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 המרכז הרפואי תל אביב אודות 

 הגדוליםהחולים  הוא אחד מבתי )איכילוב( ע"ש סוראסקי אביב-המרכז הרפואי תל
. בית החולים משרת את כל אוכלוסיית המטרופולין של המדינהו ,במדינת ישראל והמובילים

שוכנת לחופו של הים המרכז העסקים, הבילוי והתרבות של ישראל  -ממוקם בעיר תל אביב
 התיכון.

ביה"ח "ליס" , אביב, מאגד בתוכו ארבעה בתי חולים: בית חולים הכללי-המרכז הרפואי תל
  .וביה"ח השיקומי ע"ש אידה סוראסקי דואק" לילדים-ביה"ח "דנה ,ליולדות

בית החולים משמש גם כמרכז הוראה ומחקר, המסונף לפקולטה לרפואה  - הוראה ומחקר
 .ולבית הספר לאחיות ע"ש שיינבורן באוניברסיטת ת"אע"ש סאקלר 

אביב משמש, בנוסף להיותו בית החולים של העיר -המרכז הרפואי תל - מרכזי על ומצוינות
בתחומי הכירורגיה הכללית   (Referral Center)על ומרכז מצוינות  אביב, גם כמרכז-תל

אורתופדיה ו ילדים ,מבוגרים – לסוגיה אורתופדיה ;השתלות ;טראומה ;והאונקולוגית
 ,עור ומין ,נוירולוגיה ,קרדיולוגיה ,נוירוכירורגיה;,צוואר-ראש אף אוזן גרון, ניתוחי , אונקולוגית

רפואה  ,גנטיקה, גסטרואנטרולוגיה ,מיקרוכירורגיה ומשחזרת, כירורגיה פלסטית ,עיניים
 .ועוד גרעינית

המרכז הרפואי מתגאה ברופאיו המומחים  –הסגל הרפואי במרכז הרפואי ת"א
החולשים על תחומי רפואה רבים ומגוונים. חלק ניכר מסגל הרופאים עומד בחוד החנית 

ם של הרפואה המודרנית והינו בעל שם עולמי. רבים מרופאי המרכז הינם חוקרים בכירי
 הפועלים לקידום הרפואה בישראל ובעולם כולו.

 .מחקר ופיתוחרופאי ביה"ח משלבים פעילות רפואית )קלינית(, עם עבודת  - מחקר ופיתוח
מידי שנה, בחיפוש  המרכז הרפואיבסיסיים וקליניים( מתבצעים בין כתלי )מאות מחקרים 

 .אחר דרכים חדשות להבנת תהליכים רפואיים, אבחון וטיפול במחלות

קיבל המרכז הרפואי ת"א את תו  2017וביוני  2014בינואר  - JCI תו תקן -איכות ובטיחות

מדובר בתו האיכות .  JCI (Joint Commission International) התקן היוקרתי של ארגון

חולים בישראל ובחו"ל, המצביע על מצוינות באיכות ובטיחות  לבתיהמחמיר ביותר שניתן 

אביב עבר את המבדק ועשה זאת -המרכז הרפואי תלהטיפול הרפואי הניתן בבית החולים. 

  . בקנה מידה עולמי בהצטיינות יתרה ובציון גבוה מאוד

מיומי עם המרכז הרפואי ת"א מנהל קשרי עבודה שוטפים על בסיס יו - מרכז ידע בינלאומי

מרכזי רפואה מתקדמים מכל העולם. דיאלוג זה מאפשר לו להמשיך להוביל את הרפואה  

תוך יישום הידע העדכני ביותר בפעילות השוטפת של ביה"ח  והטמעת החידושים האחרונים 

 בכל תחום. אנו גאים להוות מקור ידע מקצועי עבור הקולגות שלנו בעולם.

