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 1כנית ההתמחותת

 מסלול כירורגית לב
 (16.2.16 -)החל מ

 –שנים מהן  6

  –שנים מהן  3½ 

 חודשים בניתוחי לב ילדים; 3חודשים במחלקה לכירורגיית לב, מתוכם  36

 חודשים קרדיולוגיה 3

 חודשים במחלקה לכירורגיית חזה 3

 שנים באחד מאלה  2 

 מבוגריםתת מסלול  .א

 חודשים במחלקה לכירורגיית לב )מבוגרים(.  24

 או 

 חודשים קרדיולוגיה פולשנית; 12

 חודשים רדיולוגיה פולשנית; 3

 חודשים ניתוחי כלי דם; 3

 חודשים מחלקת ניתוחי לב מבוגרים. 6

 או 

 חודשים טיפול נמרץ כללי; 18

 חודשים טיפול נמרץ ניתוחי לב. 6

 ילדים(:תת מסלול כירורגיית לב ) .ב

 חודשים טיפול נמרץ ילדים או טיפול נמרץ לב ילדים; 2

 חודשים קרדיולוגיית ילדים; 4

 חודשים כירורגיית לב ילדים. 18

 תת מסלול כירורגיית לב )ניתוחי חזה(: .ג

 חודשים ריאות; 3

 חודשים מחלקת ניתוחי חזה; 21

 מדעי יסוד -חודשים  6

 מסלול כירורגית חזה כללית
 (8.4.17 -)החל מ

 –שנים מהן  6

שנים במחלקה לכירורגיית חזה ולב; ובלבד שבבית חולים שקיימת בו הפרדה בין מחלקת  4½
שנה  ½ -שנים במחלקה לכירורגיית חזה ו  4יהיו –גיית חזה ומחלקת כירורגיית לב רכירו

 במחלקת כירורגיית לב;

 ;כירורגיה כלליתחודשים  6

 חודשים במכון ריאות; 3

 חודשים במחלקת הרדמה או טיפול נמרץ כללי. 3

 מדעי יסוד -חודשים  6

מסלול שנה אחת מתוך השנתיים הראשונות וששת החדשים האחרונים של ההתמחות יהיו ב
  הראשי.מקצוע ה

                                                 
 להתמחות במסלול כירורגית חזה, ראה סילבוס נפרד. 1
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יש למועצה בהתאם לתקנות, מתמחה בכירורגיה של בית החזה )בכל המסלולים(, חייב להג

 (.ATLSהמדעית בתום ההתמחות תעודה על סיום קורס להחייאה מתקדמת )

 מקצוע ההגדרת 

 כירורגית לב עוסקת בפתרונות כירורגיים למחלות הלב וכלי הדם הגדולים. 

הידע והכישורים )הכוללים ידע במקצועות היסוד ובמקצועות  מתמחה בכירורגית לב ירכוש אתה
ניתוחי בכל -ל ניתוחי ואחרניתוחי, טיפו-שיאפשרו לבצע אבחנה, טיפול קדם ,הקליניים הרלוונטיים(

 .מסלולתת ההפתולוגיות של הלב וכלי הדם הגדולים בהתאם ל

 בשנה החמישית והשישית, המתמחה יבחר באחד משלושת המסלולים הבאים :

 . מסלול כירורגית לב מבוגרים .1

 יש לבחור באחד מתתי המסלולים הבאים :

 לב מבוגרים. כירורגית .א

 לב מבוגרים / היברידי. .ב

 לב מבוגרים טיפול נמרץ. .ג

 מסלול כירורגית לב ילדים. .2

 מסלול כירורגית חזה. .3

 מטרות ההתמחות 

 .ידע באנטומיה, פיזיולוגיה, פרמקולוגיה, פתולוגיה ואמצעי הדמיה של בית החזה 

  פיתוח ; יםניתוחיהפתרונות ה תהכר ; ניתוחית-הערכה טרום מיומנויות בביצוערכישת 
ים, כולל זיהוי ניתוחית בחול-אחרמיומנויות בטיפול  רכישת ; מיומנויות ניתוחיות על פי הנדרש

 סיבוכים במהלך הניתוח ואחריו והפתרונות האפשריים לסיבוכים. 

  השימוש במכונת לב ריאה, כולל יתרונות,  : ידע בטכניקות שימור לב ומוחהמתמחה ירכוש
 כות הגוף, סיבוכים ודרכי התמודדות.חסרונות, השפעה על מער

תבוא לידי ביטוי החשיבה הרפואית, ביצוע אינטגרציה של כל  יות והידעובסיכום רכישת המיומנ
בשילוב ספרות מקצועית, שיקול אופציות  קביעת טיפול מתאיםוהנתונים, ביצוע אבחנה לחולה, 

 למתן טיפול הולם וכדומה.

  ומיומנויות יםתחומי הידע הנדרש

 כולל פתרונות ניתוחיים אפשריים: ,ידע בתחומים הבאים לרכוש ים בכל המסלוליםהמתמחכל על 

  .מחלת לב איסכמית וסיבוכיה .1

  .מחלות מסתמיות )כולל תיקוני מסתמים( .2

  .כירורגיה של הפרעות קצב .3
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  .מחלות כלי הדם הגדולים בחזה .4

  .מחלות הפריקרד .5

  .גידולי הלב .6

  .ים בחזהטראומה בלב ובכלי הדם הגדול .7

כירורגיה של אי ספיקת לב: השתלות לב, אימונולוגיה של השתלות, אמצעי עזר מכניים  .8
 .פתרונות ניתוחיים אחרים ללב הכושלו

 .ידע בסיסי במומי לב מולדים .9

 על המתמחה לרכוש את המיומנויות הקליניות הבאות :

 .אנמנזה מתאימה .1

  TTE TEE ,Cardiac CT,MRI –ו לב לב ימני, אק צנתורלב שמאלי,  צנתוראמצעי הדמיה:  .2
 .של הלב, מיפוי לב

 כירורגיה: .3

 סטרנוטומיה, טורקוטומיה – ת לבגישות וחתכים שונים לכירורגי. 

