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 ופדיתתהתמחות בכירורגיה אורלסילבוס 

 
 תוכנית ההתמחות :א. 

 (10.3.21  -החל מ)     

 –שנים מהן  6

 כירורגיה אורתופדית; –שנים 4. א 

חודשים בכל אחד משניים  3חודשים באחד מהמקצועות האלה או  6 ב.
כירורגיה כללית, כירורגיה פלסטית, כירורגיית עמוד שדרה,  מתוכם:

ארטרוסקופיות ופגיעות ספורט, כירורגיית כתף, כירוגיית כף רגל 
ף יד, וקרסול, אונקולוגיה אורתופדית, השתלת מפרקים, כירורגיית כ

אורתופדיית ילדים; ואולם בכירורגיית כף יד ובאורתופדיית ילדים 
 לפי סעיף קטן זה, אין לבצע יותר משלושה חודשים בכל אחד.

 טיפול נמרץ כללי; –ודשים ח 3 .ג

 אורתופדיית ילדים; –ודשים ח 3 .ד

 כירוגיית כף יד; –חודשים  3 .ה

 חודשים באחד מאלה: 3 ו.

 לטראומה, כירורגיהוירוכירורגיה, כירורגיית כלי דם, יחידה שיקום, נוירולוגיה, נ         

 טראומה אורתופדית, אורתופדיה בקהילה., כללית         

 חודשים מדעי היסוד 6ז. 
 

* בהתאם לתקנות, מתמחה בכירורגיה אורתופדית, חייב להגיש למועצה המדעית 

 .(ATLS) בתום ההתמחות תעודה על סיום קורס להחייאה מתקדמת

 

 פירוט הידע הנדרשב. 

 

 כירורגיה כללית. 1

באבחנה של המחלות הכירורגיות השכיחות ובעיקר של מצבים ידיעה  .א

טראומטיים. ידיעת עקרונות הטראומטולוגיה בחלקים הרכים והטיפול בהן, ידע 

 בטיפול לפני ואחרי ניתוח, עם הדגשה מיוחדת על משק המים והאלקטרוליטים.

יי דם ידיעת טכניקה כירורגית בסיסית, כולל ביצוע ניתוחים במרפאה, ביצוע עירו .ב

 פולמונלית.-וידיעת שיטות החייאה קרדיו

 

 ופדיתתכירורגיה אור. 2

 ופדיות לסוגיהן.תבקיאות באבחון קליני של המחלות האור .א

רכישת ידע ובקיאות בפתולוגיה, בפיזיולוגיה ובפתופיזיולוגיה של השלד, שריריו  .ב

 ועצביהם, של מחלותיהם השונות, מלידה ונרכשות.
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חון הפיזיקליות, רנטגניות ואחרות, של מחלות ידע ובקיאות בשיטות האב .ג

 ופדיות.תאור

ידע בטיפול בשברים סגורים ופתוחים, נקיעות ויתר הפגמים במערכת  .ד

 המוסקולוסקלטלית הנגרמים  בחבלה.

 בקיאות בטכניקה של החזרת שברים וקיבועם. .ה

 ידע ובקיאות באבחון ובטיפול ההלם שמחבלה. .ו

 העלולים להתפתח עקב חבלה. בקיאות באבחון ובטיפול בזיהומים, .ז

התמצאות בהכרת המומים מלידה של מערכת המוסקולוסקלטלית ושיטות  .ח

 ריפויים.

ופדי תאור-כן בטיפול הכירורגי-בקיאות במחלת שיתוק הילדים ותוצאותיה וכמו .ט

 בגוף או בגפיים.

 ידע בתפקוד התקין והפתולוגי של השדרה על כל סטיותיה המולדות והנרכשות. .י

פתולוגיה הכירורגית של עצמות ומפרקים בעיקר בתהליכים הניווניים התמצאות ב .יא

 ודלקתיים.

התמצאות בבעיות המטבוליות של רקמות העצמות, להיות מסוגל לאבחן פגיעות  .יב

 בכלי הדם ובעצבים ההיקפיים ולדעת את הטיפול בהן.

