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 תוכנית ההתמחות 
 (10.03.2021  -החל מ)

 – שנים מהן  6

 כירורגיה אורתופדית;  –שנים 4א.  

או    6ב.   האלה  כירורגיה    3חודשים באחד מהמקצועות  בכל אחד משניים מתוכם:  חודשים 
ספורט,  ופגיעות  ארטרוסקופיות  שדרה,  עמוד  כירורגיית  פלסטית,  כירורגיה  כללית, 
מפרקים,  השתלת  אורתופדית,  אונקולוגיה  וקרסול,  רגל  כף  כירוגיית  כתף,  כירורגיית 

ילדים כירורגי ובאורתופדיית  יד  כף  בכירורגיית  ואולם  ילדים;  אורתופדיית  יד,  כף  ית 
    לפי סעיף קטן זה, אין לבצע יותר משלושה חודשים בכל אחד.)רוטציות חובה(  

 טיפול נמרץ כללי;  –חודשים  3ג. 

 אורתופדיית ילדים;  –חודשים  3ד. 

 גיית כף יד;רכירו –חודשים  3ה. 

 מאלה: חודשים באחד  3ו. 

ללית,  כ   שיקום, נוירולוגיה, נוירוכירורגיה, כירורגיית כלי דם, יחידה לטראומה, כירורגיה
 טראומה אורתופדית, אורתופדיה בקהילה. 

 חודשים מדעי היסוד  6ז. 

בהתאם לתקנות, מתמחה בכירורגיה אורתופדית, חייב להגיש למועצה המדעית בתום ההתמחות 
 .(ATLSלהחייאה מתקדמת )תעודה על סיום קורס 

 תחומי הידע הנדרשים 

 כללית  כירורגיה

   .כירורגיהידע כללי ב .א

 .יחות ובעיקר של מצבים טראומטייםידיעה באבחנה של המחלות הכירורגיות השכ .ב

   .ידיעת עקרונות הטראומטולוגיה בחלקים הרכים והטיפול בהן .ג

 . אלקטרוליטיםהמים והידע בטיפול לפני ואחרי ניתוח, עם הדגשה מיוחדת על משק  .ד

וידיעת   .ה דם  עירויי  ביצוע  במרפאה,  ניתוחים  ביצוע  כולל  בסיסית,  כירורגית  טכניקה  ידיעת 
 . פולמונלית- שיטות החייאה קרדיו

 כירורגיה אורתופדית

 בקיאות באבחון קליני של המחלות האורתופדיות לסוגיהן.  .א

של השלד, שריריו ועצביהם, של מחלותיהם השונות,    פתולוגיה, בפיזיולוגיה ובפתופיזיולוגיה .ב
 מלידה ונרכשות. 
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 שיטות האבחון הפיזיקליות, רנטגניות ואחרות, של מחלות אורתופדיות. .ג

טיפול בשברים סגורים ופתוחים, נקיעות ויתר הפגמים במערכת המוסקולוסקלטלית הנגרמים    .ד
 בחבלה. 

 טכניקה של החזרת שברים וקיבועם.  .ה

 ל ההלם שמחבלה. אבחון ובטיפו .ו

 אבחון ובטיפול בזיהומים, העלולים להתפתח עקב חבלה.  .ז

 הכרת המומים מלידה של מערכת המוסקולוסקלטלית ושיטות ריפויים.  .ח

 אורתופדי בגוף או בגפיים.-בטיפול הכירורגי םג כמו ,מחלת שיתוק הילדים ותוצאותיה .ט

 נרכשות. תפקוד התקין והפתולוגי של השדרה על כל סטיותיה המולדות וה ה .י

 פתולוגיה הכירורגית של עצמות ומפרקים בעיקר בתהליכים הניווניים ודלקתיים. ה .יא

י הדם ובעצבים  בעיות המטבוליות של רקמות העצמות, לרכוש מיומנות באבחון פגיעות בכל ה .יב
 הטיפול בהן.ההיקפיים ו

 השיטות האבחנתיות החשמליות המקובלות במחלות אורתופדיות.  . יג

 נוירולוגית כללית.ביצוע בדיקה   .יד

והערכתן .טו המעבדתיות  הבדיקות  של  וערכן  כוללמיקומן  בדיקות    ,  רנטגן,  , CT  ,MRIצילומי 
EMG .מיפוי עצם, דופלר כלי דם ובדיקות דם , 

 לימוד הדרכי 

 המתמחה ירכוש ידע ומיומנויות באופנים הבאים :

 כללית  כירורגיה

 הטיפול לפני ואחרי ניתוח, וכל מה שנוגע למשק המים ואלקטרוליטים.  הכרת  .א

הרגילה    השתתפות  .ב הניתוחים  בתוכנית  ניתוח,  בחדר  הכירורגית    והכרתכעוזר  הטכניקה 
 .הבסיסית

 . בהדרכת המיומנים עליו ניתוחים שגרתיים  ביצוע .ג

חראי שימונה  הכרת הבעיות הבסיסיות של הפצוע והטיפול בו, גם בחדר המיון, בהדרכת הא .ד
 לכך.