מגיש טיפול מקצועי ושירות מהמדרגה  הרפואי והסיעודיהצוות  - רפואה איכותית לכולם
הראשונה למטופלים מכל רחבי הארץ והעולם. ביה"ח משמש גם כגשר לשלום ומטפל 

  .ה מהרשות הפלסטינית וממדינות ערביבאוכלוסי

 

http://www.tasmc.org.il/Lis/Pages/Lis.aspx
http://www.tasmc.org.il/Lis/Pages/Lis.aspx
http://www.tasmc.org.il/Lis/Pages/Lis.aspx
http://www.tasmc.org.il/Dana-Dwek/Pages/Dana-Dwek.aspx
http://www.tasmc.org.il/Dana-Dwek/Pages/Dana-Dwek.aspx
http://www.tasmc.org.il/Rehabilitation-Hospital/Pages/Rehabilitation-Hospital.aspx
http://www.tasmc.org.il/Rehabilitation-Hospital/Pages/Rehabilitation-Hospital.aspx
http://www.tasmc.org.il/Surgery/General-Surgery/Pages/Trauma.aspx
http://www.tasmc.org.il/Surgery/General-Surgery/Pages/Trauma.aspx
http://www.tasmc.org.il/Surgery/General-Surgery/Pages/Transplants.aspx
http://www.tasmc.org.il/Surgery/General-Surgery/Pages/Transplants.aspx
http://www.tasmc.org.il/Surgery/Orthopedics/Pages/Orthopedics.aspx
http://www.tasmc.org.il/Surgery/Orthopedics/Pages/Orthopedics.aspx
http://www.tasmc.org.il/Dana-Dwek/peds-orthopedics/Pages/peds-orthopedic.aspx
http://www.tasmc.org.il/Dana-Dwek/peds-orthopedics/Pages/peds-orthopedic.aspx
http://www.tasmc.org.il/Surgery/Orthopedic-Oncology/Pages/Orthopedic-Oncology.aspx
http://www.tasmc.org.il/Surgery/Orthopedic-Oncology/Pages/Orthopedic-Oncology.aspx
http://www.tasmc.org.il/Surgery/Orthopedic-Oncology/Pages/Orthopedic-Oncology.aspx
http://www.tasmc.org.il/Surgery/Otolaryngology/Pages/Otolaryngology.aspx
http://www.tasmc.org.il/Surgery/Otolaryngology/Pages/Otolaryngology.aspx
http://www.tasmc.org.il/Surgery/Neurosurgery/Pages/Neurosurgery.aspx
http://www.tasmc.org.il/Surgery/Neurosurgery/Pages/Neurosurgery.aspx
http://www.tasmc.org.il/Internalmed/Cardiology/Pages/Cardiology.aspx
http://www.tasmc.org.il/Internalmed/Cardiology/Pages/Cardiology.aspx
http://www.tasmc.org.il/Internalmed/Neurology/Pages/Neurology.aspx
http://www.tasmc.org.il/Internalmed/Neurology/Pages/Neurology.aspx
http://www.tasmc.org.il/Internalmed/Dermatology/Pages/Dermatology.aspx
http://www.tasmc.org.il/Internalmed/Dermatology/Pages/Dermatology.aspx
http://www.tasmc.org.il/Surgery/Ophthalmology/Pages/Ophthalmology.aspx
http://www.tasmc.org.il/Surgery/Ophthalmology/Pages/Ophthalmology.aspx
http://www.tasmc.org.il/Surgery/Plastic-Surgery/Pages/Plastic-Surgery.aspx
http://www.tasmc.org.il/Surgery/Plastic-Surgery/Pages/Plastic-Surgery.aspx
http://www.tasmc.org.il/Surgery/Plastic-Surgery/Pages/Microsurgery.aspx
http://www.tasmc.org.il/Surgery/Plastic-Surgery/Pages/Microsurgery.aspx
http://www.tasmc.org.il/Internalmed/Gastroenterology/Pages/Gastroenterology.aspx
http://www.tasmc.org.il/Internalmed/Gastroenterology/Pages/Gastroenterology.aspx
http://www.tasmc.org.il/Internalmed/Genetics/Pages/Genetics.aspx
http://www.tasmc.org.il/Imaging/Pages/Nuclear-Medicine.aspx
http://www.tasmc.org.il/Imaging/Pages/Nuclear-Medicine.aspx
http://www.tasmc.org.il/Imaging/Pages/Nuclear-Medicine.aspx
http://www.tasmc.org.il/Research/Pages/Research.aspx
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 ת:יוההשתלמו סוגי

כמרכז רפואי אוניברסיטאי, בעל מוניטין ושם, העומד בחזית הרפואה המתקדמת של 
, אנו מציעים מגוון של קורסים והשתלמויות הסוקרים את החידושים 21-המאה ה

 העכשווית: דרכי טיפול, שיטות וגישות באבחון, טיפול ומניעה. האחרונים ברפואה 

 השתלמות פרטנית לרופא  .א

במהלך ההשתלמות הפרטנית מצטרף הרופא המשתלם לרופא מחלקה בכיר דובר רוסית 

 בעבודתו השוטפת במחלקה ובמרפאה.

