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 סילבוס להתמחות ברפואה גרעינית

 
 

 תוכנית ההתמחות :
 (10.3.21-)החל מ
 

 אחד משני המסלולים האלה:
 

 –שנים מהן  4½. א

 שנים רפואה גרעינית  2 

 PET-CTחודשים ביחידת  6

 חודשים רדיולוגיה אבחנתית  12

 חודשים רפואה פנימית 3

 רפואת ילדים  חודש

חודשיים בתקופות רצופות של חודש או חודשיים כל אחת, באחד או 
אנדוקרינולוגיה, כירורגיה אורולוגית, כירורגיה בשניים מאלה: 

, כירורגיה כללית, נוירולוגיה, קרדיולוגיה, רדיותרפיה, מחלות אורתופדית
  זיהומיות, נוירוכירורגיה

 חודשים מדעי היסוד 6 

 

 תואר מומחה ברדיולוגיה אבחנתית; ב.

 שנים רפואה גרעינית; 1½    

 PET-CTחודשים  6     
 

 השנה הראשונה וששת החודשים האחרונים של ההתמחות יהיו במקצוע הראשי.

 

 טרת ההתמחותמ

 וטיקה ויישומים אבחנתייםאידע מעמיק של בסיס מדעי, טכנולוגי, מכשור, רדיופרמצרכישת 

כולל בדיקות נפח דם, מבחן שילינג,  ,ברפואה גרעינית in vitro-ו in vivoשל שיטות  וטיפוליים

ת ידע מעמיק בנושא בטיחוורכישת וטית, אדם ונוגדנים. בקרת איכות רדיופרמצ תאיסימון 

 מולקולארית.והדמיה  קרינה

ולהיות  , לפקח על פעולות קליניות במכון לרפואה גרעיניתו לבצע יוכלמתמחה הבתום ההתמחות 

 באספקטים מחקריים  ברפואה גרעינית. מעורב

 
 פירוט הידע הנדרש

כולל  ,מוש כיוםיוטיקה בשאהבנת תכונות פיסיקליות וביולוגיות של רדיופרמצ .1

וציה, דוזימטריה, בקרת איכות ויכולת לסימון תכולתם, ביודיסטריב

 וטיקה.ארדיופרמצ
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כולל הליכי בקרת איכות  ,מינון החומרים ,כשור הקשור לדימות, כיולהבנת המ .2

דימות  לרבות, עדכניים ויכולת לבצע את כל בדיקות הדימות ברפואה גרעינית

 .PET-CT -ו SPECT-CTהיברידית, כגון 

גיה והעקרונות האבחוניים הרלבנטיים לשיטות הכרה מעמיקה של הפתופיזיולו .3

מרכזית, העצבים הפוי עצמות, מערכת יכולל מ ,הדימות ברפואה גרעינית

גניטואורינרית, המטולוגיה, ריאות, המערכת העיכול, הרית, מערכת לקרדיווסקו

 לימפתית.המערכת האנדוקרינית, גידולים ודלקות, המערכת ה

 יוביולוגיה והגנה מפני קרינה.הבנת העקרונות והשימושים של רד .4

 .in vitroסיון בשימוש בשיטות יונ in vitroהכרת עקרונות מבחני  .5

ובפרט הטיפול במחלות בלוטת  ,הכרת עקרונות הטיפול בחומרים רדיואקטיביים .6

 התריס באמצעות יוד רדיואקטיבי.

ם וטכנולוגיית הדימות יהכרת עקרונות הדימות המולקולרי, סמנים מולקולרי .7

 .יברידיהה

 מיומנויות קליניות

מדעי יסוד: רדיואקטיביות, המכשור ועקרונות פעולתו, עקרונות ותקנות ההגנה  .1

 .וטיקה ומחשביםאמקרינה, רדיופרמצ

שימושים קליניים: התוויות ופרוטוקולים לבדיקות, טכניקות, מחשוב וכימות, הצגת  .2

כול, אורוגניטלית, , במיוחד במערכות: מח, לב, עיממצאי המיפויתוצאות ופענוח 

 עצמות, ריאות, אנדוקרינית, גידולים ודלקות, כלי דם ולימפה.

וטיקה ובקרת איכות, בקרת איכות מצלמות גאמא, אטכנולוגיות: הכנת רדיופרמצ .3

 , הצגתם ופענוחם.SPECTכולל ביצוע מיפויי 

 SPECT/CTואינדיקציות שכיחות לבדיקות  SPECT/CTהכרה מעשית של מצלמות  .4

 גרעינית. ברפואה

 ואינדיקציות שכיחות לבדיקות אלו. PETהכרה מעשית של מצלמות  .5

 חובות המתמחה ודרכי הלימוד

וטיקה. קורס אכשור וברדיופרמצסים ברפואה גרעינית, בפיסיקה, במהדרכה: קור .1

 מורחב ומעמיק בבטיחות קרינה.
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דת עבוהשתתפות בדיונים יומיים במחלקה לרפואה גרעינית, סמינרים מחקריים ו .2

 מחקר.

