

יתרונות   - ההתוויות,  את  לדעת 
התערבויות   של  וחסרונות 
או   צנתר  באמצעות 

   תרומבקטומיה.

בטווח    הערכת - הישנות  סיכון 
 הקצר והארוך. 

למניעה    בחירה - באסטרטגיות 
 טובות ביותר. ת הוניהשני

סיכ  - וגורמי  היארעות  ון  לזהות 
 י.ת אלתסחיף רי 

וה - קליניים    ות גצתיי מאפיינים 
עי)קו נשימה,  פון,  לצר 

 טכיקרדיה, תת לחץ דם(.

דם  - סמני  באק"ג,    ממצאים 
די (,  BNPדימר,  -)טרופונין, 

אקוקרדיוגרפיה,  חזה,    צילום 
בטומוגרפיה   אנגיוגרפיה 

 (.CTAממוחשבת )

תסחיף   - של  המבדלת  האבחנה 
 ריאתי חריף. 

תרומבולי - בטיפול  טי,  השימוש 
מלעורית    ה ימאמבולקטו

וט   רפואיים ים  ליפווכירורגית 
 אחרים. 

 דרכי מניעה שניונית.  -

וטיפול תסחיף    אבחון  עם  בחולים 
 ריאתי 
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 . מוות לבבי פתאומי והחייאה4

 

 

 

 מטרות ידע מיומנויות גישות
נכון  באו  בחירה  - פן 

ביותר  ב הטובות  אסטרטגיות 
 בכל מטופל.

החייאת    זיהוי  - בסיום  הצורך 
( ריאה  אוCPRלב  יות  הנח  ( 

דוג   DNR  (doמת  מקדימות 
not resuscitate).   

פעיל    השתתפות  - באופן 
 בהחייאת לב ריאה. 

אחרים    התייעצות  - עמיתים  עם 
)אבלציית   ספציפיים  בנושאים 
קוצב   השתלת  קצב,  הפרעת 

או   לב  דפיברילטוקבוע  ר 
 ל(.מושת

ו - מידעשיתוף  משפחה  ל  מתן 
וההחלטות   הפרוגנוזה  אודות 

 הטיפוליות. 

בי  וקרוהמטופל    חינוך  -
א  אמצעי  משפחתו  עה  ינמ ודות 

 (. screeningסקירה )ת וישניונ 

מבוססי    בחירה - בטיפולים 
תוך   ביותר  הטובים  הראיות 
המנחים   בקווים  שימוש  כדי 

   העדכניים.

פתאומי    הערכת - לבבי  מוות 
של  ביח הרפואי  לרקע  ס 

 מטופל. ה

לב  פירוש   - מקצב  הקלטת 
ואירועים מסביב למוות הלבבי  

 הפתאומי. 

טוב  פול  בטיבחירה   - הכי 
)וטהמחייאות את  לה ר  נרוצפל 

קנה, הכנסת קוצב זמני, היפוך  
 מלי ודפיברילציה(. חש

טיפוליים  יישום   - אלגוריתמים 
שלאחר   בתסמונת  מורכבים 

 דום לב. 

אשר  ש  פירו - רפואיים  מצבים 
 ו עשויים לגרום לדום לב.  הי

קצר  רכת  הע - לטווח  הסיכון 
 וארוך.

המניעה  בחירת   - אסטרטגיות 
 הטובות ביותר.   וניתהשני

ל יז - סיבות  לומהוי  בי  בות 
 פתאומי. 

ופתופיזיולוגיה   - הפתולוגיה 
ברדי-)טכי -אריתמיות, 

לב( דום  ביחס     אריתמיות, 
 למוות לבבי פתאומי. 

ה  - לבטכניקת  ריאה  -חייאת 
(CPR .) 

ואתיים   - משפטיים  נושאים 
 ריאה. -בהחייאת לב

ח - בהיפוך  ,  שמליהשימוש 
קוצב, תרופות לתמיכה לבבית  

 מתקדמת והחייאה.