 פולמונלית. -בקיאות בעקרונות ההחייאה הקרדיו  .ה
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 כירורגיה אורתופדית

המתמחה   .א ההתמחות,  כל  במחלקהלאורך  אורתופדית  יעבוד  המסונפת  לכירורגיה  במרפאה   ,
ובחדר מיון, בהדרכת מנהל המחלקה או רופא בכיר, וירכוש את הידע הדרוש כדי להכיר את כל  
האספקטים האבחנתיים והטיפוליים הקשורים לכירורגיה אורתופדית וכן המצבים הדחופים  

בטראומטולוגיה.   במיוחד  אורתופדית,  כן,  בכירורגיה  בעקרונות  כמו  בקיאות  ירכוש  כן 
 פולמונלית.-יאה הקרדיוההחי 

 .בהדרכה ובפיקוח בצורות השונות של הלם, בעיקר הלם טראומטי מתן טיפול .ב

 בהנחיות ובביקורת מכשירים אורתופדים.  השתתפות .ג

מטופלים .ד כירורגי    ורכישת האבחנות    קביעתלמחלקה,    קבלת  לטיפול  בהוראה  בקיאות 
 אורתופדי.  

  ושימושבמרפאה לכירורגיה אורתופדית    מטופליםבאופן עצמאי    בהתאם להתקדמותו, קבלה  .ה
 יועץ למחלקות אחרות בביה"ח. כ

 בנספח ג'.  ידי ביצוע רשימת הניתוחים המצורפת-אורתופדי על  -  רכישת הניסיון הכירורגי .ו

 : ארבע קטגוריות ל  ומחולקתהרשימה כוללת ניתוחים בתחומי האורתופדיה השונים,  

בכלל זה ניתוחי טראומה להחזרות וקיבועי שברים, ארתרוסקופיות    -  אורתופדיה כללית •
 . חי גידוליםשל מפרקים שונים, החלפות מפרקים, ניתוחי עמוד שדרה, קטיעות וניתו 

 . ם )רוטציית חובה(ידופדית ילתניתוחי אור •

 .ניתוחי כף יד )רוטציית חובה( •

 גם מחוץ לחדר הניתוח(.   בס )פעולה זו יכולה להתבצע טיפול בשברים באמצעות ג •

צמאי כשהוא  חודשים האחרונים להתמחותו במחלקה אורתופדית יפעל המתמחה כמנתח ע  6-ב .ז
מנהל המחלקה, ישמש מדריך ועוזר    בתיאום עםכן,    מתמחים צעירים ממנו. כמובנעזר, בעיקר,  

 בניתוחים למתמחים צעירים ממנו, באותם הניתוחים בהם הגיע לבקיאות.  

 דבר זה חשוב למתמחה, כדי שיבין בעודו צעיר, כי שומה עליו לא רק ללמוד אלא גם ללמד.

המקצועות  י  תח ולהשתתף בפעילות המקצועית בתתעל המתמחה לנ,  במהלך רוטציות הבחירה .ח
ההאורת ההתמחות. ופדיים  במסלול  המקצועי    מפורטים  השירות  על  תחום,  האחראי  באותו 

 על רשימות הניתוחים.אחראי על התקדמותו של המתמחה וחתימה 

 חובות ההתמחות 

ביצוע ניתוחים על פי הרשימה בנספח ג', וצירוף הרשימה לבקשה לקבלת תואר מומחה, על פי   .א
 ההנחיות. 

 . ATLSביצוע קורס  .ב
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   AOקורס בסיסי של  .ג

בסיסי  -   AOקורס  ב בטיפול    ילמדו   ,טראומה  העכשוויים  והמושגים  הבסיסיים  העקרונות 
כולל את הטכניקות העדכניות בטיפול בשברים. הקורס הבסיסי הינו השלב  ,  בפגיעות ופציעות

 הראשון בדרך של למידה של תחום הטיפול בשברים.  

