
 
 

 ת ילדיםכירורגיב יםנדרשה ניתוחיםמסכמת של ה רשימה
 3.0, גרסה 2021על פי סילבוס ההתמחות משנת 

 
 רשומה או ראשי תיבות של שם החולהבמספר ווח ממוחשב של ביה"ח, מלווה יכל פעולה תצוין בד

וגיל החולה, תאריך ביצוע הפעולה, בצירוף אישור מנהל המחלקה לביצוע הפעולות בשמו 
תימתו. יש להגיש את רשימת הפעולות הכירורגיות המפורטת, בהן המתמחה היה מנתח ובח

 ראשון או עוזר עם הבקשה לקבלת תואר מומחה.

 
 
 

 :כמפורט להלןכמנתח ראשון המתמחה יבצע מספר מינימאלי של הפעולות 
 

 מספר הניתוחים סוג הניתוח
מספר הניתוחים 

 שבוצעו

 ם באיזור המפשעה ושק האשכיםניתוחי

 ניתוחי בקע מפשעתי מולד, הידרוצלה, פוניקולוצלה

 ניתוחי אשך טמיר, תסביב של האשך

 סה"כ

 

100 

50 

150 

 

  ניתוחים בקיר הקדמי של דופן הבטן

ניתוחים של  2כולל בקע טבורי ואפיגסטרי ולפחות 

 אומפלוצלה ו/או גסטרוסכיזיס

 

20 

 

  ניתוחים באיזור הרקטלי

פיסורות, פיסטולות, מורסות, מיאקטומיה, ביופסיה 

אנופלסטיות לתיקון אטימות נמוכה  6רקטלית כולל לפחות 

 של פי הטבעת

 

15 

 

  ניתוחים באיזור ראש וצוואר

ציסטות טירוגלוסליות, שאריות הקשת הברנכיאלית, 

 לימפאנגיומה, היגרומה, ציסטה דרמואידית 

 

10 

 

  ורקוסקופיותניתוחי טורקוטומיות או ט

שט ונצור בין הקנה ועם איטמות מולדת של הו 5מהן לפחות 

 ושט, גידולים של חלל המיצר, מומים וגידולים בריאהול

 

12 

 

 ניתוחים תוך בטניים

 ניתוחי תוספתן בילדים

של איטמות המעי  6ניתוחי חסימת מעי כולל לפחות 

 והתריסריון

 כריתת מעי דק וגס

 

40 

15 

 

10 

 

  שם המתמחה
  מס' ת.ז.



 פילורוטומיות

 ון או המעי הדק )פתיחה או סגירה(פיום הקול

ניתוחים של גידולים מוצקים בחלל הבטן )ווילמס, 

 נוירובלסטומה, סרקומה, לימפומה, הפטובלסטומה(

ניתוחים אבדומינופריאנליים ו/או פרינאלים )הירשפרונג, 

פי הטבעת, כריתה שלמה של המעי הגס  איטמות גבוהה של

PSARP  אוTransanal 

 מסוג בוכדלק 2ניתוחי בקע סרעפתי לפחות 

 ניתוחי טחול )כריתה מלאה או חלקית או תיקון טחול(

 ה"כס

6 

8 

6 

 

6 

 

 

7 

2 

100 

  החדרת צנתרים מרכזיים

 Port A Cath  , ברוויאק,כולל היקמן

 

10 

 

  5 ניתוחי פיום קיבה

השתתפות בניתוחי איטמות דרכי המרה או ציסטה של 

 Choledochal cyst –ות המרה חוץ כבדיים צינור

3  

 
 

 רשימת הניתוחים לביצוע ברוטציה בכירורגיה כללית

 על המתמחה לבצע את הניתוחים המפורטים להלן כמנתח ראשון או כעוזר )על פי הפירוט להלן( :

 כמות לביצוע פעולה / ניתוח

 בוצע
מנתח 
 ראשון

 עוזר

   30 יםבקעים מפשעתיים, כולל בקעים חוזר

   VENTRAL / POVH 10בקעים בדופן הבטן 

 ניתוח פי הטבעת 
 פיסורה, פיסטולה , טחורים וסינוס פילונידלי

15   

   30 כריתת תוספתן

 ניתוחי קיבה ותריסריון )כולל ניתוחים להשמנת יתר(
)כראשון או  10

 כעוזר(
  

   5 פיום גסטרוסטומיה, ג'ג'ונוסטומיה

   7 כריתת מעי דק

 כריתת מעי גס :
 המיקולקטומיה ימנית 

 המיקולקטומה שמאלית / סיגמויד
 פריניאלית-כריתה קדמית / אבדומינו

 כראשון + 5
 כעוזר 10

  

   10 יצירת קולוסטומיה / אילוסטומיה או סגירתה



 
 
 
 

 חתימת מנהל המחלקה )עם חותמת(:                                                                                  
 
 
 

 

 10 כריתות כיס מרה לפרוסקופיות ופתוחות
  

רדת לפרוטומיה חוקרת ו/או לפרוסקופיה אבחנתית, כולל הפ
 הידבקויות )מקרים חריפים / טראומה(

20   

כריתות מקומיות של נגעים שפירים וממאירים בעור, 
ביופסיות שד, ניקוזי מורסות וכירורגיה אמבולטורית אחרת 

 אמבולטורית אחרת
50   

 טחול, לבלב, ושט, כבד
)כראשון או  10

 כעוזר(
  

 )פתיחת בית החזה )טראומה / רוטציה כירורגיה חזה
)כראשון או  5

 כעוזר(
  

 טוראקוסקופיים -ניתוחים לפרוסקופיים 

, כולל 30
ניתוחים שנימנו 

בסעיפים 
 הקודמים

  


