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 הנושא: הכנסת סימולציות לסילבוס ההתמחות במיילדות וגינקולוגיה

 

יבוצע שינוי בסילבוס ההתמחות במיילדות וגינקולוגיה  12.7.2017בהתאם להחלטת מועצת האיגוד מיום 

 וסימולציות יהוו חלק מהדרישות לביצוע מבחני ההתמחות.

כל סימולציות לאחר שלב א ועד שלב ב.  2סימולציות שיעבור המתמחה עד שלב א, ועוד  4מדובר על 

 מתמחה יעבור את כל הסימולציות המתוארות כתנאי מקדים לפני ביצוע בחינות ההתמחות.

   הנושאים שהוחלט עליהם עד שלב א:
אקלמפסיה, כליאת ידה, דימום לאחר ל )יבוצע במסר, תל השומר(: יום מצבי חרום במיילדות .1

   ה.נית בלידכתפיים, לידה מכשירנית, התמודדות עם משפחה דעת

 )לומדה אינטרנטית עצמאית(  ניטור עוברי .2

מצגים, מיקום שליה,   :)יבוצע בסימולטק כפר סבא( מיילדותי וגינקולוגי US -יום בסיסי ב .3

סקירת אגן בסיסית, שחלות, הריון חוץ רחמי , פרופיל ביופיסי, הערכת משקל, אורך צוואר

   .ותסביב

)יבוצע בסימולנע: רכב ייעודי עם חדרי ניתוח מדומים שיגיע לכל  קורס בסיסי באנדוסקופיות .4

 אזורי הארץ(

  שלב ב:ל בין שלב אנושאים 
 עם התמודדות, חרום בחדר לידה מצבי ניהול :וצוות )יבוצע במסר תל השומר( תורנות ניהול .5

  .מטופלים של התנגדויות
 .גינקולוגיה(-)יבוצע במחלקות בהנחיית החברה לאורו מתקדמים קרעים סדנת .6

 

 מספר דגשים:

 בכל אחד מהנושאים יהיה בתאום עם החברה המקצועית הרלוונטית. התכנית האקדמית 

 מתוכנן לחמישה מפגשים של שעה כל מפגש. במהלך  קורס האנדוסקופיות הבסיסי
המפגשים רמת התרגול תלך ותעלה בהדרגה. הסימולנע יהיה בקרבת בית החולים 

ומתמחים יבואו לשעה כל פעם. הפידבקים ממחלקות שעברו תהליך דומה היו מעולים, 
 והתהליך בר ביצוע )בגלל הקרבה והזמינות לאורך היום של הסימולנע(.

 קצאת מדריכים לצורך ימי הסימולציות חלק חשוב בהחלטת מועצת האיגוד הינו ה :מדריכים
ומובילים במיילדות )רצוי גם מנהלי  שני רופאים בכיריםבמסר. סוכם שכל מחלקה תשלח 

חדרי לידה( לצורך לימוד והדרכת המתמחים. כל מדריך ישתתף בשני ימי הדרכה בממוצע 
. נודה לכם על שליחת 25.10.2017 -במסר ב סדנת מדריכים ראשונה מתוכננתבשנה. 

 לאתי דור במייל חוזר. 10.8.2017שמות שני מדריכים עד לתאריך 
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מתמחים חדשים בשנה במיילדות וגינקולוגיה. הכוונה היא להתחיל את ביצוע התכנית בתחילת  80 -יש כ

יצליח. מדובר  . כל הגורמים השותפים לתהליך מלאי רצון טוב ומוטיבציה רבה שהפרויקט2018

בהערכות מורכבת אך כולנו מכירים בחשיבות הנושא ואנו בטוחים ששינוי רוחבי בסדר גודל כזה יעלה 

את רמת ההתמחות, יביא לאחידות בגישה הטיפולית ויגרום להעשרת הידע והתרגול של מתמחים 

 ומומחים כאחד.

 מקווים לשיתוף פעולה מצד כל המחלקות למען הצלחת התכנית.
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