
 מוסדות הרפואייםת התמחות בוועד

 : ועדת ההתמחות ייעוד

 במוסד הרפואי יתאיכותהבטחת התמחות 

 : מוסדות הרפואייםהרכב הוועדה ב

  .שיבחר על פי הקריטריונים להלן, ר ועדת ההתמחות"ד יוובראש הוועדה יעמ -

 :כחברי הוועדה יכהנו  -

 נציג הנהלת המוסד הרפואי. 

 נציג ועד רופאים. 

 כירורגיה, פנימית) המייצגים את החטיבות הגדולותמומחים רופאים  3 מינימום –ח כללי "בבי ,

 ; המוכרת להתמחות שלפחות אחד מהם הוא מנהל מחלקה, והמחלקות הקטנות( ילדים וגינקולוגיה

 .שיבחרו על ידי המתמחים, מתמחים 2 מינימום

 המוכרת  שלפחות אחד מהם הוא מנהל מחלקה, מומחים רופאים 2מינימום  –ח יעודי "בבי

 .שיבחר על ידי המתמחים מתמחה ; להתמחות

 ותנציג :נדרש מבנה מותאם , לאור הפיזור הגיאוגרפי הנרחב – ר"ובמקרפ במשרד הבריאות ,בקהילה 

באופן שייצג את כל התחומים בהם  ,מהמחלקות השונות במוסד מתמחהאו /ו מומחה של רופא בכיר

 .קיימת התמחות במוסד

ת אדמיניסטרטיבית ייעודי בהיקף של רבע משרה לפחות /ת ההתמחות רכזהמוסד יקצה לרשות ועד -

 .ח כללי ובקהילה"וחצי משרה לפחות בבי, ח יעודי"בבי

 : ר"קריטריונים לבחירת יו

 .המועצה המדעית ובאישורח "מונה על ידי מנהל ביהיהוועדה ר "יו -

 .הניתנת לחידוש, שנים 4ר ועדת ההתמחות תימשך "קדנציה של יו -

 :אחד מהבאים ר הוועדה יכול להתמנות "יד יולתפק -

o  בעל ניסיון ניהולי ומעמד אקדמי, שנים ויותר 7רופא בכיר בעל תואר מומחה. 

o  האחרונות לכל היותר שניםה 5 -במנהל מחלקה גמלאי שפרש מעבודתו. 

  : תפקידי ועדת ההתמחות

 .שוטףליווי המתמחים בתהליך ההתמחות במוסד הרפואי ומעקב אחריהם באופן  -

 .קיום פגישות אישיות וקבוצתיות עם המתמחים -

 .כתובת להצעות ובעיות של המתמחים -

לרבות הצפת בעיות הנוגעות להתמחות , לשמש גוף מקשר בין המועצה המדעית למוסד הרפואי -

 .ולמתמחים



 .קיום קשר שוטף עם כל הגורמים העוסקים בהתמחות במוסד -

 .השתתפות בוועדות הבדיקה שמגיעות למוסד הרפואי –מעורבות בתהליך ההכרה במחלקות  -

 .מעורבות בתוכנית ההוראה של המחלקות -

 .מענה לפניות ושאלות של מנהלי המחלקות לגבי המתמחים שלהם -

 .לשמירת איכות ההתמחות וקידומה חינוכיות ואחרות, (CMEלמשל )קיום פעילויות ייעודיות מקצועיות  -

 : ר ועדת ההתמחות"הגדרת תפקיד יו

 .הוועדהוניהול פעילויות ריכוז  -

 .לפחות פעם ברבעון קיום פגישות שוטפות עם ההנהלה -

 .ות ואישורים בפנקס ההתמחות והרשמה לבחינותחתימ -

 .אישור תוכניות התמחות אישיות של המתמחים -

 .מינוי חברי ועדת ההתמחות -

 .הכרה ראשונה/ אישור בקשה לחידוש הכרה  -

 .תמחותסיוע בגיוס בוחנים לבחינות הה -

 .על כל שלביה, ובביצועה הצפת בעיות כלליות בהתמחות -

  .ה התמחותו של מתמחה במוסד הרפואישבו הופסקר ועדות התמחות להיות מיודע בכל הליך "על יו -

סיכום של ; רשימת המתמחים בכל המוסד : אחת לשנה למועצה המדעית המפרט ( מובנה)ח "דו הגשת -

תיעוד פגישות של ; מפגשים ופעילויות נוספות ;  (וקבוצתיים אישיים)עם המתמחים מספר הפגישות 

 .נושאים מרכזיים שעלו לדיון בוועדה 2-3; הוועדה 

  למתמחים חות במוסד שלהםמאת הרכב ועדת ההת והמוסד הרפואי יפרסמוהמועצה המדעית. 

 שיפורסמו למתמחים, ועדת ההתמחות תספק פרטי קשר ברורים של חברי הוועדה. 

 נהל בשקיפות מלאה מול המתמחים ומול המועצה המדעיתהוועדה תת. 

 : תהליך העבודה עם המועצה המדעית

 .אחת לשנה ותועדות ההתמחר "המועצה המדעית תכנס את יו -

 כולל פגישות יזומות עם ועדות ההתמחות, צוות המועצה המדעית יעמוד בקשר שוטף עם חברי הוועדה -

 .במוסדות השונים

 (.ר ועדת ההתמחות"כמפורט בפרק תפקידי יו)הוועדה ר "ח שנתי מיו"קבלת דו -

 .למפגש הדרכה והכוונה לתפקידם ר ועדות ההתמחות החדשים"את יו תזמיןהמועצה המדעית  -

 .הסיכום פעילות שנתי של אל ועדות ההתמחות המועצה המדעית תפיץ -
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