 קיום הקורס הוא באחריות האיגוד הישראלי לכירורגיה אורתופדית. 

 . AOבסיום ההתמחות יש להגיש למועצה המדעית אישור מעבר קורס 

 . א'ראו נספח  –פירוט על הקורס 

    OITEחינת מיצבב .ד

לה הישראלי  האיגוד  באחריות  נערכות  )בד  תאורתופדיכירורגיה  בחינות  לשנה  כללאחת    רך 
 . שאלות בכלל תחומי האורתופדיה 100בתחילת פברואר(. הבחינה מכילה 

)מיצ"ב( במהלך ההתמחות    OITEבחינות    4אישור על ביצוע לפחות  בסיום ההתמחות יש להגיש  
   )ללא ציון מעבר(.

 .ב'ראו נספח  –פירוט על הבחינה 

 מדעי יסוד .ה

)בד ההתמחות  כמחצית  סיום  כלללאחר  עבודתו    רך  יתחיל  שהמתמחה  רצוי  א'(,  שלב  אחרי 
    תקופה של חצי שנה ולאחריה השלמת הרוטציות הנדרשות בסילבוס.במשך במדעי היסוד, 

אנטומיה,  המקצועות   פתולוגיה,  הם:  לאורתופדיה  בזיקה  היסוד  במדעי  לעבודה  הרצויים 
 (.ITכירורגיה ניסיונית, טכנולוגית מידע )-ביוכימיה, מיקרוביולוגיה קלינית, מחקר קליני

 רוטציות

 אורתופדית ילדים  

השלד של הילד נבדלות מאלה של המבוגר, מכיוון שילדים    בעיות שריר  . ילדים אינם מבוגרים קטנים
תגובת הגוף לפציעות, לזיהומים ולעיוותים שונה למדי מזו שנצפית באדם מבוגר.    - עדיין גדלים  

לעיתים, מה נחשב לבעיה אצל ילד הוא רק וריאציה של צמיחה שתיפתר עם הזמן. לחילופין, חלק  
ובעות מצמיחה, אינן מתרחשות אצל מבוגרים. בנוסף,  מהבעיות המוסקולוסקלטליות של ילדים הנ

 ההערכה וההתייחסות לבעיה זהה תהיה שונה בילד ובמבוגר. 

 דוגמאות לבעיות של שרירים ושלד בילדים להם ייחשף המתמחה בסבב: 

 .(CLUBFEETכף הרגל כולל כף רגל סוסנית )בוותים יבעיות וע  •

 . בעיות הירך כולל דיספלזות פרק ירך •

 . , בעיות סיבוביותbowed legs ,knock kneesבגפיים התחתונות,  עיוותים  •

 .עיוותים בגפיים העליונות, בין אם מולדים או התפתחותיים •
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 . הפרש אורך הרגל •

 . זיהומים במערכת התנועה •

   .שברים וטראומה אחרת, סיבוכי שברים •

 . שריר שונות  –שיתוק מוחין ומחלות עצב  •

   .מערכת התנועהטיפול במומים מולדים של  •

 . גידולים שפירים וממאירים •

 . פציעות ספורט ילדים ונוער •

 . , וטראומה בעמוד השדרהspondylolisthesisעיוותים בעמוד השדרה כגון עקמת,  •

הי הבעיות  ועל  שפורטו  כפי  וילדים  מבוגרים  בין  בטיפול  ההבדלים  על  ילמד  חודיות  יהמתמחה 
 ורי הילד. כולל חשיבות הקשר והדיאלוג עם ה  ,לילדים

 ירורגית כף יד  כ

 :  ירכוש ידע ומיומנויות בתחומים הבאיםהמתמחה  

 במחלות ופגיעות כף יד והמרפק.   טיפולו זיהוי •

 . לקיחת היסטוריה כללית ורלוונטית •

 . בדיקה פיזיקלית ביצוע •

 . לבדיקות דימות מתאימות  הפנייה •

 . פתולוגיות כף היד והמרפק בהדמיה זיהוי •

 . את הטיפול באנשים עם מחלות כף היד והמרפק ובפגיעות חריפות ניהול •

 ניתוחיים. הו  האמבולטורייםהכרת הטיפולים  •

 פרוצדורות אלקטיביות מחוץ לחדר ניתוח הכוללות בין היתר הזרקות  ביצוע  •

 : ניתוחים  •
 טיפול חריף בפגיעות גידיות או עצביות  .א
 CTS  מתמצבי לחץ על עצבים דוג  .ב
 שברים של כף היד, שורש כף היד האמה או/ו המרפק  .ג
 של כף היד  ניווניות טיפולים במחלות   .ד
 ניתוחים זעיר פולשניים לכף היד  .ה
 גידים ועצבים העברות   .ו
 שחרורי גידים ועצבים  .ז
 ארטרוסקופיות של שורש כף היד והמרפק  .ח
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 טיפול נמרץ כללי 

