הנחיות לעומדים בהצלחה בבחינה הממשלתית לקראת סטאז' ברפואה:
הרשאה לביצוע סטאז' :הרשאה לסטאז' מטעם מנהל האגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות
תונפק לבוגרי חו"ל שעמדו בהצלחה בבחינה הממשלתית לקראת סטאז' ברפואה .העתק מההרשאה
לסטאז' יישלח לראש מנהל הרפואה.
לתשומת לבכם :לאחר קבלת תוצאות הבחינה ,נדרש האגף להנפיק מאות הרשאות לסטאז' בתוך זמן
קצר .אנו עושים כל מאמץ על מנת לעמוד בעומס הרב הכרוך בכך .תהליך הנפקת ההרשאות לסטאז'
נמשך בממוצע ,כחודש ימים .נבקשכם להמתין בסבלנות לקבלת ההרשאה לסטאז' ,לפחות עד תום
המועד הנקוב לעיל.
שיבוץ לסטאז' :השיבוץ לסטאז' נעשה במנהל רפואה במשרד הבריאות .השיבוץ לסטאז' מתקיים פעמיים
בשנה .לצורך הגרלת השיבוץ לסטאז' תתבקשו למלא טופס הגרלה שיישלח אליכם ע"י ד"ר חזי לוי ,ראש
מנהל הרפואה .הטופס יישלח אליכם כשבוע לאחר שהונפקה ההרשאה לסטאז' ע"י האגף לרישוי
מקצועות רפואיים .בטופס זה תתבקשו לציין את בתי החולים שאתם מעוניינים לעשות בהם סטאז' ,על
פי סדר עדיפויות .את הטופס הנכם מתבקשים להחזיר לראש מנהל הרפואה בתוך חודש.
ההגרלה תתקיים כשבוע לאחר קבלת טפסי ההגרלה מכל המבקשים להשתתף בה.
יש להדגיש כי אין התחייבות מצד משרד הבריאות לשבצכם בבתי החולים המועדפים עליכם והשיבוץ
מתקיים על סמך תוצאות ההגרלה של מקומות הסטאז'.
על תוצאות ההגרלה ניתן לערער בפני ראש מנהל הרפואה.
סטאז' ברפואה במדינת ישראל :הסטאז' ברפואה בישראל נמשך –  12חודשים מתוכם ,חודש אחד
חופשה .הסטאז' צריך להיעשות ברצף .במהלך הסטאז' חובה לבצע לפחות –  4תורנויות בחודש,
סה"כ ,לפחות  44תורנויות.
שנת הסטאז' תתחיל בארבעה מועדים בשנה ,בחודשים פברואר ,אפריל ,יולי ונובמבר.
את תקופת הסטאז' יש להתחיל לכל המאוחר שנה לאחר קבלת ההודעה על עמידה בהצלחה בבחינה
הממשלתית לקראת סטאז' ברפואה .את תקופת הסטאז' יש לסיים בתוך שנתיים ,לכל היותר ,מקבלת
הודעה זו.
בבתי חולים בהם מתבצע רק חלק מהסטאז' יבוצעו לפחות –  5חודשי סטאז' במקצועות החובה .שאר
ששת החודשים יתבצעו בכל בית חולים מוכר אחר שיבחר הסטאז'ר ,בתאום עם האחראי על הסטאז'
בבית החולים בו הסטאז' מתבצע והאחראי על הסטאז' בבית החולים האחר המבוקש.
כל שינוי במהלך הסטאז' מחייב קבלת אישור לכך ,מראש ,הן מהאחראי על הסטאז'רים בבית החולים
והן ממנהל האגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות.
במהלך הסטאז חל איסור על רישום מרשמים )רצפטים( ,תעודות לידה ,תעודות פטירה ,חוות דעת
רפואיות ותעודות מחלה המוגשות למשטרה ,לצה"ל ולבתי–משפט .כמו כן ,אין הסטאז'ר רשאי/ת לחתום
על שחרור חולה מחדר מיון ,מחלקה בביה"ח או כל מתקן רפואי אחר.
אישור על השלמת חובות הסטאז' בהצלחה יינתן ע"י האחראי לסטאז' בביה"ח רק לאחר מילוי של כל
הדרישות .הזכאות להיתר זמני לעיסוק ברפואה כפופה לביצוע הסטאז' במלואו וקבלת אישור מהאחראי
על הסטאז' .את האישור יש להעביר למנהל האגף לרישוי מקצועות רפואיים.

