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 כנית ההתמחותת
 (24.11.18-)החל מ

 שת המסלולים הבאים:חד משלוא
 אר מומחה ברפואה פנימית או רפואת המשפחה;ות א.

 מהן : ,שנים 2¼

   אחד במכון למלחמה בשחפת;חודש  ןשנתיים מחלות ריאה, מתוכ .א

 חודשיים במחלקה מוכרת לטיפול נמרץ נשימתי;  .ב

 תית,, אונקולוגיה, רפואה תעסוקאבחנתית : מעבדת שינה, רדיולוגיה אלהממקצועות  באחדחודש  .ג
 ריאות בקהילה. מכון או מרפאתאלרגיה, רפואה גרעינית, קרדיולוגיה, 

 וא
 נה ברפואה פנימית;ש 1 .ב

 מהן : ,שנים 1¼

   אחד במכון למלחמה בשחפת;חודש  ןמחלות ריאה, מתוכ השנ .א

 חודשיים במחלקה מוכרת לטיפול נמרץ נשימתי;  .ב

, , אונקולוגיה, רפואה תעסוקתיתתיתאבחנ : מעבדת שינה, רדיולוגיה אלהממקצועות  באחדחודש  .ג
 ריאות בקהילה. מכון או מרפאתאלרגיה, רפואה גרעינית, קרדיולוגיה, 

 נים ברפואה פנימית;ש 2 .ד

 שנה מחלות ריאה; 1 .ה
 וא
 נה ברפואה פנימית;ש 3 ג.

 מהן : ,שנים 2¼

   אחד במכון למלחמה בשחפת;חודש  ןשנתיים מחלות ריאה, מתוכ .א

 טיפול נמרץ נשימתי; חודשיים במחלקה מוכרת ל .ב

, , אונקולוגיה, רפואה תעסוקתיתאבחנתית : מעבדת שינה, רדיולוגיה אלהממקצועות  באחדחודש  .ג
 ריאות בקהילה. מכון או מרפאתאלרגיה, רפואה גרעינית, קרדיולוגיה, 

מחלות ו / רפואת המשפחה לידיעת המתמחים במסלולים ב' וג' להתמחות כפולה ברפואה פנימית
 :ריאה

, בכל דרישות מחלות ריאההמתמחה לעמוד בנוסף לדרישות הנזכרות במסמך זה במקצוע  על
 יגיש , לרבות בחינות שלב א' ושלב ב'. המתמחהאו רפואת משפחה ההתמחות ברפואה פנימית

 בקשה לתואר מומחה בשני המקצועות.

 מקצועההגדרת 

הספרות  לאומיות ולפי-הביןאבחנה וטיפול של כל המחלות הריאתיות לפי ההנחיות הלאומיות ו
 האחרונה.

 מטרות ההתמחות 

 ות ההתמחות הן :מטר

 ובפתופיזיולוגיה של מחלות מערכת הנשימה. ידיעה יסודית בפתולוגיה, פיזיולוגיה הקניית 

 הדמיה,  שיטות אבחון קליניות ומעבדתיות, כולל בדיקותבאורטי ומעשי, יידע מעמיק, ת רכישת
 ה, פירוש תוצאותיהן, יישומן והערכתן. הדרושות לאבחון מחלות ריא

 תוך שליטה  ,רוש שיטות בדיקה ומעבדה המקובלות במחלות ריאהילביצוע ופ מיומנויות רכישת
 הטיפול ודרכי ביצוען.שיטות ב
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 חולים. ה-כרופא ריאות, הן במסגרת מרפאתית והן במסגרת ביתעצמאות  רכישת 

  והצעתרכש להערכת חולים במחלות ריאה נשימוש אינטגרטיבי בידע של ש מיומנויותרכישת 
ניתוח ביקורתי של ובחר נגישה אבחנתית וטיפולית, תוך הבנת הסיכוי והתועלת בכל צעד אשר 

 הספרות הנדונה.