 ירכוש ידע ומיומנויות בתחומים הבאים : המתמחה  

 . טיפול בחולים מורכבים •

   .הכרה של מכשירי הנשמה •

 . תוכניות הנשמה וגמילה של חולים ממכשירים אלההבנת עקרונות  •

של טכנולוגיות    כמו אלח דם ושוק לסיבותיו השונות, כולל הכרההתמודדות עם מצבי דחק   •
 .תומכות כמו דיאליזה

נ • כולל אבטחת  צנתרים שונים  יב אויר. הכרת מכשור תרכישת מיומנויות בסיסיות בהחדרת 
 . אולטרסאונדלניטור החייאה כמו 

 . זו חידהוכן עקרונות שחרור מי ,טיפול נמרץיחידה להבנת עקרונות בחירת חולים וקבלתם ל  •

 כירורגית כף הרגל והקרסול 

ל את הרקע התיאורטי  ו . היכרות זו תכלהבאיםעל המתמחה להכיר בצורה מעמיקה את הנושאים  
והקליני קלאסיפיקאציות(  פתופיזיולוגיה,  ביומכניקה,  כן,    .)אנטומיה,  ירכוש  כמו  המתמחה 

אנמנזה, בדיקה גופנית, דימות,  מיומנויות קליניות בתחומים אלה בכל שלבי הטיפול משלב לקיחת  
 בדיקות דם ותכנית טיפול שמרני ו/או ניתוחי בתחום.

 . כף רגל סוכרתית •

 . שברים סביב כף הרגל והקרסול •

 . פגיעות ביציבות מפרקי כף הרגל והקרסול •

 . בעיות בגידים •

 . עיוותי כף רגל •

 .פגיעות בכלי הדם, פגיעות עצביות •

 . והקרסולשינויים ניווניים במפרקי כף הרגל  •

 .טיפול והנחיות להתאמת אורתוטיקה •

 . וני בפגיעות עצביות ותסמונות כאבזיהוי וטיפול ראש •

 החלפת מפרקים 

על המתמחה להכיר את הרקע התיאורטי )אנטומיה, ביומכניקה, פתופיזיולוגיה, קלאסיפיקאציות(  
 והקליני, והמעקב בנושאים הבאים: 

 כללי: 
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בין מחלה שחיקתית לסיבה אחרת )דלקתית, גידולית חבלתית(    הבדלים  ,מחלה קלינית  אבחון •
 . זיקלית, בדיקות הדמיהיכאב מכאני, בדיקה פ  הכרתו

 . מתי נכון להציע ,יתרונות וחסרונות של ניתוח להחלפת מפרק  :עם המטופל  דיון •

כולל טיפולים פיזיקליים ומשככי כאב )מסוגים שונים(    ,טיפול במפרק שאינו ניתוחיה   ניהול •
   .זרקות מבחן למפרקוה

מפרק   תכנון • להחלפת  אפשרויות     ,ניתוח  דיגיטלית,  במערכת  מקדים  תכנון  נדרש,  ציוד  כולל 
 מקרים הדורשים הערכות מיוחדת.  ניתוחיות,

טיפול בזיהום לאחר ניתוח החלפת  דגש על  , בטיפול בחולה כאוב לאחר ניתוח החלפת מפרק •
   .מפרק

 . מפרקים מלאכותיים בברים סבישעקרונות הטיפול ב •

 יחודיות מעבר לשחיקה:יבעיות  

   .טיפול בשחיקה על רקע מילדותי •

 . (דומהבצקת חולפת וכ, AVNטיפול במצבי בצקת מח עצם פרק הירך ) •

 . ברך / פריקה של פרק ירך •

 טראומה אורתופדית

 : הנושאים הבאיםעל המתמחה להכיר את עקרונות הטיפול בחבלות ושברים בגפיים  

)סד   • במיון  ראשוני  קיבוע  ראשונית  -מתיחה    -עקרונות  החזרה  ביצוע  הבנה    ,גבס(,  כולל 
 . בעקרונות מתן סדציה

