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 םמחיוהמ ות/חאל ה שועיצמקהוק יסע הליבת
 

  רקע:

 ,יתלמהעו מהמג להומבד ויהסיכלואו השל תאוריהב כיור ציםדלג אל,שר ינתדיבמ

 רתג אעם דודתמלה נת מ עלה.ייוסלוכהא תנודקהז של ביתונכר האהחלוהת מתעצמת

ה כר הוךמתם ונישוה ואחל תניייאפ מותבעלת יווסכלאוה למענת לתת מנעל ה וי זותמעמש

ר אול ויםופלמט לתיכואי ועיקצ מנהמע תת לותכול יה,מאימת השרהכ תןינבה ת,יואח כי

 םניבש ותיאבר הרדמש דםמק ם,עולב ותיאבר ותרכמעל NP  –  השל תןומתר ווןסיניה

 .ץאר ביםדיחויי היםרכלצ תואמהת וך תאל,שרבי גם ידפקהת של ועתטמ הותונחרהא

ה כלשה יבעל ,יםירבכ ותחיא ויםאח לשראפהמ דיחויי לולס מתח פוך,לכ אםהתב

 םתאבה ודסיע ביםדייעו ייםומתחב ותמחהתל ,מהאימת השרהכ ובהרח יתדמאק

. 2013 - "דשעהת ,ודסיע בחהומ מארתו ורישא - עם הותיאבר ותקנבת בעונק שיםומתחל

כל  בויישהר ורהכש היךהל את ותירסדומ םחיומהמ ות/אח הארו תאת ותעגנמ אלו ותקנת

 ה.ינמד ביםכרמו הותחיומהממי חות

 

  :יםמחמו הותח/האשל ק יסוהעי קרעי

 ליפולט רשנדה יפולטי הףרצ ה עלרהישמ וליפוהט הולני לתיויכ איצועמק נהמע תןמ

תן  מם,יי חותיכוא מייו ום יודפק תשרפיא שצבלמ להמח הוןאיז וותיסוו ותרב לפל,טובמ

ל  ששראפ הכל כדםוק מורית אכן ואיורפ ותצו וותפחמש ם,פליטו מכתדרוה נהווהכ וץ,ייע

  ול.טיפך משלהתו ייהפנל ופטוהמשל בו מצ בותריגח

 :יםוללכ םחיומהמת ו/אח השל דיקיתפ מלקח

 בומצת רכהעל וטופהמת יקבד

 קבמען וחואבת קודילבת יוהפנ

 תיופולטית אוור התןומול טיפת ניתכת ביעק

 יפתרוהתול טיפ הוןאיז

 עהקבשנול טיפ היתכנמתק חלכם ייודיחם יוליטיפוע יצב

 םמיטומפסיון איז

 ףוסי נוארפר רוביאו ול טיפך משלהפל טוהמת ייהפנ

 אי ורפ הותצו ולתופחמש, לפלטולמוץ ייעתן ומה רכהד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עלת צלוואמת יוכוסמ הת.יומחמום חו תכלי לודיחן יאופ בדרמוגת יוכוסמ ברההכ היךהל 
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ות ויות המוגדרכפירוט הסמ

 םמומחי/ות האחסוק של הבליבת העי

חומים בחלוקה לת

 

 

  

3 ךתומטיפול מומחים בות אח/ויות סמכ ..........  

4הגריאטרימומחים בות אח/ויות סמכ  ............  

6פגיםמומחים בות אח/ויות סמכ  ...................  

9הורגיכירמומחים בות אח/ויות סמכ  .............  

  ................12 תסוכרמומחים ב ת אח/ותיוסמכו

  ...................13 כאבמומחים בות אח/ויות סמכ

15בקהילהומחים ת מת אח/ויוסמכו  ...............  

21םיקובשומחים ת מת אח/ויוסמכו  ...............  
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 ךומת יפולבט יםאח/ות מומח תיוסמכו
 

 
 רמספ

 ךמ תוטיפולב סמכויותורידסי
 תדיוחו ייערותה

 ם סייגיע/צולבי
 העוללפ

 תתקנור/חוזבעיגון 

1 

וי ינושה סקהפון איזה, חלהת
ת ובעי ביםקיתי רופ תפולטי
 סוגן, נומי: תבולרה, ינש
  תן  מטתשי, וירכשת

 88/2011ד, יעוהסהל ינמ 

2 
תי פרו תפולטיוי ינושה חלהת

: תבולרת אוהקובת ילובחב
 תן מטתשיר, שיתכוג  סון,ינמ

 88/2011ד, יעוהסהל ינמ 

3 

 תירופ תפולטישל ה חלהת
 בשלשול

 יתטלרקה יקבדוע יצב
 ה,וא צניאבר תואיל
 פולטי התן מרםט

 תירופהת

 88/2011ד, יעוהסהל ינמ

4 

תי פרו תפולטיוי ינושה חלהת
ן, נומי: ותרבת לרוציבעם ייק
 ןמת הטתשיר, שיתכוג ס

 טגןרנם ילולצה ניהפ
 ם,יימעת ימחסת ליללש

 פולטי התן מרםט
 תירופהת

 88/2011ד, יעוהסהל ינמ

 בימצ בטן בוםצילה לניהפ 5
 ת רוציע

 88/2011ד, יעוהסהל ינמ 

 תירופ תפולטישל ה חלהת 6
 בסטרואידים

 88/2011ד, יעוהסהל ינמ 

7 
ל יפו טשלה סקהפה, חלהת
י  אול,לב בבימצ בוםאליבו

 ותהזיט ושק

 88/2011ד, יעוהסהל ינמ 

8 
ט ונספופובי בפולטי הלתתחה

 דריוו הוךלת
 דםת יקבדוע יצב
 דןסיה וכלידי קותפל

 הרופהתתן  מרם טם,בד

 88/2011ד, יעוהסהל ינמ

 נטברוייבאול טיפשל ה חלהת 9
 

 88/2011ד, יעוהסהל ינמ 

10 

ול טיפוי ינושון איזה, חלהת
 יםקידי אייואופתי רופת
 ירכש תסוגן, נומי: ותרבל
 תן  מטתשיו

