
 

 גריאטריהב דת הבדיקה לצורך הכרה להתמחותשאלון לשימוש וע
=================================================== 

 
 __תאריך מילוי השאלון  __________                        

 
 נתונים בסיסיים:

 
 ________________________ מחלקהשם ה ____________________המוסד הרפואישם 

 
 ______היקף משרה________מס' ת.ז. ______________ _____________המנהל  ___ שם

 
 ____________________בגריאטריהמס' רישיון מומחה  _________מס' רישיון קבוע _____

 
 ___________מס' רישיון ______________________מומחיות נוספת _______________

 
 __________________ המלאבמשרה  במחלקההעובדים  בגריאטריהמס' הרופאים המומחים 

 
 

 :המחלקהצוות 
 

 :ורופאים תחומייםמומחים 
 

בעל תואר  ת.ז. השם
 מומחה משנת

היקף  מומחה במקצוע
 משרה

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       

       

       

       

       

     

     

     

     

     

     

 



 

 
 מתמחים:

 
 

 :פעילות המחלקה

 הערות הוועדה כן/לא סוג הפעילות

     וטיתחולים קשישים עם בעיה רפואית אק

     חולים קשישים המתקבלים לשיקום

המוגבלים באופן חולים קשישים לטיפול ממושך 
     קשה וקבוע בתפקודם

     פעילות מייעצת חוץ מחלקתית

     מיטותהמספר את נא לציין  – מספר מיטות

   כן/לא     

     יש לסמן האם קיים במחלקה :

     םעובדים סוציאליי

     בעיסוקמרפאים 

     פיזיותרפיסטים

     דיאטנים

     מרפאים בדיבור
 

 מבנה פיזי:
 

 הערות הוועדה כן/לא פירוט

     אולם פיזיותרפיה

     מכשור יעודים לטיפול פיזיותרפי וריפוי בעיסוק

     חדר למתמחה וחדר לתורן

     חדר לימוד 

     חדרי טיפול 

 השם
מתמחה 

 משנת

 מדעי היסוד ראשונה רוטציה בחינות

בחינת שלב 
א 

 פעמים )עבר/נכשל(

בחינות של 
ב 

 פעמים )עבר/נכשל(

תאריך יציאה 
לרוטציה 

 שבוצעה/מתוכננת
 שם הרוטציה

תאריך יציאה 
למדעי היסוד 
 שבוצע/מתוכנן

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



 

 שים להיות בביה"ח:מחלקות ושירותים הנדר

 השירותים הבאים? במוסד הרפואיהאם קיימים 
 

 
 ילות הוראתית: פע

 ובאיזה תדירות?סוגי הפעילות הבאים האם מתקיימים 

 הערות הוועדה פירוט תדירות כן/לא    סוג הפעילות ההוראתית

         פגישות צוות קליניות

         ישיבות צוות רב מקצועיות

         ישיבות רטנגן

         ישיבות ג'ורנל קלאב

         ביקורים מודרכים

         תוכנית קורסי ריענון לצוות הרפואי

         פעילות מחקרית בנושאים קליניים או מדעי הבסיס

         פגישות צוות בין מחלקתיות

         ספריה רפואית

         ספרייה אלקטרונית

ה בוועדות בדיקה השתתפות מנהל המחלקה/יחיד
 השנים האחרונות  5-מטעם המועצה המדעית ב

        

השתתפות מנהל המחלקה/יחידה בבחינות שלב ב' 
 השנים האחרונות 5-מטעם המועצה המדעית ב

        

         השנים האחרונות, פרט  5-פעילות לקידום איכות ב

         הפרסומים על ידי מומחים ומתמחים מספר

         הצגת עבודות בכנסים על ידי מתמחים ומומחיםמספר 

         פרט. אמצעי הוראה טכנולוגיים

 
 
 
 
 
 
 

______________________       _____________________ 
 

 חתימת יו"ר ועדת ההתמחות של ביה"ח            המחלקהחתימת מנהל       
 

 הוועדה הערות כן/לא    סוג השירות

     שעות 24ביוכימית זמינה מעבדה 

     שעות 24מעבדה המטולוגית 

     שעות 24מעבדה בקטריולוגית זמינה 

     זמין מכון רנטגן

פסיכיאטריה, כירורגיה, : נוירולוגיה,  כגון פעילות קובעה של יועצים 
     אורתופדיה, אופתלמולוגיה



 

