
האקדמיה לרפואה דחופה 
האקדמיה לרפואה דחופה במחלקה לרפואה דחופה,  הוקמה במטרה להוביל את תחום הרפואה הדחופה למצוינות קלינית, יחד 

עבודת צוות מיטבית,  תוך עמידה בסטנדרטים גבוהים של איכות ובטיחות.

האקדמיה  פועלת במספר מסלולים: 

מסלול הכשרת צוותים
הקורסים מיועדים לצוותים הרפואיים, הסיעודיים ועוזרי הרופא העובדים במלר"ד, ומטרתם תירגול משותף של הצוות במצבי 

קיצון בנושאים שונים, תוך שימת דגש על עקרונות עבודת צוות יחד עם לימוד ותירגול התכנים המקצועיים. 
הקורסים מתקיימים במ.ט.ס תוך ביצוע סימולציות מתקדמות.

קורסי הכשרת צוותים כוללים: 
קורס טראומה רב מערכתית: הקורס מועבר בהובלת מערך הטראומה בבית החולים, וכולל תרגולי ניהול פצוע לאחר טראומה . 	

קהה וחודרת, תוך ביצוע פרוצדורות דחופות. 
קורס מצבי קיצון קרדיאלים:   הקורס מבוסס על סימולציות של מצבי קיצון לבביים כגון: אירוע לבבי איסכמי, הפרעות קצב . 	

עלייתיות וחדריות, החמרת אי ספיקת לב. 
קורס מצבי חירום סביבתיים: הקורס מתמקד בניהול אירוע רב נפגעים, שריפה, טביעה, התחשמלות, היפותרמיה ועוד.. 	
קורס מצבי חירום בילדים: הקורס מתמקד במצבי קיצון שונים בילדים ומעבר על ידי צוות רפואה דחופה ילדים מבית החולים. . 	

בנוסף מתקיימות סימולציות מתקדמות בחדר ההלם במלר"ד עצמו, בשיתוף צוות המ.ט.ס בנושאים שונים, בדגש על עבודת 
צוות מולטידיסיפלינרית: ניהול חולה שבץ, ניהול טראומה פדיאטרית ועוד.  

מסלול הכשרת מתמחים
הקורסים  התמחותם.  במהלך  שעליהם לרכוש  במיומנויות  דחופה  ברפואה  לתירגול מתמחים  מיועדים  זה  במסלול  הקורסים 

מועברים במ.ט.ס.
קורס נתיב אוויר בסיסי ומתקדם: הקניית מיומנויות לניהול דרכי אוויר במצבים שונים, כולל ניהול נתיב אוויר קשה ונתיב אוויר . 	

בילדים. הקורס מועבר על ידי מערך ההרדמה בבית החולים.
קורס פרוצדורות ברפואה דחופה: לתירגול הכנסת נקז חזה ועירוי מרכזי תחת סונר, בהדרכת צוות מערך ההרדמה והמערך . 	

הכירורגי של בית החולים. 

מסלולי המשך ברפואה דחופה 
מסלול למובילי POCUS (point of care US) - המיועד למומחים צעירים ברפואה דחופה. 

המסלול מובל על ידי שירות POCUS בבית החולים, ומתקיים במלר"ד. המסלול כולל הדרכה רציפה, על בסיס דו שבועי, על יד 
מיטת החולה.

מסלולי הכשרת פרמדיקים
מיועד למתן הכשרה נוספת ומתקדמת במצבי קיצון רפואיים במבוגרים ובילדים, תוך התאמה לתנאי העבודה בשטח.

netaco@tlvmc.gov.il  | 03-6973829 :מוזמנים ליצור איתנו קשר

ד"ר נטע כהן
מנהלת האקדמיה לרפואה דחופה.