 PET/CTהדמית יומית במכון לרפואה גרעינית, רוטציות ב-סיון מעשי: עבודה יוםינ .3

או ילדים, ובאחת מההתמחויות  רפואה פנימיתבקליניות , ורוטציות רדיולוגיהוב

, כירורגיה כללית, הבאות: אנדוקרינולוגיה, קרדיולוגיה, אורולוגיה, אורטופדיה

צוע בדיקות אבחוניות דחופות, כולל הכנת י. בולוגיהאונקולוגיה, רדיותרפיה, נויר

 חומרים במסגרת תורנויות או כוננויות.

הרצאות והצגות מדעיות: פגישות לימודיות ומדעיות, הצגת מקרים ודיונים  .4

 אבחנתיים קליניים במסגרת המחלקה לרפואה גרעינית.

 אחריות המנהל

סילבוס ולהדרכת המתמחה במילוי מנהל המכון אחראי לבניית תוכנית ההתמחות בהתאם ל

 דרישות הסילבוס.

 בחינות

 בחינה בכתב )שלב א'(

החומרים  ; הפיזיקה הגרעינית עקרונות היסוד שלידע לנושאים : הבחינה בכתב מתייחסת בעיקר 

 פול ברפואה גרעינית.ישיטות ודרכי האבחון והט ; והמכשור ברפואה גרעינית

 בחינה בע"פ )שלב ב'(

המעשיים והעיוניים, כולל קריאה  ,הטכנולוגיים בעיקר באספקטים הקליניים, הבחינה עוסקת

והכרה  כום והצעותיודיון בכל נושא והיבט ברפואה גרעינית, אבחנה מבדלת, ס ,ופענוח בדיקות

 .של הספרות המחקרית העדכנית

מידע על הבחינות ניתן למצוא באתר המתמחים של ההסתדרות הרפואית באינטרנט: 

www.ima.org.il/mitmachim 

עדכון רשימת הקריאה מתפרסם על ידי ועדת הבחינות, בסמוך למועד הבחינה, בכתובת אתר 

האינטרנט המופיעה מעלה. על הרופאים הניגשים לבחינה מוטלת האחריות והחובה לעקוב אחר 

 המעודכנת לקראת הבחינות.המהדורות הקובעות ורשימת הקריאה 

 
 ספרות מקצועית

1. Nuclear Medicine Physics; the Basics. (Editor R. Chandra). 

2. Nuclear Medicine: 2-Volume Set (Robert E. Henkin, David Bova, Gary L. 

Dillehay, and Stephen M. Karesh). 

3. Hybrid PET/CT and SPECT/CT imaging – A teaching file (Editors:  

      Dominique Delbeke, Ora Israel). 

http://www.ima.org.il/mitmachim
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 .רשימת הספרים מתייחסת למהדורות האחרונות 

 
 כתבי עת

 
1. Journal of Nuclear Medicine. 

2. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. 

3. Seminars in Nuclear Medicine. 

 
 מחים:מתידי ה-על צוע בדיקות מיפוי יב -נספח 

בדיקות ביצוע  לע( והמלצות פענוח, ביצוע ,אינדיקציות ,אישוראחריות )כולל  מהמתמחה נדרשת

 .6000ברפואה גרעינית. המספר הכולל של הבדיקות שעל המתמחה להשתתף בהן הוא  דימות

המיפויים, באחריות מנהל המחלקה לוודא שהמתמחה השתתף במהלך ההתמחות בפענוח 

 .המפורט בטבלבהתאם ל

  :כמפורט להלן פעולותה מתמחה יבצע מספר מינימאלי של ה

 
 

 סוג הבדיקה מספר
 . מערכת עצבים מרכזית1 200

 . מערכת השלד2 600

 . מערכת הלב וכלי דם3 500

 משולב( V/Qמיפויי  50%. מערכת הריאות )4 200

 והפטוביליארית . מערכת עיכול5 80

 . מערכת כליות ודרכי השתן6 250

 . מערכת אנדוקרינית7 250

 טית ולימפתיתא. מערכת המטופו8 50

  .MIBG ,131I   ,PETסומטוסטטין,  גידולים כולל של  דימות. 9 600

 בדיקות בילדים. 50הכוללות  PETבדיקות  600מתוכם לפחות  -* 

 זיהומיים . מיפויים לאבחון תהליכים דלקתיים11 50

 רדיואקטיביים . טיפולים12 80

 סה"כ 2860

 
 
 
 PET/MRI  או PET/CT בטכנולוגיית יהיו הנדרשות הבדיקות מכלל 600 לפחות*
 SPECT/CT בטכנולוגיית יהיו הנדרשות הבדיקות מסך בדיקות 60 לפחות 
 פדיאטריות בדיקות יהיו הבדיקות מסך 150 לפחות 

     


