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 רקע

הן מדע זה מאפשר לנו לטפל  החיים. אורךלם יתזונה היא המדע הקשור למתן הזנה ולשינויים מטבולי

נוגע ו רוחבית מקצוע התזונה דורש גישה ,השוואה לתחומים אחריםבאדם חולה. הן בבאדם בריא ו

, גריאטריה, טיפול נמרץ, אונקולוגיה, אי ספיקה גסטרואנטרולוגיהבתחומים רבים כגון: סכרת, השמנה, 

 ועוד.  נוירולוגיה ,קרדיולוגיה אוסטאופורוזיס,אנורקסיה,  ,כלייתית

עור שי 1ישראלמדינת ב ,( day –Nutrition(לפי סקר יום התזונה  שכיחות ההפרעות התזונתיות גבוהה.

בסכנה לתת תזונה הנמצאים שיעור החולים ו 50%הוא מעל ל החולים הסובלים ממשקל יתר והשמנה 

תזונתיות גורמות למספר רב של השלכות כגון ההפרעות ה .בקרב החולים המאושפזים, 40% -לקרוב 

טיפול ה, והן יכולות להשפיע על תוצאת ה בהוצאות הבריאותיעליו הה בשיעור התחלואה והתמותיעלי

 רפואי, על הרמה התפקודית ועל איכות החיים.ה

 תכנית הכשרה להכיר את תחום התזונה ואף להעשיר את הידע שלו בתחום זה.צריך רופא בישראל  כל

בהם. והטיפול ן מצבים של הפרעות תזונתיות ואת הידע הדרוש לאבחתאפשר לרופאים לרכוש  זו

בריא ולהרגלי תזונה שונים כגון האדם של הלתזונה תזונה קלינית ולא מכוונת התוכנית מתרכזת ב

  .טבעונותאו  צמחונות

  דרישות הבסיס

 תקנות הרופאים. ל פיבאחד ממקצועות ההתמחות, עתואר מומחה בעל 

 ההכשרהמשך 

 מתוכם :חודשים  12

 (.כל אחד שעות 3 בניקורסים  26) ESPEN (LLL) קורס – מקווןמסלול למידה עצמית  .1

פעילות של היחידה , TPNסבב , נוכחות במרפאותהכוללות :  חשיפה הקלינית שנתיותשעות  80 .2

 .בתחום האקדמיה

 .ההכשרהשיוצג למנהל תכנית  logbookב שעות החשיפה בתחום הקליני, כולל אקדמיה, יתועדו 

לה. כו כשרהמאורך הה 10%יבה שהיא לתקופה שלא תעלה על מכל ס ההכשרהניתן להיעדר מ

 .ההכשרההיעדרות זו תיחשב כחלק מתקופת 

 ההכשרהמטרות 

  תת תזונה. ואבחוןסיקור ביצוע 

  הגוףמסת  הרכבהגדרת כמו  בדיקה תזונתית כל האמצעים המאפשריםהכרת (Impedance Bio) 

 .בלתי ישירהרומטריה וקל תוהערכ

 תזונה תוך ו אינטרליתלוואי של דרכי ההזנה כמו תוספת מזון, תזונה התופעות הבנת היתרונות ו

 ורידית.

                                                           
 E 10;2015Clinical Nutrition Espen:82-77 ופורסם בכתב העת  2015 -2006סקר שנערך בישראל בין  1
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  תריסריון,  דרך צינור לקיבה :על הדרך הטובה ביותר לספק את המזון רכישת מיומנויות להחלטה 

 .()היקמן  PICC,Hickmanדרך מתן תוך ורידי, 

 גריאטריה, תזונה כמשך מעגל של חולים סופניים במודלים  תזונה לקשישים / רכישת ידע בנושא

, טיפול תזונתי תומך או אלטרנטיבי, היבטים וצום ממושך, תמיכה תזונתיתתזונה החיים, תת 

 אתיים בתזונה(.

 תחומי הידע הנדרשים

 ידע בתחומים הבאים:על המשתלם לרכוש 

 הערכה תזונתית. .1

 .תזונה כמשך מעגל החיים .2

 , אי ספקה מעי חריף וכרוני. IBDוכבד כולל: תזונה ומחלות דרכי העיכול  .3

 .ומחלות המטולוגיותמחלות סרטן  .4

 תת תזונה וצום ממשוך. .5

 .וחומרי יסודנים ויטמי .6

 פחמימות, שומנים וחלבונים וחשיבותם במצבים השונים. .7

 מכוונת לצריכה קלורית והרכב מסת הגוף. –הערכה תזונתית  .8

 תזונה מערכת החיסונית והשתלמות. .9

 השמנה, אוסטאופורוזיס ומחלות עצם.  .10

 תמיכה תזונתית.  .11

 .ות גופניתתזונה ופעיל .12

 .תזונה ומחלות ריאה .13

 .(Refeeding- Syndromeתסמונת חידוש ההזנה ) .14

 .ליהמחלות כ .15

 .יפול נמרץ, טלחץ ומחלות חריפות .16

 סכרת והפרעת שומנים. .17

 .הפרעות אכילה ואנורקסיה .18

 .מחלות לב, יתר לחץ דם .19

 גישה חודרנית לתמיכה תזונתית. .20

 ופרנטרלית.  רליתאנטתזונה  .21

 אלטרנטיבי. טיפול תזונתי תומך או .22

 השפעה בין טיפול תרופתי ותזונה. .23

 .היבטים אתיים בתזונה .24

  .עתייתזונה כטיפול מנ .25

  .אי ספיקת מעי .26

 .גריאטריה .27

  מהרופא המשתתף בהכשרהת ודריש

 הרופא יהיה חלק מצוות היחידה. .1

 .ת תזונהבמרפאוהשתתפות  .2

במסגרת השירות האמבולטורי ובמסגרת הייעוציים  ,טיפול בחולים עם הפרעות תזונתיותאבחון ו .3

 בית החולים.  לחולים המאושפזים בהיחידה  על ידי הניתנים



4 
 

 Journal דיונים קליניים, ביקור מודרך, :בפעילות אקדמית של היחידה או המרפאה השתתפות .4

Club. 

 קליניות בפורום מחלקתי. מקרים 5הצגת  .5

 דוח הגשת באחד מהתחומים הקשורים לתזונה.מחקר  ביצוע פרוייקט –מחקר אישי  פרויקט .6

 מדעי. / רפואי בעיתון מאמר או מחקרי

מנהל  חתום על ידי ,הכשרה יגיש למועצה המדעית אישור התחלת  הרופאההכשרה בתחילת  .7

 התוכנית. 

המאשר כי השלים יגיש למועצה המדעית טופס הערכה ממנהל התוכנית  הרופא, ההכשרהבסיום   .8

 ות ההשתלמות וממליץ על קבלת תעודת סיום. את כל דריש

 אמצעי לימוד

  אתרespen.org.lll 

 Shils ,Olson ,Shike ,Ross ,Modern nutrition in health and disease 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