 ל ידי ועדת ההכרהלמילוי ע
 

 _________ שנבדקומספר הגיליונות 
 

 בכל סעיף על פי הסולם הבא: 1-5ציין 
 

 תקין לחלוטין. .1
 משביע רצון. .2

 לקויים מסויימים הדורשים תיקון. .3

 לקויים מרובים הדורשים תיקון מידי. .4

 לא מספק או חסר לחולטין. .5
 
 
 ________     מה מודפסת או קריאה ללא כל קושיוהרש .1

 ________   ופא לאחר כל רישוםקיימת חתימה קריאה ו/או חותמת הר .2

 ________      כל הנתונים הדמוגרפיים קיימים .3

 ________      :אנמנזה רפואית מלאה לגבי .4

 ________      המחלות הנוכחיות א. 

 ________       תולדות העבר ב. 

 ________   פירוט הרגלים )עישון, שתיה, שימוש בסמים( ג. 

 ________       ציון אלרגיות ד. 

 ________      אנמנזה משפחתית  ה. 

 ________      סקירה מערכתית ו. 

 ________     סוציאלית  –אנמנזה פסיכו  ז. 

 ________       תפקוד בבית ח.  

 ________       בדיקת גוף מלאה .5

 ________    הגדרת הבעיות, דיון ותכנית אבחנתית וטיפולית .6

 ________       קות עזררישומי בדי .7

 ________        רישומי מעקב .8

 ________       רישומי רופאים בכירים .9

 ________          רישומי יועצים .10

 ________        סיכום מחלה: .11

 ________        קריא א. 

 ________  קיימים פרטים מזהים מלאים של החולה ושל המחלקה ב. 

 ________      ות של האבחנותציון נא ג. 

 ________    קיים פירוט הבירור שנעשה באשפוז  ד. 

 ________    קיימות הנחיות מלאות להמשך הטיפול ה. 

 
 
 
 



 

 טוב מאוד / טוב / מניח את הדעת / טעון שיפור / לקוי:  היקף העבודה והתאמתו לסילבוס 

 ____________________    _______________________________________ רוט :יפ

 ( :האם עונה למטלות ולהוראה) כח האדם במחלקה  

  טוב מאוד / טוב / מניח את הדעת / טעון שיפור / לקוי

 ___    ________________________________________________________ רוט :יפ

 חשיפה קלינית : 

 לא  / כן    ?להם ףשאין המתמחה נחש נושאיםהאם קיימים בסילבוס  .א

 __ _______________________________________________________איזה? 

 כן / לא  ?טור או סקרי מעקב אחרי זיהומים במחלקהיהאם קיים נ .ב

 כן / לא  ?האם קיים מעקב בכתב של תמותה וסיבוכים ניתוחיים .ג

 תנאי ההוראה : 

 לא / כן      נגישות לאינטרנט  .א

 לא / כן        ספריה .ב

 לא / כן       ימודקום למ .ג

 עוד...... .ד

 טוב מאוד / טוב / מניח את הדעת / טעון שיפור / לקוי:  )הערכה כללית( פעילות אקדמית 

 ___    ________________________________________________________ רוט :יפ

 הוראת המתמחה : 

 :  קיום תוכנית התמחות אישית ומימושה .א

 יח את הדעת / טעון שיפור / לקויטוב מאוד / טוב / מנ

 ___    _____________________________________________________ רוט :יפ

  לא  / כן       ?ביצוע רוטציות בזמן .ב

 כן / לא        ?ביצוע מדעי יסוד בזמן .ג

 ביצוע השלמות במחלקה המוכרת מלא –במקרה של מחלקה המוכרת חלקית  .ד

 כן / לא



 

 ______________________מספר פעמים בשבוע ____ .לא / כן ?תהשתתפות במרפאו .ה

 ___ ______________________________רוט יפ .לא / כן ?לקיחת אחריות הדרגתית .ו

 

תנאים פיזיים, הוראה, השתתפות בכנסים, קצב התקדמות ) סיכום שיחה בנפרד עם המתמחים

ת אחריות, חשיפה לכל התחומים, , לקיחשיש בעיהכבהתמחות, גורמים שניתן לפנות אליהם 

 __________________________________________________ תוכנית התמחות אישית(

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

_______ ומנהל ביה"ח _______________________ עם יו"ר ועדת ההתמחות ת סיכוםשיח

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ כללית הערכה

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
 הצעות הוועדה:

 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
   הכרה מלאה 

   _______________ שנתיים )במסלול בסיס. ההכרה מתוך הכרה חלקית למשך 

 החלקית במסלול העל תיגזר מההכרה במסלול הבסיס(.              

 סיבת ההכרה החלקית:___________________________________  

  ____________________________________________________ 

  ________________ יש לבחור את חודשים  1/  2/  3/  5של  הכרה לסבב( 

 מספר החודשים המקסימלי(.

             _________________הכרה משולבת עם 

 
 
 

 ועדה ______________ ותאריך ביקור ה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 חברי הוועדה: חתימות

 
 
 
 
 

________________   ________________    ________________    _______________ 
 חבר הוועדה                      חבר הוועדה                     חבר הוועדה     יו"ר הוועדה        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 גריאטריה אלון ש

 2021יולי 
 
 

 תוכנית התמחות בגריאטריה :
 

 סלולים האלה:המחד משני א

 –נים מהן ש 4½ א.

 שנים גריאטריה; 2 

 שנים רפואה פנימית; 1½ 

 חודשים מרפאה גריאטריה קהילתית; 3 

חודשים באחד מן המקצועות הבאים: יחידה גריאטרית בבית חולים כללי, נוירולוגיה,  3
 אורתופדיה, שיקום, פסיכיאטריה מבוגרים

 .שנה מדעי יסוד½  

 פחה;תואר מומחה ברפואה פנימית או ברפואת מש .ב

 חודשים גריאטריה; 9שנים ו  1 

 חודשים מרפאה גריאטריה קהילתית; 3 
 
 

 


