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 : עיסוק ברפואת עור ילדים על ידי רופאי ילדיםשל האיגוד הישראלי לרפואת עור ומין  נייר עמדה

 

לעסוק ברפואת , במטרה לאחרונה מספר רופאי ילדים נסעו להשתלמות בחו"ל ברפואת עור ילדים

החל  בקנדהשהשתלם במשך שנה בלבד הילדים  רופאימאחד למשל, עם חזרתם ארצה.  עור ילדים

 כרופא עור ילדים ומפרסם את מרפאתו בפייסבוק.  זה מכבר לעבוד בבית החולים אסף הרופא

רופאים אלה לא ביצעו התמחות ברפואת עור בשום מסגרת רישמית ולא עברו מבחני התמחות 

 ובלתהעסקתם כרופאי עור בבתי החולים או בקהילה ג ועל כןל( ")לא בארץ ולא בחוברפואת עור 

 הפוגע בנהלי המועצה המדעית.  ,מדובר במסלול מקוצר, עוקף התמחות .נותרשלב

 תמחות ע"י השתלמות לא קבילה.המטרתם החלפת מקצוע ה

 , כי הקריטריונים להגדרת ההתמחות ברפואת עור ברורים.ומין לרפואת עורהישראלי האיגוד דעת 

 . מומחים ברפואת עור יכולים ואמורים לעסוק ברפואת מבוגרים וילדים

 שהוסיפו והשתלמו/התמחואחרת(  התמחות פנימית או ,ילדיםבעלי מומחיות כלשהי ) םרופאי

לפי נהלי ומין התמחות ברפואת עור ב בקריטריונים להכרהועמדו כולל מבחני התמחות, ברפואת עור 

ים ויכולים לעסוק ברפואת עור וברפואת עור לילדים, אך לא בוגרי זכא, הקיימים מועצה המדעיתה

להגדרה הכרחי התמחות מלאה ברפואת עור הינה "תנאי מינימום" השתלמויות עוקפות מסלול אלה. 

 כרופא עור ילדים. 

לציין כי גם בארצות הברית תנאי הכרחי להתמחות ברפואת עור לילדים הוא השלמת התמחות מלאה 

 American Board ofומעבר בחינות ההתמחות ברפואת עור, כמפורט להלן מאתר ה ברפואת עור

Dermatology: 

"All applicants for fellowship training in Pediatric Dermatology must have satisfactorily 

completed the residency requirements for general Dermatology and be certified by or be 

eligible for certification by the American Board of Dermatology (ABD). 

 

Residents not yet certified by ABD in dermatology may complete the fellowship, but are not 

eligible for pediatric dermatology certification until they are certified in general 

dermatology…Certification in general dermatology is required prior to certification 

in Pediatric Dermatology." 

 

ורואים בפרסומים מעין אלו  אנו מגנים העסקת רופאים אלה כרופאי עור ילדים בכל מסגרת שהיא

 .התחזות והטעיית הציבורשפורטו לעיל 

 

 
 