 ההשתלמות כוללת:

 סקירת כלל מטופלי  :ת בוקר של צוות רופאי המחלקהובישיב נוכחות

 המחלקה וקבלת החלטות לגבי הטיפול המומלץ להמשך.

 במחלקה, בין מיטות  הצטרפות לסיור בוקר של הצוות הרפואי

 המטופלים. 

 מקרי אשפוז ב הבכיר בהן דנים רפואיהצוות הישיבות נוכחות ב

תוך ניתוח מקרים דומים מוכרים וגיבוש המלצות להמשך  ,מורכבים

 הטיפול. 

  (מולטידיסיפלנריות) רב מחלקתיותנוכחות בישיבות משותפות 

חשיפה מתחומי התמחות שונים, תוך  בכירים רופאיםוהכירות עם 

 לגישות טיפול שונות.

  בהתאם  במחלקות אחרות םייעוציהתלוות לרופא הבכיר במתן

 . לצורך

 )המאפשרת היכרות  ,התלוות לקבלת קהל במרפאה )אשפוז יום

ולמידה של התנהלות המרפאות והאתגרים היומיומיים הניצבים 

 בפניהן.

  חשיפה לשיטות הניהול הנהוגות במחלקה ובמרפאות, ולאינטראקציה

היומיומית בין הצוותים המקצועיים; הרופאים הבכירים, המתמחים, 

 האחיות וצוות הסיעוד, כוח עזר ונותני שירותים אחרים. 
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 : כללי מידע

 כנית ההשתלמות מותאמת אישית בהתאם לצרכי : תשעות הפעילות

והעדפותיהם. משך ההשתלמות נע בין ימים ספורים ועד המשתלמים 

ימים  5מספר חודשים, כאשר ניתן לבחור בהיקף פעילות שבועי מלא )

ימים בשבוע(. הפעילות היומית מתקיימת בין  3בשבוע( או חלקי )

 . 8.00-15.00השעות  

 ת בוקר וצהרים וארוח -ההשתלמות כוללת כלכלה מלאה  - כלכלה

 בית החולים.סגל  האוכל שלבחדר מוגשות 

 בתום ההשתלמות תוענק לרופא המשתלם תעודת  - תעודת גמר

 גמר של המרכז הרפואי ת"א המסונף לאוניברסיטת ת"א .

 יהספרילרשות המשתלמים עומדת  - הספרייה האקדמית של ביה"ח 

מתקדמת הכוללת ספרות מקצועית מגוונת, חדרי מלאה ורפואית 

 מחשב וחדרי ישיבות. 

 המרכז נהלת אלנה יצחקוב, מד"ר  - ווי מקצועי ואישי לכל משתלםלי

תלווה ותסייע למשתלמים  ,ואחיותהשתלמות רופאים להבינלאומי 

 בהתאם לצורך.

 :השתלמויות רופאיםל הרשמה

, מנהלת המרכז אלנה יצחקובדר' ל  ניתן לפנות במיילהרשמה קבלת פרטים נוספים ולל
 ואחיות.להשתלמויות רופאים הבינלאומי 

 elenaiz@tlvmc.gov.il 

 כמו כן יש לצרף את המסמכים הבאים:

 צילום דרכון 

  דיפלומה רפואיתצילום 

  אנגלית ב –קורות חיים 

 

 

 

mailto:elenaiz@tlvmc.gov.il
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 וקורסים לפי הזמנה קורסי מדף .ב

 .2019להלן רשימת נושאי הקורסים שיפתחו במהלך שנת 

 אונקולוגיה .1
 סוכרת .2

 תסמונת מטבולית  .3

 התריס בלוטת סרטן .4
 יתר לחץ דם  .5

 פגים טיפול ב .6

 עור מחלות  .7

8. IVF 
 MRI CT US –רנטגן  .9

 קרדיולוגיה  פולשנית .10
 נוירוכירורגית ילדים ומבוגרים .11
 אורתופדיה  .12
 אורטופדיה-אונקו .13
 אף אוזן גרון מחלות  .14

מזמינים אתכם  עם זאת במידה וברצונכם להשתתף בקורס שאינו כלול ברשימה שלהלן, אנו

  .בהתאם לדרישותיכם יםייעודי יםלפנות אלינו ויחד נפעל לגיבוש קורס

 היקף אקדמי: 

 8  שעות אקדמיות במסגרת קורס יומי 

 10   שעות אקדמיות במשך יומיים 

 24  ימים 3שעות אקדמיות המועברות במשך. 