 הרגלי למידה, אשר יאפשרו לו להתעדכן באופן רציף, תמידי ובאורח ביקורתי בספרות  רכישת
 העדכנית.

  יםתחומי הידע הנדרש

 אה, אבחונן והכרת עקרונות הטיפול התרופתי והכירורגי במחלות אלו.הכרת מחלות רי .1

מדעי היסוד הקשורים למערכת הנשימה: אנטומיה בסיסית, פיזיולוגיה של הנשימה, מאזן  .2
חומצי בסיסי, פתופיזיולוגיה של מחלות ריאה, אימונולוגיה של מחלות ריאה ואלרגיה של דרכי 

 הנשימה.

דרכי נשימה, רקמת הריאה, כלי דם : כולל  ,ערכת הנשימההיסטופתולוגיה בסיסית של מ .3
 בריאה, גידולים ותהליכים דלקתיים.

 בדיקות מעבדה הקשורות למחלות ריאה: .4

עורי זרימה, נפחים, דיפוזיה לחד תחמוצת יהכרה, ביצוע ופענוח תפקודי נשימה, הכוללים ש .א
 סיולוגי, מדידת דלף עורקימאמץ, מטכולין, מדידת נפח מת אנטומי ופי –הפחמן, מבחני תגר 

 ., מעבדת שינהריאה –ורידי, מבחן מאמץ משולב לב 

 יצוע ופענוח בדיקות גזים בדם.ב .ב

 הכרת עקרונות שיטות הבדיקה, –בדיקות הדמיה הדרושות לאבחון וטיפול במחלות ריאה  .5
 ביצוען ומיומנות בסיסית בפענוחן :

 .צילומי חזה .א

 ספירלי. CT, HRCT, עם או בלי חומר ניגודי, טומוגרפיה ממוחשבת של בית החזה – CT .ב

 –פויים הכוללים פרפוזיה ונטילציה איכותית וכמותית, גליום ו ימ :בדיקות איזוטופים  .ג

PET. 

 .חשיבות אולטרסאונד לזיהוי וניקור נוזלים פלוירליים .ד

 דיקותברוש תוצאות יופ ,בעיקר עקומת לחצים ,פירוש תוצאות צנתור לב ימני ושמאלי .6
 דיוגרם הקשורות למחלות ריאה )אין הכוונה לפענח אקוקדריוגרם(.אקוקר

תרבית רגילה, פטריות ומיקובקטריה שחפתית ולא  –כיח כולל צביעות -פענוח בדיקות משטח .7
 שחפתית.

ידע מעמיק ביישום שיטות האבחון השונות של מחלות ריאה זיהומיות, כולל שחפת, בדיקות  .8
 גיות.סרולוגיות, מולקולריות ואימונולו

 .טרנסברונכיאליותו -וביופסיות אנדו BAL –הבנת משמעות תוצאות שטיפות  .9
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 .BIPAP –ו   CPAPכולל הכרת שיטות ההנשמה הפולשניות והבלתי פולשניות השונות, .10

 גי במחלות ריאה.רפול כירויתוויות לטה .11

 פול הציטוטוקסי והקרינתי בשאתות ממאירות של הריאה.יעקרונות הט .12

 כולל: ,יאותעקרונות השתלת ר .13

 בחירה והכנת מועמדים להשתלה. .א

 עקרונות הטיפול האימונוסופרסיבי. .ב

 הכרת הסיבוכים לאחר השתלה וטיפול מונע. .ג

 הכרת עקרונות השיקום במחלות ריאה )התוויה, מרכיבי השיקום ותוצאות צפויות(. .14

 רוטציות 

  טיפול נמרץ

הדורשים טיפול במסגרת המחלקה  לרכוש ידע מעמיק באבחון וטיפול במצביםמטרת הרוטציה היא 
לטיפול נמרץ נשימתי. על המתמחה לרכוש כישורים בניהול מטופל הסובל מכשל רב מערכתי, 

המובילים לאשפוז במחלקה לטיפול נמרץ. עליו לרכוש ידע מעמיק  ,תסמונת כשל נשימתי חריף והלם
 בשיטות ההנשמה השונות והפעלת מכשירי הנשמה מלאכותית.

