
 

 

 
 קריטריונים להכרה במחלקה

 לצורך התמחות בגריאטריה

 צוות המחלקה

מומחים בגריאטריה במשרה מלאה כל אחד מהם, כאשר אחד  2 - במחלקה הנמצאת בבי"ח כללי .1

 .מהם הינו מנהל המחלקה

במשרה מלאה בכל אחת  בגריאטריהאחד  המומח מנהל בי"ח ולפחות –בביה"ח גריאטרי  .2

 .מהמחלקות שמכשירות מתמחים

במקרה שמנהל בית החולים אינו מומחה בגריאטריה ניתן יהיה למנות כאחראי על ההתמחות  .3

 .מנהל מחלקה המומחה בגריאטריה במעמד של סגן מנהל בית חולים

מרפאה בעיסוק, פיזיותרפיסטית, דיאטנית ומרפאה : עובדת סוציאלית,  צוות רב מקצועי קבוע .4

 .בדיבור

 להכרה בסבב נדרש מומחה אחד בגריאטריה במשרה מלאה שהוא מנהל המחלקה. .5

 תחומי פעילות רפואית

זיהומים, אי ספיקה נשימתית, אי ספיקת לב, : חולים קשישים עם בעיה רפואית אקוטית )כגון  .1

 .)מחלות לב, נפילות חוזרות

: לאחר אירוע מוחי, שבר במפרק ירך, קטיעות ולאחר  ים המתקבלים לשיקום )כגוןחולים קשיש .2

 .)אשפוז ממושך בבי"ח כללי

: סיעודי מורכב,  חולים קשישים לטיפול ממושך המוגבלים באופן קשה וקבוע בתפקודם )כגון .3

 .)סיעודיים ותשושי נפש

ו/או מרפאות חוץ ו/או מרפאות פעילות מייעצת חוץ מחלקתית )מחלקות אשפוז ו/או אשפוז יום  .4

 .בקהילה(

  לא היו בה את כל סוגי החולים  קודם לחידוש ההכרה,מחלקה גריאטרית שבמהלך שנתיים

 חודשים מההכרה.  3הנדרשים, יגרעו 

 מבנה פיזי

 לפחות. מיטות 24 -בי"ח כללי  .1

 לפחות.מיטות  180 -בי"ח גריאטרי  .2

 וריפוי בעיסוק. רפיתאולם ומכשור יעודים לטיפול פיזיוקיום  .3

 .הכולל עמדת מחשב לכל מתמחה חדר למתמחה .4

 חדר ייעודי לתורן. .5

 .חדר לימוד .6

 .חדרי טיפול .7



 

 

  

 

 פעילות הוראתית ומחקרית 

 לדיון במקרים מיוחדים.לפחות פגישות צוות קליניות אחת לשבוע  .1

 אחת לשבוע. ישיבות צוות רב מקצועיות .2

 .ומומחה ברדיולוגיה אבחנתית עם מכון הרנטגן לפחות ישיבות רנטגן בתדירות של פעמיים בחודש .3

 .פעם בשבוע )ישיבות סקירת ספרות )ג'ורנל קלאב .4

 .על ידי בכיר פעם בשבוע לפחות ביקורים מודרכים .5

 .לצוות הרפואי )כגון קורסי החייאה( ריענוןתוכנית קורסי  .6

פעילות מחקרית בנושאים קליניים או במדע בסיסי המאפשרת  תתקייםבמחלקה מומלץ ש .7

 לתכנן ולבצע מחקרים בתום התמחותו.  ,למתמחה להיחשף למחקר

 אחת לשבוע. בין מחלקתיותפגישות צוות  .8

על מנהל המחלקה או רופא מטעמו, לקיים פגישות שנתיות עם כל מתמחה בנפרד. בכל בקשה  .9

 ליונה תיעוד של קיום הפגישות.לחידוש ההכרה, ישלח לוועדת ההכרה הע

 שירותים נלווים

 .שעות ביממה 24ומעבדה בקטריולוגית זמינות  , המטולוגיתמעבדה ביוכימית .1

 .ביה"ח ואפשרות זמינה לבדיקות הדמיה אחרותלמכון רנטגן זמין  .2

 .: נוירולוגיה, פסיכיאטריה, כירורגיה, אורתופדיה, אופתלמולוגיה פעילות קבועה של יועצים כגון .3

 ספרות רפואית

ם חיבור וקיהתואמים לסילבוס ו/או ספריה רפואית עם ספרי לימוד בסיסיים בגריאטריה וכתבי עת 

 .רוניתממוחשב לספריה אלקט
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