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ח"שעהת, סיוןב' כ
2018 יוני 03

65509418א: מכתאס

אחותהשל  ודיקתפהאל ציטנופהי ויצמ אשובנ ציתראה רק: בוןדהנ
להקהי והשפוזהארך מעב

כללי:

ות דדומלהתקביל מה באולחהתות כברומובים  החילתחובתה יילהעעם ות דדוממתעולם ובארץ ות באות בריכרמע
 יפור באיכותשות, וגילוכנטבור שיפלים ד עואנו, לאכל  בצד ש.נפלות אחיהספר מה בדויריים לגבומים אבשמעם 

 עותשפהה לאכל לות. מדקמתות ויחמוהתית מדקא עיתוצקמה רשכהות ל בעיותחאה רויעשה בילועול הטיפ
 .הלהיקוב זופשאהך רבמעות חאה לשי דוקתפהאל ציטנוהפי ויצמך ברוהצ על עותכרימ

ן אינ יותחאש איםרמ אחותה לש יותרחאהו מכותסה מיוח תשוםיי את השלמע הכלה וקדוב וחנשב מחקרים
ות ח פ,הןלש ודיקתפה לאציטנופה יוצומי םושי יל עאלותש ניותחאהשכ ם.ייעוקצמה הןקידיתפ אולמ את צותממ
 יותש אייבותס קןלח ת.ורב תו סיבלאיטנצוהפ וייצמ לאי הן.לש לאציטנוהפ את צותממ הןש ורותסב יתןמחצמ
בת  סבית,ונירגא הכתמי רדהע ןוכג יותצונ חייבותס קןלחו ייםש איייניםאפמו גלותוסמ רסוח ושתח תללותוכה

 .ציתראות מדיניו או/ית דסומות מדיניה, דועב

ה :קר הבתטרומ
הלהיקהווז שפאהך רעמות בחאהשל  ודיקתפהאל ציטנוהפי ויצמשא ול נשה טמעהוום שייי כהלינת תבחי1.

.דויעסה להמינשל ה דועבהית כנבתי זכרמה יעד ליבכ

לש ודיקתפה לאציטנוהפי ויצמשא ובנית ועצקמה ייח הנשוםיימידת חינת לבת ציראה רקב ועיצב2.
.אחותה

בסיס כה להיקוב זושפאול ב הטיפארימתכל ות בחאה לשי דוקתפהאל ציטנוהפי ויצמשא ונ פערים בויהזי3.
. הפעריםצוםמות לצברהתעית כנלת

  

  

 

 דגם:המ
אות מרפוכן יים אטרהגריים וקומישי, הרייםאטסיכי הפים,לליהכלים החובתי כל את קיף ה תקרהב
 ת. חוזוהמלל  מכלב(ת חטיפוה )שפחהמאות ברית לתחנוה והילבק

 טה:שיה
 כת ערת מצעואמבספו ייאנים הנתו .שבמוחומ בנהה מוקרלי בת כצעואמך בערם יינתוניף האיסו

פורום ם ב"בריהחטח השמ יםבכיר יםציגנ תוףשיבעוד הסיהל מינמציג נ  ידיעלרך תערה הבק. שבתמוחמ
 ."להקהיז ובשפו באעיותקצות מנחיוי הרכזמ

 ה,חלהצרכת בב 

ןולבה זלא"ר ד 
תויעוצקת מונחיהה לקחלהמת הלנמ

רגנבזור אימגב' לי 
דועבסית ואיכות ושיררך כעמת הלנמ 

דודה ובטגב'                         
תועיוצקת מוינחהם וחתת מתאומת זרכמ                         

http://www.health.gov.il
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 :הרקהבי לכקים ברהפ

 אחותהשל  ודיקתפהאל ציטנופהי ויצמלית דסומה ציזרטידנטסוות מדיני: א' ק לח
 נהל/ת הסיעוד במוסד.ל מ שתוניםצגת נ והאולתשעות מצ באעודהסילת הנהק ביבדה יק זפר

 דיתמוסיות מדינרת הסד: 1רק פ
 בותערהתנית  תכנייתם ובעריוי פזיהם, רכיר צאיתום, קייצב י ממיפו: 2רק פ
תספומתווות ויימת קריגות חעולוד ופיעות סעולוע פיצו לבדעכון יעדוכה הדרה, שרהכ: 3רק פ

 ועיקצהמוק עיסת הליבת ללעעת מ
 

 
תאם בהבעו יקדע היכוניעדת/שרוהכת הדירון ותאופ, רות כשההי סוג :רה הבה

 ד( מוסד ביעוהס /תהלמנטת החלאו לו/ םחוזריהיות הנחל
 

 מעת לעת לליבת ומתווספותגות קיימותוד ופעולות חרישל פעולות סיעשום ה ויימעהט: 4רק פ
 ועיקצהמוק עיסה

 

 לותפעום השול ייב עשוה ומקרב: 5רק פ
 עיתקצות משירול כה עמירש: 6רק פ
שיות איאותרשת הרבוע לן ידדכו ועכותהדר / רותכשע היצו לבתוניםע ונידי מאגרל מיהונ: 7רק פ

 ריגותת חעולוע פיצולב
 

 דסומהות ד יחי /קותלחמום בשייו הטמעה: ק ב' לח
עוד  ותירהשון הת מאחות, ראיאחת האחול השאות תוצעאמד במוסת בנטיורלוות החידוק בייבדה יק זפר

 ברשומה הרפואית.
 תראיאחחות  לאחותהאשל ודי תפקל הציאפוטני היצוא מושן בנאלוש: 1רק פ

 רהשון הת מאחות לאחול ה שקודיהתפאל נציפוטי היצוא מושן בנאלוש :2רק פ

  :דסומה קותלחמלי טנוולרוה דתח במיייפק רכל פ

   .איתורפהה מושרוד ביעס תיס על בוקדיב 12-3ים קרות בפלאשה

 ופה דחאהרפוה ללקמחת בגוחרילות פעווד וסיעלות פעושום ת ייבחינ :3רק פ

 דים/ ילרים מבוגיות כללפוז אשקות מחלת בריגות חעולוד ופיעות סעולום פשות ייבחינ: 4רק פ