 ופדיות.תלהכיר את השיטות האבחנתיות החשמליות המקובלות במחלות אור .יג

 ביצוע בדיקה נוירולוגית כללית.בקיאות ב .יד

 ידע במיקומן וערכן של הבדיקות המעבדתיות והערכתן. .טו

 

 דרכי הלימודג.  

 : יסודות בכירורגיה כללית 

בתקופת עבודה בכירורגיה כללית ירכוש המתמחה את הידע הדרוש, במיוחד את  .א

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

כעוזר בחדר ניתוח, בתוכנית הניתוחים הרגילה וילמד את הטכניקה הכירורגית 

 הבסיסית ויבצע, בהדרכת הממונים עליו, ניתוחים שגרתיים.

הכרת הבעיות הבסיסיות של הפצוע והטיפול בו, ילמד המתמחה גם בחדר המיון,  .ב

 בהדרכת האחראי שימונה לכך.

 פולמונלית.-יאה הקרדיוכן ירכוש בתקופה זו בקיאות בעקרונות ההחי .ג

 

 עבודה במדעי היסוד ובמקצועות המשנהד. 

לאחר סיום העבודה בכירורגיה כללית, רצוי שהמתמחה יתחיל עבודתו במדעי היסוד, 

תקופה של חצי שנה ולאחריה שנת הרוטציה: בשני מקצועות משנה כירורגיים, ולא פחות 

לא כירורגי ) הרדמה, נוירולוגיה חודשים בכל אחד מהם, וחצי שנה במקצוע המשנה ה 3-מ

 או רפואה פיזיקלית ( כנאמר בתקנות.
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המקצועות הרצויים לעבודה במדע היסוד הם: פתולוגיה, אנטומיה, ביוכימיה, 

 כירורגיה ניסיונית.-מיקרוביולוגיה קלינית, מחקר קליני

 

 יסודות בכירורגיה אורטופדיתה. 

אה המסונפת ובחדר מיון, בכל השנים הללו יעבוד המתמחה במחלקה, במרפ .א

ידו וירכוש את הידע הדרוש, -בהדרכת מנהל המחלקה או רופא בכיר, שיתמנה על

כדי להכיר את כל האספקטים האבחנתיים והטיפוליים הקשורים לכירורגיה 

ופדית, במיוחד תדית וכן המצבים הדחופים בכירורגיה אורתופאור

 פולמונלית.-ייאה הקרדיובטראומטולוגיה. כן ירכוש בקיאות בעקרונות ההח

המתמחה יטפל בתקופת ההתמחות הזו, בהדרכת הממונים עליו, בצורות השונות  .ב

 של הלם, בעיקר הלם טראומטי.

ופדית ישתתף המתמחה גם בהנחיות תבתקופת ההתמחות בכירורגיה אור .ג

 ופדים.תובביקורת מכשירים אור

 

 מתמחה לעצמאותופדית והכשרת התהעמקת הידע והניסיון בכירורגיה אורו. 

ופדית יפעל המתמחה כמנתח עצמאי תחודשים להתמחותו במחלקה אור 6-ב .א

כן, לפי הוראות מנהל -כשהוא נעזר, בעיקר, על ידי מתמחים צעירים ממנו. כמו

המחלקה, ישמש מדריך ועוזר 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.

עליו לקבל חולים למחלקה, לקבוע את האבחנות ולרכוש בקיאות בהוראה לטיפול  .ב

ופדית תופדי. כן יקבל באופן עצמאי חולים במרפאה לכירורגיה אורתאור - כירורגי

 ביה"ח.וישמש גם בתור יועץ למחלקות אחרות ב

 

 : ידי ביצוע הניתוחים הבאים-ופדי עלתאור -רכישת הניסיון הכירורגיז. 