 . כולל שברים פתוחים )סיווגם(, תסמונת מדור ומתן אנלגטיקה ,מצבים דחופים •

של • של  בסיסית  פתופיזיולוגיה  הבנה  שבר,  ריפוי  ותכונותיהם  ב בי  השונים  העצם  תחליפי 
 .המכאניות והביולוגיות וההתוויות לשימוש בהם

  .שברים סביב ותוך מפרקיים בגפיים העליונות והתחתונות  •

 . גישות הניתוחיות הבסיסיות לשברים בגפיים •

עקרונות הקיבוע וההוראות לקיבוע לייצוב מוחלט או יחסי, קביעת עיתוי הניתוח, אלטרנטיבות   •
(, עקרונות כיסוי וסגירת פצע כולל הוראות להעברת מתלי  ומהשונות לקיבוע )פנימי וחיצוני וכד

 . רקמה שונים

 . רום ותוך ניתוחיתט   בהדמיהעקרונות השימוש  •

פרוסטטיים ושברי אי ספיקה  -צוואר ירך, שברים פרישברי  :  דגש מיוחד לשברים גריאטריים •
 מטבולי טיפולי בחולים אלה.   מעקב , כוללנוספים
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וני  • הטיפול  לקבלת  הול  עקרונות  ועד  הגעתם  משלב  מערכתית  רב  מפציעה  הסובלים  חולים 
 . Early total careאו  orthopedic damage controlההחלטות בחדר ניתוח, בדגש על 

בשוק,  ה • הטיפול  עקרונות  מורכבת,  פציעה  עם  חולה  של  והנשימתי  המטבולי  מועד  המאזן 
   האופטימלי להתערבות אורתופדית פולשני, סדרי עדיפויות בטיפולים השונים.

 וסיבותיהם.   (malunionומצבים של חיבור גרוע )אי חיבור שברים   של מצבים •

הקיימים,    סוגי אי החיבור  הבנתתוחיות נוספות.  ני  רביזיות, וכרוני, או  ףטיפול בזיהום חריידע ב •
רור למצבים אלה כולל זיהוי וטיפול  יוהבנה בסיסית בכשל הליך ריפוי שבר. הכרת השיטות לב 

 .במצבים זיהומיים

סדרי העדיפות בעיתוי הטיפול  דגש על הכרת    , עםהמשמעות של שברי עמוד שדרה  זיהוי והבנת  •
 עם פגישות המשלבות את עמוד השדרה, ייצוב זמני או קבוע, העברה למרכזי מומחה.   מטופלב

 ברך  – ה ופגיעות ספורטירתרוסקופא

 ירכוש ידע ומיומנויות בזיהוי וטיפול בפגיעות ספורט : המתמחה  

 . חת היסטוריה כללית ורלוונטיתילק •

 . בדיקה פיזיקלית ביצוע •

 . לבדיקות דימות מתאימות  הפנייה •

 .פתולוגיות ברך בהדמיה זיהוי •

 . הטיפול בפגיעות ספורט חריפות וכרוניות ניהול •

 ניתוחיים. הו  האמבולטורייםהכרת הטיפולים  •

 . למפרקפרוצדורות אלקטיביות מחוץ לחדר ניתוח הכוללות בין היתר הזרקות  •

 : ניתוחים  •
 טיפול בקרעי מניסקוס  .א
 שחזור רצועות   .ב
 אי יציבות של הפיקה   .ג
 נזקים סחוסיים   .ד
 שחרור הדבקויות  .ה
 תיקוני קרעי גידים   .ו
 ניקוז ושטיפה ארתרוסקופית ופתוחה של זיהומים באזור הכתף.  .ז
 ניתוחי טראומה סביב הברך  .ח

  הערה: פגיעות ספורט במפרקים גדולים אחרים יטופלו במשולב עם היחידות הרלבנטיות על פי נוהל 
 . המחלקה

 כירורגיה של עמוד השדרה 

 ירכוש ידע ומיומנויות בטיפול במחלקות ופגיעות עמוד שדרה :המתמחה  
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 . הבדיקה פיזיקליתלקיחת היסטוריה כללית ורלוונטית ביצוע   •

 . לבדיקות דימות מתאימות  הפנייה •

 . בהדמיה עמוד השדרהפתולוגיות  זיהוי •

שדרה,  הטיפול    ניהול • עמוד  מחלות  עם  ח באנשים  מצבי  או  חריפות  עמוד  יפגיעות  של  רום 
 השדרה. 

