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 ברפואת ילדיםסילבוס להתמחות 

 
 
 

 א. תוכנית ההתמחות
 (10.3.2021-מהחל ) 

 ילדים חייב להגיש למועצה תעודה על סיום קורס להחייאה פדיאטרית     * מתמחה ברפואת        

 (.PALS) מתקדמת          

חייב להגיש למועצה    , 1.3.2011 -שהחל התמחותו לאחר המתמחה ברפואת ילדים בנוסף, * 

 (.NRP) תעודה על סיום קורס החייאה ביילוד

   
 פירוט הידע הנדרשב. 

 
פקולטה לרפואה, נמשך לימודי התהליך מתמשך המתחיל בים הוא לימוד מקצוע רפואת הילד

בהתמחות אך אינו פוסק עם תום ההתמחות. לפיכך, יש לראות את מטרות ובסטאז' 

, ביניים אלא כמטרות הילדים ההתמחות לא רק בהשלמת הכשרתו המקצועית של רופא

 מומחה למקצוע רפואת הילדים. אל המאפשרת להתייחס למועמד כ

והתרחבות המידע  החולים ובקהילההתפתחות רפואת הילדים בבתי אלו נקבעו לאור  מטרות

להתמחות בהמשך  והמתמחים ברפואת ילדים יבחרמקצת , ומתוך הנחה שעל אודותיה

 החולים ובקהילה.בהם בבתי  קועל של רפואת הילדים ויעס-במקצועות

 

 

 הבאותתואר מומחה ברפואת ילדים לענות על הדרישות לעל המועמד 

 -שנים מהן  4.5

מחלקה לרפואה ם מתוכם יהיו ביודשיחחודשים במחלקה לרפואת ילדים ויכול ש 33 .א
 ל נמרץ ילדים.יהיו ביחידת טיפומתוכם חודשים  3-או שדחופה בילדים 

 חודשים במחלקת יונקים וטיפול מיוחד ביילוד. 6 .ב

כללי לילדים, בעבודה משולבת  חודשים במרפאת ילדים קהילתית או במרפאת יעוץ 6 .ג
 עם מחלקת ילדים או יחידת יום ילדים.

 חודש ברפואה דחופה ילדים. .ד

, בתקופות רצופות של חודש לפחות כל אחת, באחד או יותר מהמקצועות חודשיים .ה
 האלה: 
ינולוגית ילדים, מחלות אף אוזן וגרון וכירורגית אנדוקראונקולוגית ילדים, -הימטו

טרואנטרולוגית ילדים, טיפול נמרץ ילדים, מחלות עור ומין, מחלות ראש וצוואר, גס
ת ריאה ילדים, מחלקת יילוד וגינקולוגיה, נוירולוגית ילדים והתפתחות הילד, נפרולוגי

ילדים, פסיכיאטריה של הילד והמתבגר, קרדיולוגית ילדים, רדיולוגיה אבחנתית, 
ית ילדים, מחלות זיהומיות, רפואה פיזיקלית ושיקום, גנטיקה רפואית, כירורג

אימונולוגיה קלינית ואלרגולוגית ילדים, ראומטולוגית ילדים, רפואה דחופה ילדים, 
 , מרפאתמחלות עור ומין ילדים, אימונולוגיה קלינית ואלרגולוגיה, פרמקולוגיה קלינית

 ., רפואה פליאטיביתילדים בקהילה

 חודשים מדעי יסוד. 6 .ו
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תהליכים פתופיזיולוגיים, ההתבטאויות הקליניות, אודות במידע על המתמחה ישלוט  (1

דרכי אבחון ושיטות הטיפול בילד החולה: משק המים והאלקטרוליטים, מנגנון הנשימה, 

 מחזור הדם ועוד.

 בפעולות טיפוליות ואבחנתיות בסיסיות, כפי שיפורט בהמשך.המתמחה יהיה מיומן  (2

ת: ביוכימיה, רנטגן, בדיקות העזר המקובלורש ולהעריך את המתמחה ידע לפ (3

 איזוטופים.ו בקטריולוגיה

 ביילוד ובפג בשיטות ההזנה השונות.המתמחה יידע לטפל  (4

 נפשיות של הילד ובני משפחתו.הבעיות המתמחה ילמד על אודות ה (5

 בעיות גדילה והתפתחות.המתמחה יידע לאבחן  (6

 לגיל ההתבגרות.בעיות הקשורות המתמחה יידע לאבחן  (7

פיזיקליות רפויטיות, ת -המתמחה ישלוט בשיטות הטיפול והמניעה המקובלות  (8

 להן. ההתוויותיכיר את ו -כירורגיות ו

לתפקד כרופא כדי שיוכל  , שיפוט ויכולת החלטהכושר ניתוחהמתמחה מחויב להיות בעל  (9

פקודם של מדריך ואחראי על תולהיות  ,ילדים במוסדות האשפוז ובמרפאות בקהילה

 רופאים זוטרים וסטודנטים.