 )סגירת בית חזה )סטרנוטומיה וטורקוטומיה. 

 הוצאת שתלים: ורידים, עורקי השד, עורק רדיאלי. 

 ם פמורליים, עורק תת בריחיחיבור למכונת לב ריאות: עורקים גדולים בבית החזה, עורקי. 

 תהליך ניתוק ממכונת לב ריאות והוצאת קנולות. 

 לימוד טכניקות לשימור הלב. 

  חירום: חיבור לECMOפתיחת חזה דחופה ,. 

 עקרונות, החולה ובטיחות איכות אבטחת עקרונות של הקניה:  הגישה לחולה ומשפחתו 
 .חולה-רופא והיחס המקצועית האתיקה

 .1 התאם לרשימה המפורטת בנספחביצוע ניתוחים ב .4

 לב מבוגריםכירורגית  - 1 מסלול

 לב מבוגרים כירורגית – 'א1מסלול 

 על המתמחה לרכוש את המיומנויות הקליניות הבאות :

 .אנמנזה מתאימה .1

 TTE TEE ,Cardiac CT,MRI –לב ימני, אקו לב  צנתורלב שמאלי,  צנתוראמצעי הדמייה:  .2

 .של הלב, מיפוי לב
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 ה:כירורגי .3

 סטרנוטומיה, טורקוטומיה, זעיר פולשנית – גישות וחתכים שונים לכירורגית לב. 

 )סגירת בית חזה )סטרנוטומיה וטורקוטומיה. 

 הוצאת שתלים: ורידים, עורקי השד, עורק רדיאלי. 

 חיבור למכונת לב ריאות: עורקים גדולים בבית החזה, עורקים פמורליים, עורק תת בריחי. 

 נת לב ריאות והוצאת קנולותתהליך ניתוק ממכו. 

 לימוד טכניקות לשימור הלב. 

 השקות מעקפים עורקיים ורידיים. 

 החלפת מסתמים: אורטלי, מיטרל, טריקוספידלי. 

 תיקון מסתמים: מיטרלי וטריקוספידלי. 

  ניתוחי אבי העורקים: החלפת אורטה, שורש האורטה, קשת האורטה, דיסקציה של
 .האורטה

 לב והשתלת אמצעי עזר מכניים אי ספיקת לב: השתלות. 

  חירום: חיבור לECMOפתיחת חזה דחופה ,. 

 .2 ביצוע ניתוחים בהתאם לרשימה המפורטת בנספח .4

 

 / היברידי כירורגית לב מבוגרים –' ב1מסלול 

 על המתמחה לרכוש את המיומנויות הקליניות הבאות :

 .אנמנזה מתאימה .1

  TTE TEE ,Cardiac CT,MRI –ני, אקו לב לב ימ צנתורלב שמאלי,  צנתוראמצעי הדמיה:  .2
 .של הלב, מיפוי לב

 אנדו וסקולריות :פרוצדורות פולשניות  .3

  אנדו וסקולרית.עקרונות הדמיה 

 שימוש במכשירי הדמיה שונים. 

 הכרת השימוש בקטטרים ותיילים שונים. 

 טכניקות החדרות צנתרים וקטטרים. 

 עקרונות השימוש בסטנטים ובחירת הסטנט המתאים. 
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 כירורגיה: .4

 סטרנוטומיה, טורקוטומיה, זעיר פולשנית – גישות וחתכים שונים לכירורגית לב. 

 )סגירת בית חזה )סטרנוטומיה וטורקוטומיה. 

 הוצאת שתלים: ורידים, עורקי השד, עורק רדיאלי. 

 חיבור למכונת לב ריאות: עורקים גדולים בבית החזה, עורקים פמורליים, עורק תת בריחי. 

 יתוק ממכונת לב ריאות והוצאת קנולותתהליך נ. 

 לימוד טכניקות לשימור הלב. 

 השקות מעקפים עורקיים ורידיים. 

 החלפת מסתמים: אורטלי, מיטרל, טריקוספידלי. 

 תיקון מסתמים: מיטרלי וטריקוספידלי. 

  ניתוחי אבי העורקים: החלפת אורטה, שורש האורטה, קשת האורטה, דיסקציה של
 .האורטה

 ב: השתלות לב והשתלת אמצעי עזר מכנייםאי ספיקת ל. 

  חירום: חיבור לECMOפתיחת חזה דחופה ,. 

   :קרדיולוגיה פולשנית  .5

 צנתורביצוע ה ,צנתוראינדיקציות ללצוות המצנתרים משלב קבלת החולה, הבנת ה ליווי 
 ומעקב אחרי החולים. 

  הבוקר של המכון,  בישיבותהמתמחה יהיה חלק מצוות מכון הלב במהלך הרוטציה, וישתתף
 ים. צנתורכון הלב ויחידת הדיונים האקדמיים במלל הוכ ,קליניותישיבות 

 .3בנספח  בהתאם לרשימה המפורטתופעולות פולשניות ביצוע ניתוחים  .6

 

 טיפול נמרץ כירורגית לב מבוגרים –' ג1מסלול 

 על המתמחה לרכוש את המיומנויות הקליניות הבאות :

 .אנמנזה מתאימה .1

 TTE TEE ,Cardiac CT ,MRI –לב ימני, אקו לב  צנתורלב שמאלי,  צנתורדמיה: אמצעי ה .2
 .של הלב, מיפוי לב

 טיפול נמרץ:  .3

 ניהול וטיפול בחולה המורכב בטיפול נמרץ. 
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 טכניקות הנשמה. 

 זיהומים בטיפול נמרץ. 

 ול נמרץפן הצנתרים בטיוהכנסת כל מגו. 

 ניטור המודינמי ונשימתי. 

 נמרץ כלכלה ותזונה בטיפול. 

 פגיעה כלייתית ושימוש בדיאליזה / CVVH. 