ר - אשר    ם נלוויפואיים  מצבים 
 ים למוות לבבי פתאומי. ורמג

לב   - דם  למניעת  טיפולים 
מושתל,   לב  )דפיברילטור 

הפרעת בצנתר    אבלציית  קצב 
 או בניתוח, ניתוח מעקפים(.

וטיפול מוות    אבחון  עם  בחולים 
 לבבי פתאומי 
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 קצבעות . הפר5

 מטרות ידע מיומנויות גישות
נכו  ה בחיר -   ן באופן 

ביותר  טגירבאסט  הטובות  ות 
   מטופל.בכל 

בזמן    זיהוי - קצב  הפרעות 
   התחלתן. 

הטיפול    השתתפות  - בהחלטת 
עד   דחופה  לרפואה  מהמחלקה 

 ר מאשפוז. לשחרו

אחרים    התייעצות  - עמיתים  עם 
)אבלצית   ספציפיים  בנושאים 
קוצב   השתלת  קצב,  הפרעת 

או   לב  דפיבקבוע  רילטור 
 מושתל(.

מידע   -   המשפחה   וף ושיתמתן 
הפרוגנודאו וההחלטות  ות  זה 

 הטיפוליות. 

וקרובי    חינוך  - המטופל 
מניעה   אמצעי  אודות  משפחתו 

 שניונית.  

מבוססי    בחירה - בטיפולים 
הטובים   תוך  הראיות  ביותר 

המנחים   בקווים  שימוש  כדי 
   העדכניים.

)  פירוש - שטח   surfaceאק"ג 
ECG .וממצאים קליניים ) 

להפרעות  הערכת   - הסיבות 
לר בקשר  הלב  קע  במקצב 

ותה המטופל  של  פות  רורפואי 
 ועות.קב

אבחנה    פירוש - בדיקות  ממצאי 
האפשרויות   לקביעת 

 הטיפוליות הטובות ביותר. 

הטוב    בחירה  - החריף  בטיפול 
הפרעת   אירוע  לסיום  ביותר 
קצב )קוצב זמני, היפוך חשמלי  
ניהול   עם  ביחד  ודפיברילציה( 

 . ישנותעת הכרוני למני

 השתלת קוצב זמני.  -

ל   הערכת - בטווח  סיכון  הישנות 
 הקצר והארוך. 

שניונית    בחירה - מניעה  בדרכי 
 הטובות ביותר. 

באק"ג  יז - קצב  הפרעות  הוי 
 (. surface ECGשטח )

משנ - יים  תסמינים 
טכיקרדיה   או  לברדיקרדיה 

 וממצאים בבדיקה הגופנית.

הולטר,   - אק"ג,  אבחנתיות: 
הסינוס התרדמני, מבחן  סוי  עי

בדיקה  היפו ך, 
פולשני ת,  אלקטרופיזיולוגית 

מאמץ, אקוקרדיוגרפיה,   מבחן 
 . CMRבדיקת  

לטיפול   - בתרופות  השימוש 
קרישי   ומניעת  קצב  בהפרעות 

 דם.

לקיצוב    להסביר - התוויות 
חיצונית   דפיברילציה  לבבי, 
חשמלית,   היפוך  ופנימית, 
 אבלציית הפרעות קצב בצנתר. 

אריתמיה לפי רוחב  -וג טכילסו -
 רה. ומקו  QRS-ה

להישרדות   - מנבאים  תיאור 
 ם בהפרות קצב שונות. ותוצאי

 בחולים עם:  אבחון וטיפול 

 אריתמיה -ברדי -

 ( AFפרפור פרוזדורים ) -

 ( SVTחדרית )-טכיקרדיה על -

 טכיקרדיה חדרית  -

 
 . אנדוקרדיטיס 6

 גישות תיומיומנו ידע מטרות
וטיפול ה  אבחון   סובלבמטופל 

 מאנדוקרדיטיס. 
שונים   - מחוללים  זיהוי 

חיידקים,  נאל דוקרדיטיס: 
 פטריות, אחר.