את  יביןמכונים, העל וה-יועצים במקצועותהבשיתוף פעולה עם המתמחה יעבוד  (10

ויטמיע את , של הפרוצדורות האבחנתיות ואפשרויות הטיפולוהחסרונות היתרונות 

 חולה הנמצא באחריותו.הנוגעות להמידע המתקבל לשם קבלת החלטות 

ספרות הרלוונטית סיוע הבויתמודד עמן  או יוצאות דופן בעיות נדירותהמתמחה יזהה  (11

 והפעלה נכונה של אמצעים אבחנתיים.

 .מתמיד באופן שים השוניםודיבחויתעדכן  בספרות השוטפתהמתמחה יהיה בקי  (12

 

 תחומי ידע פרטניים

 .גדילה והתפתחות תקינה של התינוק, הילד והמתבגר (1

דם, שתן, צואה, נוזל חוט : שגרתיותעל המתמחה לדעת לבצע בדיקות מעבדה  (2

 נוזל מפרקי.ו השדרה

כדי  על המתמחה לדעת לבצע בדיקות מורפולוגיות של הדם הפריפרי ושל לשד העצם (3

 .ם, ריבוי תאים והתמעטותלוקמיה לאבחן מחלות דם כמו אנמיה,

, הערכת רנטגן שיטות אבחון פיזיקליות, מחלות לב וכלי דם:על המתמחה לאבחן  (4

החודרניות והבלתי חודרניות  שיטות האבחוןודיוגרפיה ופענוח ביצוע אלקטרוקר

פיקת ס-בטיפול התרופתי בהפרעות קצב, איבנוסף ישלוט המתמחה ים השונים. בגיל

 יתר לחץ דם.ולב 

דלקת ריאות, תפליט, תמט, גוף זר,  על המתמחה לאבחן מחלות ריאה שונות: (5

Respiratory Distress Syndrome ,Bronchopulmonary Dysplasiaמה ת, אס

ההוראות בנוסף יכיר המתמחה את חריפה וכרונית, מחלות כרוניות, שחפת ועוד. 

על במערכת הנשימה.  הדמיהבשיטות ויידע להשתמש ברונכוסקופיה לוהוראות הנגד 
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ולהכיר גזים בדם להעריך  ,בפיזיולוגיה נשימתית ותפקודי ריאותלהבין  המתמחה אף

 (.תערבויות כירורגיות )נקז חזי וכדומהלה נגדההוראות והוראות את ה

כגון  - ת דרכי העיכול החריפות והכרוניותמחלוהמתמחה יכיר את   (6

Gastroesophageal Reflux ,Necrotizing Enterocolitisול ש, שלשול חריף, של

קרוהן, קוליטיס, תסמונת המעי : עיכולמחלות אינפלמטוריות של דרכי הו כרוני

אנדוסקופיות שיטות הדמיה, מבחני ספיגה,  :השיטות האבחנתיותואת  -הרגיז ועוד 

 ועוד.

הערכה תפקודית, גישה לבעיות המטוריה,  כליה:המחלות המתמחה יכיר את  (7

-עקרונות הטיפול באיהמתמחה יכיר את תסמונת נפרוטית. ופרוטאינוריה, נפריטיס 

משך וסיסי, מאזן נוזלים ב-ספיקת כליות חריפה וכרונית, מאזן חומצי

 האלקטרוליטים.

בדיקה נוירולוגית, מחלות זיהומיות,  מחלות מערכת העצבים:המתמחה יכיר את  (8

אבחון של וגידולים, מחלות מטבוליות ומחלות ניווניות, מחלות צרברווסקולריות 

 ניקור מותני.