 טיפול בבעיות אנדוקריניות ומטבוליות. 

 פגיעות נוירולוגיות. 

 גיות בטיפול נמרץומחלות המטול. 

 כירורגיה: .4

 סטרנוטומיה, טורקוטומיה, זעיר פולשנית – גישות וחתכים שונים לכירורגית לב. 

 )סגירת בית חזה )סטרנוטומיה וטורקוטומיה. 

 את שתלים: ורידים, עורקי השד, עורק רדיאליהוצ. 

 חיבור למכונת לב ריאות: עורקים גדולים בבית החזה, עורקים פמורליים, עורק תת בריחי. 

 תהליך ניתוק ממכונת לב ריאות והוצאת קנולות. 

 לימוד טכניקות לשימור הלב. 

 השקות מעקפים עורקיים ורידיים. 

 החלפת מסתמים: אורטלי. 

  ל חירום: חיבורECMOפתיחת חזה דחופה ,. 

 ילדיםלב כירורגית  - 2 מסלול

לוגיה, האמבריולוגיה, מהלך ומשמעות המומים השונים, הפתב על המתמחה לרכוש ידע והבנה
 להשתתף  יוכמו כן, על. המחלה, אינדיקציות לניתוח, תוצאות ניתוחיות והאופציות הכירורגיות

 בדיונים האקדמיים במחלקה. וכן ,כירורגיות-בישיבות הקליניות והקרדיו

 על המתמחה לרכוש את המיומנויות הקליניות הבאות :

 .אנמנזה מתאימה .1

השתתפות בביקורים רוטיניים  ; אינטובציות בילדים : לב ילדים בטיפול נמרץת יומיומנו .2
ניהול  ; ניהול מאזן נוזלים בתינוקות ובילדים במשקלים השונים ; ותהליך קבלת החלטות

 הכרת המחלות המטבוליות השכיחות באוכלוסית המנותחים. ; םאלקטרוליטי
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  ניהול כאב, הרגעה והרדמה בילדים, טיפול אנטיביוטי. .3

-שימוש באינוטרופים, תרופות קרדיוהמעקב אחרי מדדים עיקריים בחולה, משמעותם ו .4
 וסקולריות מהקבוצות השונות ואנטיאריטמיות מהקבוצות השונות.

 כזיים, ליינים פריפריים.הכנסת נקזים וליינים מר .5

 .MRI ,CT הדמיית)אבחנתי וטיפולי( י ילדים צנתורהדמית אקו,  : דיולוגית ילדיםרק .6

 ., פתיחת חזה דחופהECMOירום: חיבור ל ח .7

 .פתיחה חוזרת של בית החזה .8

  .: עורקים גדולים, עורקי המפשעהמכונת לב ריאהחיבור ל .9

 .טורקוטומיה .10

 .הוצאת קנולותתהליך ניתוק ממכונת לב ריאות ו .11

 .סגירת בית חזה )סטרנוטומיה וטורקוטומיה( .12

 .4 ביצוע ניתוחים בהתאם לרשימה המפורטת בנספח .13

 כירורגית חזה - 3 מסלול

 : ותטרות ההתמחמ

אנטומיה, פתולוגיה, דימות של בית החזה, פיסיולוגיה של  :ידע במקצועות היסוד  הקניית .1
 עליונה.העיכול הערכת ת ומוסקולרי-מערכת הנשימה, המערכת הקרדיו

 להערכה פרה ניתוחית, תכנון ניתוח והטיפול בסיבוכים שלאחר הניתוח. הקניית מיומנויות .2

מיומנויות ניתוחיות בביצוע ניתוחים בבית החזה הכוללים ניתוחי ריאה, דופן החזה,  הקניית .3
 חלל פלאורלי, מייצר, סרעפת ומערכת עיכול עליונה.

 .( למחלות בית החזהmultidisciplinaryגישה רב תחומית ) הקניית .4

 : ידע הקליני בתחומים הבאיםעל המתמחה לרכוש את ה

 .אנטומיה כירורגית של בית החזה .1

 .סקולרית ומערכת העיכול העליונהו-פיזיולוגיה של מערכת הנשימה, המערכת הקרדיו .2

 .(, מיפוי ריאותPET-CTשל בית החזה,  MRIו   CTדימות של בית החזה )צילום חזה, .3

 .סקולריתו-הערכה תפקודית של מערכת הנשימה והמערכת הקרדיו .4

 .הערכה פרה ניתוחית והסיכון הניתוחי .5

 .עקרונות ההרדמה בניתוחי חזה .6

 .כולל טיפול בסיבוכים לאחר ניתוח ,עקרונות הטיפול לאחר ניתוח .7
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 .מחלות ממאירות ושפירות של הריאה והפלאורה .8

 .חזהמחלות ממאירות ושפירות של דופן בית ה .9

 .אנטומיה, פיזיולוגיה, פגמים מולדים ונרכשים :הסרעפת  .10

 .אנטומיה, פתולוגיה של גידולים שפירים וממאירים, עקרונות הטיפול הניתוחי : קנה הנשימה .11

 .לאבחנה וטיפו –פגמים מולדים של הריאה  .12

 .מחלות שפירות וממאירות של מערכת העיכול העליונה .13

 .אנטומיה, פתולוגיה –המייצר  .14

 .חזהית הבשל ה חבל .15

 על המתמחה לרכוש את המיומנויות הקליניות הבאות :

רונכוסקופיה, מדיאסטינוסקופיה, מדיאסטינוטומיה, ב –ביצוע פעולות אבחנתיות  .1
 .טורקוסקופיה

 .כריתות ריאה אנטומיות ושאינן אנטומיות בטכניקה פתוחה ובטכניקה זעיר פולשנית .2

 .וגידולים( ניתוחים בחלל פלאורלי )מחלות זיהומיות .3

  .כריתות בדופן בית החזה ושיחזור .4

 .תיקון פגמים מולדים בדופן החזה .5

 .כריתת גידולים במייצר .6

 .גידולים ממאירים ושפירים בוושט, הפרעות בתנועתיות הוושט :ניתוחי מערכת עיכול עליונה  .7

 .5על פי נספח  השתתפות בניתוחים בשל חבלה בחזה .8

 רוטציות 

 מסלולים :כל הנים המשותפות לבשרוטציות להלן פירוט ה

 חודשים( 3) קרדיולוגיה

 רוטציה תתבצע במחלקה לקרדיולוגיה המוכרת להתמחות. ה

 ייחשף ויוכשר לתחומים הבאים:במהלך הרוטציה המתמחה 

 דם וכלי לב מחלות עם החולה של גופנית בדיקה אנמנזה וביצוע קבלת יכולת. 