אנדוקרדיטיס   - של  הפתוגנזה 
חשיפה   הגורמים  )נגעים 
לרקמת   התפשטות  מוקדמת, 

אנטומי מיקום  תגובות  הלב,   ,
 חיסוניות, תסחיפים(. 

לבביים   - קליניים  ממצאים 
 וסיסטמיים. 

בדיקת  - אבחנתיות:    בדיקות 
ספירת  דם   כללית,  לכימיה 

חזה,   צילום  דלקת,  סמני  דם, 
ובדיקות    גאק" תרביות   ,

א חרות,  מיקרוביולוגיה 
 אקוקרדיוגרפיה. 

באנטיביוטיקות   - השימוש 
רפואיים   טיפולים  שונות, 

התוויות  וניתוחיים   שונים: 
 והתוויות נגד.

תחלואה   - המנבאים   הגורמים 
 ותמותה עבור המטופל.

ל הגו  יתוחנ - אנדוקרדיטיס  רם 
ההיסטוריה   של  בהקשר 

 הרפואית של המטופל.

 הקליניים.  ם יהממצא תיאור -

בצילום    תיאור - הממצאים 
המעבדה   ממצאי  אק"ג,  חזה, 
המביאים   והאקוקרדיוגרפיה 

 דיטיס. לאבחנה של אנדוקר

האנטיביוטי,    בחירת  - הטיפול 
המתאים   והניתוחי  הרפואי 

 ביותר למטופל. 

טופל  ל המ הערכת הפרוגנוזה ש -
 לטווח הקצר והארוך. 

השניונית   - המניעה  בחירת 
 המתאימה. 

אופציות  - טיפול  ה  בחירת 
כל   עבור  ביותר  המתאימות 

   פל.מטו

ככל   - מוקדם  סיבוכים  זיהוי 
 האפשר.

הטיפול  תפותוש - יות  להחלטות 
ועד   לאשפוז  מהקבלה 

 לשחרור.

בייעוצים    ןנכו  שימוש -
)הדמיה,   אחרים  ממקצועות 

מח לב,  זיהומיות  לות  ניתוחי 
 ועוד(.

מ - ומתן  המטופל    שיתוף ידע 
של   בפרוגנוזה  ומשפחתו 

ובאופציות  המשך  ל  מחלתו 
 הטיפול. 

ומשמתן   - למטופל  פחתו  הסבר 
 על מניעה שניונית. 

מבוסס  בחירת  - -הטיפול 
שי  תוך  המיטבי  מוש  המחקר 

 בקווים המנחים המעודכנים. 
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 . נוזל פריקרדיאלי וטמפונדה7

 גישות תיומיומנו ידע מטרות
 הגורמים לטמפונדה לבבית.  - בטמפונדה לבבית  פול ון וטיחאב

הגורם - הפתולוגי    התהליך 
 מפונדה לבבית. לט

של - ותסמינים    סימנים 
 טמפונדה לבבית. 

אב - בדיקות  חנתיות  פענוח 
צילום   לבבית:  לטמפונדה 
דם   בדיקת  אק"ג,  חזה, 
דם   ספירת  כללית,  לכימיה 

 ואקוקרדיוגרפיה. 

המצבים בהם יש צורך בניקוז   -
הפריקרדיאלי                הנוזל 

 )מלעורי או ניתוחי(. 

לטמפונדה   - הגורמים  ניתוח 
 ת. ילבב

ונע  וציב -   ח ותי הבדיקות 
הק צילום  הממצאים  ליניים, 

אק"ג אקוקרדיוגרפיה  חזה,   ,
אבחנה   לשם  מעבדה  וממצאי 

 של טמפונדה לבבית. 

פריקרדיאלי   - נוזל  ניקור  ביצוע 
ידי  ע  -  ך מודר ל 

)רמה או    -אקוקרדיוגרפיה   )
לניקוז    יית הפנ המטופל  את 

 ניתוחי. 

