
רפואת ילדים
דירוג חשיבותנושא

1גדילה והתפתחות תקינה ופתולוגית, מהלידה ועד לתקופת ההתבגרות1
1רפואה מונעת וחיסונים (כולל תכנית חיסונית עדכנית במדינת ישראל)2
תזונה3

2א. צרכים תזונתיים
3ב. חלב אם ופורמולות

3ג.  חסר בויטמינים
נוזלים ואלקטרוליטים:4

1א. הפרעות אלקטרוליטריות שכיחות
2ב. סוגי התייבשות וטיפול מתאים

2ג. הפרעות חומצה -בסיס
3הזנחה והתעללות בילדים5
2עקרונות גנטיים וליקויים גנטים שכיחים6
מצבי חירום ברפואת ילדים7

1א. מצבי הלם לסוגיהם
CPR AND BLS -1ב. החייאה

1ג. כשל נשימתי חריף
SIDS\BREW .2ד

3ה. טביעה לסוגיה
3ו. חבלות חום וקור

2ז. הרעלות שכיחות
מחלות מטבוליות8

2א. הגישה הכללית לילד החשוד כחולה במחלה מטבולית

ב. מחלות מטבוליות מייצגות בתחומים הבאים: פגם במטבוליזם של חומצות 
אמיניות, פגם במטבוליזים הקרבוהידרטים, מחלות מיטוכונדריאליות

2
2ג. בירור בסיסי בהיפוגלקמיה, חמצת מטבולית, היפראמונמיה

נאונטולוגיה - הילוד הבריא והחולה9
2א. הילוד בסיכון גבוה
2ב. אספיקציה בלידה

ROP, IVH, NEC, RDS - 1ג. סיבוכי פגות
3ד. אנמיה ופוליציטמיה בילוד

2ה. צהבת בילוד
2ו. זיהומים מולדים ונרכשים בילוד

בעיות שכיחות ברפואת מתבגרים10
3א. הפרעות אכילה

3ב. דיכאון וניסיון התאבדות
3ג. שימוש בסמים

סילבוס -הכנה לבחינות רישוי  קורס
:חשיבות מדרג

דרוש ידע טוב ומעמיק ויכולת אבחון וטיפול  1   

דרוש ידע בסיסי באבחון וניהול הטיפול  2  

  דרוש ידע על קיומו של המצב ומידע לגבי זיהוי והפנייה לטיפול  3  
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מחלות זיהומיות11

1א. הגישה למחלת חום בילדים בגילאים השונים
2ב . עקרונות הטיפול האנטיביוטי בילדים

2ג. מחלות חום עם פריחה
1ד. מחלות חיידקיות שכיחות (דוגמת סטרפ' A, פנאומוקוק)

(EBV ,CMV דוגמת) 1ה. מחלות וירליות שכיחות
1ו. זיהומים במערכת הנשימה

2ז. אבחון וטיפול בדלקת אוזניים לסוגיה
2ח. אבחון טיפול בדלקת גרון וסיבוכיה

2ט. הגישה ללימפאדניטיס
1י. זיהומים במערכת העכול (גסטרואנטריטיס )

2יא. זיהומים ברקמת חבור (צלוליטיס, ארטריטיס, אוסטאומייליטיס)
1יב. זיהומים במערכת העצבים (מנינגיטיס, אנצפליטיס)

3יג. זיהומים במערכת הקרדיווסקולרית
2יד. זיהומים בדרכי השתן

2טו. הגישה לזיהום בחולה עם כשל חיסוני
הפרעות אימונולוגיות ואלרגיות12

1א. הגישה האבחנתית הכללית לילד עם זיהומים חוזרים
3ב. הגישה הטיפולית לילד עם חסר חיסוני

2ג. עקרונות טיפוליים במצבים אלרגיים כרונים וחריפים
מחלות רקמת חיבור13

2א. הגישה הכללית לילד עם חשד למחלה ראומטית
(JIA בפרט) 2ב. מחלות ראומטיות שכיחות
(Kawasaki -ו HSP בפרט) 1ג. וסקוליטיס

FMF .2ד
מערכת העיכול14

3א. פתופיזיולוגיה של מערכת העיכול
2ב. מומים מולדים במערכת העיכול

3ג. מחלות ושט, קיבה, תריסריון ומעי
1ד. מחלות דלקתיות חריפות וכרוניות של מערכת העיכול