 דים/ ילרים מבוגיות וגקול אונשפוזת אלקומחת בריגות חעולוד ופיעות סעולום פשות ייבחינ: 5רק פ

 מרץול נת במחלקות לטיפ ופעולות חריגובחינת יישום פעולות סיעוד: 6רק פ

 טריריאפוז גאשקות מחלת בריגות חעולוד ופיעות סעולום פשות ייבחינ: 7רק פ

 דים/ילריםמבוגקום שיקות מחלת בריגות חעולוד ופיעות סעולום פשות ייבחינ: 8רק פ

טריכיאפסירך מע / טריכיאפסיפוז אשקות מחלת בריגות חעולוד ופיעות סעולום פשות ייבחינ: 9רק פ

 טוריבולאמ

 

 תלדום ויושיות נלקמחת בוחריגלות פעווד וסיעלות פעושום ת ייבחינ: 10רק פ

 להקהית הפאובמרות חריגלות פעווד וסיעלות פעושום ת ייבחינ: 11רק פ

 חהשפהמאות ברית לתחנות באחול ה שקודיהתפאל נציפוטי היצות מבחינ: 12רק פ
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 הרקהבי טרפ

וייניאפמוסד ומה
 

 
  דסומהשם 

  :סד ומהוג ס
ים לוחית י/ברטאגריים לוחית ב/ י ללכים לוחית ב

את רפמ ולים/חופת קאת רפמי/מוקשיים לוחית י/ברטאפסיכי
 רוציבהות אברי

 

   דויעסהמנהלת שם 
  זוחמוד ביעסהמנהלת שם 

  יבור(הצות אלבריו  החוליםופותקלי טוונלר)
 

 סדהמו גולס םאתהב תחפת האלש כל*
   זושפאסד ומות בטספר מימ
  זוחמטחים בומבספר מ
  ה אפרמטחים בומבספר מ
 לבריאותה חנבת הרותים ש ונוטות פע,קותופר תינסמ
 החשפמה

 

 סדהמו גולס םאתהב תחפת האלש כל*
    החוליםת בבימכותסומות אחיספר מ
  זוחמות בכמסומות אחיספר מ
  החשפמהות אלבריה חנ / תהארפמות בכמסומות אחיספר מ
 סדהמו גולס םאתהב תחפת האלש כל*
  דסומבות אחיהלל כמ  החוליםביתות בכמסומהות אחיה זוחא
   זוחמות באחיהלל כמ זוחמות בכמסומהות אחיה זוחא
החפשמהות אלבריה חנרפאה/תמות בכמסומהות אחיהז וחא
  האפרמות באחיהלל כמ

  

 סדהמו גולס םאתהב תחפת האלש כל*
 ללכמ  החוליםית בביתס על בסיהרשכה גרותוות באחיה זוחא
 דסומבות אחיה

 

ללכמ זוחמבסיסית ב על הרשכה גרותוות באחיה זוחא
 זוחמות באחיה

  

ה חנת/ ה ארפמבסיסית ב על הרשכה גרותוות באחיהז וחא
 ה ארפמות באחיהלל כמ החשפמהות אלברי

 

 הרקהב עימבצ

  דויעסהל מנשם נציגת 
   תועיוצקמות נחיה ורוםציג פשם נ
  תועיוצקמות נחיה ורוםציג פשם נ

  הרקהב ועיצך בארית
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 30%קל שמ -אחותה לשי עוקצמהאל ציטנופהי ויצמלית דסומה ציזרטידנטסוות מדיני: א' ק לח
/תהלל מנ שטייםוונ רלריםחומים וסמכת מהצגול ושאת תצעואמד ביעוהסלת הנהק ביבדה יק זפר

טי.ונרלותוב ר כחומ או מךמסשל בוי ת גיחייבת מיוביה חשובל ת. כוסד במעודהסי
 

 
 

מההתאה בק זבחל 7-1קים בפרדים להיגחס התייש לי חלבת היפו/ טחהשפהמת ריאו לבחנותתב רה:הע
 יבחן וייבדק בהלימה לתחומי פעילות אלו .. כל היגד  19מוד בעעים פישמוכפי רה הבקמי תחועת ארבל

 
 

 5%קל שמ –ית דסומות מדינירת דסה : 1 קרפ
 

  הערות לא כן קדנבהגד היה 
תשאול די ל יע    אשובנצהרת ומית דסומות מדינימת ייק 1.1

 עודהסית ל/הנמ
 יקודנ לאגד ליה    אשובנה ובכתית רגונאעית קצוה מחייו הני אוסדל מ נוהקיים  1.2

ות חאה לשי דוקתפהאל ציטנוהפ וייצמשא ולנה ובכתות סחיי התמתייק 1.3
 2019-2018 דויעסהשל ית נתשהה דוהעבית כנבת

   

 רסוםופה הפצ/ ות ודעמאת להעלות סדיומות יולעי/ פות לו פעעותוצמב 1.4
 ות חאה לשק וסעיהלליבת עת לעת מות ספוומתהות לוהפעשל 

   

 1.4יף בסעו וצגהשת ווילעיהפמחת אלועדת מתמא מת דוגייק 1.5
 
 

   

 יותדינמהי רמוח רואתי
אל ציטנוהפי ויצמשא וונ

מנהלת י ד יל עוצגהשי כפ
  וד:יעסה
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 5%קל שמ –   התערבותכניתיית תבנוים ר פעיוהיזם, רכי צרואיתיים, קהצב מי ומיפ: 2 קרפ

" לא"ומן סוה מידבלאכןקדנבהגד היה 
ה סיבציין ליש 

___________ 
ות ארפמ ואו/ות דיחי ואו/ות קלחמי  על פיםקיהצב מה לשי וה מיפשנע 2.1

ים רפעהוים כרהצחינת לבסד ומה
   

   יךלהלתים מסח/ כביםרמים מעו וגמיםדקמים מרוו גרדהוג 2.2
2.3

 איםצממי בוט ביו לידיאה בטמה משירהך ומת מיםדקמהים מרוהגה מכעד 
יים? קה מצבהי ובמיפים טלויים/בעותמשמו יהו