 משתלמים.  15פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של מינימום : משתתפים

 בית החולים.סגל  בחדר האוכל שלהמוגשת צהרים ארוחת ההשתלמות כוללת  - כלכלה

בתום ההשתלמות מוענקת למשתלמים תעודת גמר של המרכז הרפואי ת"א  - תעודת גמר
 המסונף לאוניברסיטת ת"א .

לרשות המשתלמים עומדת ספרייה רפואית מלאה  - הספרייה האקדמית של ביה"ח
 . ישיבות עית מגוונת, חדרי מחשב וחדריומתקדמת הכוללת ספרות מקצו

 לקורסים הרשמה
המרכז  , מנהלת אלנה יצחקובדר' ל   במיילניתן לפנות הרשמה קבלת פרטים נוספים ולל

 .ואחיותרופאים להשתלמויות הבינלאומי 

 elenaiz@tlvmc.gov.il 

mailto:elenaiz@tlvmc.gov.il
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 המסמכים הבאים:כמו כן יש לצרף את 

 צילום דרכון 

  דיפלומה רפואיתצילום 

  באנגלית –קורות חיים 

 

 קורסים לדוגמא להתרשמותך שני 

 מנהזקורס מדף או לפי ה      קורס אונקולוגיה

 .8:30-15:30ימים בין השעות  3שעות אקדמיות המועברות במשך  24היקף אקדמי: 

  :: הרחבת ידע בנושאים הבאיםמטרת הקורס

  שדסרטן 

  סרטן ערמונית 

 סרטן ריאות 

 דרכי העיכול סרטן 

 הגורמים לסרטן , מגנוני התפתחות של סוגי סרטן שונים, אבחנה, טיפול ומניעה. 

 הינו מהמובילים בארץ ובעולם בתחום האונקולוגיה . : סגל המרצים

  'האונקולוגי מרכז רפואי ת"אמנהל המערך  -  וולףפרופ 

 פרופ' מירמנסקי 

 גבע  תד"ר רווי 

 ד"ר אירנה סטפנסקי 
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 ליד המרכז הרפואי תל אביב )ע"ר(

 64239אביב, מיקוד -תל 6רח' ויצמן 
 580007102מספר עמותה 

 03-6973781טל':  
 03-6973786פקס: 

 

 

 

 קורס סוכרת 

 . 9:00-16:00ימים בין השעות  3שעות אקדמיות המועברות במשך  24היקף אקדמי: 

  :בנושאים הבאיםוהבנה  : הרחבת ידע מטרת הקורס

 (ועוד שימוש בתרופות גנטיקה, , ת יתרגורמי סיכון )השמנ : הגורמים לסוכרת . 

 הערכת קבוצות סיכון , ביצוע מבחנים דינמיים לצורך גילוי מוקדם : אבחנה מוקדמת
 של טרום סוכרת וסוכרת . 

 חידושים )טיפול פומי עד זריקות( טיפול תרופתי מהקל אל הכבד :יפולשיטות ט ,
 . בטיפול התרופתי, תופעות לוואי, היענות לטיפול 

 יה טיה, רטינופטפנפרו : טיפול וההתמודדות, סוכרתלווית לותחלואה נ סיבוכים
 ה סוכרתיות. טיונוירופ

 תזונה נכונה, פעילות גופנית, היגיינת שינה .  :מניעת התפתחות סוכרת 

 קהל יעד: הקורס מיועד לרופאי משפחה, רופאים פנימיים ורופאים אנדוקרינולוגים. 

 : סגל המרצים

 )ד"ר רועי אלדור )אנדוקרינולוגיה 

  (האנדוקרינולוגי) ד"ר אלנה יצחקוב  

 )ד"ר מיטל שקד )נפרולוגיה 

 נוירולוגיה( ד"ר לודמיליה שופין( 

  גב' לימור בן חייםדיאטנית  

 

 