שונים האבחון האמצעי ואת המחלות הזיהומיות השונות המתמחה יכיר את   (9

ה, תרביות, אבחון מלריה בטיפה עבה ומשטח דם, שליטה סרולוגיבמעבדה, כגון 

תכשירים לטיפול במחלות ובבכללי השימוש בתכשירים האנטיביוטיים השונים 

החיסונים הקיימים המתמחה יכיר אף את כל דבקות אחרות. יוירליות ובמחלות מ

 , כולל חיסוני השגרה וחיסונים אחרים.18עד גיל 

אנמי, הפרעות הגישה לילד ה -אונקולוגיה -וגיההמתמחה יכיר את מחלקת המטול  (10

קרישה ושימוש בנוגדי קרישה, עקרונות הטיפול במחלות מיאלופרוליפרטיביות 

דם הפריפרי ההבדיקות המורפולוגיות של ויידע לבצע את  -ולימפופרוליפרטיביות 

 ושל לשד העצם.

 שונות:האימונולוגיות ואת המחלות הראומטיות ההמחלות המתמחה יכיר את   (11

חסר מצבי  מחלות אוטואימוניות,המתמחה יכיר ועוד.  FMF ,JRAקדחת שיגרון, 

משלים מערכת ה אבחוןאימוני, מחלות מפרקים, שימוש באימונוגלובולינים, 

(complement) מחלות מפרקים ראומטיות.ו, נוזל סינוביאלי 

וד יעריך את תפק אנדוקרינולוגיה ומחלות מטבוליות:המתמחה יהיה בקי ב (12

את והטיפול במחלות אנדוקריניות נפוצות יכיר את המערכות האנדוקריניות השונות, 

, ולטפל בהן מחלות יותרת הכליהוסוכרת ידע לאבחן  הפרעה במטבוליזם הסידן,ה

 הפרעות מטבוליות תורשתיות.ותזונה -תתהטיפול בהשמנת יתר, יכיר את ו

 (NRP Neonatalקורס  יעבור לוד:יטיפול נמרץ ביהמתמחה ילמד על אודות  (13

Resuscitation Program לבצע החייאה ביילוד  מתמחהלהכשיר את ה( שמטרתו

 – AAPהאגודה האמריקאית לרפואת ילדים  פיתחוהקורס את . בחדר הלידה

American Academy of Pediatrics)) האגודה האמריקאית לרפואת הלב וAHA – 

)American Heart Association). 



 

 

5 

שילוב ב והנשמת -את סדר הפעולות הנכון בהחייאת היילוד  תמחההמבקורס ילמד 

 צנרור קנה )אינטובציה( של היילוד.ויתרגל  - מתן תרופות החייאהועיסוי לב 

: ניהול המתמחה ירכוש ידע ומיומנות בטיפול במצבים דחופים ברפואת ילדים (14

וקה נשימתית, הלם מסכני חיים דוגמת מצוטיפול באירועים החייאה מתקדמת 

בחבלות קלות הנובעות ראשוני אף יידע לטפל טיפול ופרכוסים ממושכים. המתמחה 

קורס החייאה מתקדם ) APLSקורס ויעבור ילדים המצבים שכיחים ברפואת מ

 American Academy of Pediatrics, American Collegeשפיתח בית הספרבילדים 

of Emergency Medicine) הרצאות, תרגולים ביומיים ומועבר  נמשך. הקורס

ולטפל רום רפואיים ילרופא לזהות מצבי חלסייע נועד , ובקבוצות קטנותודיונים 

-אינטובציה, הנשמה, החדרת עירוי תוךבאמצעות  ,החייאה מתקדמתלר במעבהם 

כני במצבים מסהנדרש הדחוף עוסק גם בטיפול גרמי ותרופות החייאה. קורס זה 

 התעללות בילדים.ו ה, פרכוסיםחיים דוגמת טראומ

הטיפול  טוקסיקולוגיה:הקלינית והפרמקולוגיה המתמחה יכיר את תחום ה (15

המתמחה יכיר את תרופות אלו. של התרופתי, תופעות הלוואי והשפעות הגומלין 

ל בהן מינון יתר של תרופות, רעלנים, הכשות והטיפו החומרים הטוקסיים השונים:

 ים הקיימים.טהאנטידוו

 המצבים הנפשיים השונים בגיל הילדות.ו הפרעותמחה יכיר את ההמת (16

 ניצול, אלימות, סמיםאומנה, אימוץ,  המתמחה יכיר סוגיות חברתיות שונות כגון  (17

 .ומוות

אמצעי האבחון והמחלות התורשתיות  :גנטיקההמתמחה יהיה בקי בתחום ה (18

הגנטיקה וג ומיז הגנום האנושי, צורות העברה תורשתית, ציטוגנטיקה ,השונים

 רפואת הילדים.ו

לו א -הקיימים כיום  חיסונים בילדיםהמונעת והרפואה המתמחה יכיר את ה (19

תקינה של התינוק, מניעת ההתפתחות ואת ה - שלאואלו  הכלולים בטיפת חלב

 השמנה ועוד.