 88/2011ד, יעוהסהל ינמ 

 דהונת זנסהכעל ה לטהח 11
 םשידרם נבימצב

 88/2011ד, יעוהסהל ינמ 
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 היאטרריבג יםאח/ות מומחיות סמכו
 

 
 רמספ

ותכויסמ ורידסי
 תדיוחו ייערותה

 ם סייגיע/צולבי
 העוללפ

עיגון 
 תתקנור/חוזב

1 

ה וארפמי ור לגופלמטת ייהפנ
 ותצועמקד ר"מל: יםונש
ד ל שמיילו)צגן נט רת,אוריב

 (  זהוח

 9/2014ל, כ"מנר חוז 

2 
 על טהחלה: שוטף קבמע

, דם) דהעבמ ותיקבד חתשלי
 ( יחכ, אהצו, תןש

 9/2014ל, כ"מנר חוז 

3 
 עצובי על טהחלה - ותירעצ

Fleet Enema 
 9/2014ל, כ"מנר חוז 

 סתכנה על טהחלה - תןש 4
 ןשתה יתוחשלפל צנתר

 9/2014ל, כ"מנר חוז 

5 
 סהכנוה אהוצה על טהחלה

 לצרכי ותרבל, דהונז של
 להאכה

 9/2014ל, כ"מנר חוז 

 ותובתש יסבס על  נהותז ספיתו תןמ על טהחלה 6
 דהעבמ

 9/2014ל, כ"מנר חוז

7 

 מרוח עתביק: בפצעים טיפול
 יהטרה ביצוע, שהביהח סוגו
( ותימר) יתלוגיוב, יתימכ
 יתרגרוכיו

 9/2014ל, כ"מנר חוז 

 9/2014ל, כ"מנר חוז  ייביטוגנק דןומא ביצוע 8

9 

 תירופת טיפול על טהחלה
, להתחה: נהשיב ותרעהפב

ל יפוט ושינוי קהפסה איזון
 נהשי ותבעיב קיים תירופת

 9/2014"ל, נכ מזרחו 

10 
-ב תירופת טיפול על טהחלה

COPD: פולטיה איזון/שינוי 
  שףנבמאו  פהה דרך תירופהת

 50%ד ע של וחטוב
 עקבשנ וןינהמ מסך

 9/2014ל, כ"מנר חוז

11 
איב תירופת טיפול על טהחלה

 איזון/שינוי: לב קתספי
 ה פה דרך תירופהת פולטיה

 50% עד של וחטוב 
 עקבשנ וןינהמ מסך

 9/2014ל, כ"מנר חוז

12 

 תירופת טיפול על טהחלה
 טיפול לתתחה: יהנצדמב

  ירולפטייםנו בתכשירים
 

, נהותמ שםמרפי  על
 מיפע חד תןמ

 9/2014ל, כ"מנר חוז 

13 

 תירופת טיפול על טהחלה
: ותיחשכ חום ותחלבמ

 חתישלו יםוזלנ עירוי לתתחה
  יתרבלתת קודיב

 9/2014ל, כ"מנר חוז 

14 

 תירופת ולטיפ על טהחלה
 רתכסו ותרמ איזון: רתוכבס

תי פרוהת פולטיה איזון/שינוי
  פהה דרך

 20% עד של וחטוב
 עקבשנ וןינהמ מסך

 9/2014ל, כ"מנר חוז
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הערות ייחודיות 
לביצוע/ סייגים 

 לפעולה

עיגון 
 בחוזר/תקנות

 רמספ
ורידסי

 ותכויסמ

15 
 תירופת טיפול על טהחלה

 וזוקגל תןמ: יהקמגלייפובה
50% 

 9/2014ל, כ"מנר חוז 

16 

 תירופת טיפול על טהחלה
 יונכר בכאב פולטיב

 מתשילר בהתאם
ם רישיתכה
 זרחובם יעימופה
 ס'מ ודסיעה הלינמ
 שאנוב 88.2011 

 ךומהת פולטיה

 9/2014ל, כ"מנר חוז

17 
 תירופת טיפול על טהחלה
 שינוי: דם חץל וןאיזב

 פולטיה קתפסה על טהחלוה

 9/2014ל, כ"מנר חוז 

18 
 תירופת טיפול על טהחלה
 ינושי: שהריק נוגדי וןאיזב

 פולטיה קתפסה על טהחלוה

 9/2014ל, כ"מנר חוז 

19 

 תירופת טיפול על טהחלה
 יתארפו אהורה רישום - חדש

 ותח/הא בה קהחלבמ
 םקיעסמום חיומהמ

 י שההרשאהבתנא
כל ל יתישא

 מהשוייו יתה/מחמו
 הלמנ ידי על אושר

 קהחלהמ

 9/2014ל, כ"מנר חוז

20 
 חיים לתהצ בימצב טיפול
   ACLSרסקו ברמע לאחר

 9/2014ל, כ"מנר חוז 

21 

 אםתבה בלס על יתידמ להקה
 יםשראוהמ יפוליםהט בץמקל
ת יה/מחמוה ידי על פולטיל
 תומך פולטיל