הפרוגנוזה של המטופל    רכתהע -
 ך. ולטווח הקצר והאר 

הטיפול   - והתאמת  בחירת 
 כל מטופל.   המיטבי עבור

מ  זיהוי  - ככל  סיבוכים  וקדם 
 האפשר.

הטיפוליות    שותפות  - להחלטות 
עמיתים    צותוהיווע עם 

ספציפיים   בנושאים 
אופציות    פיה,)אקוקרדיוגר

 ניתוחיות, אונקולוגיה(. 

ושיתוף  מתן - המטופל    מידע 
של   בפרוגנוזה  ומשפחתו 
להמשך   ובאופציות  מחלתו 

 . הטיפול

מבוסס  ת ריבח - -הטיפול 
המיטבי  שימוש    המחקר  תוך 

 . בקווים המנחים המעודכנים

 

 מיוקרדיטיס -. דלקת בשריר הלב8

 גישות תיומיומנו ידע מטרות
וטיפול עם  אבחון   במטופל 

 קרדיטיס מיו 
למיוקרדיטיס   - הגורמים 

 חריפה.

מיוקרדיטיס   - של  הפתולוגיה 
ולא   וירלית  לא  וירלית, 

 זיהומית. 

הקלי - )חום,  נהממצאים  יים 
לב   ספיקת  אי  חזה,  כאבי 

 פה, הפרעות קצב( חרי

צילום   - הבדיקות האבחנתיות: 
חזה, אק"ג, חלבון נטיראורטי  

(BNP  דם בדיקת  יה  לכימ(, 
הדמייה   דם,  ספירת  כללית, 
ותהודה   )אקוקרדיוגרפיה 
משריר   ביופסיה  מגנטית(, 

 הלב.

משתנים,   - בתרופות:  השימוש 
ווזודילטטוריות,  

אינוטרופיות,  
התוויות    -יאריתמיותט אנ

 וויות נגד.והת

הצורך בטיפולי תמיכה לחדרי   -
(  IABP  ,VAD  ,ECMOהלב )

 והשתלת לב. 

תחלואה  גורמה - המנבאים  ים 
 ותמותה עבור המטופל.

 הגורמים למיוקרדיטיס  ניתוח -

השונות    ניתוח - הבדיקות 
בדיקות   אק"ג,  חזה,  )צילום 
אקוקרדיוגרפיה,   מעבדה, 
המשמשות   מגנטית(  תהודה 

 מיוקרדיטיס. ת נלאבח

הנדרש   בחירת  -   המטופל 
 לביצוע ביופסיה משריר הלב 

התרופתי    בחירת  - הטיפול 
למצבו  בהת  המיטבי אם 

 משתנה של המטופל.

 הפרעות קצב לב.  ניתוח -

לחדר    בחירת  - התומך  הטיפול 
ובזמן   ביותר  המתאים  שמאל 

 המתאים.

לב    שיתוף  - מנתח  עם  פעולה 
התומכים   לטיפולים  ביחס 
הלב   חדרי  בתפקוד 

(VAD,ECMO.) 

קצרת   - פרוגנוזה  הערכת 
 וכת טווח.ואר

השניונית    ית בחר - המניעה 
 המתאימה. 

הטיפול    גיית אסטרט  ת ריבח -
 המיטבית עבור כל מטופל.

ככל    יהויז - מוקדם  סיבוכים 
 האפשר.

להחלטות הטיפוליות    פותשות -
 מחדר המיון ועד השחרור. 

בייעוצים    שימוש - נכון 
)הדמיה,   אחרים  ממקצועות 

מנ  נתורייצ לב,  תלב,  ח 
 אלקטרופזיולוג ועוד(. 

מ  - ושיתוף מתן  המטופל    ידע 
של   בפרוגנוזה  ומשפחתו 

ובאופציות   ך  להמשמחלתו 
 הטיפול. 