 בקרדיולוגיה הקיימים האבחנה אמצעי בכל הבנה, התוויות, התוויות נגד ושימוש יכולת 

, מיפוי לב, CARDIAC CT ,CARDIAC MRIים שמאליים וימניים, צנתורהמודרנית: אקו לב, 
 מבחני מאמץ, מבחנים אלקטרופיזיולגיים. 
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 הממצאים בבדיקה.  והבנת לבדיקה או לפעולה המתאימים החוליםת בבחירת יומיומנו רכישת
   .וצפייה בביצוע הבדיקות השתתפותנדרשת  אך, הפעולה של ביצוע דורשת אינה זו רמה

 חודשים( 3) יחידה לניתוחי לב ילדים

 ות.המוכרת להתמחיחידה לניתוחי לב ילדים הרוטציה תתבצע ב

 במהלך הרוטציה המתמחה ייחשף ויוכשר לתחומים הבאים:

 והאופציות השונים, אינדיקציות לניתוח, תוצאות ניתוחיות ידע בסיסי במומים  רכישת
 . הכירורגיות

 כירורגיות וכן בדיונים האקדמיים במחלקה.-ישיבות הקליניות והקרדיוהשתתפות ב 

  הדמית אקו, ) דיולוגית ילדיםקר, אנמנזה מתאימה מיומנויות הקליניות הבאות :הרכישת

 בסטרנוטומיה , פתיחת חזהECMOחיבור ל עקרונות האבחנתיים וטיפוליים(, י ילדים צנתור
תהליך ניתוק ממכונת לב ריאות , מכונת לב ריאהחיבור ל, טורקוטומיה, דחופהיבית ואלקט

 . סגירת בית חזה )סטרנוטומיה וטורקוטומיה(, והוצאת קנולות

 חודשים( 3מחלקה לכירורגית חזה )

 חזה המוכרת להתמחות. תהרוטציה תתבצע במחלקת כירורגי

 אים:במהלך הרוטציה המתמחה ייחשף ויוכשר לתחומים הב

 בדגש על: זיהומים בחלל בית  ,בטיפול בחולים עם מגוון בעיות בבית החזה רכישת מיומנויות
 החזה, תפליטים פלאורליים וטראומה חדה וקהה של בית החזה.

 מנגנוני המחלה, דרכי האבחון, אבחנה מבדלת, ניהול המקרה ואת סך כל בעיותיו של   תהבנ
 החולה.  

 סיים של בית החזה בגישות שונות: טורקוטומיה קדמית בביצוע ניתוחים בסי השתתפות
 ואחורית, ניתוחים בעזרת מצלמת וידאו.

 : השוניםותתי המסלולים על פי המסלולים להלן פירוט הרוטציות 

 לב מבוגריםכירורגית  - 1 מסלול

 / היברידי כירורגית לב מבוגרים –' ב1מסלול 

 חודשים( 12) מחלקה לקרדיולוגיה פולשנית

 המוכרת להתמחות.  קרדיולוגיתציה תתבצע ביחידה לקרדיולוגיה פולשנית השייכת למחלקה רוטה

 במהלך הרוטציה המתמחה ייחשף ויוכשר לתחומים הבאים:

 העורקים צנתורי, שמאליים ימניים אבחוניים לב צנתורי כולל, לסוגיו לב צנתורעל  רכישת ידע 
 של השונות הטכניקותאת  וכןטיפוליים, ו אבחוניים, צנתורים למחלות מסתמיות הכליליים

   .בלב והפתולוגית הנורמלית ההמודינמיקה לימוד ; טיפוליים לב צנתורי

 ותוצאותיה. הפעולה את שעברו החולים אחרי במעקו לצנתור המופנים חולים בדיקת  
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  הנאותה הטיפולית הדרך על וכן, לצנתור המועמדים החולים לגבי החלטותבו בדיוניםהשתתפות 
  .יובעקבות

  ד'.2נספח השתתפות וביצוע פעולות על פי 

 חודשים( 3) לרדיולוגיה פולשנית יחידה

 רוטציה תתבצע ביחידה לרדיולוגיה פולשנית השייכת למחלקה רדיולוגית המוכרת להתמחות.ה

הכוללים את  פולשני, ודימות דם כלי לדימות המתייחסת קלינית המתמחה יקבל הכשרה ברפואה
 באים:התחומים ה

 הקרדיווסקולרית המערכת של הדימות אמצעי בכל ופתופיזיולוגיה פתולוגיה. 

 דופלר ולל, כוסקולרי אולטראסאונד הכרת . 

