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הכשרה מבוססת יכולות ברפואה ככלי 
להובלת שינוי מערכתי ולשיפור המקצועיות: 

סקירת התהליך להטמעת תכנית התמחות 
מבוססת יכולות בניאונטולוגיה בישראל

הכשרה רפואית מבוססת יכולות (או כישורים) היא מודל שעשוי לתת מענה לאתגרים 
ולחסרונות הקיימים במודלים העכשוויים של חינוך רפואי, ולמעשה למקצוע הרפואה 
בכלל. עיקר השימוש במודל החינוך הרפואי מבוסס היכולות היה עד כה בתוכניות 
לימודי הרפואה, ללא המשכיות לשלב ההתמחות או לעיסוק הרפואי בפועל. בסקירה 
זו נציג את השימוש שאנו עושים במודל ההתמחות מבוססת היכולות, על מנת לתכנן 
ולהטמיע תכנית התמחות�על חדשה ברפואת היילוד והפג (ניאונטולוגיה) בישראל. 
התוכנית כוללת ארבע אבני דרך דרכן יעברו המתמחים עד להסמכה. באבני דרך אלו 
משולבות הזדמנויות להתנסות מעשית וקבלת משוב וכן סדנאות לפיתוח היכולות 
בהתאם לשלב ההתמחות. בנוסף להכשרת המתמחים, התכנית כוללת הכשרת 
מנחים מלווים (מנטורים) שיסייעו למתמחים במהלך ההתמחות, ויהיו סוכני השינוי 
במחלקות להטמעת וקבלת התוכנית החדשה. כלי הערכה והתערבות פותחו כדי 
לסייע למנטור להעריך את ההתקדמות של המתמחה לאורך שלבי ההתמחות 
וכבסיס למשוב למתמחה. בנוסף לכלים אלו, פותחו מדדים נוספים שיסייעו לנו 
להעריך את היתרונות ומידת היעילות של התכנית. מטרת התוכנית אינה רק שיפור 
כישורי המתמחים וביצועיהם, אלא גם יצירת שינוי ארגוני מערכתי, שעשוי להתבטא 
בשביעות הרצון של כל בעלי העניין, ולהוביל לשיפור איכות הטיפול ולמקצוענות 

רבה יותר של מערך הניאונטולוגיה בישראל.

חינוך רפואי; התמחות מבוססת יכולות; כישורים; הדרכה; שינוי ארגוני.
 .Medical education; Competency-based training; Mentoring; Organizational change
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הכשרה רפואית מבוססת יכולות  
(או כישורים) היא מודל שעשוי 

לתת מענה לאתגרים ולחסרונות 
הקיימים במודלים העכשוויים 

של חינוך רפואי, ולמעשה 
למקצוע הרפואה בכלל. על פי 

גישה זו, יש לפתח אצל המתמחה 
 מכלול רחב של יכולות נוסף 

על היכולות הקליניות. 

מרכיב מרכזי בהצלחת התוכנית  
הוא יצירת שיתוף פעולה בין 

המתמחה הלומד שנמצא בתהליך 
ההכשרה לבין מי שממונה עליו 

ואחראי ישירות על הכשרתו 
(המנטור) וגם עם כל צוות 

המחלקה, שצריך להיות מחויב 
ושותף פעיל בתהליך ההכשרה. 

מטרת התוכנית אינה רק  
שיפור כישורי המתמחים 

וביצועיהם, אלא גם יצירת 
שינוי ארגוני מערכתי, שעשוי 

להוביל לשיפור איכות הטיפול 
ולמקצוענות רבה יותר.

תרשים 1:
מפת דרכים לפיתוח והטמעת תכנית התמחות מבוססת יכולות 

בניאונטולוגיה בישראל

מפת דרכים

התוצאה - מתמחים טובים יותר עם כישורים מרובים

בחינה מעודכנת לפי הכישורים הנדרשים

אישור מילוי התהליך ומעבר לשלב ב'

סימולציות וימי עיון

ליווי התהליך - מינוי מנטורים ומנהלן להטמעת תכנית ההתמחות

הכשרה בכישורי הליבה הנדרשים והגדרה מחדש של הכישורים הנדרשים
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mentoring process

mentor

mentee

 להלן השלבים שעברנו והשלבים המתוכננים 
 להמשך בתהליך הטמעת התמחות מבוססת 

יכולות בניאונטולוגיה בישראל:

CBME

1נספח א' מתפרסם בגיליון אונליין של 'הרפואה'

תרשים 2:
הגדרת יכולות נדרשות או כישורי ליבה למומחה בניאונטולוגיה

הגדרת ארבעה 
כישורי ליבה

תקשורת 
Communication

מומחיות רפואית 
 professional health

 advocate

אקדמיים
Scholar 

ניהול
leader

Collaboration
 Communication
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תרשים 3:
עיקרי תהליך ההכשרה הנדרשת בניאונטולוגיה והגדרת שלבים בהתמחות

שלב ד' >>>>
יציאה לעצמאות

34-31 חודשים

שלב ג' >>>>
ליבת ההתמחות 

30-14 חודשים

שלב ב' >>>>
התבססות מקצועית 

13-4 חודשים

שלב א' >>>>
הסתגלות

3-0 חודשים

מבנה תקופת ההתמחות

קריאה ביקורתית

תרשים 4:
מעקב רציף על ההכשרה והגדרת מספר ההערכות הנדרשות בכלי המדידה השונים בכל שלב