מולדות, פגמים במטבוליזם של מחלות  :מטבוליותהמחלות המתמחה יכיר את ה (20

, פורין רידיםכמוקופוליס טבוליות של שומנים, פחמימות,ות מחומצות אמינו, מחל

 ד.ומידין, פורפיריה ועופירי

אפידמיולוגיה של בעיות בגיל ההתבגרות, המתמחה יכיר את רפואת המתבגרים:  (21

 ריון בגיל ההתבגרות ועוד.יהתנהגות אלימה, בעיות מחזור, מין, ה

 

 פעולות ומיומנויות הנדרשות ממומחה לרפואת ילדים

 : לות דיאגנוסטיותפעו (1

 בדיקת משטח דם

 בדיקת שתן כללית

 בדיקת צואה

 אוטוסקופבבדיקת אוזניים 
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 בדיקת קרקעית עיניים

 ה ופענוח בדיקת אק"ג

 ניקור מותני

 ניקור מוח עצם

 פלאורלי ניקור

 פעולות טיפוליות: (2

 החייאה

 עירוי נוזלים

 עירוי דם

 תזונת תינוקות

 למיניהן דיאטות

 :פענוח תוצאות דימות (3

 עיכול וכליותתצלומי רנטגן: חזה, בטן, עצמות, דרכי 

 (אלקטרוקרדיוגרפיה )אק"ג

 קולית-בדיקה על

 עצמות מיפוי גרעיני:

 (CTטומוגרפיה ממוחשבת )

 (MRIבדיקת תהודה מגנטית )

  דרכי הלימודג. 

תולדות וסימני המחלה את אחריותו, לפענח בעל המתמחה לבדוק את החולים אשר  (1

המחלה לאבחן את את תכנית הבדיקות הקליניות והמעבדתיות, כדי שלהם ולהתוות 

 טיפול.ולהציע 

ולתאר אותו  לסכם את המקרה ,אחר מהלך המחלה על המתמחה לעקוב באופן קבוע (2

 .במפורט בגיליון החולה

עבודה במרפאות ילדים, טיפת חלב, מרפאות בקהילה ובבתי הספר: המתמחה  (3

בעבודת התחנות לטיפול באם , מטעמוורשה ישתתף, בהדרכת מנהל המחלקה או המ

רותי יבבית החולים ובקהילה ובש ובמרפאות השונות המסונפות למחלקה: ובילד

 הרפואה המונעת של הילד.

ית מנהל המחלקה או רופא המתמחה ישתתף בהכנת הצגות מקרים ודיונים, בהנחי (4

 ספרות עדכנית.בסיוע ו בכיר אחר

במחלקת הילדים ובשאר  ,Journal Club, סקירות ספרותיכין ויגיש המתמחה  (5

 המסגרות.

ויודרך כיצד  מחקר במחלקת הילדים ובמסגרות השונותבהמתמחה יהיה פעיל  (6

 כתיבה מדעית. לכתוב 

 עבודה במדעי יסוד ובמקצוע המשנהד. 

שנות ההתמחות  שתיסיום  עםהמתמחה יתחיל את עבודתו במדעי היסוד רצוי כי 

שנה השנייה נושא העבודה ומקום העבודה בה יבחר את הראשונות. מומלץ כי המתמח
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הן מבחינת זמן  היא חצי שנה ויש להיערך אליה כראוי,להתמחות. תקופת מדעי היסוד 

 י היסודוהן מבחינת נושא וכן מבחינת התזמון במהלך ההתמחות. מומלץ כי לאחר מדע

 תרת.רוטציה, לפי בחירתו ומתוך הרשימה המו שלושה חודשיישלים המתמחה 

 

 הכשרת המתמחה לעצמאותה. 

וייעזר  ע הראשי יפעל המתמחה באופן עצמאיבשנה האחרונה של ההתמחות במקצו

, לפי הוראות מנהל המחלקה, מתמחים ידריך מתמחים הצעירים ממנו. כמו כןבעיקר ב

. דבר זה חשוב וחיוני בקי עצמו כברשבהם הוא  צעירים ממנו בכל השטחים הרפואייםה

 שיבין בעודו צעיר, כי שומה עליו לא רק ללמוד אלא גם ללמד. כן יקבל עליו למתמחה כדי

 .ת החוליםלמחלקות אחרות בביוייעץ בתקופה זו באופן עצמאי חולים במרפאה 

 

 אחריות מנהל המחלקהו. 