2ה. מצבי תת ספיגה (בעיקר צליאק - כרסת)
3ו. מחלות הכבד והלבלב

3ז. הגישה לעצירות בילדים
מערכת הנשימה15

3א. פתופיזולוגיה של מערכת הנשימה
3ב. מומים מולדים במערכת הנשימה

1ג. מחלות דלקתיות חריפות וכרוניות של מערכת הנשימה
CF ,2ד. ציסטיק פיברוזיס

1ה. אסטמה ומצבים נלווים
1ו. שאיפת גוף זר

המערכת הקרדיווסקולרית16
3א. התפתחות המערכת בעובר ובילוד

1ב. גישה כללית למומי לב מולדים (כחלוניים מול לא כחלוניים)
Rheumatic fever .1ג

3ד. מחלות הפריקרד והמיוקרד
3ה. אי ספיקת לב והטיפול בה

QTC ותסמונת מאורך WPW 3ו. הפרעות קצב והולכה כולל
מחלות המטולוגיות17

3א. התפתחות תקינה ופתולוגית של המערכת ההמטופויטית
1ב. אנמיות לכל סוגיהן

3ג. מחלות דמם וקרישה
ITP  .1ד

3ה. הפרעות בתפקוד הלויקוציטים
3ו. תפקוד ומחלות הטחול
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מחלות גידוליות18

2א. אפידמיולוגיה של גידולים בילדים
3ב. עקרונות אבחון וטפול בסרטן בילדים

1ג. לאוקמיות לסוגיהן
2ד. לימפומות לסוגיהן

ה. גידולים סולידיים שכיחים בילדים (בפרט גידולי CNS ונוירובלסטומה)
2

3ו. היסטיוציטוזיס
3ז. גידולים וסקולרים שפירים

מחלות הכליה19
1א. הגישה להמטוריה בילדים

1ב. תסמונת נפריטית וגלומרולונפריטיס
1ג. תסמונת נפרוטית
3ד. מחלות טובולריות

2ה. אי ספיקה כליתית חריפה וכרונית
3ו. מומים מולדים במערכת הגניטו-אורינרית

1ז. הגישה לזיהומים בדרכי השתן
3ח. הגישה לברור יתר לחץ דם

המערכת האנדוקרינית20
3א. פיזיולוגיה ופתולוגיה של ההיפותלמוס וההיפופיזה

3ב. פיזיולוגיה ופתולוגיה של ההתבגרות
3ג. DIABETES INSIPIDUS ובירור פוליאוריה

1ד. פיזיולוגיה ופתולוגיה של בלוטת התריס
3ה. פיזיולוגיה ופתולוגיה של בלוטת יותרת התריס

1ו. פיזיולוגיה ופתולוגיה של בלוטת האדנל
2ז. הגישה לברור קומה נמוכה

DKA -1ח. סוכרת ו
2ט. השמנת יתר

AMBIUOUS GENITALIA -3י. הגישה ל
מערכת העצבים21

3א. אנומליות מולדות של מערכת העצבים
1ב. פרכוסים בגיל הילדות (בפרט פרכוסי חום)

3ג. כאבי ראש בילדים
2ד . תסמונות נוירו-קוטנאיות

3ה. הפרעות תנועה בילדים
3ו. שיתוק מוחין

3ז. מחלות נוירודגנרטיביות
1ח. זיהומים של מערכת העצבים

(PSEUDO TUMOR CEREBRI) 2ט. יתר לחץ תוך גולגולתי
2י. מחלות נוירומוסקולריות

3יא. הפרעות קשב וריכוז
3יב. אוטיזם

מצבי חולי שכיחים בעיניים22
2א. עיו אדומה
2ב. אישון לבן

3ג. פזילה
מצבי חולי שכיחים בעור23

2א. דרמטיטיס אטופית
2ב. אורטיקריה

2ג.  פריחות שכיחות בילדים (פריחות זיהומיות בפרט)
מצבי חולי שכיחים בא.א.ג24

2א. דלקת אוזן תיכונה וחיצונית
2ב. דלקת שקדים

2ג. ברור גוש צווארי
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מחלות עצם ומפרקים25

3א. מלפורמציות שכיחות
2ב. זיהומי עצם ומפרק

3ג. דיספלסיות של השלד
 ,Transient synovitis, Legg Calve Perthes :ד. מצבים שכיחים בילדים כולל
 Slipped capital femoral ephiphysis, DDH developmental dislocation

of the hip2


