
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ההסתדרות הרפואית בישראל     

 המועצה המדעית    

 
 
 
 
 
 
 

 התמחות ברפואה פנימית 
 
 

 תוכנית ההתמחות
 
 

syllabus 
 
 

2021 
 
 
 
 

 2021 - 2.0, גרסה 2019 – 1.3, גרסה 2016 – 1.2, גרסה 2014 – 1.1, גרסה 2008 – 1.0גרסה 

 
 
 
 



 2 

 
 סילבוס להתמחות ברפואה פנימית

 
 התמחותתוכנית הא. 

 (10.03.21)החל מיום 
 
 –שנים מהן  4

 ;שנים ברפואה פנימית 3א. 

 ב. חודש בטיפול נמרץ כללי או בטיפול נמרץ פנימי;

 , בתקופות רצופות של חודש לפחות כל אחת, באחד או יותר ממקצועות אלו:חודשים 5  .ג

אנטרולוגיה, אימונולוגיה קלינית ואלרגולוגיה, אונקולוגיה, אנדוקרינולוגיה, גסטרו

גריאטריה, המטולוגיה, השתלת מח עצם, חדר מיון, טיפול נמרץ כללי, טיפול נמרץ 

קרדיולוגי, מחלות ריאה, מרפאה פנימית או מרפאה לרפואת המשפחה או יחידה לטיפול 

ות, יום פנימית, נפרולוגיה, קרדיולוגיה, ראומטולוגיה, רדיולוגיה אבחנתית, מחלות זיהומי

 , רפואה פליאטיבית.כאב, גנטיקה רפואיתרפואה לשיכוך 

 שנה מדעי יסוד½ 

שנה אחת מתוך השנתיים הראשונות ושישה חודשים רצופים מתוך השנה האחרונה של 
 .ההתמחות יהיו במקצוע הראשי

 
 פירוט הידע הנדרשב.  

 
לימוד מקצוע הרפואה הפנימית הינו תהליך מתמשך המתחיל זמן רב לפני תחילת 

לית, ואינו נפסק עם סיום בחינות ההתמחות. לפיכך יש לראות את ההתמחות הפורמ

מטרות התמחות לא בהשלמת הכשרתו המקצועית של הפנימאי, אלא כמטרות מינימום, 

 המאפשרות להתייחס למועמד כמומחה למקצוע הרפואה הפנימית.

מטרות מינימום אלו נקבעו לאור ההתרחבות המתמדת במידע הבסיסי והתפתחות 

, ומתוך הנחה שחלק של המתמחים רפואה פנימית יבחר העל הפנימיים-תמקצועו

 ל של הרפואה הפנימית.ע-להתמחות בהמשך גם במקצוע

 

 :על המועמד לקבל תואר מומחה ברפואה פנימית לענות על הדרישות הבאות

שליטה במידע על תהליכים פתופיזיולוגיים, ההתבטאויות הקליניות, דרכי אבחון  .1

במחלות הפנימיות, תוך הדגשת הבעיות השכיחות באוכלוסיית  ושיטות הטיפול

 הארץ.

 מיומנות בפעולות טיפוליות ואבחנתיות בסיסיות כפי שתפורטנה להלן. .2
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כושר ניתוח, שיפוט ויכולת החלטה שיאפשרו לו לתפקד כיועץ למחלות פנימיות  .3

במוסדות אשפוז ובמרפאות ולמלא תפקיד של מדריך ואחראי על תפקודם של 

 ופאים זוטרים או סטודנטים.ר

וך הבנת תעל ומכונים, -יכולת לעבוד בשיתוף פעולה עם יועצים במקצועות .4

היתרונות והמגבלות של הפרוצדורות הדיאגנוסטיות והאופציות הטיפוליות ותוך 

הפגנת יכולת אינטגרציה סלקטיבית של המידע המתקבל לשם קבלת החלטות על 

 החולה הנמצא באחריותו.

זהות בעיות נדירות, או יוצאות דופן ולהתמודד, איתן תוך התעמקות יכולת ל .5

 בספרות הרלוונטית והפעלה נכונה של אמצעים דיאגנוסטים.

 בקיאות בספרות השוטפת, תוך התעדכנות מתמדת בחידושים העיקריים בשטח. .6

 
 

 תחומי ידע ספציפיג. 
 

ית אינה מובאת כאן, רשימה מפורטת של הנושאים המכסים את כל תחומי הרפואה הפנימ

 שהרי כמוה כתוכן העניינים של כל ספר לימוד מעודכן. 

 להלן יובאו רק הדגשים מיוחדים בתחומים השונים.

 
: הוראות והוראות נגד להתערבויות כירורגיות. הוראות והוראות מחלות דרכי העיכול

פיות נגד לשימוש בשימוש אבחנתיות כגון: שיטות הדמיה, מבחני ספיגה, אנדוסקו

 דיאגנוסטיות וטיפוליות.

 

: הוראות והוראות נגד לביצוע ברונכוסקופיה ושימוש בשיטות הדמייה מחלות ריאה

במערכת הנשימה. ידע בפזיולוגיה נשימתית ותפקודי ריאה, והערכת גזים בדם. הוראות 

 והוראות נגד להתערבויות כירורגיות.