מבוסס  ת ריבח - -הטיפול 
ה  ביותר המחקר  תוך    טוב 

המנחים   בקווים  שימוש 
 המעודכנים.
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 . אלח דם  9

 מטרות ידע תיומיומנו גישות
אסטרטגיית   - של  נכונה  בחירה 

 הטיפול לכל מטופל. 

ו ז - בסי יפוטיהוי  מהיר  בוכים  ל 
 שריים.אפ

מ - ושיתוףמתן  המטופל    ידע 
של   בפרוגנוזה  ומשפחתו 

ובאופציות   ך  להמשמחלתו 
 הטיפול. 

עם   - יחד  משותפים  דיונים 
זיהומיות   למחלות  היחידה 
הפרטני   הטיפול  אופן  לגבי 

מבוסס  תר יבחו -הטיפול 
ה  ביותרהמחקר  תוך    טוב 

המנחים   בקווים  שימוש 
 המעודכנים.

 

קליניים    ושפיר - סימנים 
ש ם  עמטופלים  ל  ותסמינים 

 אלח דם וזיהום חריף  

בדיקות  ת  ניתוח - וצאות 
של   וההדמיה  המעבדה 

 דם.  אלח מטופלים עם 

המתאים    בחירת  - הטיפול 
ה   פי  )על  דם  לאלח  ביותר 
surviving sepsis campaign 

guidelines) 

המתאים    רת בחי - הטיפול 
טיפול   דם:  אלח  עבור  ביותר 

מכוון  טיפול  מטרה  מוקדם   ,
 . דומהכאנטיביוטי מוקדם ו

 שיטות ניטור.   אורית -

המודי - הולם  ניטור  נמי 
ממ  של    צאים ופרשנות 

 המודינמיים.  

ואפידמיולוגיה   - סיווג  הגדרה, 
וקרדיומיופתיה   דם  אלח  של 

 הנגרמת מאלח דם 

 הפתולוגיה של אלח דם.   -

 סיכום ממצאים קליניים.  -

בדיקות דם,  הערכים של    הכרת -
גזים חזה,  בדיקות  צילום   ,
בטן,   סוCTצילום  בטן,  ,  נר 

 קו לב וכדומה.  א

הטיפ  - של  הוסקירה  תרופתי  ל 
 והניתוחי.   

 הערכה פרוגנוסטית.  -
 
 
  

 

וטיפול סובלים שבמטופלים    אבחון 
 מאלח דם או זיהום קשה  

 

 . מחלות של אבי העורקים )האאורטה( 10

 מטרות ידע מיומנויות גישות
אסטרטגיית    בחירת  - את 

נכונה ביותר עבור כל  הטיפול ה
 מטופל 

סיבוכיוזיה - כבר    ם י 
 בהתייצגותם 

ס היז - ככל    יבוכיםוי  מוקדם 
 האפשר.

ההחלטות    השתתפות - בקבלת 
האשפוז לאורך    -הטיפוליות 

 מהקבלה ועד השחרור 

אחרים   - עמיתים  עם  התייעצות 
ספציפיים נושאים    -לגבי 

ניתוח   התערבויות,  הדמיה, 
 .דומהוכ

ושיתוף - מידע  המטופל    מתן 
אפשרויות  והמש לגבי  פחה 

 .וזהנ ת והפרוגהטיפול השונו 

ובני    הסברמתן   - למטפל 
למנוע  לגב   תומשפח דרכים  י 

 את המחלה. 

הטובים    בחירת  - הטיפולים 
המנחים   הקווים  פי  על  ביותר 

 ועל סמך מחקרים עדכניים. 

מחלות    דיון - בין  בקשר 
 זיהומיות ומחלות לבביות. 

לאנדוקניתוח   - רדיטיס  הגורם 
 בעבר.

 ם קליניים. ממצאי פירוש -

בצילום  - ממצאים  חזה    ניתוח 
 בשיטות הדמיה שונות.  וו/א

המתאים  מה   בחירת  - שטר 
ביותר לטיפול בהורדת לחץ דם  

 ושיטת הניתוח הטובה ביותר. 