 ניתוחיים. הו  האמבולטורייםהכרת הטיפולים  •

 .פרוצדורות אלקטיביות מחוץ לחדר ניתוח הכוללות בין היתר הזרקות סביב עמוד השדרה •

 : ניתוחים  •
 . טיפול בבקעי דיסק .א
 .טיפול בהיצרות תעלת השדרה .ב
 . יציבות של עמוד השדרהטיפול בחוסר  .ג
 . טיפול בשברי עמוד השדרה .ד
 . טיפול במחלות עמוד השדרה הצווארי כולל מילופתיה צווארית .ה
 . ניתוחים זעיר פולשניים לעמוד השדרה .ו
 מבוגר(. ו/אולד )י טיפולים בעקמת .ז

 כירורגית כתף 

 ירכוש ידע ומיומנויות בנושאים הבאים : המתמחה  

 .פונקציונליתל אנטומיה כול   ,הכרת המפרק •

 קלסיפיקציות של מחלות המפרק החבלתיות והניווניות.  בדיקה גופנית ופתופיזולוגיה  •

 ניתוחיים. הו  האמבולטורייםהטיפולים   •

סאונד  -פרוצדורות אלקטיביות מחוץ לחדר ניתוח הכוללות בין היתר הזרקות מונחות אולטרא •
 לטיפול בכתף קפואה. למקרים של הסתיידויות בגידי הכתף והזרקות מונחות שיקוף 

 ניתוחים אלקטיביים:   •
 תיקון קרעים בגידי מסובבי הכתף בשיטה ארטרוסקופית ופתוחה.  .א
 ניתוחים ראשוניים ושניוניים לתיקון יציבות הכתף בגישה ארטרוסקופית ופתוחה. .ב
ניווניות   .ג בכתף,  קשות  בפגיעות  לטיפול  הכתף  מפרק  של  ומלאות  חלקיות  החלפות 

 וחבלתיות. 
 ניתוחים לתיקון קרעים בגידים באזור הכתף והזרוע.  .ד
טיפול בסיבוכי פגיעות חבלתיות בגף העליון: אי חיבור שברים, חיבור לקוי של שברים,  .ה

 דבקויות באזור הכתף והמרפק, שחרור עצבים באזור הכתף והמרפק.  ישחרור ה 

 ניתוחים דחופים: •
ותיקון   .א והקלויקולה,  ההומרוס,  הסקפולה,  בעצם  ופריקות   שברים  של   וקיבוע  החזרה 

 קרעים בגידים באזור המרפק. 
 ניקוז ושטיפה ארתרוסקופית ופתוחה של זיהומים באזור הכתף.  .ב
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הבנה באפשרויות לשיקום ופיזיותרפיה בטיפול בנפגעי כתף ובמנותחי כתף על מנת   - שיקומית  •
 לתפקוד.  לאפשר חזרה מיטבית

 אורתופדיה אונקולוגית  

 המתמחה ירכוש ידע ומיומנויות בטיפול בנושאים הבאים :

 .סרקומה של רקמה רכה וגידולי רקמה רכה שאינם ממאירים •

 .סרקומה של עצמות בילדים וגידולים עצם שאינם ממאירים •

 . לעצמות מלווה בשבר פתולוגי או סיכון מוגבר לשבר פתולוגי  מטופלים עם קרצינומה גרורתית •

 .עבודה מולטידיסיפלינרית, צוות רב תחומי הכולל מנתחים, אונקולוגים, רדיולוגים ופתולוגים •

 . גישה למטופל עם אבחנה חדשה הכוללת שיחה על בשורות רעות •

 . Advanced case management -ניהול מקרה מורכב של מטופל אונקולוגי •

 . חשיפה לגישות ניתוחיות לא שגרתיות •

 ביופסיה פתוחה של עצם ורקמה רכה באופן עצמאי.   - ביופסיה בחדר ניתוח  ביצוע •

בניתוח של סרקומה של    והשתתפות  בגידולי רקמה רכה  כריתה מרגינלית של גידול שפיר  ביצוע •
 רקמה רכה. 

בניתוח של גידול ממאיר של עצם, בין אם   השתתפותידולי עצם וביצוע קורטאז לגידול שפיר בג •
 ראשוני או גרורתי.  

יותר לגבי מטופלים שפונים לבירור ראשוני של גוש רקמה רכה או ממצא    ות קבלת החלטות טוב •
  בעצם.