 מתשילר בהתאם
ם רישיתכה
 זרחובם יעימופה
 ס'מ ודסיעה הלינמ
 שאנוב 88.2011 

 ךומהת פולטיה

 9/2014ל, כ"מנר חוז

 דהריופ סיום של יךהל הולני 22
 החיים מן

 9/2014ל, כ"מנר חוז 

23 

 ופלמט יתניהפ על טהחלה
 : יהדמה ותיקבדל

םייגפ לרדופ סונר

תןש ודרכי ותכלי סונר

CT ודניג חומר לאל וחמ
אוה ומראט של במקרה

להנפי

  

   

  
 

  

 ד,יעוהסהל ינמ 
124/2017 
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 םגיבפ יםאח/ות מומחיות סמכו
 

 
  

 רמספ
תכויוסמורידסי

 תדיוחו ייערותה
 ם סייגיע/צולבי

 העוללפ

עיגון 
תתקנור/חוזב

1 
,יתרבלתת, יוכלל: ם דותיקבד

 מת רין,ובירבילת רמל
  קהטייויבנטא

 ד,יעוהסהל ינמ   
111/2015 

 ד,יעוהסהל ינמ  יםאירפוה פרם צייועת מנהז 2
111/2015 

א לת למודית קודי בנתזמה 3
 ודניגר ומח

 ד,יעוהסהל ינמ MRI-וCT ט מעל
111/2015 

4 
ה כלכלשל ב קצת ומו כסוג

 מעל דה ליקלמש בב,ציד יילוב
 ר'ג 1,500

ד,יעוהסהל ינמ  
111/2015 

5 
 temporal and - מעטלמ  רקמעום  דחתקיל

brachial artery 

 ד,יעוהסהל ינמ
111/2015 

 ד,יעוהסהל ינמ  יפרריי פרק עוקות כבהר 6
111/2015 

ד,יעוהסהל ינמ  תשיאיה שאהרפי על  ורטב הידור לותרצנת נסהכ 7
111/2015 

ד,יעוהסהל ינמ  תשיאי הרשאה פי על ורטב הרקלעור נת צסתכנה 8
111/2015 

 ד,יעוהסהל ינמ  תןהשת חילפולשר נת צסתכנה 9
111/2015 

 ד,יעוהסהל ינמ  %40ד ן עמצ חתן מלתתחה 10
111/2015 

11 

ת מוכ -יםוזלת נניתכת חלהת
ת טידרטנ ססהמיבתב קצו

 אזןבמת רעוהפא  ללודביל
 םטיוליטרלקואוז וקגל

ם טידרטנהספי על על תפ
 קהחלבמ

 ד,יעוהסהל ינמ
111/2015 

12 

 טי,יויבנט אפולטית חלהת
ר אחת לשעו 72יל ד גד עילוב

 דהלי

 יםקרהמת  אירגדלהש י
 פולטייל תח תהםב

  עלתןינר יאשי, וטביטיאנ
  קהחלהמלי נהפי 

ד,יעוהסהל ינמ 
111/2015 

טייויבנט אפולטית חלהת  13
  יקותד ילובי

 ד,יעוהסהל ינמ ארופם ם עאותיב
111/2015 

 ד,יעוהסהל ינמ יקתחלהמהל נו ה פיעל בכאת ניעלמול טיפ 14
111/2015 

ת סקפ העתנילמין פאבקול טיפ 15
 ה ימנש

 ד,יעוהסהל ינמ יקתחלהמהל נו ה פיעל
111/2015 

ת מוכ TPN ת ניתכת ביעק 16
 תטידרטנ ססהמיבתב קצו

ד,יעוהסהל ינמ  
111/2015 

 פולטית סקהפת /חלהת 17
 יהרפותוטבפ

 ד,יעוהסהל ינמ 
111/2015 

ה מנש הדימדוי ינושה ביעק 18
 ד  ילופג/ל

 יתיש אאהרש ה פיעל
 הלקמח ההלי לנאםהתוב

 ד,יעוהסהל ינמ
111/2015 
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מספר 
 סידורי

 סמכויות
הערות ייחודיות 
לביצוע/ סייגים 

 לפעולה

עיגון 
 בחוזר/תקנות

 ד,יעוהסהל ינמ  השמהנ מלהמיג 19
111/2015 

 ד,יעוהסהל ינמ  נטקטרפסותן  מ עלטהחלה 20
111/2015 

 ופלמטנו אי ש פגוייול 21
 דהחי ליחוץמם, ופיטרנואיב

 ד,יעוהסהל ינמ 
111/2015 

ר אחן לשתת חילפו שוריקנ 22
 תניקליה יקבד

 ד,יעוהסהל ינמ 
111/2015 

 ורירמבק חל כנימתר קוני 23
 זיהום

 ד,יעוהסהל ינמ 
111/2015 

24 

 בולל גמעפג  ביהבצטוינא
 (ותבועש 25ת )יוהח

 אהרש ה פי עלשרלא
 נםאי שיםצבבמת, שיאי
 עםעץ ייתתם ופידח

 א רופה

 ד,יעוהסהל ינמ
111/2015 

 חללת לרירפת פנסהכ 25
 רויאוה חז ברהאופליה

 ד,יעוהסהל ינמ 
111/2015 

26 
ת שאר ה פי עלאהייהחת חלהת

NRP  
 ד,יעוהסהל ינמ 

111/2015 

םיעציות מנהזעל ה ימחת  27
 ם חיוממ

 פארו עם תיאום לאחר
 בכיר

 ד,יעוהסהל ינמ
111/2015 

28 
 ותיקבדת מנהזעל ה ימחת
 ד,יגור נומ חעםת מודי

  
CT ו-

MRI

 פארו עם תיאום לאחר
 בכיר

 ד,יעוהסהל ינמ
111/2015 

29 
זי רכ מריריפי פרו עיסתכנה

 )PICC( 
 ד,יעוהסהל ינמ תשיאיה שאהרפי על 

111/2015 

על  מןמצ חתןלמה ראהום שורי 30
40%  

 רופא עם תיאום לאחר
 בכיר

 ד,יעוהסהל ינמ
111/2015 

םזלינות ניתכה לראהום שורי 31
 ת ירטנדסטה ינשאה יסתמב

פארו עם תיאום לאחר 
 בכיר

 ד,יעוהסהל ינמ 
111/2015 

 אווי ינלשה ראהום שורי 32
 טי יובטיאנול טיפשל ה סקהפל

 פארו עם תיאום לאחר
 בכיר

 ד,יעוהסהל ינמ
111/2015 

ול טיפון איזה לראהום שורי 33
 ם  דחץבל

 פארו עם תיאום לאחר
 בכיר

ד,יעוהסהל ינמ
111/2015 

 

