
 קורס הכנה לבחינה שלב ב

 

 יעדי הקורס: 

 לבחינת שלב ב' ברפואת המשפחה.ם ברפואת משפחה . הכנת מתמחי1

 מטרות: 

 
 . המשתתפים יכירו את מבנה הבחינה בע"פ, את הדרישות מהם, ומהו האופן המיטבי להתכונן לבחינה. 1

 . המשתתפים יקבלו חומר קריאה מכוון 2
 
הצגת , הצגת משפחה ובוחני המחלקה והמדריכים נושאים קליניים שכיחים הרלוונטים לבחינה.רגלו  ע"י ו. המשתתפים ית3

 פרקטיקה

  

 נושאי הקורס:

 
 )יושם דגש על נושאים קלינים( .סילבוס בחינת שלב ב'1

 .הצגת משפחה2

 .הצגת פרקטיקה3

 .מצבי חירום4

  

 מטלות הקורס: 

 
 וטציית מרפאת שלב ב' ומיועדים להיבחן במועד הקרוב..תינתן עדיפות למתמחים הנמצאים בשלהי/סיום ר1

 הצגת הפרקטיקה ועבודת המשפחה טרם התחלת קורס ההכנה.טיוטת לסיים את כתיבת  יש.2

 .נושאי התרגולים ינתנו למשתתפים שבוע מראש.3

 הערכה: 

 להצלחה בבחינה.ההערכה למשתתפים תינתן ע"י צוות המדריכים במהלך הקורס עצמו על מנת לתרום ככל שניתן 

 סילבוס מחייב לבחינות ההתמחות:

 לחץ -0202עדכון 

 

 

 

 

http://www.emekmed.co.il/pictures/files/סילבוס%20התמחות%20ברפואת%20המשפחה.doc


 לבחינות רפואת המשפחה -מקצועית  רשימת ספרות

 . מהדורה אחרונה של הספרים :1

1.    
1. Goroll - Primary Care Medicine- Lippincott 
2. Nelson - Textbook of Pediatrics 
3. CURRENT Diagnosis & Treatment in Family Medicine 
4. Harrison -  Principles of Internal Medicine 

  

להשיג השנים האחרונות בנושאים רלוונטיים לרפואת משפחה )ניתן  6 -הנחיות קליניות שפורסמו ע"י הר"י ב .2
 (הנחיות קליניות -בלחצן "מדיניות רפואית"   :/http://www.ima.org.il בכתובת  PDFעותק בגרסת

 

 שנים אחרונות: 5 -. מאמרי סקירה בנושאים הרלוונטיים שפורסמו בעיתונים הבאים ב4

 1. American Family Physician 

 2. Israeli Journal of Family Practice 

 3. BMJ 

 4. NEJM 

 5. JAMA 

 6. הרפואה 

 7. Current Opinion in Pediatrics 

  JAMA -סדרת המאמרים מה - EBM. לרכישת מיומנויות קריאה ביקורתית ,5

EBM Users Guide to the Medical Litrature- EBM Working Group 
http://www.cche.net/usersguides/main.asp 

 (STATISTICS FOR NON- STATISTICIANובתוכו  EBMמדור 

 

 . רשימת ספרות לנושא המשפחה, כפי שפורסם בהנחיות לבוחנים שלב ב' באתר המתמחים של הר"י. 6

  
  

חוק בריאות ממלכתי, חוק סיעוד, -רופא המשפחה )כגון חוקים ותקנות משרד הבריאות הרלוונטיים לעבודת .7
  (חוק טיפול בחולי נפש

  קישור רפואה-מתוך ויקי  

 

 

 

 

http://www.ima.org.il/
http://www.cche.net/usersguides/main.asp
http://www.cche.net/usersguides/main.asp
http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A2%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A7_%D7%91%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94_-_Laws_regarding_family_medicine


  מאמרים חשובים :

 

 

Circulation-2010-Hazinski-S250-75 part Isummary.pdf 

 

 

 

TREATMENT HYPERGYCEMIA ADA 2012.pdf 

 

 

 

ADA GUIDELINES DIABETES 2013 full.pdf 

 

 . 

 
  

 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=eb8fd8d352&view=att&th=1428c05461e277ec&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hoesg7h50&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=eb8fd8d352&view=att&th=1428c05461e277ec&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hoesg7h50&zw
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https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=eb8fd8d352&view=att&th=1428c05461e277ec&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hoesg7h50&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=eb8fd8d352&view=att&th=1428c05461e277ec&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hoesg7h50&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=eb8fd8d352&view=att&th=1428c05461e277ec&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hoesg7h50&zw
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https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=eb8fd8d352&view=att&th=1428c05461e277ec&attid=0.2&disp=safe&realattid=f_hoesgwsk1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=eb8fd8d352&view=att&th=1428c05461e277ec&attid=0.2&disp=safe&realattid=f_hoesgwsk1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=eb8fd8d352&view=att&th=1428c05461e277ec&attid=0.2&disp=safe&realattid=f_hoesgwsk1&zw
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