יקבל לכך שהמתמחה ו של תקופת ההתמחותהתכנית מנהל המחלקה אחראי להבטחת 

  על עבודתו היומיומית.בדרגות שונות מרופאים מומחים משוב וביקורת 

לדעות מגוונות של וייחשף בעיותיו של החולה בטיפול בלוודא כי המתמחה יתנסה  עליו

לוודא כי המתמחה בנוסף עליו רופאים אחרים מהמחלקה או יועצים מהתמחויות שונות. 

 להמשךהילד בהם שוחרר שתם מקרים מיוחדים ו, באהאשפוזיהיה בקי במהלך שלאחר 

שיכיר היטב את מהלכן הטבעי של המחלות  כדיהחולים, וזאת מעקב במרפאות בית 

 לאורך זמן. 

 ממנו להתייחסה הרפואית וידרוש ילמתמחה ללמוד בספרייאפשר מנהל המחלקה 

  לבעיותיו של הילד החולה בהתאם לספרות השוטפת.

ויציג פעיל  המתמחהיהיה בה ש, Journal Clubבמחלקה,  ם סקירת ספרותקייבנוסף י

 חטיבת הילדים או פגישות סגל כלליות. בשיתקיימו סקירות ספרות. זאת בנוסף לפגישות 

ית מנהל המחלקה ידרבן את המתמחה להשתתף בפעילות ההוראה של המחלקה בתוך ב

כיצד להשתתף בעבודה המחקרית במחלקה, ינחה אותו  ותויעודד א החולים ומחוצה לו,

 ם עבודות בספרות הרפואית המובילה.כתיבה מדעית ולפרסלכתוב 

מנהל המחלקה יתכנן את כוח האדם במחלקתו כך שהמתמחה יעבוד ברמות פעילות 

ה( יניש-מתמחה צעיר )שנה ראשונהל ותת אחריות שונודרגהוא ייצור  ;שונות בהתמחות

  .בהתאם יםשונ איכות וסוג עבודהוגם רביעית(, -ולמתמחה ותיק )שנה שלישית

המשך ההתמחות ל בנוגעתקופת ההתמחות  בכלהל המחלקה ייעץ למתמחה מומלץ כי מנ

למתמחה מהם סיכוייו יבהיר הוא  .מהובחירת מסלול הקריירה הרפואית שלו עם תו

בנוגע על ברפואת ילדים או -התמחותבהסגל הקבוע של המחלקה, ייעץ לו  םלהימנות ע

 בקהילה.כמו למשל רפואת ילדים בעתיד,  כיוונים אחרים אפשרייםל

 

 

 פגישות מדעיותז.

כל תקופת ההתמחות בביקורים מודרכים במחלקה, וקבוע בפעיל להיות  על המתמחה

מחלקתיות ובפגישות מדעיות כלל ארציות. במסגרות אלו -יות וביןתפגישות צוות מחלקב

 יציג המתמחה חולים וחומר מדעי בהדרכת מנהל המחלקה.
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 האיגודיםהחברות ובכינוסים ארציים של להשתתף מנהל המחלקה יעודד את המתמחה 

 .ולהציג בהם את מקריוהשונים 

 

 ספרות מקצועיתח. 

 דרכים: כמהשנות ההתמחות בספרות הרפואית בהמתמחה ברפואת ילדים יתעדכן ב

 מספרי היסוד ברפואת ילדים: דוכנו של אחתהיטב את ילמד עד סוף ההתמחות  (1

Rudolph, Nelson. 

 Journal of Pediatrics,י עת עיקריים ברפואת ילדים: כתב כמהקריאה שוטפת של  (2

Pediatrics ה סלקטיבית בעיתונים אחרים בהתאם לצורךאוקרי. 

 Pediatric Clinics of North-ו Pediatrics in Reviewקריאת פרסומי עדכון:  (3

America. 

של רפואת העוסקים בהתמחויות הספציפיות קריאת נושאים נבחרים בספרי לימוד  (4

 דים.היל

 

 בחינותט. 

 ראה מידע על הבחינות באתר המתמחים של ההסתדרות הרפואית באינטרנט:

www.ima.org.il\mitmachim 
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