 פולטיה לראהום שורי 34
  יםטיקונרם רישיתכב

 פארו עם תיאום לאחר
 בכיר

 ד,יעוהסהל ינמ
111/2015 

ת סקפבהול טיפה לראהום שורי 35
 תיגוחרת ופותר במהשינ

 פארו עם תיאום לאחר
 בכיר

 ד,יעוהסהל ינמ
111/2015 

TPN -ה לראהום שורי 36
 ת ירטנדסטה ינשאה יסתמב

 פארו עם יאוםת לאחר
 בכיר

 ד,יעוהסהל ינמ
111/2015 

 דםתן למה ראהום שורי 37
 יוצרמוו

פארו עם תיאום לאחר
 בכיר

 ד,יעוהסהל ינמ 
111/2015 

 פארו עם תיאום לאחר NOתןמ  38
 בכיר

 ד,יעוהסהל ינמ
111/2015 

39 
ר ויקע נצוביה וראהום שורי

ר רובית לספונות יוווהת בנימת
 מי הוזי

 פארו עם תיאום לאחר
 בכיר

 ד,יעוהסהל ינמ
111/2015 
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מספר 
 סידורי

 סמכויות
הערות ייחודיות 
לביצוע/ סייגים 

 לפעולה

עיגון 
 בחוזר/תקנות

ת בי לקזת ננסהכוע יצובם שורי 40
 ה חזה

 פארו עם תיאום לאחר
 בכיר

 ד,יעוהסהל ינמ
111/2015 

41 
  ותתנמש ותרופבת טיפול

Diuretics  
 תילקמחה הלנוה פי על

 רכיב פארו עם ובתיאום
 ד,יעוהסהל ינמ

146/2018 

 תילקמחה הלנוה פי על םסיכופר בנוגדי טיפול 42
 רכיב פארו עם ובתיאום

 ד,יעוהסהל ינמ
146/2018 

 תילקמחה הלנוה פי על םדיאירוסטב טיפול 43
 רכיב פארו עם ובתיאום

 ד,יעוהסהל ינמ
146/2018 

 תילקמחה הלנוה פי על יםרלנמיו מלחים, נהתזו ספיתו 44
 רכיב פארו עם ובתיאום

 ד,יעוהסהל ינמ
146/2018 

 תילקמחה הלנוה פי על ייתריפט טיאנ טיפול 45
 רכיב פארו עם ובתיאום

 ד,יעוהסהל ינמ
146/2018 

 תילקמחה הלנוה פי על יאלירו טיאנ טיפול 46
 רכיב פארו עם ובתיאום

 ד,יעוהסהל ינמ
146/2018 

 תילקמחה הלנוה פי על םריריש ותתקמש ותרופת 47
 רכיב פארו עם ובתיאום

ד,יעוהסהל ינמ 
146/2018 

 תילקמחה הלנוה פי על המצחו ריותבס טיפול 48
 רכיב פארו עם ובתיאום

 ד,יעוהסהל ינמ
146/2018 

 תילקמחה הלנוה פי על הקאה ותגדנו ותרופת 49
 רכיב פארו עם ובתיאום

 ד,יעוהסהל ינמ
146/2018 

 תילקמחה הלנוה פי על ותיליוטמ ותירגבמ ותרופת 50
 רכיב פארו עם ובתיאום

 ד,יעוהסהל ינמ
146/2018 

 עהנימל ותשחבמ מיקומ פולטי 51
 רעו בפצעי פולטיו

 תילקמחה הלנוה פי על
 רכיב פארו עם ובתיאום

 ד,יעוהסהל ינמ
146/2018 

 תילקמחה הלנוה פי על  L- tyroxine -ב טיפול 52
 רכיב פארו עם ובתיאום

 ד,יעוהסהל ינמ
146/2018 

 תילקמחה הלנוה פי על לבה בקצב ותרעהפב טיפול 53
 רכיב ארופ עם ובתיאום

 ד,יעוהסהל ינמ
146/2018 

 תילקמחה הלנוה פי על תיולצנהאיב טיפול 54
 רכיב פארו עם ובתיאום

 ד,יעוהסהל ינמ
146/2018 

 תילקמחה הלנוה פי על סטווקד רתסגיל טיפול 55
 רכיב פארו עם ובתיאום

 ד,יעוהסהל ינמ
146/2018 

56 

 להלככ וקצב ותכמ עתביק
 להגבה לאל( בפגו ודיילב

 בציי ודייל – כיום מתייהק
  )רםג 1500 מעל דהלי קלמשב

 תילקמחה הלנוה פי על
 רכיב פארו עם ובתיאום

 ד,יעוהסהל ינמ
146/2018 

 חדר/הידל בחדר פג/ודייל לתקב 57
 וחיתנ

 ד,יעוהסהל ינמ 
146/2018 

58 
פג/ודייל של יתונאשר קהדיב

 הייפג/יילודים/דהלי בחדר
 ד,יעוהסהל ינמ  

146/2018 
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 הורגיירבכ יםאח/ות מומחיות כוסמ
 