קצר    ביצוע - סיכון  של  הערכה 
 וארך טווח.  

למניעה    בחירת  - טיפול  דרכי 
 שניונית.  

פטריות    וי היז - חיידקים, 
אחרים  ומיקרו  ארגניזמים 

 אנדוקרדיטיס. כגורמים ל 

דיס  - של    /   קציההאטיולוגיה 
באינטיממה )קרע  ה,  טומה 
כ ה במדיה,  מטומה,  קרע  יב, 

 חלל כוזב( 

קליניים   - ותסמנים  סימנים 
)כאב בחזה, איבוד הכרה, לחץ  

 דם, אוושה, תסחיף וכו'(. 

כגון - אבחון  לב    -בדיקות  אקו 
ה ודרך  החזה  בית  וושט,  דרך 

MRI ,CT  .אנגיוגרפיה , 

באפשרויות  - טיפול    שימוש 
התערבויות   רפואיות 

ומ)כירו ת(:  וריועלרגיות 
 נגד.  אינדיקציות והתוויות  

 מתווה לטיפול ארוך טווח.   -

 במטופלים עם:   אבחון וטיפול 

 דיסקציה של אבי העורקים -

אבי   - דופן  של  המטומה 
 העורקים  
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 אורטה(  אלאבי העורקים )הטראומה ללב ו/או  / . חבלה11

 המטר ידע מיומנויות גישות
של - נכונה  אסטרטגיית    בחירה 

עבור כל    יותר כונה ב נ טיפול הה
 מטופל 

כבר    זיהוי  - סיבוכים 
 בהתייצגותם 

ככל   - מוקדם  סיבוכים  זיהוי 
 האפשר.

ההחלטות  השתתפות   - בקבלת 
האשפוז לאורך    -  הטיפוליות 

 מהקבלה ועד השחרור. 

אחרי - עמיתים  עם  ם  התייעצות 
נ ספציפייםולגבי    -  שאים 

ני  התערבויות,  תוח  הדמיה, 
 .דומהוכ

ושיתוף   - מידע  מטופל  ה מתן 
אפשרויומוה לגבי  ת  שפחה 

 .ות והפרוגנוזהיפול השונהט

הטובים    בחירת  - הטיפולים 
המנחים   הקווים  פי  על  ביותר 

 ועל סמך מחקרים עדכניים. 

הטראומה    דיון  - סוג  בין  בקשר 
 לפציעה.

תקינים  פירוש   - לא  ממצאים 
לט והסימנים  בהתאם  ראומה 

 הקליניים.

ממצאי - חזה,  ניתוח  בצילום  ם 
או  אקוקרדיוגרפיה,   סיטי 

 ות.יטות הדמיה שונש

הטיפולי  המשטר  בחירת   -
בהתייחס   ביותר  המתאים 
טיפול   או  הניתוח  לסוג 

( לב,  בסיבוכים  ספיקת  אי 
 (.  דומההפרעות קצב, כאב וכ 

ואר - קצר  סיכון  של  ך  והערכה 
 טווח.  

ההערו  - והסיבות  שיעור  ת 
העורקים לאבי    /   לטראומה 

 ללב. 

טראומות  הפתופיז - של  יולוגיה 
)האט חדישונות    , רהה, 

 טראומה קהה והתחשמלות(. 

ומיקום  זיהוי   - שונות  פגיעות 
 הקרע.  

קליניים   - ותסמינים  סימנים 
טמפונדה   היפוולמיה,  )כאב, 

 וכו'(.  