 טיפול בשחפת

לרכוש ידע מעמיק בפתופיזיולוגיה בתהליכי האבחון של מחלה מטרת רוטציה זו היא 
שחפת ושאיננה שחפת, ובטיפול במחלות אלו. במהלך הרוטציה המתמחה  - מיקרובקטריאלית

ישלוט בפרוטוקולי הטיפול במחלה מיקרובקטריאלית ובדרכי המעקב אחר מטופלים הסובלים 
 ם בשכיחות, באבחון ובטיפול בשחפת עמידה.ממנה. על המתמחה לרכוש ידע ג

 חובות המתמחה ודרכי הלימוד 

 ידתבכל תקופת ההתמחות ישתתף המתמחה השתתפות פעילה בעבודת המחלקה, המכון או יח .1
 הריאות בעיבוד מקרים תחת הדרכה.

 השתתפות פעילה בעבודת מרפאת ריאות. .2

 מחלקות בית החולים.אתיות המאושפזים בייעוץ ומעקב אחרי חולים עם מחלות ר .3

השתתפות סדירה ופעילה בפגישה רנטגנית תקופתית משותפת, עם המחלקה או המכון  .4
 לרדיולוגיה אבחנתית.

בשנה האחרונה של ההתמחות יפעל המתמחה באורח עצמאי. כמו כן, יקבל עליו, לפי הוראות  .5
בהם הוא מנהל המחלקה, תפקידי הדרכה למתמחים צעירים ממנו בכל השטחים הרפואיים, 

בעצמו כבר רכש את הבקיאות הדרושה, מאחר ושומה עליו לא רק ללמוד אלא גם ללמד. כמו כן, 
יקבל עליו בתקופה זו, באופן עצמאי, חולים במרפאה וישמש גם כיועץ למחלקות אחרות 

 בביה"ח.

 השתתפות סדירה ופעילה בפגישות תקופתיות עם המכון הפתולוגי. .6
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השתתפות סדירה ופעילה בפעילות אקדמית, מחלקתית ובין מחלקתית, עם דגש על פגישות  .7
 כירורגיות, פנימיות ואונקולוגיות. ההשתתפות כוללת דיון במקרים, סמינרים ועבודות מדעיות.

 השתתפות בכנסים מקצועיים. .8

ו בבי"ח ת אומשרד הבריא ל ידיימים בודדים במלש"ח מוכר ע 22או  רצוף שהייה של חודש .9
על המתמחה לנהל רישום מדוייק של הימים, ולהגיש עם הבקשה לתואר מומחה  שמואל הרופא.

 חתום על ידי מנהל המכון.

ולהגיש עם  , על פי הנספח,על המתמחה לבצע רישום מדויק של הפעולות בהן השתתף ו/או ביצע .10
 הבקשה לתואר מומחה חתום על ידי מנהל המכון.

  הלימודופת ההכשרה ומיומנויות קליניות בתק

ויבצע בעצמו את  ,חלק מתקופת ההתמחות יקדיש המתמחה לעבודה במעבדה לתפקודי נשימה .1
 הבדיקות המקובלות שהוזכרו לעיל.

 הבאות : לימוד וביצוע שיטות הפעולות האבחנתיות והטיפוליות .2

  יות בדיקות הכוללות ביופסיות טרנסברוכיאל 20, מהם 50 לפחות –ברונכוסקופיה גמישה– 

TBB. 

  השתתפות בביצועFNA  מגידולים בריאות תחתCT –  5לפחות. 

  5לפחות  –השתתפות בניתוח לובוקוטומיה ו/או טורקוסקופיה. 