 

כה רנטגנית ואלקטרוקרדיוגרפיה, : שיטות אבחון פיסיקליות, הערמחלות לב וכלי דם

הכרת עקרונות שיטות האבחון החודרניות והבלתי חודרניות. שליטה על בוריה בטיפול 

, יתר לחץ דם. הוראות איסכמיותתרופתי בהפרעות קצב, או אי ספיקת לב, מחלת לב 

 והוראות נגד להתערבויות כירורגיות וגם להתקנת קוצבי לב למיניהם.

 

 אות והוראות נגד להתערבויות כירורגיות ושיטות אבחנה חודרניות.: הורמחלות כליה

הערכה תפקודית, שיטות הדמיה, גישה לבעיות ההמטוריה, פרוטאינוריה, נפריטיס 

-ותסמונת נפרוטית. עקרונות הטיפול באי ספיקת כליות חריפה וכרונית. מאזן חומצי

 בסיסי, נוזלים ואלקטרוליטים.
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רולוגית, השימוש הדיאגנוסטי בניקור מותני, מחלות : בדיקה נוימחלות עצבים

צרברווסקולריות וגידולים, מחלות זיהומיות ומחלות מטבוליות וניווניות. הוראות 

 והוראות נגד להתערבויות כירורגיות ושימוש בשיטות האבחון המקובלות.

 

ים, : שימוש דיאגנוסטי בקביעת אימונוגלובולינראומטולוגיה ואימונולוגיה קלינית

קומפלמנט, נוגדנים, תפקודים של נוזל סינובאלי, הכרת מצבים של חסר אימוני נרכש, 

 מחלות אוטואימוניות ומחלות מפרקים ראומטיות ומטבוליות.

 

: אמצעי אבחון סרולוגיים, תרביות ואבחון מלריה בטיפה עבה ומשטח מחלות זיהומיות

יפול במחלות וירליות  ובמחלות דם, שליטה בכללי השימוש באנטיביוטיקה ותכשירים לט

 מדבקות אחרות.

 

נמי, הפרעות קרישה ושימוש בנוגדי קרישה, : הגישה לחולה אאונקולוגיה-המטולוגיה

רטיביות. עקרונות השימוש בכמותרפיה ולימפופרוליפ-עקרונות הטיפול במחלות מיאלו

 ורדיותרפיה.

 

רכות אנדוקריניות : הערכה תפקודית של מעאנדוקרינולוגיה ומחלות מטבוליות

ספציפיות. עקרונות הטיפול במחלות אנדוקריניות נפוצות. הפרעות במטבוליזם הסידן. 

תזונה, -שליטה על בוריה בכללי הטיפול בסוכרת. עקרונות הטיפול בהשמנת יתר, תת

 הפרעות מטבוליות תורשתיות עם דגש על מטבוליזם השומן והליפופרוטאינים.

 

: שליטה על בוריה בכללי הטיפול בהלם, דום לב, הפרעות קצב קשות, אי  טיפול נמרץ

 ספיקה נשימתית, תרדמת, דימום מסיבי, קטואצידוזיס ומצבי הרעלה שכיחים.

 

: עדכון מירבי בשיטות טיפול תרופתי והכרת תופעות הלוואי פרמקולוגיה קלינית

 והשפעות הגומלין שבין תרופות אלו.

 
 

 מיומנויות הנדרשות מנבחן לתואר מומחה רשימת פעולות וד. 
 ברפואה פנימית    

 
 א. פעולות ובדיקות שעל המתמחה להיות מנוסה בביצוען:

 
 :פעולות דיאגנוסטיות .1

 בדיקת שתן כללית

 בדיקת משטח דם 

 בדיקת א.ק.ג. ופענוחו 

 בדיקת קרקעיות העיניים 
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 ניקור פלוירלי

 

 ניקור בטני

 ניקור לומבלית

 ניקור מוח עצם

 
 :פעולות טיפוליות .2

 החייאה
 

ב. על המתמחה להתמצא בהוראות  והוראות נגד בתופעות הלוואי של ביצוע 
 הפעולות הבאות:

 
 גסטרוסקופיה

 קולונוסקופיה

 ברונכוסקופיה

ביופסיות: כליה, עור, שריר, בלוטת לימפה, חניכיים, רקטום, פלאורה, ביופסיות מחט 

 עדינה. ניקור פריקרדיאלי.

 
 

 שכיחות ופשוטות כגון:  דימותוח תוצאות בדיקות ג. פענ
 

 זה, בטן, עצמות, דרכי עיכול וכליות.ח -צילומי רנטגן  .1

 הכרת נוזל פריקרדיאלי, היצרות מסתם מיטרלי –אקוקרדיוגרפיה  .2

 בדרכי המרה אבנים  -בדיקה על קולית  .3

 כבד, עצמות –מיפוי גרעיני  .4

 
 

 חובותיו של מנהל המחלקהה. 
 