כגון - אבחון  לב,    -בדיקות  אקו 
 ואנזימי לב.    CTצילום חזה, 

בטיפול   - הדחיפות  את  להסביר 
)ניתוח(. והתערבותי    רפואי 

   ם.טיפול בכאב ושאר סיבוכי

  נבאים של הישרדות. מה -

 ים עם:  במטופל וטיפול אבחון 

 טראומה של אבי העורקים  -

 טראומה של הלב  -
 
 
 
 
 

 

 הפעולותרשימת  –נספח ב' 

 ה. תאריך ביצוע הפעול ראשי תיבות ו ות של ביצוע הפעולות בצירוף יש להגיש רשימות מפורט

 ( : 3ת עצמאות מלאה )רמה ולהגיע לרמ , ות הבאותלעל המשתלם לבצע את הפעו 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חשף ולנהליפר מקרים להסמ תחום
 300 לילית חדה נת כ תסמו

 50 אקוטית אי ספיקת לב 
 10 מיוקרדיטיס 

 10 טמפונדה לבבית 
 10 סיבוכי מחלות מסתמיות 

 5 מחלות אבי העורקים 
 50 אי ספיקה נשימתית 

 10 אינטובציה 
 20 הפרעות קצב חדריות 

 50 ת תיועלי ת קצבהפרעו
 20 הפרעות הולכה 

 10 י תיאתסחיף ר 
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 : המיומנות דרגת ל ידית הפולשניות הבאות עהפעולולם לבצע את  שת המ על 
 

 פעולה כמות דרגת מיומנות

 קרדיאלי 

I 20 
 

 אנגיופלסטיה ראשונית 

III 
 

10 
 

 צנתור לב ימני 
 

III 
 
 

20 
 

בהנח  מרכזי  ורידי  צנתר  יית  החדרת 
 סאונד -אולטרא

 
III 

 
 נתר עורקי  החדרת צ 10

Arterial line 
 

III 
 

3 
 

Intra-aortic balloon pump 
management 

 
II 5 

 
 

 המודיאליזה / המופילטרציה
 

III 
 

5 
 

 החדרת נקז פריקרדיאלי 
 

III 
 

5 
 

  קוצב זמני 
 

III 
 

5 
 

 ( CPRרספירטורית )-החייאה קרדיו
 

I 10 
 

Mechanical circulatory support 
(MCS  

III 5   נוזל פלאורלי דיקור 
II 5 י פלאורל  זקהכנסת נ 
 
 

 הנשמה  

III 20 לי( סאונד ריאה )אופציונ -אולטרא 
III 10 

 
 אינטובציה 

 
III 20  הנשמה מלאכותית 
III 30 

 
 הנשמה לא פולשנית 
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 רוטציה בטיפול נמרץ כללי  -ג'  נספח

 : אים הבאיםושת הנ א  במהלך הרוטציה המשתלמים ילמדו

 חדה  נשימתית  ספיקה-באי ולוטיפ  אבחון, הישג .1

 מהנשמה  וגמילה  פולשניות ובלתי  פולשניות בשיטות  מתקדמתו בסיסית  הנשמה .2

 ניטור נשימתי  .3

 PRONE POSITION –ובהנשמה על הבטן   NITRIC OXIDEשימוש ב  .4

 אינדיקציות ושיטות לבצוע פיום קנה  .5

 ניטור מוחי בחולה מחוסר הכרה .6

 ול בחולה עם בצקת מח פיט .7

 איברים טיפול בתורם הה .8

 ונשםממניעה וטיפול בדלקת ריאות בחולה  .9

 ניטור המודינאמי רציף כולל ניטור תפוקת לב  .10

לבבי .11 כולל:  השוק  סוגי  בכל  היפוולמיטיפול  חסימתי    distributive/septicהמורגי,    /  ,   ,
 משולב ו  ונוירוגני

 אבחנה וטיפול בחולה עם ספסיס  .12

 ת ואזואקטיביות ופשימוש בתרו  .13

 ות חריפה באי ספיקת כלי ל טיפו  .14

 כליות חריפה  דיאליזה והמופילטרציה באי ספיקת .15

 תזונה קלינית אנטראלית ופראנטראלית בחולה המונשם והקשה  .16

 תרופות הרדמה ושיכוך כאב בטיפול נמרץ  .17

 אתיקה של קבלת החלטות על קבלה, שחרור וטיפול פליאטיבי בטיפול נמרץ  .18

 

 
 
 

 

 