על הסטאז'ר חלות כל הזכויות והחובות של רופא מורשה.
הדרכה קלינית לסטאז'רים :בסמוך להתחלת הסטאז' יתקיים שבוע הדרכה קלינית לסטאז'רים.
השתתפות בהדרכה זו מהווה תנאי להתחלת הסטאז'.
סדנת אוריינטציה :לפני התחלת הסטאז' ,חובה להשתתף גם בסדנת אוריינטציה המתקיימת במרכז
לסימולציה רפואית )מס"ר( .ניתן לקבוע מועד לסדנא בטלפון .03-5305700 :סדנא זו אינה מהווה חלק
מהסטאז' ולא ישולם שכר עבור ההשתתפות בה.
היעדרות בתקופת הסטאז' :תקופת היעדרות מהסטאז' בגין :שרות מילואים ,מחלה או לידה ,סה"כ עד
 30יום במצטבר ,תיחשב כחלק מהסטאז' .לא ניתן לנכות תקופה זו מחודשי החובה הנמשכים תקופה של
חודש אחד בלבד .כל תקופה מעבר ל –  30יום תחייב הארכת הסטאז' ,שלא על חשבון החופשה .הארכת
הסטאז' תיעשה בתאום עם האחראי לסטאז' בבית החולים .בקשה להארכת הסטאז' יש להפנות למנהל
האגף לרישוי מקצועות רפואיים.
כשלון בסטאז' :סטאז'ר שנכשל במקצוע חובה יחויב לחזור על הסטאז' באותו מקצוע למשך תקופה
זהה ,ללא שכר .בתום הסטאז' החוזר יש לעמוד בהצלחה בבחינה בע"פ בפני מנהל המחלקה בה התבצע
הסטאז' החוזר ושניים מהרופאים הבכירים באותה מחלקה.
לא ניתן לחזור על סבב בסטאז' יותר מפעם אחת .סטאז'ר שנכשל פעם שנייה באחד ממקצועות החובה,
לא יומלץ כי יעסוק ברפואה במדינת ישראל.
על פי תקנון הסטאז' ,קיימים שני מסלולים לסטאז':
:Rotating Internship .1
 11חודשי הסטאז' כוללים:
 - 8חודשי חובה ) 3חודשים במחלקה פנימית 2 ,חודשים במחלקה הכירורגית 2 ,חודשים במחלקת
הילדים ,ו  1 -חודש במחלקה לרפואה דחופה( .שניים מחודשי הסטאז' במחלקה הפנימית ושני חודשי
הסטאז' במחלקה הכירורגית ,חייבים להיעשות ברצף.
 - 3חודשי בחירה )רצף של חודש אחד בכל מחלקה ,ללא הגבלה למקצוע(.
את חודשי הבחירה ניתן לבצע בכל מחלקה המוכרת להתמחות בארץ ,ברפואה ראשונית ובמעבדות
ומכונים .חודש אחד ניתן לבצע גם בבית חולים אוניברסיטאי בחו"ל .לשם ביצוע חודש אחד בחו"ל יש
לקבל אישור האחראי לסטאז'רים בבית החולים בו מתבצע הסטאז'.
באישור האחראי על הסטאז'רים בבית החולים בו מתבצע הסטאז' ,ניתן לנצל את שלושת חודשי הבחירה
מחוץ לביה"ח בו מתבצע הסטאז'.
:Straight Internship .2
במסלול זה  3 -אפשרויות בחירה:

א .סטאז' ישיר בפנימית 11 :חודשי הסטאז' במסלול זה כוללים 2 :חודשים במחלקה הכירורגית,
 2חודשים במחלקה לרפואת ילדים 1 ,חודש במחלקה לרפואה דחופה 6 ,חודשים במחלקה הפנימית.
סטאז'ר שסיים הסטאז' הישיר במסלול זה ויתמחה בהמשך ברפואה פנימית ,ייחשבו לו –  6החודשים
של הסטאז' כחלק מההתמחות ברפואה הפנימית.
ב .סטאז' ישיר בכירורגיה 11 :חודשי הסטאז' במסלול זה כוללים 3 :חודשים במחלקה לרפואה פנימית,
 1חודש במחלקה לרפואת ילדים 1 ,חודש במחלקה לרפואה דחופה 6 ,חודשים במחלקה לכירורגיה
כללית.
סטאז'ר שסיים הסטאז' הישיר במסלול זה ויתמחה בהמשך בכירורגיה כללית ,ייחשבו לו –  6החודשים
של הסטאז' במחלקה הכירורגית כחלק מההתמחות בכירורגיה כללית.
ג .סטאז' ישיר בילדים 11 :חודשי הסטאז' במסלול זה כוללים 3 :חודשים במחלקה לרפואה פנימית,
 1חודש במחלקה לרפואת כירורגיה כללית 1 ,חודש במחלקה לרפואה דחופה 6 ,חודשים במחלקה
לרפואת ילדים.
סטאז'ר שסיים הסטאז' הישיר במסלול זה ויתמחה בהמשך ברפואת ילדים ,ייחשבו לו –  6החודשים
של הסטאז' במחלקה לרפואת ילדים ,כחלק מההתמחות ברפואת ילדים.
לתשומת לבכם :סטאז'ר שבחר באחד ממסלולי הסטאז' ,לאחר שהחל בסטאז' ,לא יוכל לשנות המסלול.
נא ודאו כי בתחילת הסטאז' קבלתם את פנקס הסטאז' בו תוכלו למצוא פרטים נוספים בהקשר לסטאז'
)בוגרי חו"ל יקבלו את פנקס הסטאז' מהאחראי על הסטאז'רים בבית החולים בו שובצו לסטאז'(.
פרטים נוספים הנוגעים לרישוי רופאים ובעלי מקצועות רפואיים אחרים ניתן למצוא באתר האינטרנט של
האגף לרישוי מקצועות רפואיים בכתובת.www.health.gov.il/professions :
מאחל לכם הצלחה,

בכבוד רב,
ד"ר א .שנון
מנהל האגף לרישוי מקצועות רפואיים