 אחראי להבטחת תוכניתה ותוכנה של תקופת ההתמחות של המתמחה.מנהל המחלקה 

במחלקה אחראי המנהל לכך שהמתמחה ייחשף למשוב ולביקורת על עבודתו היומיומית 

מרופאים מומחים בדרגות שונות. כמו כן, יוודא שהמתמחה ייחשף לדעות מגוונות ככל 

בכירים מצוות המחלקה , או האפשר, בדיון בבעיותיו של החולה, בין אם מדובר ברופאים 

 ברופאים  בכירים במומחיות הרלוונטית מחוץ למחלקה.

 

על המנהל לוודא כי המתמחה יתנסה בניהול בעיותיו של החולה לא רק בהזדמנות הקצרה 

במסגרת מרפאת מעקב, כדי שיכיר  –של האשפוז במחלקה אלא גם באופן לונגיטודינאלי 

 ל המחלות והתסמונות בהן הוא מטפל.היטב את מהלכן הטבעי לאורך זמן ש
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בספריה  ללמודהמנהל יוודא שארגון העבודה במחלקה יאפשר למתמחה זמן נאות 

וידרוש מן המתמחה התייחסות לבעיותיו של החולה בהתאם לספרות  –הרפואית 

 השוטפת.

 

המנהל יוודא שקריאתו של המתמחה ופירושיו לתוכן המאמרים יהיה ביקורתי, מעמיק 

 אי.ואחר

 

( בנוסף לפגישות  Journal Clubמומלץ על קיום סקירות ספרות במסגרת מחלקתית )

 המתקיימות במסגרת החטיבה הפנימית או פגישות סגל כלליות. 

 

אם  Post graduateהדרכה במסגרות  –המנהל ידרבן את המתמחה להשתתף בפעילות הוראה 

 ת אחרים הנמצאים במרחק סביר.בהתאם למוצע על ידי מוסדו –בבית החולים עצמו ולא 

 

המנהל ישתדל לתכנן את תחלופת כוח האדם במחלקה כך שהמתמחה יעסוק ויעבוד 

ברמות פעילות שונות במרוצת התמחותו. הכוונה היא ליצור דרגת אחריות שונה בין 

שנה -ו( לבין מתמחה ותיק )שנה שלישיתשניה להתמחות-מתמחה צעיר  )שנה ראשונה

 (, ועם האחריות השונה גם איכות וסוג עבודה שונה.רביעית להתמחותו

 

מנהל המחלקה אחראי לדרבונו של המתמחה לכתיבה מדעית , זאת על ידי זיהויים של 

מקרי יוצאי דופן הראויים לפרסום כתיאורי מקרים או כסדרות. כמו כן ישאף המנהל 

מדעי היסוד לדרבן את המתמחה להשתתפות במחקרים קליניים ולא רק במסגרת תקופת 

 של ההתמחות.

 

מומלץ כי מנהל המחלקה ייעץ למתמחה לכל אורכה של תקופת ההתמחות לגבי כיוון 

המשך התמחותו ובחירת מסלול הקריירה הרפואית שלו לאחר השלמת ההתמחות. על 

המנהל להבהיר למתמחה, מוקדם ככל האפשר, מהם סיכוייו להימנות על הסגל הקבוע של 

התמחות, ואם סיכויים אלה קטנים, לייעץ לו לגבי כיוונים המחלקה לאחר תום ה

 אפשריים בעתיד, ולאו דווקא במסגרת בית החולים.

 

 חומר קריאה מומלץו. 
 

המתמחה ברפואה פנימית יתעדכן במשך כל שנות התמחותו בספרות הרפואית בכמה 

 דרכים:

נימית עד סוף התמחותו ידע היטב את תוכנו של אחד מספרי היסוד ברפואה פ .1

 .Cecil ,Harrisonכגון: 

 New Englandקריאה שוטפת של מספר כתבי עת עיקריים ברפואה פנימית כגון:  .2

J.Med Lanceint, Annals Intern Med  וקריאה סלקטיבית בעיתונים אחרים בהתאם
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לצורך. קריאה מעמיקה במספר עיתונים מצומצם עדיפה על קריאה חטופה 

 במספר רב של עיתונים.

 Annual Review of Medicine, Advances in Internalפרסומי עדכון כגון:  קריאת .3

Medicine. 

קריאת נושאים נבחרים בספרי לימוד בשטחי ההתמחות הספציפיים של הרפואה  .4

 הפנימית.

 מומלץ על קיום בחינות עצמיות סדירות במחלקה בעזרת חומר מתאים כגון: .5

MKSAP (Amer. College of Physician). 

 
 
 

 השתתפות בפגישות מדעיותז. 
 

על המתמחה להשתתף באופן קבוע ופעיל במשך כל תקופת התמחותו בביקורים מודרכים 

במחלקתו, בפגישות הצוות המחלקתיות והבין מחלקתיות, ובגישות מדעיות כלל ארציות. 

 במסגרות אלו יציג המתמחה חולים ו/או חומר מדעי בהדרכת מנהל המחלקה.

 
 

 בחינותח. 
 
 .בחוברת המידע למתמחהאה ר
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  ---------------------------- 
 