 יישומי של הכרהMRI ו- MRA  ם.וסקולריי 

 יישומי של הכרה CTA ם.ופענוח 

 ופעולות פולשניות דימות לפעולות, דם כלי לבדיקות נגד והוראות( אינדיקציות) הוראות 
 ת.דימו בניטור טיפוליות

 הפעולות. ושלבי והציוד החומרים, הפעולות ומטרת מהות הכרת 

 ומעקב הפעולה בזמן ניטורלפעולה,  החולה הכנת, מדעת הסכמה על החולה והחתמת הסבר 
 .במחלקתו המטופל ביקור לרבות פעולות פולשניות לאחר

 ופעולות הדם כלי דימות בתחום הנכללים( וטכניקות טכנולוגיות) הדימות אמצעי הכרת 
 (.MRI ,CT ,US)שיקוף,  דימות בניטור וטיפוליות אבחנתיות, אחרות פולשניות

 ל.וטיפו מניעה, דימות בניטור טיפוליות ופעולות פולשניות דימות פעולות של הסיבוכים הכרת 

  ב'.3נספח השתתפות וביצוע פעולות על פי 

 חודשים( 3)כלי דם  תמחלק

 לקת כלי דם המוכרת להתמחות.רוטציה תתבצע במחה

 במהלך הרוטציה המתמחה ייחשף ויוכשר לתחומים הבאים:

 בדגש על כלי הדם הגדולים. ,דם כלי בעיות מגוון עם בחולים בטיפול רכישת מיומנויות 

 בעיותיו כל וסך ניהול המקרהמבדלת,  אבחנההאבחון,  דרכיהמחלה,  מנגנוני תהבנ 
 תפולשניו טיפוליות טכניקות לימודפתולוגיות נלוות,  לזיהוי גסקרינינהחולה,  של הווסקולריות

  .עצמאי וגם באופן מודרך ישומםוי סקולריות -ובעיקר לימוד וביצוע פעולות אנדו ניתוחיות

 כלי הדם תטראומה ובדגש על כירורגי, דחופיםאלקטיביים,  דם כלי ולניתוחי לפגיעות חשיפה 
 ריחיים.  ב-במפשעה, בעורקי הצוואר ובכלים התת

  דם במכון כלי פולשניות לא אבחון לטכניקותחשיפה. 
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  ג'.3נספח השתתפות וביצוע פעולות על פי 

 טיפול נמרץ כירורגית לב מבוגרים –' ג1מסלול 

 חודשים( 18מחלקה / יחידה לטיפול נמרץ )

 .ת להתמחותהמוכרלטיפול נמרץ  יחידה / הרוטציה תתבצע במחלקה

 במהלך הרוטציה המתמחה ייחשף ויוכשר לתחומים הבאים:

 היחידה של והאקדמית הקלינית בכל הפעילות השתתפות פעילה. 

  וסדציה.  הרדמה ובטכניקות נמרץ מאושפזים בטיפול בחולים וטיפול באבחון תיומיומנורכישת 

 רניטו טכניקות ; ווירא בדרכי המיומנות בשליטה שיפור על ספציפי דגש יינתן זו בתקופה ; 
 ;ניטור המודינמי ונשימתי מתקדם ; וקווים עורקיים מרכזיים קווים כהחדרתפולשניות  פעולות
 אלו פעולות עזרה או ביצוע כוללמסובכים,  אוויר בדרכי לשליטה מתקדמות בטכנולוגיות שימוש

 . תחת השגחה

 אסטמה חריפה ; תי חריףכשל נשימ של הבעיות הבאות: וטיפול  ניהולהמתמחה ייחשף ל ; 
טיפול בחמצן  ות ;חסימת דרכי אוויר עליונ ; זיהומים במערכת הנשימה ; פגיעות עשן וכוויות

ה טראומה, גמיל-הנשמה מלאכותית: טכניקות הנשמה, מכונות הנשמה, ברו ; וטיפול היפרברי
במכשירי עזר פגיעות כלייתיות ושימוש  ; מהנשמה, הנשמה לא פולשנית, שמירת נתיב אוויר

מצבי חירום  ; טיפול וניהול אירועים מוחיים אמבוליים ודימומים ; לכשל כלייתי חריף וכרוני
 ; ניהול ואבחון בעיות המטולוגיות ; בעיות אנדוקריניות בחולה המורכב ; פסיכיאטריים

 זיהומים בטיפול נמרץ. 

 ודשים(ח 6) מחלקה לטיפול נמרץ ניתוחי לב / ניתוחי לב ילדיםיחידה / 

 / , בה מאושפזים חולים לאחר ניתוח לב )מבוגריםלטיפול נמרץמחלקה  / יחידהרוטציה תתבצע בה
 המוכרת להתמחותהרדמה( הינה מחלקה  / טיפול נמרץ / כאשר מחלקת האם )ניתוחי לב ,ילדים(

 בתחומה. 

 במהלך הרוטציה המתמחה ייחשף ויוכשר לתחומים הבאים:

 באבחון תיומיומנו היחידה : רכישת של והאקדמית הקלינית תבכל הפעילו השתתפות פעילה 
 נמרץ.  לאחר ניתוח לב המאושפזים בטיפול בחולים וטיפול

 הבנה וזיהוי סיבוכים : י לבחחולים לאחר ניתו מצב תהבנ על ספציפי דגש יינתן זו בתקופה 
 הדמיות שונותהתוויות ל המודינאמיקה ;ווסקולרי -ניטור קרדיו טכניקות ; עיות שכיחותוב

 קווים כהחדרת פולשניות ביצוע פעולות ומה ;, אקו לב וכדצנתורספציפיות לאחר ניתוח לב: 
 .ניטור המודינמי ונשימתי מתקדם ; וקווים עורקיים מרכזיים

 התוויות  ; ניהול וטיפול של הבעיות הבאות: טיפול בכשל לבבי לפני ואחרי ניתוחחשיפה ל
ניהול וטיפול בהפרעות קצב והפרעות  ; לאכותיים לכשל לבבירי עזר מיוהתוויות נגד למכש

 ; םסיבוכים המטולוגיי ; זיהוי וטיפול בבעיות נוירולוגיות חריפות ; שימוש בקוצבי לב ; הולכה
זיהוי וטיפול בזיהומים  ; פגיעות כלייתיות ושימוש במכשירי עזר לכשל כלייתי חריף וכרוני

ה טראומה, גמיל-יקות הנשמה, מכונות הנשמה, ברוהנשמה מלאכותית: טכנ ; כירורגיים
 נטרליים לאחר ניתוחי לב.  א-סיבוכים גסטרו;  מהנשמה, הנשמה לא פולשנית
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 ילדיםלב כירורגית  - 2 מסלול

 חודשים( 4מחלקה קרדיולוגית ילדים )

 .הרוטציה תתבצע במחלקה לקרדיולוגית ילדים המוכרת להתמחות

 ף ויוכשר לתחומים הבאים:במהלך הרוטציה המתמחה ייחש

 בכל הפעילות הקלינית והאקדמית של היחידה הלהשתתפות פעי.  

