
 

 

                                      

  
 בקהילהילדים  במחלקתקריטריונים להכרה 

 לצורך רוטציה ברפואת ילדים

מקצועית למחלקה לרפואת ילדים בקהילה  ותכפופ יהיולרפואת ילדים בקהילה  מרפאותה

 באחת מקופות החולים בישראל. 

 מחלקת ילדים בקהילה 

בראש המחלקה יעמוד רופא מומחה לרפואת ילדים עם ניסיון בהוראה והדרכה של  .1

 מתמחים, סטודנטים, רופאים כלליים ואחיות. 

ועדת של המדריכים ותפעל בכפיפות ליו"ר המחלקה תהיה אמונה על איכות ההדרכה  .2

 ההתמחות בקופת החולים.

 מנהל המחלקה :תפקידי  .3

  או מומחים אחרים ו/על ידי המדריך הראשי למתמחים להבטיח מתן הדרכה רציפה

 ברפואת ילדים.

  מדריך להבטיח שבכל זמן שהמתמחה במרפאה, נמצא מומחה ברפואת ילדים, אשר

 .ומלמד אותו

  המפורטים בסילבוס התקדמות המתמחה ורכישת הידע והמיומנויותלעקוב אחר. 

  פגישה עם המתמחה בתחילת הרוטציה.לקיים 

 .לקיים שיחת משוב באמצע הרוטציה ובסופה 

 .לקיים הכשרות מתאימות למדריכים 

 .לוודא שכל מרפאה עומדת בתנאים להלן 

מחלקתו שהוסמכו בוהמדריכים  על המרפאותלמועצה המדעית המחלקה לדווח מנהל  על .4

 להכשרת מתמחים.  

 מרפאת ילדים 

המתמחה יגיע לחצי שנת הרוטציה בקהילה רק לאחר שסיים רוטציה ראשונה במיון ילדים  .1

 .וברשותו אישור שחרור ממיון ממנהל המחלקה בבית החולים בו הוא מתמחה

 לפחות. ביקורים בחודש 500 -היקף פעילות  .2

ן במרחב המאפשר שירותים נוספים כמו מעבדה, דימות, יועצים, מכו המרפאה נמצאת .3

 . להתפתחות הילד, טיפת חלב וכדומה

שנים  5תק של , רופא מומחה ברפואת ילדים עם וראשימדריך בראש המרפאה יעמוד  .4

 ומעלה עם יכולת הדרכה והוראה. 

שעות עבודה  5 -בקרים בשבוע ו  4 –שעות עבודת המדריך הראשי במרפאה לא יפחתו מ  .5

 . לכל הפחות בכל בוקר

 

 



 

 

 

 

יוכלו לשמש הם  ,רופאי ילדים מומחים נוספים העובדים במרפאה אם קיימים במרפאה .6

 .בהתאם להחלטת מנהל המחלקה כמדריכי משנה

 ל ידיחלק בתכנית הוראה למדריכים של קופת החולים שתובל ע ויקחיכים המדריכל  .7

 המחלקה לרפואת הילדים בקהילה. 

טיפת ובץ בים לא נמצא רופא מומחה במרפאה, על המתמחה להיות משבמידה ובזמן מסו .8

בתיאום עם בנוכחות רופא מומחה שילמד את המתמחה, ו ,חלב / התפתחות הילד וכדומה

 .מנהל המחלקה

  תנאים פיזיים

המתמחה מצויד עבור רופא במרפאה יהיו תנאי התמחות נאותים ובהם חדר נוסף עבור  .1

 כולל מחשוב לניהול התיק הרפואי וציוד לבדיקה.  ,ילדים

 למערכות "אופק" ומערכות מידע שיתופי נוסף עם בתי החולים.  המרפאה תהיה מקושרת .2

כך שלמתמחה תהיה גישה נוחה להתייעצות  ,חדר המדריך/ים יהיה סמוך לחדר המתמחה .3

 חדר עם דלת מקשרת.ומלץ על ממידית עם המדריך או מדריך המשנה. 

