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לידיעת הציבור הרופאים
בתאריך  22/07/2019אישר שר הבריאות את שינוי בתקנות ובמסלולי ההתמחות הבאים ,כפי שהומלצו על
ידי המועצה המדעית.
מועד תחילת השינויים .22/08/2019
להלן השינויים והוראות המעבר הרלוונטיות לכל מקצוע:

רפואה פנימית
השינויים:
 .1נוספה רוטציית חובה בת חודש בטיפול נמרץ כללי או טיפול נמרץ פנימי.
 .2רוטציות הבחירה קוצרו ל 5 -חודשים.
 .3עודכנה רשימת המקצועות ברוטציית הבחירה.
להלן מסלול ההתמחות:
 4שנים  ,מהן–
א 3 .שנים ברפואה פנימית;
ב .חודש בטיפול נמרץ כללי או בטיפול נמרץ פנימי;
ג 5 .חודשים ,בתקופות רצופות של חודש לפחות כל אחת ,באחד או יותר ממקצועות אלו :אימונולוגיה
קלינית ואלרגולוגיה ,אונקולוגיה ,אנדוקרינולוגיה ,גסטרואנטרולוגיה ,גריאטריה ,המטולוגיה ,השתלת מח
עצם ,חדר מיון ,טיפול נמרץ כללי ,טיפול נמרץ קרדיולוגי ,מחלות ריאה ,מרפאה פנימית או מרפאה
לרפואת המשפחה או יחידה לטיפול יום פנימית ,נפרולוגיה ,קרדיולוגיה ,ראומטולוגיה ,רדיולוגיה
אבחנתית ,מחלות זיהומיות ,רפואה לשיכוך כאב ,גנטיקה רפואית
ד 6 .חודשים מדעי היסוד

הוראת מעבר למקצוע רפואה פנימית :מי שביום  22/08/2019השלים לפחות שליש מתקופת התמחותו,
יוכל להמשיך ולהשלימה לפי תכנית ההתמחות שחלה עליו בעת תחילת התמחותו.

רפואת ילדים
השינויים:
 .1האפשרות לבצע  3חודשים ביחידת יום לילדים במסגרת המקצוע הראשי ,בוטלה.
 .2נוספה האפשרות לבצע חודשיים ברפואה דחופה ילדים במסגרת המקצוע הראשי.
 .3נוספה רוטציית חובה בת חודש ברפואה דחופה ילדים.
 .4רוטציות הבחירה קוצרו לחודשיים.
להלן מסלול ההתמחות:
 4.5שנים  ,מהן–
א 33 .חודשים במחלקה לרפואת ילדים ויכול שחודשיים מתוכם יהיו במחלקה לרפואה דחופה בילדים או
ששלושה חודשים מתוכם יהיו ביחידת טיפול נמרץ ילדים.
ב ½ .שנה במחלקת יונקים וטיפול מיוחד בילוד;
ג ½ .שנה במרפאת ילדים קהילתית או במרפאת יעוץ כללי לילדים ,בעבודה משולבת עם מחלקת ילדים או
יחידת יום לילדים;
ד .חודש ברפואה דחופה ילדים;
ה .חודשי ים ,בתקופות רצופות של חודש לפחות כל אחת ,באחד או יותר מהמקצועות האלה:
הימטו-אונקולוגית ילדים ,אנדוקרינולוגית ילדים ,מחלות אף אוזן וגרון וכירורגית ראש וצוואר,
גסטרואנטרולוגית ילדים ,טיפול נמרץ ילדים ,מחלות עור ומין ,מחלות ריאה ילדים ,מחלקת יילוד וגינקולוגיה,
נוירולוגית ילדים והתפתחות הילד ,נפרולוגית ילדים ,פסיכיאטריה של הילד והמתבגר ,קרדיולוגית ילדים,
רדיולוגיה אבחנתית ,רפואה פיזיקלית ושיקום ,גנטיקה רפואית ,כירורגית ילדים ,מחלות זיהומיות,
אימונולוגיה קלינית ואלרגולוגית ילדים ,ראומטולוגית ילדים ,מחלות עור ומין ילדים ,אימונולוגיה קלינית
ואלרגולוגיה ,פרמקולוגיה קלינית ,מרפאת ילדים בקהילה.
ו ½ .שנה מדעי יסוד.

הוראת מעבר למקצוע רפואת ילדים :מי שביום  22/08/2019השלים לפחות שליש מתקופת התמחותו,
יוכל להמשיך ולהשלימה לפי תכנית ההתמחות שחלה עליו בעת תחילת התמחותו.

מחלות עיניים
השינוי:
נוספה אפשרות לבחירה בתתי תחומים של מחלות עיניים ,במקום רוטצית החובה שהייתה.
להלן מסלול ההתמחות:
 5שנים ,מהן –
א 4 .שנים במחלקה לרפואת עיניים – מ.ר.
ב 6 .חדשים בתקופות רצופות של חודש לפחות כל אחת באחד או יותר מהמקצועות האלה :הרדמה ,כירורגיה
פלסטית ,נוירוכירורגיה ,נוירולוגיה ,רדיולוגיה אבחנתית ,רפואה פנימית ,רפואת ילדים ,מחלות אף אוזן וגרון
וכירורגיה של ראש-צוואר.
או
 3חודשים בתקופות רצופות של חודש לפחות כל אחת ,באחד או יותר מהמקצועות המפורטים לעיל בפרט
משנה זה ו 3 -חודשים בתקופות רצופות של חודש לפחות כל אחת במחלקת עיניים אחרת באחד מהמקצועות
האלה :גלאוקומה ,מחלות עיניים בילדים כולל פזילה ,נוירו-אופטלמולוגיה ,פלסטיקה וארובת העין,
אובאיטיס ,גידולי עיניים ,קטרקט ,קרנית ,רשתית.
ג ½ .שנה מדעי יסוד.

הוראת מעבר למקצוע מחלות עיניים :מי שביום  22/08/2019השלים לפחות שליש מתקופת התמחותו,
יוכל להמשיך ולהשלימה לפי תכנית ההתמחות שחלה עליו בעת תחילת התמחותו.

בברכה,
פרופ' ג .פרת

פרופ' א .גוליק

פרופ .מ .סלעי

יו"ר המועצה המדעית
ההסתדרות הרפואית בישראל

יו"ר ועדת התמחות
המועצה המדעית של הר"י

מ"מ יו"ר ועדת ההתמחות
המועצה המדעית של הר"י

