
 
 

 יילוד וגינקולוגיהב יםנדרשה והפעולות ניתוחיםמסכמת של ה רשימה
 3.1, גרסה 2020על פי סילבוס ההתמחות משנת 

 
 להגיש את טופס הפעולות המסכם בליווי פירוט הפעולות חתומים על ידי מנהל המחלקה. יש

 
 

 
 
 
 

 דיסיפלינה  מספר
כמות 
 לביצוע

 פעולהתפקיד בניתוח / 

1 
   מיילדות

נדרש 
 נדרש להשתתף להוביל

   *** 50 קבלת לידות רגילות 1.1

1.2 
קבלת לידות תאומים )בלידה 

 רגילה או ניתוח קיסרי(
5 

***   

   *** 10 לידות מכשירניות 1.3

   *** 10 ביקורת רחם ו/או תעלת לידה 1.4

 ניתוחים קיסריים 1.5

1.5.1          ייםניתוחים ראשונ25 ***   

1.5.2          ניתוחים חוזרים25 ***   

        

2 
   גינקולוגיה

נדרש 
 נדרש להשתתף להוביל

   *** 50 גרידות חלל הרחם 2.1

2.2.1 
כריתות רחם בגישה ביטנית או 

 לפרוסקופית
10 

***   

   *** 3 כריתות רחם בגישה וגינלית 2.2.2

 ניתוחים וגינליים: 2.3

 תיקון קדמי או אחורי  2.3.1

10 

***   

   *** 4או  3תיקון קרע דרגה  2.3.2

2.3.3 
 3בלוטת ברטולין )עד         

   *** ניתוחים(

   *** תפר צווארי       2.3.4

2.3.5         Simple vulvectomy ***   

2.3.6        Urinary sling operation ***   

 בגישה ביטניתניתוחים נוספים  2.4

   *** 5 ניתוחים נוספים בגישה ביטנית 2.4.1

   *** 20 לפרוסקופיות 2.4.2

 ניתוחים נוספים בגישה וגינאלית 2.5

   *** 20 היסטרוסקופיות 2.5.1

  שם המתמחה
  מס' ת.ז.



 ***   20 קולפוסקופיות מודרכות 2.5.2

          

3 
   פוריות 

מבצע 
 פעולה

משתתף בתכנון או 
 מתכנן

 תכנון, טיפול ומעקב של  

3.1 
מחזורי השראת ביוץ באמצעות 

 כלומיפן ציטרט ו/או לטרוזול
20 

  *** 

3.2 
מחזורי השראת ביוץ באמצעות 

 גונדוטרופינים
10 

  *** 

3.3 IUI 10 ***   

3.4 
מחזורי גירוי שחלתי למטרת 

 שאיבת ביציות
10 

  *** 

 ***   5 החזרת עוברים 3.5

 ***   5 שאיבת ביציות 3.6

          

4 
   אולטרה סאונד

מבצע 
 משתתף פעולה

4.1 
בדיקות אולטרה סאונד בשליש 

 הראשון להריון
20 

***   

4.2 
בדיקות אולטרה סאונד בשליש 

 השני להריון
20 

***   

4.3 
בדיקות אולטרה סאונד בשליש 

 השלישי להריון
20 

***   

4.4 

סריקות אגן רחם וטפולות בנשים 
 רותשאינן ה

20 
***   

          

5 
   תכנון משפחה 

מבצע 
 משתתף פעולה

   *** IUD 5 התקנות של 5.1

 ***   2 צילומי רחם 5.2

5.3 
השתתפות בייעוץ ומתן אמצעי 

 מניעה
20 

***   

5.4 

ניהול פעיל של מקרי פנייה 
 לרפואת נשים ראשונית

50 
***   

 
 חתימת מנהל המחלקה )עם חותמת(:                                                                                  

 
 
 

 