במרפאה תהיה גישת מחשב זמינה לספריית הקופה הכוללת גישה חופשית לספרי תוכן  .4

 ועיתונים רפואיים ברפואת ילדים.

  מסגרת ההדרכה

בנות שעה  עם המתמחה, פגישות שבועיות 2המדריך הראשי או מדריך המשנה יקיימו  .1

 ל ידיהצגות מקרה והכנת סקירות ע לדיון במקרים השוטפים, הצגת מאמרים,, לפחות

 ישיבות הדרכה אלה .הסילבוס על פיהמתמחה בנושאים מגוונים ברפואת ילדים בקהילה 

 תתועדנה ב"יומן ההדרכה של המרפאה", תהיינה מסודרות וקבועות בנפרד מזמן קבלת

 החולים. 

בתחילת השהות במרפאה, ישב המתמחה בחדרו של המדריך ויצפה בעבודתו במשך  .2

, לצורך לימוד נהלי העבודה במרפאה והכרת התיק הרפואי הממוחשב. לפחותשבוע ימים 

בהמשך ישב המדריך עם המתמחה מדי פעם ויצפה בעבודתו של המתמחה. נוכחות 

עות קבלת החולים של המדריך הראשי או מדריך המשנה במרפאה מחויבת בכל ש

 מקרה על פי הצורך. , כדי לאפשר התייעצות על המתמחה

 ו לימוד נאות במקבילאפשר לחולים לשעה לכל היותר, על מנת ל 4-5המתמחה יקבל  .3

 למתן שירות רפואי.

מומלץ שהמתמחה ישתתף אחת לשבוע במרפאת יועצים הנמצאים במחוז בו נמצאת  .4

ריאות ילדים,  ,ילדים ', עיניים, א.א.ג, גסטרוכמו עור ,המרפאה בתחומים מגוונים

 .בליווי רופא מומחה בתחום ,המטולוגיה, נוירולוגיה ועוד

 

 



 

 

 

 

מומלץ שהמתמחה ישתתף אחת לשבועיים בפעילות השוטפת של טיפת החלב המקומית  .5

שם מטופלים ילדי  ,)השייכת לקופה, למדינה או לעירייה( והמכון להתפתחות הילד

 .נוכחות רופא טיפת חלבב ,המרפאה

מומלץ שהמתמחה יהיה בקשר עם מחלקת הילדים בה מאושפזים ילדים מהמרפאה שהיו  .6

 .תוך מעקב וסגירת מעגל המחלה עד להחלמה ,בטיפולו או בטיפול המדריך/ים

מומלץ שהמתמחה יעבור קורס "גושן" פורמלי במהלך הרוטציה )או במידת האפשר בזמן  .7

 "תעודת גושן".שיזכה אותו ב ,ההתמחות(

  כרההועדת ה

ועדת ההכרה תתקיים בשתי מרפאות שיבחרו מראש על ידי הוועדה, ושיש בה מתמחים  .1

 ברוטציה.

לבחירתה )ללא נוכחות בכירים ומנהל  –מתמחים לפחות מכל מרפאה  2הוועדה תראיין  .2

 בלבד.במידה ובזמן ביקור הוועדה קיים מתמחה אחד ברוטציה, יש לראיין אותו  המחלקה(.

 הוועדה תראיין את המדריך הראשי בכל מרפאה )ללא נוכחות מנהל המחלקה(. .3

 הוועדה תבדוק את קיום התנאים כפי שמפורטים במסמך זה.  .4

 ביקור הוועדה יתקיים בנוכחותו של מנהל המחלקה )למעט בזמן הראיונות(. .5

 ילדים.הוועדה תמסור את המלצותיה לוועדת ההכרה העליונה להכרה במחלקה לרפואת  .6
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