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 נית ההתמחותכת
 (66.3.6166החל מתאריך )

– מהן , שנים 5

 .ר.מ –נים במחלקה לרפואת עיניים ש 4 .א

מחלות עיניים בילדים , גלאוקומה: חודשים באחד מהמקצועות האלה 3 .ב
, קטרקט, פלסטיקה וארובת העין, אופטלמולוגיה-נוירו, כולל פזילה

  .רשתית, קרנית

, סטיתלירורגיה פכ, דמהרה: חדשים באחד מהמקצועות האלה 3 .ג
רפואת  ,ואה פנימיתפר, רדיולוגיה אבחנתית, נוירולוגיה, נוירוכירורגיה

 .צוואר-מחלות אף אוזן וגרון וכירורגיה של ראש, ילדים

 מדעי היסודחודשים  6 .ד

 .יש לבצע במחלקה אחרת ממחלקת האם', את הרוטציה בסעיף ב

היו במקצוע יההתמחות  של שנה אחת מתוך השנתיים הראשונות וששת החדשים האחרונים
 .הראשי

 הגדרת המקצוע 

תחום זה ברפואה . פיזיולוגיה ופתולוגיה של העין, א ענף ברפואה שעוסק באנטומיהניים הורפואת עי

, כשלוחה של מערכת העצבים המרכזית, כמערכת אופטית, עוסק בהבנה של העין כאיבר עצמאי

 . וכאיבר המעורב בתהליכים פתולוגיים סיסטמיים

, אובאיטיס, גלאוקומה, קטרקט, קרנית, אוקולופלסטיקה: ברפואת עיניים מספר תתי תחומים

בכל . פזילה ורפואת עיניים ילדים, גידולי עיניים, פתולוגיה של העין, נוירואופתלמולוגיה, רשתית

ועבורן קיימים טיפולים תרופתיים וכירורגיים , אחד מתחומים אלה קיים מגוון רחב של מחלות

 .יםרב

 מטרות ההתמחות 

  .עד לעצמאות מלאה, במכלול מחלות העינייםבמיומנויות אבחון וטיפול  המתמחה הכשרת .6

 .חומי רפואת העינייםידע נרחב ועדכני בכל ת הקניית .6

  .בסיסיות בתחום רפואת העינייםמיומנויות כירורגיות המתמחה בהכשרת  .3

 : במהלך ההתמחותהידע והמיומנויות הנרכשים 

שבהן הפגיעה בעיניים היא  ,מחלות סיסטמיותומחלות עיניים מגוון רחב של בבקיאות  .6
 . תופעה בולטת

 .("תחומי הידע הנדרשים"כמפורט בסעיף )ידע בתחומים הבסיסיים של רפואת העיניים  .6

בדיקות מעבדה , בדיקה פיזיקלית ,באנמנזהתוך שימוש , עיניים אבחון מחלותב מיומנויות .3
  .בדיקות עזרו
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בניית תוכנית טיפול , בניית אבחנה מבדלת, ירכוש ידע וניסיון בתהליך האבחון המתמחה
 .חוץה הן במסגרת אשפוזית והן במסגרת מרפאות, ומעקב אחר המטופל

פענוח והסקת מיומנויות של ו, ברפואת עיניים דימותהמעבדה ואמצעי הבדיקות ב ידע .4
 .מסקנות על פיהן

 . כמפורט בנספח, דורותת בניתוחים ופרוצות כירורגייומיומנו .5

יקבל המתמחה הדרכה צמודה ביסודות הכירורגיה העינית מרופאים  במהלך ההתמחות
את , צמוד תוך פיקוח, באופן עצמאי המתמחה בצעיבהתאם להתקדמותו  .בכירים במחלקה

 .ל"המפורטות בנספח הנפעולות השונות ניתוחים והה

המתמחה  ,חוץה תובמרפא הןוז ובמחלקת האשפכוללת עבודה הן ה ,ההתמחותבמהלך  .6
טיפול  ; אבחון ; בדיקה: לרבות , יעבוד וירכוש ניסיון בכל היבטי הטיפול בחולים

ס "עירוב עו, כגון התנהלת מול קופות החולים, והתייחסות לנושאים פארא רפואיים
 . ראיה והמלצה על תעודת כבד

 ון ועבודה מול גורמים שוניםיכולות אבחו ,ידע ואינטגרציה, מתמחה יגיע לרמת מיומנותה .7
השונים ורופאים ממחלקתו העוסקים בתתי התחומים , כגון יועצים ממחלקות אחרות

  .שתאפשר לו לנהל באופן עצמאי טיפול בחולים מורכבים, במקצוע

  יםתחומי הידע הנדרש

 במחלקה הוראה מובנית באמצעות, במהלך ההתמחות ירכוש המתמחה ידע בתחומים הבאים
 :עצמי ולימוד