שלב ד' >>>>
יציאה לעצמאות

34-31 חודשים

שלב ג' >>>>
ליבת ההתמחות 

30-14 חודשים

שלב ב' >>>>
התבססות מקצועית 

13-4 חודשים

שלב א' >>>>
הסתגלות

3-0 חודשים
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המשתתפים נתבקשו להתייחס לכל אחד מהתפקידים, הכישורים 
או היכולות הנדרשים ממומחה בניאונטולוגיה לפי המודל של 
ה–CanMEDS, ולחוות את דעתם עד כמה הם חשובים לעבודתם 
כניאונטולוגים, עד כמה תכנית ההכשרה הנוכחית בניאונטולוגיה 
המתמחה  את  להכין  מנת  על  המוצעות  המטרות  את  משיגה 
לתפקידים וכישורים אלה, ועד כמה דרוש שינוי בתכנית ההכשרה 

הנוכחית לאור התפקידים והכישורים הנדרשים הללו.
54 משתתפים מלאו את השאלון, מתוכם 14 מתמחים בהתמחות–על 
בניאונטולוגיה, ששביעות רצונם מההכשרה הנוכחית הייתה 2.86 
מתוך 5 (57.2%). לשאלה על מידת יכולתה של תכנית ההתמחות 
הנוכחית להכשירם לעבודה כניאונטולוגים בעוד 20 שנים ההערכה 

הממוצעת הייתה 2.71 מתוך 5 (54.2%).
17 ניאונטולוגים מומחים בכירים ו–23 מנהלי יחידות פגים/ יילודים 
השתתפו בסקר. מהם 26 (65%) עשו תת–התמחות בניאונטולוגיה 
 בישראל, 7 (17.5%) בארה''ב, 6 (15%) בקנדה ו–1 באוסטרליה/ניו זילנד. 
 שביעות הרצון בקרב המומחים והמנהלים מתכנית ההכשרה הנוכחית 
 בארץ הייתה 2.85 מתוך 5 (57%), ומידת התאמתה של התכנית להכשרת 

הניאונטולוג לעבודה בעוד 20 שנים הייתה 2.55 מתוך 5 (51%).
בהתייחס לתפקידי/ כישורי הניאונטולוג בהיבטים של: מומחיות 
רפואית (medical expertise) (במגוון תחומי ועיסוקי ההתמחות 
 ,(reasoning והרפואה בכלל, כולל יכולת ניתוח והסקת מסקנות 

נספח 1:
תוצאות סקר מקדים בקרב המתמחים והניאונטולוגים המומחים בארץ, ששיקף חוסר שביעות רצון מתהליך ההכשרה הנוכחי ואת הצורך 

בשינוי (דצמבר 2017):

מקצוענות (professionalism) (מחויבות לבריאותם ולרווחתם של 
וחברה באמצעות עבודה מוסרית, רגולציה בהובלת  יחידים 
אנשי מקצוע, וסטנדרטים אישיים גבוהים של התנהגות), למדנות 
scholarship) (קריאה והבנת ספרות מקצועית,  סקירת מידע  )
רפואי ושימוש בו בגיבוש החלטות לגבי שיטות עבודה והנחיות 
כלליות, למידה רציפה ופעילה, ויכולת הוראה והדרכה), שיתוף 
פעולה (collaboration) (עבודה יעילה בצוות רב-תחומי במגוון של 
מסגרות, כולל כאלו הדורשות ניהול קונפליקט), מנהיגות וניהול 
(management and leadership) (מקומית בהובלת צוותים מהמחלקה, 
וכללית בארגוני בריאות, כולל קבלת החלטות הקשורות להקצאת 
משאבים והתייעלות), ייעוץ לקידום בריאות (advocacy) (קידום 
ואוכלוסיות),  יחידים, קהילות,  ורווחה של מטופלים  בריאות 
תקשורת (communication) (יעילה, טובה, מקצועית ורגישה עם 
הורי המטופלים ובתוך הצוות הרפואי), נראה היה מחוות דעת 
נדרש עיקר השיפור בתהליך  המשתתפים, שהתחומים בהם 
ההכשרה הם תחומי המומחיות הרפואית, המקצוענות, שיתוף 
הפעולה, הניהול, ובמיוחד ייעוץ לקידום בריאות, כמוצג בתרשים 

הנלווה לנספח, להלן:

תרשים נלווה לנספח: תוצאות סקר מקדים בקרב המתמחים 
והניאונטולוגים המומחים בארץ, ששיקף חוסר שביעות רצון 

מתהליך ההכשרה הנוכחי ואת הצורך בשינוי (דצמבר 2017):
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Competencies: satisfaction and recommended change
Total responses, n=54

(bubble size: relative importance-2)

Satisfaction with current training
(1=very dissatisfied, 5=very satisfied)

3.23.02.01.81.6 2.82.62.42.2

Expert

Expert (reasoning)
Professional

Scholar

Collaborator

Manager

Advocate
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