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 לכבוד: 

 יו"ר האיגודים 
 מנהלי המוסדות הרפואיים

 יו"ר ועדות ההתמחות המוסדיות 
 מנהלי ומנהלות המחלקות

 מתמחים ומתמחות 
 

 עמיתים נכבדים,
 דיווח פעולות וניתוחים במערכת הדפנ"ה הנדון:  

 

, חובת הדיווח על כל הפעולות והניתוחים 27/06/2022בהתאם להחלטת נשיאות המועצה המדעית מיום  
  2023ה )דיווח פעולות וניתוחים בהתמחות( תיכנס לתוקף בינואר  שבוצעו במהלך ההתמחות במערכת הדפנ" 

 במקצועות הבאים: 

 ירורגיה כללית כ •
 יילוד וגינקולוגיה  •

 אורטופדית כירורגיה  •

 כירורגיה פלסטית  •

 רפואה דחופה  •

 רפואה דחפה ילדים  •
 שיכוך כאב רפואה ל •

 גסטרואנטרולוגיה  •
 

הנדרשים הניתוחים  הפעולות ו נועדה להגשת דיווחי    )דיווח פעולות וניתוחים בהתמחות(  הדפנ"המערכת  
על מנת להפוך את תהליך או מחשב( ובזמן אמת,    מכל מכשיר )טלפון נייד, טאבלטבאופן מקוון  בסילבוס  

 למתמחים, בכירים ומנהלים כאחד. למהיר, יעיל וידידותי הדיווח 
 

ומנהל   אמת  בזמן  הדיווח  נכונות  על  מקוון  באופן  חותם  הפעולה/הניתוח  ביצוע  בעת  שנכח  המומחה 
 שבוע שחלף. בהמחלקה מקבל דו"ח מרוכז אודות כל הפעולות והניתוחים שבוצעו 

 
רשימות הפעולות והניתוחים )המסכמת והמפורטת( המערכת מאפשרת עיבוד מהיר של הדיווחים והפקת  

 באופן אוטומטי.  בתהליך הבקשה לתואר מומחה יםנדרשה
 

על כל מתמחה, במקצועות האמורים לעיל, לדווח על כל פעולה וניתוח שבצע/ה   01/01/2023החל מתאריך  
ה גם על מתמחים ומתמחות שהחלו כבר את ההתמחות חובת הדיווח חלחשוב להדגיש כי    ושנדרש לסילבוס.

 לפני התאריך האמור. 
 

בעת הבקשה למתן תואר מומחה יונפקו באופן אוטומטי מהמערכת רשימה מסכמת ורשימה מפורטת של  
 המקצועית הרלוונטית למתן תואר מומחה.  ההפעולות והניתוחים שביצע/ה החל מתאריך זה, לעיון הוועד 

 
המקצועית הרלוונטית   ה, להגיש לעיון בוועד 01/01/2023על מתמחים ומתמחות שכבר החלו התמחותם לפני  

רשימת פעולות וניתוחים מסכמת ורשימת פעולות וניתוחים מפורטת הממוינת לפי סוגים שבוצעו לפני   גם
 חתומות על ידי מנהל המחלקה. . על שתי רשימות אלו להיות 01/01/2023

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 נתוני המערכת ישמשו גם לצורך עבודת ועדות ההכרה בבואן לביקור במחלקות. 
 

 לקראת החובה נשיק גרסה מעודכנת של המערכת ובה שיפורים שהוצעו על ידי משתמשי הפיילוט. 
 

 , לרבות מדריך למשתמשי המערכת. אתר המתמחיםמידע נוסף אודות מערכת הדפנ"ה זמין ב
 

 . barbara@ima.org.ilנית במערכת הדפנ"ה ניתן לפנות לברברה במייל: לתמיכה טכ
 

תצא    .בתיאום עם האיגודים המדעיים  2023  שנת  במהלך  הרלוונטייםהמקצועות    יתרתוחל על    הדיווח  חובת
 על כך הודעה מסודרת. 

 
האיגודים השותפים שתרמו מזמנם ומרעיונותיהם למערכת    ננצל את ההזדמנות להוקיר תודה לכל נציגי

 חשובה זו.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב, 
 

 פרופ' קשתן חנוך
 יו"ר המועצה המדעית 

 של ההסתדרות הרפואית בישראל
 
 
 
 
 

https://www.ima.org.il/internesnew/viewcategory.aspx?categoryid=12665
mailto:barbara@ima.org.il