 תדדיהות חריאוות ו צדתוב עלשה רויא 

 עיוצקמק וסיפ  

 לופטמה רכיוות לצש ונגיינותמז 

 יעוקצמע ד יוןכדוע הלכשהשת רכי 

 תונירגאה כתמי 

 מכותסהו עילותהפי מוח תבתחרהלמאפשרת ות היגמנ

 חר א_____________________________________

5-1רג דמ

5-1רג דמ

5-1רג דמ

5-1רג דמ

5-1רג דמ

5-1רג דמ

אכלל ל = 1
ה מועטהבמיד =2
תיננויב הבמיד =3
הבה רבמיד =4
ה מאודבה רבמיד=5

2.4
יוט ביו לידיאבה טמה משירהך ומתים מסחה/  כבים המעמיםרוהגה מכעד 

?ייםקה מצבהי ומיפלטים בו/בייםתוו משמעהיוים אממצב
 

יותטשפמ תויעתבו לכותשהמות ששח

הדו בעבזמןבלת מגומס וע

ותחאהות לעיחב פרמלות ודעמדר הע

םיישים איאפיינמוות למסוגסר וחשת וחת

תולהההנמיכת  / תוניתרגאה כתמידר הע

 רתשאפמה אינש הדוהעבסביבת

הרורבית דסומות מדינידר הע

לועפן בדקיתפקף יהוות המאת סח לנות אחישל י שוק

רחא____________________________________

  

  

  

  

  

  

  

 

 

5-1רג דמ

5-1רג דמ

5-1רג דמ

5-1רג דמ

5-1ג מדר

5-1רג דמ

5-1רג דמ

5-1רג דמ

5-1רג דמ

אכלל ל = 1
ה מועטהבמיד =2
 תיננויב הבמיד =3
הבה רבמיד =4
ה מאודבה רבמיד=5

    מיםסחול בלטיפו  הפעריםצוםמה לצובכתות רבהתעית כנה תנתנב 2.5
 ההתערבותית כנתור אתי
מנהלת י ד יל עהוצגהש
 :דויעסה
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לליבת עת לעת מות ספוומתו יימותקות ריגחווד יעס ולותע לפעד יוןכד ע /ותיםו צכתרדה/ רה כשה: 3רק פ
 7.5%קל מש – ועיקצהמ קוסעיה
 

" לא"ומן סוה מידב לא כן קדנבהגד היה 
ה סיבציין ליש 

___________ 

 הדבמי
 תקילח

 ולותעופוד יעס תולוע לפעד יוןכדועה כרדה רה,שכהי כהלייימים תקמת 3.1
 שרותכה וןגכ)ק וסעיהלליבת עת לעת מ וספותומתו יימותקות ריגח
 ה/כרדהי רטונס/ ות דמול/ ות צילומסי /ות ישות מערשכה/ ת ווניעי
  (וד ועים כנדו / מעשיםדחים רזוחלחבת רה נוצתפייל במונים בכדע

    

      דסומוד ביעסהבהנהלת ים דועמתה רשכההי כהלית 3.2
 יהליכתל תוגמא דויתש
 תשרוכה של תוחיפו היינב

 דעי ינדכו ע /תושחד
  רסמופוש תולו לפעשרקהב

 
 
 
 

 

 – עיוקצמה קוסעיהלליבת עת לעת מות ספוומתוות מייקות ריגחווד יעסות לו פעלשום שייוה טמעה :4רק פ
 7.5%קל שמ
 

" לא"ומן סוה מידב לא כן קדנבהגד היה 
ה סיבציין ליש 

___________ 

 הדבמי
 תקילח

      וניתרגאה המרות בלועהפשל ום שיוי הטמעהי כהלייימים תק 4.1
     ית רגונאהה מרות בלוהפע לשום שייוה טמעה הליכילתוד ע תיייםק 4.2
     קתיתלחמה המרות בלועהפשל ום שיוי הטמעהי כהלייימים תק 4.3

הטמעהי כהליתיאור ת 
   :שוםייו

 
 
 
 

 

 דוקלא נילק רפ– ולותהפעום שיי על ובשמוה רקב: 5 קרפ
 

" לא"ומן סוה מידב לא כן קדנבהגד היה 
ה סיבציין ליש 

___________ 
שולש  בלוע בפתולוהפע שוםייחינת לבית דסומה רקבשל ך ילהע תוצב  5.1

  ונותרחאהים שנ
   

     י דסומה הרקהב יךלהמתות סקנמקת סהוים ח נתונותשל ניך ילהתע וצב 5.2
     הרקהבי אממצת וקב בעייםושינו שנע 5.3
     הממצאיוה רקהב יךלהכל תלוד ע תיייםק 5.4

 יוישינ יךלהלתמא גוד
  ה רקהבי אצממות קבבע
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  דוקלא נילק רפ  ית ועקצמ רותישכ על הרשמי: 6 קרפ

"לא"ומן סוה מידב  לא כן קדנבהגד היה 
ה סיבציין ליש 

___________ 
  ית עוקצמות רשיכ על הרשמילי דסומרט דטנסים קי 6.1

 ותחאע ד יייענונרות/רשכהו לגדיר אימר שארט דטנסים יק : הרההב
 ות רו תדיזיאובבדת וע אהיו ר באמתלאם  בהתצעלבה כצרי

   

 אשובנים וותהצשל  יתועצקמות רשיכ על הרשמילים כהלייימים תקמת 6.2
  אחותהשל  עיוקצמהאל ציטנוהפ וייצמ
  דועו יותולצמות, סידמולע, ד יוןכדן ועולריענים כהלילתה וונכה*

   

 ל עהרשמיי כהליתיאור ת
  עיתוקצמות רשיכ

 
 
 
 

 

 5%קל שמ –   ידעוןי ריענכהלית/ ות רשכההע ויצלבים נתונוע די מירול מאגהני: 7 קרפ
" לא"ומן סוה מידב לא כן קדנבהגד היה 