 
 רמספ

 תכויוסמורידסי
 תדיוחו ייערותה

 ם סייגיע/צולבי
 העוללפ

עיגון 
 תתקנור/חוזב

 ד,יעוהסהל ינמ  הבדמעת קודי בנתזמה 1
112/2015 

, בהצללהג וסום ל דחתקיל 2
 וריוצומם  דנתזמה

 ד,יעוהסהל ינמ 
112/2015 

 ד,יעוהסהל ינמ  תמודית קודי בנתזמה 3
12/20151 

 ד,יעוהסהל ינמ  םצייועה לניהפ 4
112/2015 

 תירופ תפולטיעל ה לטהח 5
 ת:צובוהק מותרופבתש חד

 ד,יעוהסהל ינמ 
112/2015 

 

 פולטי - קהטייויבנטא .א
 נישורא

  ה.לקמח הותנידי מ פיעל
 ותרופלתת שורגיבי מצב
 הלנו ה פי עלותתנניה

 עםעץ ייהתש ל, יקהחלבמ
 סוגבי  לגפארוה

 ןנתתי שקהטייוהאנטיב

 ד,יעוהסהל ינמ
112/2015 

 ד,יעוהסהל ינמ רכי בפארום ם עאובת "ני שקומ"ה יקוטביטיאנ .ב 
112/2015 

 ד,יעוהסהל ינמ   - POצהומ חריותס .ג 
112/2015 

 ד,יעוהסהל ינמ הלקמח הותנידי מ פיעל  - IVצהומ חריותס .ד 
112/2015 

 

 ם /ולילשש בפולטי .ה
 ותירעצ

ח ויתר נאחם לוליבחט מעל
 מתסי חשלב מצובטן ב

 ם. יימע
עץ ייהתש לך יורהצה קרבמ

 ירבכא רופם ע

 ד,יעוהסהל ינמ
112/2015 

 ד,יעוהסהל ינמ  להחי בדינוג .ו 
112/2015 

 גההוהנה ימרש ה פיעל  - POנהשית לופותר .ז 
 קהחלבמ

 ד,יעוהסהל ינמ
112/2015 

 
 עטלמח, תוניר אחל  בכאדי נוג .ח

 הליי נל פ ועקהטיקונר
 קהחלהמ

 ד,יעוהסהל נמי
112/2015 

 
  פיעל –ת נישוראת ניתכ םזלינווי ירת עניתכ .ט

 יקתחלהמט דרטנהס
עץ ייהתש לת יניתכ הויינלש

 ירבכא רופם ע

ד,יעוהסהל ינמ 
112/2015 

 יתיש אאהרש ה פיעל דםתן מ .י 
 ירבכא רופם ת עצוייעהתוב

 ד,יעוהסהל ינמ
112/2015 

 
 עד צןחמתן  מלתתחה .יא

40% 
 COPD בימצוב 40%מעל 

 רכי בפארום ת עצוייעהתב
 

 ד,יעוהסהל ינמ
112/2015 
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מספר 
 סידורי

 סמכויות
הערות ייחודיות 
לביצוע/ סייגים 

 לפעולה

עיגון 
 בחוזר/תקנות

 

 ת,כרסו בתירופ תפולטי .יב
 .יםחנובמאם ולי חרבבק

 יןסולינ אותצעאמב
)Regular(. 24ך  הלבמ 

ז שפולאת נושורא הותשעה
 ה.לקמח בבלקוהמפי על 

 אות, שעו 24 -ר לעבמ
  פי עלם,יפיחרם בימצב

 רכי בפארום ת עצוייעהת

 ד,יעוהסהל ינמ
112/2015 

 ד,יעוהסהל ינמ  יהלצנהאי .יג 
112/2015 

 
 טיונרלו הירכשהתם שורי םטיולנאגקוטיאנ .יד

 ירבכ הפארו העםוץ ייעב
 יןני לעתחמנ הפארו האוו/
 חתוניר אחן לקסקלתן מ

ד,יעוהסהל ינמ 
112/2015 

 ד,יעוהסהל ינמ יקתחלהמהל נו ה פיעל םנימיסטהיטי אנ .טו 
112/2015 

 

ת ורבת ליהב מכימש הפולטי סטרואידים .טז
 .stress dose

ת צוייעהת בפולטית חלהת
 ירבכא רופם ע

 ד,יעוהסהל ינמ
112/2015 

 ד,יעוהסהל ינמ הלקמח ההליי נל פע םצעיבפמי קו מפולטי .יז 
112/2015 

 תירופ תפולטיתן מ .יח 
 היאחי הלתתחבה

ד,יעוהסהל ינמ  
112/2015 

 תירופ תפולטיעל ה לטהח 6
 המשכי:

 ד,יעוהסהל ינמ 
112/2015 

 
 להחושהת ועוקבת ופותר .א

 זשפולאתן אייע מג
 24 -ת לופותר הושידח

 שלתן המך מש הת.שעו
ם עת צוייעהת בלו, אותרופת

 א.רופ

 ד,יעוהסהל ינמ
112/2015 

שלתי רופ תוןינ מויינש .ב 
 יםקיול טיפ

 ד,יעוהסהל ינמ  
112/2015 

 ד,יעוהסהל ינמ  פהרו תקתפסה .ג 
112/2015 

ה צאהוה/נסהכעל ה לטהח 7
 דהונזשל 

 ד,יעוהסהל ינמ 
112/2015 

ת אוצ/הה נסהכעל ה לטהח 8
 ןשת היתוחשלפ מתרצנ

 ד,יעוהסהל ינמ 
112/2015 

 ותרופ תשלף דח בקהזרה 9
 יכזמרי ופרריד פריוול

 ד,יעוהסהל ינמ 
112/2015 

 ד,יעוהסהל ינמ   ה ציריליבדפוע יצב 10
112/2015 

 ד,יעוהסהל ינמ  קזת נצאהו 11
112/2015 

 ד,יעוהסהל ינמ  קזת נטיפש 12
112/2015 

י, ימ כגי,ורירכ -צע ת פייטרה 13
 יתלוגיוב

 ד,יעוהסהל ינמ 
112/2015 
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מספר 
 סידורי