 . MRIבצילום, סיטי ו הנ"ל ממצאים  של ה אפיון ותיאור •

 . עקרונות הביופסיה הכרת •

 תוכנית בירור למטופל עם גידול ראשוני.  מתן •

 אורתופדיה בקהילה 

ובעל אישור מנהל בית החולים לשחרר  ביצוע הרוטציה יהיה לאחר השלמת שנה ראשונה בהתמחות,  
 .   ממיון

על המתמחה להכיר את הסיבות השכיחות לפניה לאורתופד בקהילה ולבצע את    רוטציהבמהלך ה
הראשונייהב במידת    ,רור  על  ולמומחי  עזר  לבדיקות  הפניה  עקרונות  הכנה    , צורךהכולל  לאחר 

 מתאימה. 
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בה נוכח מומחה בכל שעות העבודה    המוכרת על ידי המועצה המדעית,  הרוטציה תעשה במרפאה •
 . שזמין לתמיכה ויעוץ

 .המתמחה לפחות אחת לשבוע  ל ידישל דיון מקרה וחובת הצגת מקרה ע  מסגרת מובנית •

 הרוטציה בת שלושה חודשים ברציפות, במהלכה לפחות שלושה ימי עבודה בשבוע.  •

 . הרוטציהחולים במהלך   500המתמחה חייב לראות לפחות  •

 לא יזומנו למתמחה יותר מארבעה חולים לשעת עבודה.  •

 . טציהאין פיצול במהלך רו •
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 ספרות מקצועית  

• Review of Orthopaedics Miller 8 th edition 

• Campbell's operative orthopaedics 13 th edition 

• Rockwood and Green's (adult and pediatric) 9 th edition 

• Marino's The ICU Book 4th edition – selected chapters: 

• Section IV: disorders of circulatory flow 

• Section VII: acute respiratory failure )20-23(  

• Section IX: acid-base disorders 

• Section XV: critical care drug therapy 

 

 בחינות 

ניתן למצוא באתר המתמחים של ההסתדרות הרפואית    , לרבות ספרות לבחינה,מידע על הבחינות
 . http://www.ima.org.il/internesבאינטרנט: 

אתר   בכתובת  הבחינה,  למועד  בסמוך  הבחינות,  ועדת  ידי  על  מתפרסם  הקריאה  רשימת  עדכון 
חינה מוטלת האחריות והחובה לעקוב אחר  האינטרנט המופיעה מעלה. על הרופאים הניגשים לב

 המהדורות הקובעות ורשימת הקריאה המעודכנת לקראת הבחינות. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ima.org.il/internes
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 AOקורס   -  1 נספח

טראומה בסיסי מלמד את העקרונות הבסיסיים והמושגים העכשוויים בטיפול בפגיעות    AOקורס  
ופציעות, וכולל את הטכניקות העדכניות בטיפול בשברים. הקורס הבסיסי הינו השלב הראשון בדרך  
של למידה של תחום הטיפול בשברים. קורס זה מתמקד בעיקר בעקרונות הבסיסיים של טיפול  

 בשברים. 

, ומכסות  Evidence basedורס מורכב מהרצאות, קבוצות דיון ותרגול מעשי. ההרצאות הינן  הק
את התכנים הנדרשים להבנה הבסיסית של האורתופדיה. בקבוצות הדיון מנתחים מקרים ועל ידי  
ניהול והתנהלות. התרגול המעשי   ופיתוח מיומנויות  כך מפתחים דפוסי חשיבה לקבלת החלטות 

של עקרונות בסיסיים וידע נדרש ליישום בעת ניתוח. עם ניסיון    Hands onידי    מספק למידה על
קהה,   לקידוח  חד  קידוח  בין  התחושה  הבדל  ברגים,  של  נכון  הידוק  כמו  בסיסיות  במיומנויות 
המשתתפים מפתחים מיומנויות כירורגיות חשובות ולומדים אודות קונספטים ביומכניים בסביבה  

 בטוחה ומלמדת. 