 .מערכת ראיהו של העיןאנטומיה והיסטולוגיה  .6

 .של העין ומסלולי הראייה אמבריולוגיה .6

 .של העין פיזיולוגיה וביוכימיה .3

 .פיזיולוגיה של הראיה .4

 .של העין אימונולוגיה .5

 .עינייםשל מחלות  פתולוגיה .6

 .העיןהמערבות את גנטיקה ומחלות תורשתיות  .7

 .עיניים של תרופות בשימוש ברפואת פרמקולוגיה .8

 .בדיקות העזר השונותו, דימותהאמצעי , בדיקה ברפואת עינייםהשיטות  תהכר .9

 .כפי שבאים לידי ביטוי ברפואת עיניים, ולייזר אופטיקה .61

 .כולל ניתוחי רפרקציה, קרנית ועין חיצונית .66

 .גלאוקומה .66

 .עדשה .63
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 .(אובאיטיס)מחלות הענביה  .64

 .רשתית וזגוגיתמחלות  .65

 .להזיילדים ופברפואת עיניים  .66

 .נוירו אופטלמולוגיה .67

 .דרכי דמעות וארובה, עפעפיים – אוקולופלסטיקה .68

 .גידולי עיניים .69

 .דימות .61

 .עינית טראומה .66

 .המערבות את העיניים מחלות סיסטמיות .66

 .בסיסית אפידמיולוגיה .63

 .שיקולים רלוונטיים לרפואת עיניים – הרדמה .64

 .אתיקה רפואית .65

 .אבטחת איכות ובטיחות המטופל .66

 .להחו - יחס רופא .67

  הלימודמיומנויות קליניות בתקופת ההכשרה ו

 :במהלך ההתמחות ירכוש המתמחה את המיומנויות הבאות

 .אנמנזה יסודיתלקיחת  .6

תנועות , ראיית צבעים, בדיקת חדות ראייה)ביצוע בדיקת עיניים מקיפה על כל סוגיה  .6
מדידת זווית , רפרקציה סובייקטיבית, שדה ראייה בקונפרונטציה, תגובת אישונים, עיניים
 .(ועוד גוניוסקופיה, בדיקת פונדוס, בדיקה במנורת סדק, פזילה

אנגיוגרפיה עם פלורסצין או , CT ,MRI)רלוונטיות למחלות עיניים הדימות הפענוח בדיקות  .3

ICG, בדיקות OCT ,US ,UBM ,פכימטריה, מיפוי קרנית, ממוחשב / שדה ראייה גולדמן ,
 .(ועוד, בדיקות אלקטרופיזיולוגיות, מבחן הס

 .האבחנההנובעות מ האפשרויות ל פיבניית אבחנה מבדלת ותוכנית בירור ע .4

 .עיניים השונותהבניית תוכנית טיפול ומעקב למחלות  .5

 הרשימה  על פי)רכישת מיומנויות כירורגיות וביצוע פרוצדורות נפוצות ברפואת עיניים  .6
 (.נספחהמפורטת ב

 .יכולת עבודה עצמאית במרפאה .7
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 חובות המתמחה ודרכי הלימוד 

בביקורים המודרכים , בכל תקופת התמחותו, קבוע ופעיל באופן על המתמחה להשתתף .6

 Journal-קליניות ופגישות  ,פגישות הצוות המחלקתיות והבין מחלקתיות, קהבמחל

Club .מנהל המחלקה ל ידיכפי שיוטל עליו ע, קריםעליו להציג מ ואלפעילויות ב. 

שאליה מסונפת , ס לרפואה באוניברסיטה"להשתתף בלימודי המשך של ביהמומלץ  .6
 .או באוניברסיטה אחרת, המחלקה

לרופא בכיר ממנו ובהמשך באופן  בכפיפותתחילה , על המתמחה לעבוד במחלקה ובמרפאה .3
 .והטיפול בהם מחלות העיניים השונותאבחון , הידע וניסיון בבדיקתוך רכישת , עצמאי

פרוצדורות מכל הסוגים המתבצעים בבניתוחים ובאופן פעיל על המתמחה להשתתף  .4
בהמשך באופן ו, תחילה כצופה ,על מנת לרכוש את המיומנויות הנדרשות לביצוען ,במחלקה

 .  (ל פי הרשימה המפורטת בנספחע) עצמאיכמנתח  ולבסוף, מומחה ובפיקוח שלמודרך 

מתמחים בכנסי , חוץ מחלקתייםבמפגשי הוראה ולהציג על המתמחה להשתתף , ככל שניתן .5
 .לאומיים-ביןבכנסים ארציים ו, במידת האפשרו

 הכשרת המתמחה לעצמאות

קצב  ועל פי, בהמשך. רופאים בכירים ממנו תחת פיקוח שליעבוד המתמחה דרכו בתחילת 
, לקה לאשר לו לעבוד באופן עצמאי במחלקהיוכל מנהל המח, התקדמותו והמיומנויות שמפגין

 . בחדר הניתוחובמרפאה 

במידה וקיימת , למתמחה להתנסות בעבודת מרפאה עצמאית במסגרת קופות החוליםלאפשר מומלץ 
 .אפשרות כזאת במסגרת ההתמחות