 סמכויות
הערות ייחודיות 
לביצוע/ סייגים 

 לפעולה

עיגון 
 בחוזר/תקנות

 ד,יעוהסהל ינמ  םוהמזצע ת פיחפת 14
112/2015 

 ד,יעוהסהל ינמ  צעת פירתפ 15
112/2015 

 ד,יעוהסהל ינמ  וםלצת אוורה 16
112/2015 

 ד,יעוהסהל ינמ  הכלכלה לראהו 17
112/2015 

18 

תייחהנ ברקלעור נת צרתחדה 
 ד ונסאטראול

 : תתבצעלהעוהפ
 ורךצ העתיחר קבלא 

 ותעצל באמפוטהמר ויטנב
 טהלהחהי . קורענתר צ

 פאוהר ייד לעל תתקב
 ורואישוב

 ילנהוות ינחהלהתאם ב 
 דוסמ/ההלקמחה

 רהע הכשוציחר בלא 
 ותעצת באמיודעיי

 יריל מכשועפתלה יצלוימס
 נד בדגשואלטרסוא

 םהדי לכור תנלצ

 ד,יעוהסהל ינמ
181/2021 

19 

זירכ מידור לותרצנת דרהח 
 אוחי רי בתת , ריואצו)

 יתחיהנ בלי(ורפמ
 אולטרסאונד

 

 : תתבצעלהעוהפ
 ורךצ העתיחר קבלא 

 י .יד מרכזרוו נתהתקב
 ייד לעל תתקבה טלהחה

 וורשיובא פאוהר

 ילנהוות ינחהלהתאם ב 
 דוסמ/ההלקמחה

 רהע הכשוציב חרלא 
 ותעצת באמיודעיי

 יריל מכשועפתלה יצלוימס
 נד בדגשואלטרסוא

 דםהי לכור נתלצ

 ד,יעוהסהל ינמ
181/2021 

20 

 תירופ תפולטיעל ה לטהח
פל טובמת יווטרקת נופותרב

 גי ורירהכ

 ע:ה תתבצלעוהפ
 פאוות רינחהלהתאם ב 

  הלקמחה

 ילנהו ותינחהל התאםב 
 דוסמ/ההלקמחה

 ד,יעוהסהל ינמ
181/2021 

21 

 תירופ תפולטי  עלטהחלה
 ותטיוליטרלק אותרופבת

 ת כזורומ

 ע:ה תתבצלעוהפ
 ליםוקווטרפלהתאם ב 

 ןויזאלים ילקתמח
 ןומת טיםילולקטרא
  זיםורזים מחזרה

 ילנהו ותינחהל התאםב 
 דוסהמ/קהלמח

 ד,יעוהסהל ינמ
181/2021 
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 תוכרבס יםאח/ות מומחיות סמכו
 

 
 

 
 רמספ

ורידסי
תכויוסמ

 תדיוחו ייערותה
 םייגיצוע/ סלבי

 העוללפ

עיגון 
תתקנור/חוזב

 אהורפ מיורלג ופלמט יתניהפ 1
 איורפד וק מד /"לרמ: שונים

 ד,יעוהסהל ינמ 
113/2015 

2 

 תקודיב חתשלי על טהחלה
די קותפ ,HbA1C: טףשוב עקבמ
ם,  דתירספד, כבדי קותפה, כלי

 B12, ל,יזורטקום, הדני ומש
CPK ,ן, מיבואלרומקן לשת

 תללילכת וביתרל

 ד,יעוהסהל ינמ 
113/2015 

3 
ת בולרצע בפול טיפן ומדאו
 יתלוגיוובת מיכיה ייטרה
 עפצ מיתרב תחתקיול

פארוח לוודיש דרנ 
 חהשפהמ

 ד,יעוהסהל ינמ
113/2015 

 ד,יעוהסהל ינמ  רסוסנר בוחיעל ה לטהח 4
113/2015 

5 

די חוייד יו צתן מ עלטהחלה
ה כלמתד יו צורעבם מירשומ

ם, טימח, קהדי בניקלו מ:כגון
ת ידמדר לשימכן, קרדוטי מח

 סוכר

 ד,יעוהסהל ינמ 
113/2015 

תןמ – תירופת טיפול על טהחלה 6
 יןולנסאיה/רופ תשלמי  פעחד

 ותרופהתך תומ 
 ופלמט הבלמקש

 ד,יעוהסהל ינמ
113/2015 

7 

 וןינ מתתפחה על טהחלה
  50%ד ס עולו/בסיסיב

 די עיסבסון ינ מאתהעל
 30%-20%  

 בלמקהפל טו מוןאיז
 ותיקזר ביןסולינא
 ןולינסאית אבמש/

 ד,יעוהסהל ינמ
113/2015 

8 
 ,50%ד ן ענומית לאהע
של ת ושראפד לן ענומית חתהפ

  פהרו תקתפסה

 בלמק הופלמטון איז
 מי פופולטי

 ד,יעוהסהל ינמ
113/2015 

9 

ול בכ וגעהנני ולל כאיצמץ עיעוי
  ת:בולרול טיפ הביכימר

 בוצ מכתערוהה חול הקתדיב

 ת ויקבדת ליוהפנתן למוץ יעי
 קבמען וחואב

 ל יפוהטדי  יעעתבילקוץ ייע
 החול השלם ייטנפרה

 בי לגטפלהמא רופץ ליעוי 
 ותרופ תוןינ ממתתאה

ון יז ארךצון לולינסאית בולר
 כרסו הותרמ

 טפלהמא רופת לצומלה 
 ם,נישו היםעציוה לניהפל

 רךצום לתאבה

 