ה סיבציין ליש 
___________ 

ות אחיהלל כ לש שרותכההי עויצות בדוא זכורמע די מיסהלים בסיומנ 7.1
  קוסיהעלליבת ות ספוומתהות ריגחו אוד יעסות לועע פויצלב

   

  /הידען וכד עאתור ות לעבשרדות נאחיהמי מע מתריהן וגנמנים קי 7.2
 שת רד הנהרשכהה

 יקודנ לאגד ליה  

     יגותרחת ולו פעעויצלבות אשרהקת נפהלדר וסמן וגנמנים קי 7.3
 לוהי ניכהליתיאור ת

ות רשכהלחס יימתהע דימ
 ות אשרהלו
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 70%קל שמ –סד ומהות ד/יחיקותלחמבות חאהשל  ודיקתפהאל ציטנופהי ויצמ לשום שייוה טמעה: 'ק בלח 
עוד  ותירהשון הת מאחות, ראיאחת האחול השאות תוצעאמד במוסת בנטיולווהרדות יחיק ביבדה יק זפר

 ברשומה הרפואית.

 איתרחאות חאלות חאהשל י דוקתפהאל ציטנוהפ וייצמשא ובנן ולאש: 1 קרפ
" לא"ומן סוה מידב לא כן  קדנבהגד היה 

ה סיבציין ליש 
___________ 

 ת"וחאהשל  ידוקפ התלאציטנוהפ וייצמא "שובנוד יעסההל מנזר וח 1.1
 הארפמ ה/דיחי/ ה קלחמה לשי דוע הסיהצוות ות בפניוצשיבת יוצג בה

   

לליבת עת לת ו מעספו שנולותעהפז וכ"רישא ובנוד יעסההל מנזר וח 1.2
 הצוות ות בפניו צבתשי ביוצגהכת" מסומהות חאהשל י ועצקמהק וסעיה
 הארפמ ה/ד יחי/הקלחמהשל  ודייעסה

   

/ ה קלחמה  צוותת בפניווצשיבת  ביאשובנים סדיומה  הנהליםווצגה 1.3
 הארפמ ה/דיחי

 יקודנ לאגד ליה  

ות ריגחות לועופוד עות סילועום פשייל כביםמעהים מרוגהה מכעד  1.4
 ויהוים אממצבי וט ביו לידיאב – הטמה משירהך ומתה קלחמב
 ?ייםקהצב מה וימיפלטים בויים/בעותמשמ

יותטשפמ תויעתבו לכותשהמות ששח
הדו בעבזמןבלת מגומס וע 

ות חאהות לעיחב פרמלות ודעמדר הע 

םיישים איינאפימוות למסוגסר וחשת וחת 

הלותההנמיכת  / תוניתרגאה כתמידר הע  

 רתשאפמה אינש הדוהעבסביבת 

אשובנ הרורבית דסומות מדינידר הע  
לועפן בדקיתפקף יהוות המאת סח לנות אחישל י שוק 

  
  

 

 

 

 

 

 

 דקוינ לאגד ליה 

 

 5-1רג דמ

 5-1רג דמ

 5-1רג דמ

 5-1רג דמ

 5-1רג דמ

 5-1רג דמ

5-1רג דמ

 אלל ל= כ 1
 ה מועטהבמיד =2
 תיננויב הבמיד =3
 הבה רבמיד =4
ה מאודבה רבמיד=5

 

 לשה טמעהוום שיי אשובנע ד יניוכד ע /רותשכהלי חלקתמוד ע תיייםק 1.5
  ת.ו מעת לעספו שניגותרחות לוופע דויעסות לופע

   

וד יעלתמא גודהצגת 
  ידעוןכד/עהרשכה

  /דויעסעולת ע פויצלב
 שי אנללכלה ריגחה לופע
 הצעושבה קלחמות בוהצ
ים השנש ולשך להמב
 ונותרחאה

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  :ה רהע

19וד מה לעמאובהתות חאהות לעיי פמוחלתאם המות וןלאשסח וינ לבחות ה/טיפחשפמהות אברילות חנבת
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 הרושהן מות חאלות חאהשל י דוקתפהאל ציטנוהפ וייצמשא ובנן ולאש :2 קרפ
" לא"ומן סוה מידב לא כן קדנבהגד היה 

ה סיבציין ליש 
___________ 

ת"וחאהשל  ידוקתפהאל ציטנוהפ וייצמא "שובנוד יעסההל מנזר וח 2.1
  וות צבתשי ירתסגמך בוצג בפניה

    

ליבת לעת לת ו מעספו שנולותעהפז וכ"רישא ובנוד יעסההל מנזר וח 2.2
  וות צבתשי ירתסגמך בוצג בפניהכת" מסומהות חאהשל י ועצקמהק וסעיה

   

טל רו / בפ הבריאותדרשמאתר   בולאים רזוחור איתת ב/אתמצמה את/ 2.3
 י רגונאה

   

 יקודנ לאגד ליה    וותצשיבת  ירתסגמבך ייפנו בוצגה אשובנים סדיומהים לההנ 2.4
 שותדחות ריגחווד עות סילועע פוצע לביד יוןכד ע /הכרדה / הרשכהבלת ק 2.5

  קוסעיהלליבת ו ספוושהת
 – וכןה דבמי  

 הדשתח יפ
 פירוט .

 

 

  :ה רהע

19וד מה לעמאובהתות חאהות לעיי פמוחלתאם מותהן ולאשסח וינ לבחות ה/טיפחשפמהות אברילות חנבת
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 :סדהמו תידויח  /תוקחללמ ינטרלוו והבמיד תחפיי ק פרכל *

   פה דחואה רפוה ללקמחבת ריגות חעולוד ופיעות סעולום פשות ייבחינ :3רק פ

 (  להפעו לכליות פואת רושומר 2של עוד ן תיהכילש  ) ימכתוסמחות  לאעוד סיתעולופ

 2ופל טמק תי 1ופל טמק תי  כתמסומ אחותלוד יעסות לופע 
     :לופטמהשל ות חרונאות רספ 4ו  יבותי תשאר 
   : כתמסומהות חאהשם  
 שבת:חוממהה מושרוד ביעיים תק
  עודית יאעוד/ית  עודית יעוד/אית OTC ופותרן תמת על הטלחה 1.