 מסתיים בהערכה עצמית לבחינה ומעבר על תכני הקורס. כל קורס

 בשנים הראשונות להתמחות באורתופדיה.   למתמחיםקורס מיועד ה

 :דעובסיום הקורס המשתתפים י 

 . לדון במושגים של יציבות, השפעתם על החלמת העצם וכיצד להשתמש בשתלים להשגת יציבות •

 . קלסיפיקציה וקבלת החלטותלתכנן טיפול מבוסס על הערכה, דימות,   •

 . ליישם טכניקות רדוקציה בטיפול בשברים תוך התייחסות לרקמה הרכה וחשיבותה •

 . לטפל בשברים דיאפיזארים ובשברים סביב מפרקיים פשוטים תוך שימוש בטכניקות שונות •

אגן,   • פגיעות  בגרות,  טרם  בשלד  בשברים  הקשורות  הייחודיות  הבעיות  את  ולזהות  להעריך 
( או חוסר איחוי  Delayed unionוסטאופורוטיים, זיהום פוסט ניתוחי, איחוי מעוכב )שברים א

(Non union). 

 . לתכנן את הטיפול הראשוני במטופל פוליטראומה •

 האיגוד הישראלי לכירורגיה אורתופדית. הקורס מתבצע באחריות 

 

   OITEבחינת מיצ"ב   -  2נספח 

האיגוד   באחריות  נערכות  אלה  לבחינות  )בד  תאורתופדיכירורגיה  הישראלי  לשנה  כללאחת    רך 
 בתחילת פברואר(.  

 החל מחצי שנה להתמחות ועד למעבר שלב ב'.  בה לכלל המתמחיםוהבחינה היא ח 

 פעמים במהלך ההתמחות.  4על המתמחה לבצע את הבחינה 
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תחומי    100מכילה  הבחינה   בכלל  בסיסי    ,האורתופדיהשאלות  וידע  קליניות  שאלות  וכוללת 
והשוואת רמת הידע  התקדמותו במהלך השנים    מעקב אחרבמקצוע. הבחינה מאפשרת למתמחה  

בארץ. מטרת הבחינה היא    במחלקה וביחס ליתר המתמחים במחלקות השונות ביחס אל עמיתיו  
 בחינות שאלות רב ברירה.לאורך ההתמחות, מעקב אחר התקדמות ואימון ב  פהלמידה רצילעודד  

 למבחן שלב א' או שלב ב'. להחלטה אם מתמחה ייגש  משמשת  ואינהן  יהבחינה איננה מבחן ממי 

 

 תוחים לביצוע ני  -  3נספח 

 המתמחה יהיה אחראי על ניהול רישום מדויק של כל פעולות החובה שביצע.  

 :לבקשה לאישור תואר מומחה בסיום ההתמחות, יש לצרף 

 רשימה מסכמת של כלל הניתוחים בחתימת מנהל המחלקה המאשר את נכונות הרשימה. .1

הניתוח, מספר  רשימת ניתוחים מלאה לפי סוגים על פי הפירוט שלהלן: שם הניתוח, תאריך   .2
מנהל   של  מלווה  מכתב  יצורף  כן,  כמו  החולה.  וגיל  החולה  שם  של  תיבות  ראשי  או  רשומה 
דף   כל  על  המחלקה  מנהל  של  חתימה  נדרשת  )לא  הרשימה  נכונות  את  שמאשר  המחלקה 

 מרשימות הניתוחים(.

   -את הטפסים ניתן להוריד באתר המתמחים  .3

https://www.ima.org.il/InternesNew/ViewSpecialization.aspx?SpId=75 

 כמות לביצוע הפעולה

 50 של שברים, למעט שברי צוואר הירך קיבוע פנימי 

 15    הטרית פצעים גדולים 

 80   שברים שחזור סגור וקיבוע בגבס

 17   קיבוע חיצוני או   מתיחה גרמית

 30  ע גרמי שברי צוואר הירך עם קיבו

 20  המיארתרופלסטיקה   –שברי צוואר הירך 

 8  ת גפיים )לא כולל קטיעת אצבעות( קטיע

 10    ברך  –השתלת מפרקים 

 10     ירך  –השתלת מפרקים 

 7 (                                          )פריקות, תיקון קרעים וכדומה פייםת ניתוחי כ

 15 ניתוחי הלקס ולגוס, בהונות וכדומה כפות רגליים במבוגרים, כולל 

 7      שידרה 

 25     ארטרוסקופיות 

 5 ולים שפירים גרמיים ורקמות רכות כריתת גיד 

https://www.ima.org.il/InternesNew/ViewSpecialization.aspx?SpId=75
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 אורתופדית ילדים 

     טיפול בשברים )פתוח וסגור( 

    נים )הארכת גידים, טנוטומיות( ניתוחים קט 
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 כירורגית כף יד 

        תפירת גידים 

        שחרור עצבים 

     FINGER TIP INJURYקטיעת אצבעות 
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