 5לפחות  –ו/או חזה אוויר  םהכנסת נקז תוך חזי לטיפול בתפליטים פלויראלי. 

 לפחות. 50 –יה ביצוע ופענוח של תפקודי ריאות הכולל : ספירומטריה, מדידת נפחים ודיפוז 

  לפחות. 20 –ביצוע ופענוח של תגרים : מטכולין, מאמץ וכדומה 

  השתתפות / פענוח שלCPET – 5 .לפחות 

  לפחות. 5 –השתתפות / פענוח של מעבדת שינה 

  לפחות. 5 -השתתפות באולטרסאונד של בית החזה 

 הכשרת המתמחהשלבי 

חוץ ויעשה את כל הפעולות תחת השגחה של בשנה הראשונה המתמחה ייתן יעוצים, יעבוד במרפאות 
 .רופא בכיר

 :ה יבשנה השני

  עם  תהתייעצולם אפשרות עבאופן עצמאי ) יםמרפאה ולתת יעוצב לעבודעל המתמחה
 מרפאה(.  \ יעוץיום הבתהרופא הבכיר 

  יעביר סקירות בישיבותJournal Club במכון.  

 פנימיתמחלקה רצאות ביעביר ה.  
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 ואה ומתמחים בפנימית ובמקצועות אחריםילמד סטודנטים לרפ. 

  ככל שניתן.במכון אחד או שנייםישתתף במחקר , 

  לאומיים-ביןבכנסים ישתתף בצורה פעילה בכנסים לאומים ואם אפשר גם. 

 עאחריות המנהל להקניית היד

 המנהל אחראי לבניית תוכנית התמחות, שתאפשר למתמחה למלא אחרי דרישות הסילבוס.  .1

 להדריך, לפקח ולעקוב אחר המתמחה במילוי כל הדרישות. ייב חהמנהל  .2

בכל פעולותיו במחלקה ובמרפאה יהיה המתמחה כפוף למנהל המחלקה, ישירות או דרך רופא  .3
 בכיר שמונה על ידו, אשר יהיו אחראים להתקדמותו המקצועית, ויעמדו לרשותו בכל עת.

כל דרישות הסילבוס ולחתום על בסיום ההתמחות, על המנהל לאשר בחתימתו את דבר מילוי  .4
טופס הצהרה בו יציין כי לדעתו המתמחה כשיר לבצע את הבדיקות הפולשניות בהתאם 

 לסילבוס בכוחות עצמו.

מנהל המחלקה יקיים שיחת הערכה אישית לכל מתמחה, לפחות אחת לשנה, על מנת לתת משוב  .5
 על התקדמות המתמחה ולעדכן את תוכנית ההתמחות האישית.

 .יעודד את המתמחה להרחיב את ידיעותיו בקריאת ספרות נוספת המנהל .6

מנהל המחלקה יעודד את המתמחה להשתתף בקורסים ובכינוסים אזוריים וארציים בתחום  .7
 מקצועו.

 ספרות מקצועית 

בעת ההתמחות עליו  המתמחה ישלים את ידיעותיו בקריאה בספרות ובעיתונות מקצועית מתאימה.
. לצורך זה עליו לקרוא ולשנן מתוך אחד מספרי TEXT BOOKאים ברמת לרכוש שליטה בכל הנוש

  הלימוד הקלאסיים במחלות ריאה.