  עודית יעוד/אית עודית יעוד/אית  הופחדה אורפלות קלחמלד בשו הזחי מולצילופל טמית הפני 2.

ות כרות מעצעמא בזושפאגר בומבופל טמלו סקתהפון חמצן מת על הטלחה 3.
 הכומה נמזרי

  עודית יעוד/אית  עודית יעוד/אית

___________  "הבי"ס השד תחפי "עודית י"א יילו מכלב*

 הופחדה אורפב רתכומות מלהשתגרת וכת במסומ אחותלוד יעסות לופע 
 ( להעול פלכיות פוא רמותשור 2של עוד  תיהכיןש ל) י

 2ופל טמק תי 1ופל טמק תי הופחדה אורפב רתכומות מלהשתגרת וכת במסומ אחותלוד יעסות לופע 
   ופל:טמהשל ות חרונאות רספ 4ו  יבותי תשאר 
   :הופחדה אורפרת בכומות מלהשתגרת וב כתמסומהות חאהשם  
   :בתשחוממהה מושרוד ביעיים תק
  עודית יעוד/אית דיעות יעוד/אית וריד וות בופר של תףחדה בקרזה 1.
  עודית יעוד/אית דיעות יעוד/אית  שתןהית חולפשלנתר  צסתכנה על הטלחה 2.
 פליםוטמאב בכול בכטיפ DIPYRONE ואו/ OXYCODONEן מת על הטלחה 3.

 ואית דופטרואה עי עם בלדים ביאבכול בכטיפוית דופטרואה עי עם בגריםומב
  הויוכ

  עודית יעוד/אית דיעות יעוד/אית

ים לופטמל AEROVENT ו VENTOLIN לשה צילהאינון חמצן מת על הטלחה 4.
 עיםודויית כרונות אירחלת מו אה מטסאמים לובסכם עיודהיה משיר נוצקעם 

 ות סימפוני יבחרמופלים בטמכ

  עודית יעוד/אית דיעות יעוד/אית

 ת,והקות לחב/ םרכידונת אחר תאלש גב רקמופל טמרדת וה על הטלחה 5.
  הופחדה אורפלה קלחמלה שפונ

  עודית יעוד/אית דיעות יעוד/אית

 ___________ "הבי"ס השד תחפי "עודית י"א יילו מכלב*

 יקודנ לאל סעיףה ופחדה אורפבכרת ומות מלהשתגרת וכת במסומות חאלות ריגחות לופע
 האשרהום קי הלועהפע ויצב הופחדה אורפבכרת ומות מלהשתגרת וכת במסומות חאלות ריגחות לופע 

 שיתאי
 :הופחדה אורפרת בכומות מלהשתגרת וכת במסומהות חאהשם  

 
  

 לא / ן כ אל/ ן כ  הצילדפיברי 1.
 ___________ "הביס" השד תחפי "א"ל יילו מכלב*
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 לדים י /גריםומבות לליכז ושפאות קלחמות בריגחות לוופעוד יעסת ולו פעשוםייחינת ב: 4 קרפ
 ה ( עול פלכליות פואת רושומר 2של עוד ן תיהכילש  ) ימכתמוסחות  לאעוד סיתעולופ

 2ופל טמק תי 1ופל טמק תי  כתמסומ אחותלוד יעסות לופע 
   ופל:טמהשל ות חרונאות רספ 4ו  יבותי תשאר 
   : כתמסומהות חאהשם  
  :בתשחוממהה מושרוד ביעיים תק
 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית OTC ופותרן תמת על הטלחה 1.

 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית דב בלםיגרבו מתקוחלבמ קיבדי* וזליםלפת נזהוי רי פריפדוריי ורעיחלת הת 2.

 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית  מכותסומות אחיי  שת בידידםן מת 3.

ות כרות מעצעמא בזושפאגר בומבופל טמלו סקתהפון חמצן מת על הטלחה 4.
  הכומה נמזרי

 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית

 דרשמ"ל כמני ו ע"ל ורהותשות לועע פוצי לבישה איוולמלוב כתור שן אימת 5.
 ות אהברי

 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אתי

 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית  ואירפול  טיפמתןך רוה לצלגבהתרת הו אית ס פיהלגבהדבר ה בטלחה 6.

 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית הייושנה שונארה רגדמלחץ י צעות בפחשמו שותבחביול  על טיפהטלחה 7.
 ___________ "הבי"ס השד תחפי "עודית י"א יילו מכלב*

 דקוינ לאיף לסעמכת סומות חאלות ריגחות לופע
 האשרהום קי הלועהפע ויצב מכת סומות חאלות ריגחות לופע       

 שיתאי
 :כתמסומהות חאהשם  

 
  

 לא / ן כ לא/ ן כ )Deep Suction ) מה שי הנהמקנה קומ עהשאיב 1.

___________  "הביס" השד תחפי "א"ל יילו מכלב*
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 הקלחמלדים י /גריםומבי וגלוקך אונרות מעדויחיות קלחמות בריגחות לוופעוד יעסת ולו פעשוםייחינת ב: 5 קרפ
  יולוגקואונטמהן וכמ/ י ולוגקן אונוכמ/ ות וגילוקואונטמהה קלחמ/ ות וגילוקאונ

 (  הלו פעלכלות ואירפות מושר 2של וד ע תייןכהלש י) ת כמסומ אחותלוד יעסות לופע
 2ופל טמק תי 1ופל טמק תי  כתמסומ אחותלוד יעסות לופע 
   :ופל טמהשל ות חרונאות רספ 4ו  יבותי תשאר 
     :כתמסומהות חאהשם  
 שבת:חוממהה מושרוד ביעיים תק
 דעוית יעוד/אית דיעות יעוד/אית OTC ופותרן תמת על הטלחה 1.