 הבנה וידע בהתוויות, התוויות נגד רכישת. 

  ,ים שמאלייםצנתורשימוש בכל אמצעי האבחנה הקיימים בקרדיולוגיית ילדים: אקו לב 

 ומה., מבחנים אלקטרו פיזיולוגיים וכדCARDIAC MRI ,CARDIAC CT וימניים,

 זיהוי מגוון המחלות הבאות: מומי הלב הקיימים, כולל הגישות הטיפוליות הקיימות ; 
 סטולית,דיא: פיקת לב לסוגיה השוניםס-אבחון וטיפול של אי; פתופיזיולוגיה  ; אטיולוגיות

 ; רכישת אבחון וטיפול במיוקרדיטיס וקרדיומיופטיות לסוגיהן;  שמאלית סיסטולית, ימנית,

 הפרעות קצב;  כולל האינדיקציות לטיפול וסוגים שונים של תמיכה, ECMOב  ידע בטיפול
 הפרעות קצב לאחר ניתוח לב. על בדגש ,בילדים

 הממצאים בבדיקה. והבנתבבחירת החולים המתאימים לפעולה או לבדיקה  רכישת מיומנויות 
 .דיקותייה בביצוע הבהשתתפות וצפנדרשת רמה זו אינה דורשת ביצוע של הפעולה, אך 

 כירורגית חזה - 3 מסלול

 חודשים( 3) מחלקת ריאות

 המוכרת להתמחות.ריאות יחידה  / רוטציה תתבצע במחלקהה

 של ובפתופיזיולוגיה פיזיולוגיה, בפתולוגיה יסודית ידיעה למתמחה להקנות היא הרוטציה מטרת
  .הנשימה מערכת מחלות

 ם:במהלך הרוטציה המתמחה ייחשף ויוכשר לתחומים הבאי

  יההדמ בדיקות כולל, ומעבדתיות קליניות אבחון שיטות לגבי ומעשי אורטיית ידערכישת 
 . והערכתן יישומן, תוצאותיהן פירוש, ריאה מחלות לאבחון הדרושות

 ים במגוון מחלות הריאההטיפולההתוויות, התוויות הנגד והחסרונות בביצוע הבדיקות ו הכרת.  

 בעיות ריאתיות.  עם בחולים רכישות מיומנויות בטיפול 

  לפחות(, צילומי  10)השתתפות בביצוע ו/או הבנה ופרשנות של הבדיקות הבאות: ברונכסקופיות

, ידע בסיסי BALימני,  צנתוראסאונד, תפקודי ריאה, מיפוי ריאה, ר, אולטCT, MRIחזה, 
 בבדיקות מעבדת שינה. 

 חודשים( 21ת חזה )כירורגימחלקה ל

 .כירורגית חזה המוכרת להתמחותרוטציה תתבצע במחלקת ה

, לרבות ביצוע הניתוחים שלוסילבוס וה ת חזהעל פי מסלול כירורגי המתמחה יקבל הכשרה
 המפורטים )ראה סילבוס נפרד(.
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 חובות המתמחה ודרכי הלימוד 

 לכל הפחות: פרסוםבפעילות אקדמית והשתתפות  .1

 8 הצגות של עבודות בכנסים. 

  מחבר ראשוןכמאמר מקורי. 

 מחבר שותף למאמרכמאמרים  שני. 

  שני מאמרים שלcase report.  

  ביצוע קורסGCP. 

התמחות בביקורים המודרכים במחלקה, בפגישות ההשתתפות קבועה ופעילה בכל תקופת  .2
מקרים לפי הוראות  , כולל הצגתחלקתיות ובפגישות הקליניותמ-הצוות המחלקתיות והבין

  מנהל המחלקה.

   ים ובהתאם למסלול התמחותו.וחים כמפורט בנספחעל המתמחה לבצע את הנית .3

 אחריות המנהל להקניית הידע

 המנהל יכין תוכנית התמחות אישית למתמחה בתחילת התמחותו. .1

בכל פעולותיו במחלקה, במרפאה, בחדר ניתוח ובחדר מיון יהיה המתמחה כפוף למנהל המחלקה  .2
חה ירכוש את הידיעות הדרושות לו או הרופא הבכיר שמונה על ידו, שיהיו אחראיים כי המתמ

 ויעמדו לרשותו בכל עת, בבצעו את הניתוחים והטיפולים השונים.

מנהל המחלקה יקיים שיחת הערכה אישית לכל מתמחה, לפחות אחת לשנה, על מנת לתת משוב  .3
 על התקדמות המתמחה ולעדכן את תוכנית ההתמחות האישית.

 .יו בקריאת ספרות נוספתהמנהל יעודד את המתמחה להרחיב את ידיעות .4

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

 ספרות מקצועית 

 לימוד: ספרי

Kirklin/Barratt-Boyes Cardiac Surgery: Expert Consult - 4e 

Cardiac Surgery in the Adult, Fourth Edition, Lawrence H. Cohn 

Manual of Perioperative Care in Adult Cardiac Surgery - Robert M. Bojar 

Operative Cardiac Surgery, Fifth edition, Timothy Gardner, Thomas Spray 

 

 

http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Lawrence%20H.%20Cohn&search-alias=books-uk&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/Robert-M.-Bojar/e/B001HMTZRE/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Timothy%20Gardner&search-alias=digital-text&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Thomas%20Spray&search-alias=digital-text&sort=relevancerank
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 :כירורגית לב – עיתונות  מקצועית

The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 

The Annals of Thoracic Surgery  

European Journal of Cardio Thoracic Surgery 

  בחינות

 בחינת שלב א' 

יעריך את יכולות המתמחה במגוון הנושאים של כירורגית בית ש חלק אחדתכלול  'בחינת שלב א
 גית חזה, מומי לברירוגית לב ועורקים גדולים, כרהחזה. מגוון השאלות יכסו את הנושאים של כירו

 מולדים, טיפול נמרץ כירורגית לב.

