
יובל מלמד' פרופ

יהודה אברבנאלש''עמנהל המרכז הרפואי 

י''הרהמועצה המדעית –הועדה המקצועית ר''יו



:תוכנית ההתמחות ארבע וחצי שנים
מחלקה פסיכיאטרית פעילה-שנתיים
 מהמחלקות הבאותבאחת בחירהחצי שנה :
מרפאה פסיכיאטרית למבוגרים-

מרפאה פסיכיאטרית לילדים ונוער-
מחלקת יום פסיכיאטרית-
פסיכוגריאטריתיחידה -
מחלקה פסיכיאטרית שיקומית  -
פסיכיאטריה משפטית-
 חודשים במחלקה  3–חודשים נוירולוגיה ו 3אפשרות ל )בנוירולוגיהחצי שנה

.(חודשים ברפואת משפחה3או 3פנימית או 
 מדעי יסוד-חצי שנה
 (נ''לברהמרפאה )בשירות פסיכיאטרי אמבולטורי שנה



:תוכנית ההתמחות חמש שנים
 חודשים במרפאה או במחלקת יום  6אפשרות ל )במחלקה פסיכיאטרית שנה

חובה–( פסיכיאטרית
חובה–במרפאה פסיכיאטרית לילד ולמבגר שנה
 חובה-במחלקה פסיכיאטרית לילד ולמתבגר  שנה
6 (חודשים מהם באשפוז יום ילדים3-אפשרות ש )ברפואת ילדים חודשים
6 בשניים מהבאיםחודשים 3חודשים או:
מרפאה פסיכיאטרית-
נוירולוגית ילדים והתפתחות הילד-
מחלקה לרפואת ילדים-
6 במדעי יסודחודשים
6 בשניים מהבאיםחודשים 3חודשים  או:
מחלקה פסיכיאטרית לילד ולמתבגר-
מרפאה פסיכיאטרית לילד ולמתבגר-
מחלקת אשפוז יום פסיכיאטרי לילד ולמתבגר-



.רופאים מומחים בעלי תואר מומחה בשני המקצועות119יש 

האם רצוי?

 ח''ביההאם יש לכך מקום או שמדובר בצרכי?

חסרון

הארכת משך ההתמחות

פחות מומחים במקצוע

 ילדים ונוער–כ''בדבפועל





פסיכיאטריה של פסיכיאטריהמסלול ההתמחות

הילד והמתבגר

כ''סה

1,0262551,281התמחות בארץ

19227219ל''בחוהתמחות 

18017197לא ידוע

1,3982991,697כ''סה



שנת התחלת 
ההתמחות

פסיכיאטריה של פסיכיאטריה
הילד והמתבגר

כ''סה

200635641

2007411354

2008351146

2009341347

2010371350

2011411758

2012322254

2013302050

2014412263

2015501060

201639847

415155570כ''סה
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שנת קבלת תואר 
ממחה

פסיכיאטריה של פסיכיאטריה
הילד והמתבגר

כ''סה

2006351045

2007431154

200827229

2009401050

201040848

201138846

2012221032

2013271441

2014191029

2015341347

2016221537

347111458כ''סה
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הפרשסיימוהתחילושנה

200635350

200741432

20083527-8

200934406

201037403

20114138-3

20123222-10

20133027-3

20144119-22

20155034-16

20163922-17

415347-68כ''סה
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רופאים58' לא עברו את שלב א  .

.  פעמים ויותר3נגשו 42מתוכם 

רופאים23' לא עברו את שלב ב.

.פעמים ויותר3נגשו 11מתוכם 

.רופאים שאינם מומחים80–כ כ''סה



'מסגילמקצוע התמחות
רופאים

כ''סהאחוזים

70.5%לא ידועפסיכיאטריה

1398 6738027.2%מעל גיל 

67101172.3%מתחת לגיל 

פסיכיאטריה של  
הילד והמתבגר

674816%מעל גיל 
299

6725184%מתחת לגיל 

1697כ''סה



ההתמחות אינה ארוכה-?קיצור
"פסיכותרפיה–ואיכותי " ישן

או
  האם בתוכנית יש לימוד של-חדש וחדשני-
?f-MRI
גרייה מוחית בזמן נוירולוגיה?

 ריפוי,פסיכיאטריה היותר מגוונת =לקהילהמתן דגש

 בתקופת הבחירהאמיתיתבחירה.
 יום מחקר שבועי? מחקריצירת מסלול שילוב עם.



האם יש צורך?
חופשה בתשלום?
כמה מפרסמים את העבודה בעיתון מדעי?
(לא רבים)?כמה מעוניינים במסלול אקדמי

?ביטול המחקר או חיזוק
קורס שיטות מחקר
 קורסGCP

קורס הכנה למדעי יסוד
 ל''בחומחקר עבודת ביצוע?



האם יש צורך ?
שילובים אפשריים

חודשים במחלקה פנימית3–חודשים נוירולוגיה ו 3
או

חודשים ברפואת משפחה3ו חודשים בנוירולוגיה 3
רפואת משפחה

קשר
תקשורת
ידע ברפואה פנימית
חודשים לנושאי חדשנות3-הצעה



 מקצוע אטרקטיבי ומבוקש–פסיכולוגיה

 מקצוע הומני והוליסטי הנוגע לכל מישור בחיים =

גם אנחנו

 מקומות  הלימוד  פורחים למרות חוסר במקומות
התמחות

 פסיכולוג"גם –" גם וגם"איך למתג אותנו שאנחנו  "
.וגם רופא

לפסיכותרפיה במהלך  ההתמחותס''בי?



קורס אינטרנטי: לימודי המשך?

לימוד מרחוק בכל הארץ  ?

קורס הכנה לשלב א '

ליווי אישי–מנטורינג

וחילופיםרוטציות –בין בתי חולים פ''שת

האם הדבר אפשרי?

מרכז-שילובים בין פריפריה : ברפואה הכללית



 ל''בחוביצוע עבודה

 למתמחיםל''בחוכנסים

מלגות של האיגוד

צעירלמומחה תוכנית

התמקצעות

FELLOWSHIP?

מערכות בריאותבמינהלתואר שני –ענבר תוכנית

 רפואיבמינהלהתמחות



:ובין מתמחים/סקר בין סטודנטים
ליווי והצעת כתובת לסטודנטים

ובבתי החולים( מתקיים)הזמנה לכנסי איגוד 
איש קשר לנושא בבית החולים

פרויקטים מיוחדים
חממה-קידום מתמחים
 עזרה במעבר בחינות–קידום בהתמחות

"חסרים"המומחים ה80
(להזמינם לאיגוד כחברים במחיר סמלי)
תגבור ההתמחות בקהילה