 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית  י זכרמוריד ומנתר  צאתוצה 2.

 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית  מכותסומות אחיי  שת בידידםן מת 3.

ות כרות מעצעמא בזושפאגר בומבופל טמלו סקתהפון חמצן מת על הטלחה 4.
  דב בלםיגרבובמ ופוזש אתקוחלבמ קק ריבדי* הכומה נמזרי

 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית

 ___________ "הבי"ס השד תחפי "עודית י"א יילו מכלב*

   היולוגקבאונכרת ומות מלהשתגרת וכת במסומות חאלות ריגחות לופע

 ה ( עולל פ לכאיותרפו מותשור 2של עוד  תיהכיןש ל) י

 2ופל טמק ית 1ופל טמק תי היולוגקבאונכרת ומות מלהשתגרת וכת במסומות חאלות ריגחות לופע  
   :ופל טמהשל ות חרונאות רספ 4ו  יבותי תשאר 
   :הוגילוקרת באונכומות מלהשתגרת וכת במסומהות חאהשם  
  שבת:חוממהה מושרוד ביעיים תק
 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית וריד ולות ופר של תףחדה בקרזה 1.
 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית  דוריולות ופילח רכות ומעזיכרמוריד ותר בצנלות ופר של תףחדה בקרזה 2.
 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית  ווצרימונת דם מזה הצלבה,ווג סלאיבת דם ש 3.

 ___________ "הבי"ס השד תחפי "עודית י"א יילו מכלב*

 

 דקוינ לאיף לסע  הוגילוקבאונ כרת מומותשתלת הבוגרכת סמת מוואחת לריגות חעולופ

האשרהום קי  הלועהפע ויצב   היולוגקבאונכרת ומות מלהשתגרת וכת במסומות חאלות יגרחות לופע 
 שיתאי

 :הוגילוקבאונרת כומות מלהשתגרת וכת במסומהות חאהשם  
 

  

 לא / ן כ אל/ ן כ וריד ולות ופר של תףחדה בקרזה 1.

 לא / ן כ אל/ ן כ  דוריולות ופילח רכות ומעזיכרמוריד ותר בצנלות ופר של תףחדה בקרזה 2.

 לא / ן כ אל/ ן כ  ווצרימונת דם מזה הצלבה,ווג סלאיבת דם ש 3.
 ___________ "הביס" השד תחפי "א"ל יילו מכלב*
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מרץ נול לטיפות קלחמות בריגחות לוופעוד יעסת ולו פעשוםייחינת ב: 6 קרפ 
 ה ( עול פל לכאיותרפוות שומר 2של עוד ן תיהכילש  ) ימכתמוסחות  לאעוד סיתעולופ

 2ופל טמק תי 1ופל טמק תי  כתמסומ אחותלוד יעסות לופע 
   :ופל טמהשל ות חרונאות רספ 4ו  יבותי תשאר 
   : כתמסומהות חאהשם  
 שבת:חוממהה מושרוד ביעיים תק
 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית  י זכרמוריד ומנתר  צאתוצה 1.
 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית  מכותסומות אחיי  שת בידידםן מת 2.
 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית ואירפול  טיפמתןך רוה לצלגבהתרת הו אית ס פיהלגבהדבר ה בטלחה 3.
 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית  שותרהפשאיבת ך רו לצמנשםמה לוחק ווניתור חיב 4.

 ___________ "הבי"ס השד תחפי "עודית י"א יילו מכלב*

  פ.י.ת.י /םלדי י /לבושמרץ מל נובטיפ רתכומות מלהשתגרת וכת במסומ אחותלוד יעסת ולופע
 ה (עולל פ לכאיותרפו מותשור 2של עוד  תיהכיןש ל) י

רץ ל נמטיפוב רתכומות מלהשתגרת וכת במסומ אחותלוד יעסות לופע 
 / פ.י.ת.ידים לב / ילמשו

 2ופל טמק תי 1ופל טמק תי

   :ופל טמהשל ות חרונאות רספ 4ו  יבותי תשאר 
 / ולבמשרץ ל נמטיפוברת כומות מלהשתגרת וכת במסומהות חאהשם  

 .י: .תפ.י / דיםיל
  

   :בתשחוממהה מושרוד ביעיים תק
 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית  קירועו קאת וצה 1.
 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית  ווצרימונת דם מזה הצלבה,ווג סלאיבת דם ש 2.
 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית דוריולות ופר של תףחדה בקרזה 3.

 ___________ "הבי"ס השד תחפי "עודית י"א יילו מכלב*

 

 י ת./ פ.י.ים דל י /לבושמרץ מל נובטיפכרת ומות מלהשתגרת וכת במסומות חאלות ריגחות לופע
 יקודנ לאיף לסע

רץ ל נמטיפוב רתכומות מלהשתגרת וכת במסומ אחותלוד יעסות לופע       
 / פ.י.ת.ידים לב / ילמשו

 האשרהום קי הלועהפע ויצב
 שיתאי

 / ולבמשרץ ל נמטיפוברת כומות מלהשתגרת וכת במסומהות חאהשם  
 .י: .תפ.י / דיםיל

  

 לא/ ן כ  אל/ ן כ שם מנמה לגמיך רוה לצמש הנרשיכממת אהת 1.
 ___________ "הביס" השד תחפי "א"ל יילו מכלב*
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 י רטאגריז ושפאות קלחמות בריגחות לוופעוד יעסת ולו פעשוםייחינת ב: 7 קרפ
 ה (עול פלכליות פואת רושומר 2של עוד ן תיהכילש  ) ימכתמוסחות  לאעוד סיתעולופ

 2ופל טמק תי 1ופל טמק תי  כתמסומ אחותלוד יעסות לופע 
   ופל:טמהשל ות חרונאות רספ 4ו  יבותי תשאר 
   : כתמסומהות חאהשם  
 שבת:חוממהה מושרוד ביעיים תק
 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית OTC ופותרן תמת על הטלחה 1.

 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית םזליולפת נזהוי רי פריפדוריי ורעיחלת הת 2.