 אחריות המנהל להקניית ידע

רות או דרך ישי, בכל פעולותיו במחלקה ובמרפאה יהיה המתמחה כפוף למנהל המחלקה .6
ויעמדו לרשותו בכל , אשר יהיו אחראים להתקדמותו המקצועית, רופא בכיר שמונה על ידו

 .עת

על מנת לתת , לפחות אחת לשנה, מנהל המחלקה יקיים שיחת הערכה אישית לכל מתמחה .6
זיהוי פערים ברכישת מיומנויות ותכנון המשך תכנית , משוב לגבי קצב התקדמותו

 .התמחותו

 .בנוסף לספרות החובה, את המתמחה ויעודד אותו בקריאת ספרות מומלצת המנהל ינחה .3

 .המנהל יכין תוכנית התמחות אישית למתמחה בתחילת התמחותו .4

מנהל המחלקה יעודד את המתמחה להשתתף בקורסים ובכינוסים אזוריים וארציים  .5
 .בתחום מקצועו
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 ספרות מקצועית 

  דמיה האמריקאית לרפואת עינייםהקורס הבסיסי של האקהמהדורה האחרונה של : 

The American Academy of Ophthalmology (AAO) Basic and Clinical Science Course 

(BCSC) 

 בספרים נוספים על פי , של המתמחה ידיעותיולהרחיב את במטרה ספרות שוטפת  קריאת
  .המחלקהמנהל הנחיות 

 בחינות

 . מתקופת ההתמחות מחציתכל מתמחה שהשלים  יוכל לגשת' לבחינת שלב א – 'שלב אבחינת 

  .התחומים ברפואת עיניים-הבחינה כוללת שאלות המקיפות את מגוון תתי

 . אחרונה להתמחותובשנה ההנמצא יוכל לגשת כל מתמחה ' לבחינת שלב ב – 'בחינת שלב ב

 . ברפואת עינייםתחומים השונים בועדות ובנויה מו, פה-בעלהיא  זו בחינה

 :באתר המתמחים של ההסתדרות הרפואית באינטרנטניתן למצוא הבחינות  מידע על

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

בכתובת אתר , בסמוך למועד הבחינה, מתפרסם על ידי ועדת הבחינותרשימת הקריאה עדכון 
המהדורות  חינה מוטלת האחריות והחובה לעקוב אחרעל הרופאים הניגשים לב. ל"הנהאינטרנט 

 .ורשימת הקריאה המעודכנת לקראת הבחינותהקובעות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :לביצוע פעולותרשימת  - נספח

http://www.ima.org.il/internes
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תאריך ביצוע , החולה פרטימלווה ב, באחריות המתמחה, אישיכל פעולה תצוין בפנקס פעולות 
 .חתימתובשמו וב חניתובצירוף אישור מנהל המחלקה לביצוע ה ,ניתוחה

 .יש להגיש את פנקס הפעולות המפורט עם הבקשה לקבלת תואר מומחה

 שם הניתוח
מספר 
 נדרש

 51 כמנתח ראשוןניתוחי קטרקט 

 relaxing incisionביצוע , ניתוחי קרנית כמו השתלת קרנית -ניתוחי מקטע קדמי אחרים 
כריתת , פטריגיוםכגון לחמית ניתוחי , טרבקולקטומיהכגון )ניתוחי גלאוקומה , בקרנית

 כמנתח ראשון 01לפחות מהם  ,(דומהוכ, לזיות מהלחמית

41 

 41 כמנתח ראשון 01לפחות מהם , ניתוחי פזילה ופלסטיקה

 61 כמנתח ראשון או כעוזרניתוחי רשתית 

 

 

 :את הטפסים ניתן להוריד באתר המתמחים

rnes/ViewCategory.aspx?CategoryId=6719http://www.ima.org.il/Inte 

 :יש לצרף , לבקשה לאישור תואר מומחה בסיום ההתמחות

בחתימת מנהל המחלקה המאשר את נכונות  עולותוהפשימה מסכמת של כלל הניתוחים ר .6
כמפורט , על הרשימה לכלול גם את הניתוחים בהם השתתף המתמחה כמנתח עוזר .הרשימה

 .זה בטבלה בנספח

, שם הניתוח: על פי הפירוט שלהלן פעולה / סוג הניתוח על פי הממוינתת ניתוחים מלאה רשימ .6
יצורף מכתב , כמו כן. וגיל החולה ,מספר רשומה או ראשי תיבות של שם החולה, תאריך הניתוח

לא נדרשת חתימה של מנהל המחלקה )מאשר את נכונות הרשימה המלווה של מנהל המחלקה 
 .(יתוחיםעל כל דף מרשימות הנ

 

 

 מספר הפעולה
 נדרש

 61 (טיפולים פוקליים, scatter ,PRPטיפולי , סגירת חור או קרע)לייזר רשתית 

 61 קפסולוטומיה YAGלייזר 

 61 (טרבקולופלסטיה, לייזר אירידוטומיה)גלאוקומה 

 61 עינית לחלל הזגוגית-הזרקה תוך

http://www.ima.org.il/Internes/ViewCategory.aspx?CategoryId=6719