 ראה נספח( –)טופס פעולות למילוי 

 

 50   קיבוע פנימי של שברים, למעט שברי צוואר הירך

 15       הטרית פצעים גדולים

 80     שברים שחזור סגור וקיבוע בגבס

 10        מתיחה גרמית

 30     עם קיבוע גרמי שברי צוואר הירך

 20    המיארתרופלסטיקה –שברי צוואר הירך 

 8    קטיעת גפיים )לא כולל קטיעת אצבעות(

 7      קיבוע חיצוני של שברים
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                                                                                    10      ברך –השתלת מפרקים 

                                                                                     10       ירך –השתלת מפרקים 

                        7)פריקות, תיקון קרעים וכו'..(                                          ניתוחי כתפיים

   15 ת וכו'. כפות רגליים במבוגרים, כולל ניתוחי הלקס ולגוס, בהונו

 7         שידרה

 25        ארטרוסקופיות

 5    כריתת גידולים שפירים גרמיים ורקמות רכות

 

 ופדית ילדיםתאור

 20      טיפול בשברים )פתוח וסגור(

 5    ניתוחים קטנים )הארכת גידים, טנוטומיות(

 

 כירורגית כף יד

 5        תפירת גידים

 5        שחרור עצבים

  FINGER TIP INJURY     5אצבעות  קטיעת

 

 בנוסף לרשימת הניתוחים הנ"ל:

חודשים במקצועות: כירורגית שידרה, ארטרוסקופיות  6במהלך רוטציות הבחירה במשך 

ופדית, כירורגית כף היד תופגיעות כתף, כירורגית כף רגל וקרסול, אונקולוגיה אור

המקצועות -לות המקצועית בתתעל המתמחה לנתח ולהשתתף בפעי .ופדית ילדיםתואור

ידי -ופדיה, המוכרים עלתופדיים הנ"ל ובמסגרת שירותים מקצועיים בתחום האורתהאור

המועצה המדעית. האחראי על השירות המקצועי בתחומים הנ"ל הוא שיחתום על רשימות 

 הניתוחים.

 
 ספרות מקצועית  ט.

 
 

         .Ed th6  Rockwood and Greens: Fractures in Adults,
                                                                                                                           

           .Ed thRockwood and Wilkins: Fractures in Children, 6 
 
Canale: Cambell's Operative Orthopaedics, 2003.   

 
Einhorn et.al., AAOS - Orthopaedic Basic Science Foundation of Clinical      

          Practice (Jan.2007).            
 
                    

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

http://www.ima.org.il/internes. 

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 המהדורות הקובעות ורשימת הקריאה המעודכנת לקראת הבחינות.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ניתוחים לביצוע רשימת  - נספח

http://www.ima.org.il/internes
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רישום פעולות חובה: המתמחה יהיה אחראי על ניהול רישום מדויק של כל פעולות החובה 
 :שביצע. לבקשה לאישור תואר מומחה בסיום ההתמחות, יש לצרף 

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

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

 תוחים(.המחלקה על כל דף מרשימות הני

  -את הטפסים ניתן להוריד באתר המתמחים  .3

http://www.ima.org.il/internes/ViewCategory.aspx?CategoryId=6655 

 כמות לביצוע הפעולה

 50   קיבוע פנימי של שברים, למעט שברי צוואר הירך

 15      הטרית פצעים גדולים

 80     שברים שחזור סגור וקיבוע בגבס

 10      מתיחה גרמית

 30    ע גרמישברי צוואר הירך עם קיבו

 20   המיארתרופלסטיקה –שברי צוואר הירך 

 8    קטיעת גפיים )לא כולל קטיעת אצבעות(

 7      קיבוע חיצוני של שברים

 10      ברך –השתלת מפרקים 

 10        ירך –השתלת מפרקים 

 7 (                                         ה)פריקות, תיקון קרעים וכדומ תפייםניתוחי כ

 15 ניתוחי הלקס ולגוס, בהונות וכדומהכפות רגליים במבוגרים, כולל 

 7         שידרה

 25        ארטרוסקופיות

 5    כריתת גידולים שפירים גרמיים ורקמות רכות

 אורתופדית ילדים

     טיפול בשברים )פתוח וסגור(

    ם )הארכת גידים, טנוטומיות(ניניתוחים קט

 

20 

5 

 כירורגית כף יד

        תפירת גידים

        שחרור עצבים

     FINGER TIP INJURYקטיעת אצבעות 

 

5 

5 

5 

 

 
 