ות כרות מעצעמא בזושפאגר בומבופל טמלו סקתהפון חמצן מת על הטלחה 3.
 הכומה נמזרי

 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית

 דרשמ"ל כמני ו ע"ל ורהותשות לועע פוצי לבישה איוולמלוב כתור שן אימת 4.
 הבריאות

 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית

 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית  הייושנה שונארה רגדמלחץ י צעות בפחשמו שותבחביול  על טיפהטלחה 5.
 ___________ "הבי"ס השד תחפי "עודית י"א יילו מכלב*

 

 רגבומה הלוחול ב / טיפהטריאגריב רתכומות מלהשתגרת וכת במסומ אחותלוד יעסות לופע
 ה (עולל פ לכאיותרפו מותשור 2של עוד  תיהכיןש ל) י

 2ופל טמק תי 1ופל טמק תי הטריאגריב רתכומות מלהשתגרת וכת במסומ אחותלוד יעסות לופע 
   ופל:טמהשל ות נורחאות רספ 4ו  יבותי תשאר 
   :הטריאגרירת בכומות מלהשתגרת וכת במסומהות חאהשם  
  שבת:חוממהה מושרוד ביעיים תק
 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית  שתןהית חולפשלנתר  צסתכנה על הטלחה 1.
 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית ןהשתית חולפשלנתר  צאתוצה על הטלחה 2.
 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית  טנירול פקוטורלפאם  בהתם,שמנמה לגמיך רוה לצמש הנרשיכממת אהת 3.

 ___________ "הבי"ס השד תחפי "עודית י"א יילו מכלב*
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 ים דל/יגריםומבום קשיות קלחמות בריגחות לוופעוד יעסת ולו פעשוםייחינת ב: 8 קרפ
 ה( עולל פ לכאיותרפו ותשומר 2של עוד ן תיכילהש ת )יסמכמוחות  לאעוד סיתעולופ

 2ופל טמק תי 1ופל טמק תי  כתמסומ אחותלוד יעסות לופע 
   :ופל טמהשל ות חרונאות רספ 4ו  יבותי תשאר 
     :כתמסומהות חאהשם  
 שבת:חוממהה מושרוד ביעיים תק
 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית OTC ופותרן תמת על הטלחה 1.

 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית  קוםשיות בכמסומות אחילן השתית חופלשלנתר  צסתכנה על הטלחה 2.

 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית םוקשיות בכמסומות אחילן השתית חולפשמנתר  צאתוצה על הטלחה 3.

 הלפשו נאה קוזשניום טסורטסורית גצינשל ה רזחהו אה לפחה על הטלחה 4.
  הלועהפע ויצוב

 דיעות יאעוד/ית דיעות יעוד/אית

דרשמ"ל כמני ו ע"ל ורהותשות לועע פוצי לבישה איוולמלוב כתור שן אימת  5.
 הבריאות

 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית

 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית  הייושנה שונארה רגדמלחץ י צעות בפחשמו שותבחביול  על טיפהטלחה 6.
 ___________ "הבי"ס השד תחפי "עודית י"א יילו מכלב*
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 טריאיכך פסיר / מעטריאז פסיכיושפאות קלחמות בריגחות לוופעוד יעסת ולו פעשוםייחינת ב: 9 קרפ
 טוריבולאמ

 ה( עולל פ לכאיותרפוות שומר 2של עוד ן תיכילהש ת )יסמכמוחות  לאעוד סיתעולופ

 2ופל טמק תי 1ופל טמק תי  כתמסומ אחותלוד יעסות לופע 
   ופל:טמהשל ות חרונאות רספ 4ו  יבותי תשאר 
   : כתמסומהות חאהשם  
 שבת:חוממהה מושרוד ביעיים תק
 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית OTC ופותרן תמת על הטלחה 1.

ות חאי ד יל עטריאיכז פסיושפאופלים בטמוד דיובית כנמה לגבה ל עהארוה 2.
 ית ארחא

 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית

 ___________ "הבי"ס השד תחפי "עודית י"א יילו מכלב*

 

 ירוטלומבאך רעמ/ ה להיקה בטריאפסיכי ברתכומות מלהשתגרת וכת במסומ אחותלוד יעסות לופע 
 ה (עולל פ לכאיותרפו מותשור 2של עוד  תיהכיןש ל) י

 2ופל טמק תי 1ופל טמק תי הטריאפסיכי ברתכומות מלהשתגרת וכת במסומ אחותלוד יעסות לופע 
   ופל:טמהשל ות חרונאות רספ 4ו  יבותתי שאר 
   :הטריאיכרת בפסיכומות מלהשתגרת וכת במסומהות חאהשם  
   :בתשחוממהה מושרוד ביעיים תק
ה, דרחי דות, נוגיטלפורוית נוופרן תמתשל ה חתהפאו ה רצי על עהטלחה 1.

 י טנרול פקוטורלפאם  בהתןואכדי דונוגוח רצב מוב יצמ
 דיעות יעוד/אתי דיעות יעוד/אית

הרזות כעוניסקינרי פטאנות ופר של תמית פעדחה מנספת וה על הטלחה  2.
  טניר פלוקוטורלפאם  בהתהשונאר

 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית

אם בהתה שונארה רזה כעדרחות דות נוגופר של ת פעמידחן מת על הטלחה 3.
 טנירול פקוטורלפ

 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית

אם  בהתונירכי פתוריפול תטלות רושקהה דמעבות קע בדיויצ על בהטלהח 4.
 י טנרול פקוטורלפ

 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית

 ___________ "הבי"ס השד תחפי "עודית י"א יילו מכלב*
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  לדותווי שיםות נקלחמות בריגחות לוופעוד יעסות לו פעשוםייחינת ב: 10 קרפ
 ה( עולל פ לכאיותרפוות שומר 2של עוד ן תיכילהש )י מכתמוסחות  לאעוד סיתעולופ

 2ופל טמק תי 1ופל טמק תי  כתמסומ אחותלוד יעסות לופע 
   ופל:טמהשל ות חרונאות רספ 4ו  יבותי תשאר 
   : כתמסומהות חאהשם  
  :בתשחוממהה מושרוד ביעיים תק
 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית OTC ופותרן תמת על הטלחה 1.