 ד,יעוהסהל ינמ 
113/2015 
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 אבבכ יםמומח אח/ותיות סמכו
 דלים בלבו חשום בבתיייותרות לויות מהסמכ

 

  
 רמספ

 תכויוסמורידסי
 תדיוחו ייערותה

 ם סייגיע/צולבי
 העוללפ

עיגון 
תתקנור/חוזב

1 

ת פעווותם כיבוסיוי יה וזוריתא
אירפוהול טיפמהה צאתו כאיוול
י ונאש רפולטיתן ומב, כאב

 בהתאם

 
 יםצבבמצע תב תלהפעוה

 הבאים:
ול טיפת סקהפ 1.

 תירופת
פול טית חלהת 2.

 פולטיי לפתרות
 יוא לוותופעבת

 פולי טשלון ינ מויינש 3.
 תירופת

 פאהרוכון עדת חוב
 איחרהא

 ד,יעוהסהל ינמ
130/2017 

2 

 ת,מוי דותיקבדוע יצלבה ייהפנ
ת אווצ תלתקבר אחב עקמ
 ותיקבדה

 פארו הוןדכת עובח
 ותריג חבי לגאיחרהא

 ותיקבד הותצאתוב
 (ותינתקנן אי שותצאתו)

 ד,יעוהסהל ינמ
130/2017 

3 

ה,בדע מותיקבדוע יצלבה ייהפנ
ת אווצ תלתקבר אחב עקמ
 ותיקבדה

 פארו הוןדכת עובח 
 ותריג חבי לגאיחרהא

 ותיקבד הותצאתוב
 (ותינתקנן אי שותצאתו)

 ד,יעוהסהל ינמ
130/2017 

 פארו הוןדכת עובח וןמיר חדה לייהפנעל ה לטהח 4
 איחרהא

 ד,יעוהסהל ינמ
130/2017 

5 
 יםעציות מנהז / יהניהפ
ך משלהוץ ייעת בללקם ייצועמק

 טיפול

 פארו הוןדכת עובח
 איחרהא

 ד,יעוהסהל ינמ
130/2017 

עי צוק מרבת וולצה רכהדתן מ 6
 אבבכול טיפל

 ד,יעוהסהל ינמ 
130/2017 

7 

ת סקהפן ונומיוי ינ שה,חלהת
ם ינא שאב ככישכ משלול טיפ
 ותרבם לדיאייואופ

TRAMADOL ת.לקד ונוגדי 

 צבבמצע תב תלהפעוה
 הבא:

 פולטי בצאנמ הלהחול
ךמשמתע /בו קתירופת

 פאהרוכון עדת חוב
 איחרהא

 

 ד,יעוהסהל ינמ
130/2017 

של ול יפ טקתפסוהוי ינ שה,חלהת 8
 אהקוהה חיל בותגדנות ופותר

 ד,יעוהסהל ינמ פוזאשת גרמסב
130/2017 

9 
ת סקהפן ונומיוי ינ שה,חלהת
 םדיאייואופ בפולטי

 פוזאשת גרמסב 1.

 להכון ינומית לאהע 2.
 30%ד ת עשוהיעל

 ד,יעוהסהל ינמ
130/2017 

10 

של ול יפ טקתפסוהוי ינ שה,חלהת
 ביעצר קוממב כאת לופותר

 אוז שפו ארתסגבמ
 יתבברי טובולאמך ערמ

 חולים
 
 

ד,יעוהסהל ינמ 
130/2017 
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מספר 
 סידורי

 סמכויות
הערות ייחודיות 
לביצוע/ סייגים 

 לפעולה

עיגון 
 בחוזר/תקנות

11 
של ול יפ טקתפסוה ינושיה, חלהת
 הרגעוהה ינלשת ופותר

 אוז שפו ארתסגבמ
 יתבברי טובולאמך ערמ

 חולים

 ד,יעוהסהל ינמ
130/2017 

12 

ה, חלהת - PCAת צעואמ בפולטי
על  PCA - בפולטית סקהפי ונושי

 םניוב מיםקולטורוי פפ

 או פוזאשת גרמסב 1.
 ריטובולאמך ערמ
 יםחולת ביב

 כולן ינומיוי ינש 2.
 שלח וובטת שוהיעל

100%-50% 

 ד,יעוהסהל ינמ
130/2017 

13 

ס ולובת רקהזה ואבמשר לבוחי
 יאלורידאפר נתלצ

 צבבמצע תב תלהפעוה
 הבא:

 תרצנ האתוצלהה לטהח
 תן מה/אבמשר ליבוח

 חרלאק  רשהיעס יבולו
 קהזר העהבוצש

 םדימר"י  ענהשורא

 

 ד,יעוהסהל ינמ
130/2017 

14 

 יםצבבמצע תב תלהפעוה ריפריב פעצר לנתלצה רקהז
 הבאים:

 וסבולתן מ 

 ע"יול טיפת חלהת 
 משאבה

 וןינ מוינשי 

 פולטית סקהפ 

 אתוצלהה לטהח 
 הצנתר

 רנתצ אתוצ הצועבי 
 תן מה/אבמשר ליבוח

 חרלאק  רשהיעס יבולו
 קהזר העהבוצש

 םדימר"י  ענהשורא

 ד,יעוהסהל ינמ
130/2017 

15 
ם ייפתרו תלאם וליטיפוע יצב
 ש(יבר קודי IMS: וןכג)

 ד,יעוהסהל ינמ תדיחוייה שרהכת רשנד
130/2017 

 ד,יעוהסהל ינמ תדיחוייה שרהכת רשנד דק הותודנקר לריגטת לקוזרה 16
130/2017 
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 הבקהיל יםאח/ות מומחיות סמכו
נחיותלהאם יים ובהתריקע יהעש מיתחו ארבעהב יהיו לההיבק םחיהמומ ות/האח ויותסמכ1.