 בחינת שלב ב' 

 . , ותבדוק את יכולות המתמחה בהתאם למסלולנוהלי המועצה המדעיתעל פי ערך ית 'בחינת שלב ב

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

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

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 

http://www.ima.org.il/internes
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  )logbook( ופעולות לביצוע רשימת ניתוחים - נספחים

כל פעולה תצוין בפנקס פעולות אישי, באחריות המתמחה, מלווה בשם החולה, תאריך ביצוע 

  .הפעולה, בצירוף אישור מנהל המחלקה לביצוע הפעולות בשמו ובחתימתו

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

 ן.מתמחה יבצע מספר מינימאלי של הפעולות כמפורט להלה

 : 4עד  1בשנים  סלוליםלכל המ רשימת ניתוחים  – 1פח נס

   כמות לביצוע פעולה / ניתוח

ביצוע כמנתח  השתתפות
 ראשון

 3-4שנה  1-2שנה 

 60% 40%  100 ניתוחי מעקפים

 60% 40%  70 ניתוחי מסתמים )החלפה או תיקונים(

 10  40% 60% (MAZE)להפרעות קצב ניתוחים 

 60% 40%  10 ניתוחים של תיקון אבי העורקים

 100% 0%  4 כירורגי TAVIמקרי 

ביצוע ל) 100%   10 ניתוחי ריאות לכריתת אונה / ריאה
במהלך 

הרוטציה 
 (ביחידת ריאות

 30% 70% 60  קצירת מעקף ורידי

 100% 0% 30  הפרדת עורק שד

 50% 50% 10  אלי קציר של עורק רדי

 50% 50% 30  פתיחת בית חזה 

 100% 0% 30  החיבור החולה למכונת לב ריא

דרך עורקי  החיבור למכונת לב ריא
 המפשעה

 2 0% 100% 

 ביצועל) 100%  10  טורקוטומיה בניתוחי חזה 
במהלך 

רוטציה ה
בכירורגית 

 (חזה

 50% 50% 50  הכנסת ליין מרכזי 
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 : םכירורגית לב מבוגרי - א'1במסלול רשימת ניתוחים  – 2נספח  

 

 

 

 

 

 

 

 Swan Gantzהכנסת קטטר מסוג 
)יכול לחפוף עם חלק מהכנסת ליין 

 מרכזי(

 4 50% 50% 

 50% 50% 50  הכנסת ליין למדידת לחץ דם לעורק 

 IABP   4 50% 50%הכנסת 

 50% 50% 50  הכנסת נקז חזה 

 100% 0% 10  ביצוע ניתוח מעקפים

 100% 0% 5  ביצוע ניתוחי מסתמים

   כמות לביצוע פעולה / ניתוח

ביצוע כמנתח  השתתפות
 ראשון

 6שנה  5שנה 

 50% 50% 50  יתוחי מעקפיםנ

 AVR  20 50% 50%ניתוחי 

 MVR  7 0% 100%ניתוחי 

 / ניתוחי תיקון מסתם מיטרלי
 טריקוספידל

 3 0% 100% 

 100% 0% 2  ניתוחים של תיקון אורטה

 50% 50%  15 וחים של תיקון מסתמיםנית

 50% 50%  10 ניתוחים של תיקון אבי העורקים

 10  50% 50% ( MAZEניתוחים להפרעות קצב )
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 היברידי/  כירורגית לב מבוגרים - א'1ל במסלו רשימת ניתוחים – 3 נספח

 כירורגית לב .א

 

 רדיולוגיה פולשנית .ב

 ה החמישית והשישית :במהלך הרוטציה ברדיולוגיה פולשנית בשנלביצוע עולות פ רשימת

 כמות לביצוע פעולה / ניתוח

 20 כלי דם פריפריים  צנתור

כלי דם ראשיים )אאורטה יורדת,  צנתור
 קשת אאורטה( 

4 

הכנסת צנתרים מרכזיים )היקמן, פורט, 

PICC ) 

15 

 CT  10ניקור תחת הדמיית 

 10  הכנסת נקזים

 5 אמבוליזציות 

IVC 8 פילטר 

 15 ניקוזי דרכי מרה ושתן

 

 

   כמות לביצוע פעולה / ניתוח

ביצוע כמנתח  השתתפות
 ןראשו

 6שנה  5שנה 

 50% 50% 25  ניתוחי מעקפים

 AVR  10 50% 50%ניתוחי 

 MVR  5 0% 50%ניתוחי 

Trans Apical / Axillary / Aortic 

valve Procedures 

5 10 50% 50% 

 50% 50%  15 ניתוחים של תיקון מסתמים

 50% 50%  5 ניתוחים של תיקון אבי העורקים
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 כירורגית כלי דם  .ג

 ה החמישית והשישית :במהלך הרוטציה ברדיולוגיה פולשנית בשנלביצוע פעולות  רשימת

 כמות לביצוע ניתוח / פעולה

 ביצוע כמנתח ראשון השתתפות

אקספלורציה וחשיפת עורקי מפשעה 
 חרים()בחפיפה למקרים א

7 3 

 3 7 ניתוחי כלי דם פריפריים )מעקפים(

EVAR  10  

 5 10 ניתוחי פיסטולות 

 3 5 אנדארטרקטומיה של עורק קרוטיד

 