 מאמרי מערכת ומאמרי סקירה הקשורים למחלות ריאה: –כתבי העת המומלצים 

 AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY& CRITICAL CARE MEDICINE 

 CHEST 

 EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL 

 THORAX 

 NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 

 LANCET 

  בחינות

קרה לידע תיאורטי, הקשור בתהליכים פיזיולוגיים ופתופיזיולוגיים יבע תתייחסמ - הבחינה בכתב
שביסוד מחלות ריאה ובעיותיהן הקליניות, כמו גם בדרכי האבחון והטיפול. הבחינה עשויה לכלול 

לוגים, בדיקות רנטגן, טומוגרפיה ממוחשבת של בית דרישה לפענוח פרמטרים היסטולוגיים וציטו
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רוש ממצאים ברונכוסקופיים, תרשימי תפקודי נשימה יפ ,פויים )פרפוזיה וונטילציה(יהחזה, מ
 ( ופענוח תרשימי שינה בסיסיים.ריאה-תוצאות ועקומות בדיקת מאמץ משולבת )לב

 .עליו להכיר בצורה מעמיקהרשימה עדכנית של מאמרים ש תפורסםמספר חודשים לפני הבחינות 

נה קר בגישות לבעיות מקרים ממשיים בתחום מחלות הריאה. הבחייבע תתרכזמ - ל פההבחינה בע
ידע, לנתחו תוך יחוס משקל סגולי מאת היכולת האינטגרטיבית של המתמחה לאסוף  ל פה בודקתבע

ושכלת בין האפשרויות ים והמעבדתיים השונים, תכנון הבירור תוך בחירה מיראוי לממצאים הקלינ
דרש המתמחה לפענח ולהיעזר יאפשר כי י חלק זהב גם השונות והצעת דרכי טיפול ומעקב.

 בתכשירים ובתרשימים כמתואר בקטע לבחינה בכתב.

 על המתמחה במסלול ב' או ג' להתמחות כפולה לעמוד בבחינות הבאות: 

 או רפואת המשפחה שלב א' ברפואה פנימית 

 או רפואת המשפחה ימיתשלב ב' ברפואה פנ 

  במחלות ריאהבחינות סיום ההתמחות 

 בלבד. במחלות ריאה( נדרש בבחינה מחלות ריאהבמתמחה במסלול א' )בעל תואר מומחה 

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

ma.org.il/interneshttp://www.i. 

מתפרסם על ידי ועדת הבחינות, בסמוך למועד הבחינה, בכתובת אתר רשימת הקריאה עדכון 
 האינטרנט המופיעה מעלה. על הרופאים הניגשים לבחינה מוטלת האחריות והחובה לעקוב אחר

 .ורשימת הקריאה המעודכנת לקראת הבחינותהמהדורות הקובעות 
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  )logbook(לביצוע  פעולותרשימת  - נספח

שם החולה, ראשי תיבות של מלווה בבאחריות המתמחה, אישי, צוין בפנקס פעולות ת פעולהכל 

  .חתימתובשמו וב בצירוף אישור מנהל המחלקה לביצוע הפעולותתאריך ביצוע הפעולה, 

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

 : צע מספר מינימאלי של הפעולות כמפורט להלןהמתמחה יב

 

 -את הטפסים ניתן להוריד באתר המתמחים 

https://www.ima.org.il/InternesNew/ViewSpecialization.aspx?SpId=9# 

 

 כמות לביצוע הפעולה

 ברונכוסקופיה גמישה 
בדיקות הכוללות  20, מהם 50

 TBB –ביופסיות טרנסברוכיאליות 

 CT 5מגידולים בריאות תחת  FNAהשתתפות בביצוע 

 5 השתתפות בניתוח לובוקוטומיה ו/או טורקוסקופיה 

בתפליטים פלויראלין ו/או חזה  הכנסת נקז תוך חזי לטיפול
 אוויר 

5 

פירומטריה, מדידת ביצוע ופענוח של תפקודי ריאות הכולל : ס
 נפחים ודיפוזיה

50 

 20 מטכולין, מאמץ וכדומה ביצוע ופענוח של תגרים :

 CPET  5השתתפות / פענוח של 

 5 השתתפות / פענוח של מעבדת שינה 

 5 השתתפות באולטרסאונד של בית החזה

https://www.ima.org.il/InternesNew/ViewSpecialization.aspx?SpId=9