 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית םזליולפת נזהוי רי פריפדוריי ורעיחלת הת 2.

 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית תוכמסומות אחיי  שת בידידםן מת 3.

 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית ופא ראת רוהלא ל  ANTI D וןסן חימת 4.

 ___________ "הבי"ס השד תחפי "עודית י"א יילו מכלב*
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 הלהיקהות ארפמות בריגחות לוופעוד יעסות לו פעשוםייחינת : ב11 קרפ
 ה( עולל פ לכאיותרפוות שומר 5של עוד ן תיכילהש ת )יסמכמוחות  לאעוד סיתעולופ

 2ופל טמק תי 1ופל טמק תי  כתמסומ אחותלוד יעסות לופע 
   ופל:טמהשל ות חרונאות רספ 4ו  יבותי תשאר 
     :כתמסומהות חאהשם  
 שבת:חוממהה מושרוד ביעיים תק

 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית OTC ופותרן תמת על הטלחה1. 

 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית םזליולפת נזהוי רי פריפדוריי ורעיחלת הת 2.

 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית NaCl 0.9%  עםוריד פריפריושטיפת  3.

 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית הייושנה שונארה רגדמלחץ י צעות בפחשמו שותבחביול  על טיפהטלחה 4.

 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית Heparin ות עםופילחות כרומעי זכרמוריד ותר בשטיפת צנ 5.

 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית ים גרתישים חיסונן מת על הטלחה 6.
 ___________ "הבי"ס השד תחפי "עודית י"א יילו מכלב*

 וניתשארה אורפב רתכומות מלהשתגרת וכת במסומ אחותלוד יעסות לופע
 לה(עול פ לכאיותרפו מותשור 5של עוד תיכין להש )י

 2ופל טמק תי 1ופל טמק תי  וניתשארה אורפב רתכומות מלהשתגרת וכת במסומ אחותלוד יעסות לופע       
   ופל:טמהשל ות חרונאות רספ 4ו  יבותי תשאר 
   :וניתשארה אורפרת בכומות מלהשתגרת וכת במסומהות חאהשם  
   :בתשחוממהה מושרוד ביעיים תק
  : OTCירשיכתות צעמארגית בלאה עפוע תקר על החבפריול טיפ 1.

 הרגעהלי מוקמול ן טיפמת א.
 השונארה רזי לעמינטסהיי טאנו מכי פתורי תטמוטמפול סין טיפמת ב.
 י מטסיס/ ומיקמול  הטיפסוגי ושינ ג.
 יפתוריפול תטקת סהפ ד.

ול ח יאלשה דרת, במיוקש לבירד הנאלימהמינין מזהק ראת פן ייות לצחאהעל 
 לופטמה מצבי בושינ

 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית

 מה:סטבאטיפול  2.
 שונה רארהלעזלין ריקאו בלין וונטועם יה לצאינהלת התח א.
 מהבימיות לצאינהפר מסינוי ש ב.
כיח מוגלתי, ה מלווה באסטמהתקף אשר  כיוטיטיבל אנטיפולת התח

 ירטנל פטוקופרום להתאב

 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית

 ___________ "הבי"ס השד תחפי "עודית י"א יילו מכלב*

 ה :ערה

  בד בל זהחוםת תדקה בוקרשהביוון ה כעולל פ לכאיותרפומות שור 5קו יבדלה קהית הפאובמר
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 החשפמהות אירלבות חנבתות חאהשל ים זיכרמות לעיי פמוחתחינת : ב12 קרפ
 ה( עולל פ לכאיותרפומות שור 10של עוד ן תיהכי לישת )סמכ מוחותלא לותפעיי חומת

 2ופל טמק תי 1ופל טמק תי  כתמסומ אחותלוד יעסות לופע 
   ופל:טמהשל ות חרונאות רספ 4ו  יבותי תשאר 
   : כתמסומהות חאהשם  
 בת:שחוממהה מושרוד ביעיים תק
 ה דחר ליאלן ושארור ק בביהקה להנכרדהוד יעת - הקההנ 1.

 פותבטי הקבהנ הכתמיו הגנה, קידום: "רוציבהות אי ברישירות רזוחלאם בהת
 6/2017לב" ח

 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית

 רחאלה להיקרכב בומהיפול בפג טך שמהלות נחיה דויעת – בכרומפג ול בטיפ 2.
 םוליחהית מבו רורחש

 עם בפגיםו כביםרומ בילודים לופוהטי קבה "המעאורפהל מנזר וחלאם בהת
 20/2016ה" להיקל זושפאמ רםורחש

 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית

 הדחר ליאלן ואכלדי ןוככת סירהעוד יעת - הדחר ליאלן ואכלדין וכשים בסינ 3.
 הכרהע ,  התערבותכנית ותהכתמיות חשיות רבלן וכגם סידוהשלדת ובי
  ייםטוונלרהים מרולגה ייפנהח/ווודישת דוחמ

 וןירהב וןאכלדי וןכיסב שיםנ רואית: "רוציבהות אי ברישירות רזוחלאם בהת
 3/2014ה" דלי רחאלו

 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית

 לשים רקמודים בלייבקר סות קלבדיזר וחום דיגע ויצב –ים דולייקר סקת בדי 4.
 ב. קוהמעה כרדהה דויעות תרבלות וליגבת וקות בדיאוצת

 של דםקומ יוהיזל יילודיםב הרקיס קות"בדיה אורפהל מנזר וחלאם בהת
  2/2018ת"ויולוגאימונו יותלוטבמ, יותרינקודנא חלותמ

 דיעות יעוד/אית דיעות יעוד/אית

 ___________ "הבי"ס השד תחפי "עודית י"א יילו מכלב*

 

 ה :ערה

 בד  בל זהחוםת תדקה בוקרשהביוון ה כעולל פ לכאיותרפומות שור 10קו יבדחה שפהמאות בריה לתחנב
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