 דיולוגיה פולשניתקר .ד

 ה החמישית והשישית :במהלך הרוטציה ברדיולוגיה פולשנית בשנלביצוע פעולות  רשימת

 כמות לביצוע פעולה / ניתוח

 100 יאבחנתי שמאל צנתור

 30 אבחנתי ימני  צנתור

( כולל PCIטיפולי לעורק כלילי ) צנתור

Primary PCI  צנתור)תיתכן חפיפה עם 
 אבחנתי(

50 

FFR and IVUS  5 

 LAA  5סגירת 

 10 השתלת מסתם אורטלי בגישה פמורלית 

 PFO  2סגירת
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  ילדיםת לב כירורגי - 2במסלול  רשימת ניתוחים – 4נספח 

 ב מומים מולדים כמנתח ראשון או עוזר ראשון לפי הפירוט להלן.לניתוחי  200 -סך הכל ב השתתפות

 .כמנתח ראשוןניתוחי לב ילדים  80של  מינימוםבמהלך ההתמחות יבצע המתמחה 

 .יםניתוחי לב פתוח 40-ו יםניתוחים יהיו ניתוחי לב סגור 40 –הניתוחים  80מתוך 

 :ניתוחי לב סגורים

 PDA closure  

 Coarctation repair 

 Pulmonary artery banding 

 Glenn shunt 

 Vascular ring surgery 

 Systemic to pulmonary artery shunt 

 : ניתוחי לב פתוחים

 ASD 

 Partially anomalous pulmonary venous connection 

 Atrial septectomy 

 Subaortic stenosis resection 

 Pulmonary valvotomy / valvuloplasty 

 Pulmonary valve replacement 

 Right ventricular infundibulectomy 

 Pulmonary outflow tract augmentation / Repair of pulmonary artery stenosis 

 Repair of coronary artery fistula 

 ASD and VSD repair 

 VSD closure and pulmonary artery band removal 

 Common atrium closure 

 AVR 

 Right ventricular to pulmonary artery conduit 
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 Repair of hypoplastic or interrupted arch without VSD 

 Aortic valvotomy or valvuloplasty at age ≤30 d 

 Repair of cor triatriatum 

 VSD closure and pulmonary valvotomy or infundibular resection 

 Total repair of tetralogy of Fallot 

 Repair of total anomalous pulmonary veins 

 Repair of aorta-pulmonary window 

 Left ventricular to right atrial shunt repair (tunnel( 

 Ventriculomyotomy 

 Aortoplasty 

 Mitral valvotomy or valvuloplasty 

 Mitral valve replacement 

 Valvectomy of tricuspid valve 

 Tricuspid valvotomy or valvuloplasty 

 Tricuspid valve replacement 

 Closure of semilunar valve, aortic or pulmonary 

 Left ventricular to pulmonary artery conduit 

 Repair of transitional or complete atrioventricular canal with or without valve 

replacement 

 Tricuspid valve repositioning for Ebstein anomaly at age >30 d 

 Repair of anomalous coronary artery without intrapulmonary tunnel 

 Repair of anomalous coronary artery with intrapulmonary tunnel (Takeuchi( 

 Repair of tetralogy of Fallot with pulmonary atresia 

 Repair of double-outlet right ventricle with or without repair of right ventricular 

obstruction 

 Fontan procedure 
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 Arterial switch operation 

 Reimplantation of anomalous pulmonary artery 

 Annuloplasty 

 Repair of coarctation and ventricular septal defect closure 

 Excision of intracardiac tumor 

 Konno procedure 

 Repair of total anomalous pulmonary veins at age ≤30 d 

 Repair of transposition, ventricular septal defect, and subpulmonary stenosis 

(Rastelli( 

 Arterial switch operation with / without pulmonary artery band removal / VSD  

closure / subpulmonary stenosis 

 Repair of hypoplastic or interrupted aortic arch with ventricular septal defect 

closure 

 Repair of complex anomaly (single ventricle) by ventricular septal defect 

enlargement 

 Ross procedure 

 Left ventricular outflow tract patch 

 Atrial switch operation 

 Repair of truncus arteriosus 

 Stage 1 repair of hypoplastic left heart syndrome (Norwood operation( 

 Stage 1 repair of nonhypoplastic left heart syndrome conditions Damus-

Kaye-Stansel procedure 

 Repair of truncus arteriosus and interrupted arch 

 Tricuspid valve repositioning for neonatal Ebstein anomaly at age ≤30 d 

 Double switch 

 Unifocalization for tetralogy of Fallot and pulmonary atresia 
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 חזהכירורגית לב  - 3במסלול  ניתוחיםרשימת  – 5 נספח

 : כמנתח ראשון כמפורט 75 -ו כמנתח שני 30 : ניתוחים 105 לבצעיש  ך הכלס

 כמות לביצוע פעולה / ניתוח

 מנתח שני בכלל ניתוחי בית החזה
 )כמפורט בסילבוס כירורגית חזה(

30 

 מנתח ראשון של הפעולות הבאות:
 פלאורה / ביופסיות ריאה

 כריתת ריאה לא אנטומית
 מדיאסטינוסקופיה

 בחנתיתטורקוסקוסקופיה א

30 

מנתח ראשון של כריתה אנטומית של 
 ריאה

30 

מנתח ראשון של ניתוחי בית חזה אחרים 
 אינם מוזכרים לעיל(ש)

15 

 

  –את הטפסים ניתן להוריד באתר המתמחים 

rnes/ViewCategory.aspx?CategoryId=6561http://www.ima.org.il/Inte 

 :לבקשה לאישור תואר מומחה בסיום ההתמחות, יש לצרף 

 .שימה מסכמת של כלל הניתוחים בחתימת מנהל המחלקה המאשר את נכונות הרשימהר .1

רשימת ניתוחים מלאה לפי סוגים על פי הפירוט שלהלן: שם הניתוח, תאריך הניתוח, מספר  .2
ות של שם החולה וגיל החולה. כמו כן, יצורף מכתב מלווה של מנהל רשומה או ראשי תיב

מאשר את נכונות הרשימה )לא נדרשת חתימה של מנהל המחלקה על כל דף ההמחלקה 
 .(מרשימות הניתוחים

 

http://www.ima.org.il/Internes/ViewCategory.aspx?CategoryId=6561