: 9102/7ל מיום מנכ" חוזר

ותלק ותפירח ותלמחב לופיט

תוינוכר ותלחמ עם ליםובח בעקומ ןויזא

תויאבר דוםיוק ילוח עתמני

ינונתק בהם ריםבמק זאת, ותיורוטסטט ותיושר ינפב ליםוח וגצייו ריםושיא ןמת
תזא ופשריא ותירווטטהסט ותיוהרש

לטפהמ ופאהר דיי על רק שהתע, נירוכ להבחו דשח לפוטי לתתחה2.

  

 

  

  

  

  
 

  

 

  (הלהיים בקמחח/ות המוהאל פושבטי ייצגיםהמ ביםהמצ ל)בכ לליותכ ויותסמכ

צוע/ יבת לדיוחו ייערותהתכויוסמ  
 העול לפםסייגי

תתקנור/חוזבעיגון 

US-ו יםקופשי, לצילומים יההפנ
  ותיקבדו

 7/2019"ל נכ מזרחו   

 ותפאמרו לרופאים יההפנ
  ותעציימ

 7/2019"ל נכ מזרחו  פארוה עם בתאום

 7/2019"ל נכ מזרחו    ותיאברה ותצועמקל יההפנ

 7/2019כ"ל מנר חוז    חהוור תירוילש יההפנ

 7/2019"ל נכ מזרחו  פארוה עם בתאום  וןמיל יההפנ
 מהשילר בהתאם אישורים רישום

  טתורמפה
 7/2019"ל נכ מזרחו  

 של קיחוו מליורפ מדמעב ייצוג
  להחוה

 7/2019"ל נכ מזרחו  

 
 :לההיבק חיםהמומ ות/האח ידי על לפולטי המגבלותו האקוטיים המצבים הגדרת

תינילק יבציו ןיתק להוחה של רההכה מצב

אפולר הנפוי - יופהצ יעבהט למצב תאםבה להוהח צבבמ בהטה חלה לאו דהיבמ

ותילכ יקתפס אי של ריםמק ןיגב) ןונימ ותמהתא יבימח צבםשמ ליםובח יפתותר לופיט

עם ותצעייתבה עיתבצ (ותינוכר תופותר עם הינטראקציא ליאטנצופ, ותפורת יויבר, וכבד

אפור

לפהמט אפוהר עם ותיעציהתב עיתבצ ןויסח וכאדמ ולהבח לופיט

הלוהחו יההידרצד במצב רק עשהת יתמחומ ותחא ידי על ידיור ךות לופיט על הלטהח

)לב יקתפס אי ילוח ןוגכ( ליםוזנ ןמתב ןוכיס לאל

לציםוממה ניםוניהמ גרתסבמ יפתותר לופיט פסקתוה יוניש ללוכ, ותפורת ינונימ

ותאחה ותיחראב. אהופבר ותינעדכה ותינחהל התאםב יפיהספצ למצב מיםתאוהמו

היותיולסמכ םיינטלבהר יהוגלוקפרמ ישאונב ףוטש ןפובא ןעדכהתל

לפהמט פאורל וחותד לופיט פסקתה
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רכתעמ

 על החלטה סמכות
 קתסהפ/שינוי/התחלה

 צביםבמ טיפול

תדיוחו ייערותה
 ם סייגיע/צולבי

 העוללפ

עיגון 
תתקנור/חוזב

 מהשינ

 יהלצנהאיב פולטיו וןבחא - מאובחנים COPD-ו מהאסט
  ם(דיאירוסט ותרב)ל
 

"ל נכ מזרחו
7/2019 

 יסיטסילונלט חשד
  יתקלקוטורפסט

"ל נכ מזרחו  
7/2019 

"ל נכ מזרחו    ותונעליה מהשיהנ בדרכי זיהומים
7/2019 

 מיןוה תןהש

 

"ל נכ מזרחו    פולטיו כהערה
7/2019 

"ל נכ מזרחו  וןריבה בנשים לא -Simple UTI -ב טיפול
7/2019 

"לנכ מזרחו   תיייטרפ טיאנ  יקרתהנ יתריפטב טיפול
7/2019 

 ליכוהע מערכת

 

"ל נכ מזרחו  יםוזלבנ טיפול, צהמחו בנוגדי פולטיו כהערה
7/2019 

"ל נכ מזרחו   עהדוי בהסימ ותקאוה ותחילב
7/2019 

"ל נכ מזרחו   בתולעים טיפול
7/2019 

ותריעו ותרחתפ
 יםצעופ

 

, מיקומ טייויבנטא טיפול, ירגאל טיאנ טיפול, כהערה
  ותישחב

"ל נכ מזרחו
7/2019 

 ותרבמעו לאל  בפצעים טיפול
: ותוקעמ ותקמר

  ותצמע, גידים

"ל נכ מזרחו
7/2019 

: ותיומיהז עור ותחלבמ טיפול
  יסיטלולצ

"ל נכ מזרחו  אחד גוף וראזב
7/2019 

 יםאבבכ טיפול
 לדש/  ירשר קורממ

 יםאטופיא, קולכיצין, קתדל בנוגדי, קהטינלגבא טיפול
 לטפהמ פאהרו שוראיב רק לתת תןני הןתירונגזו
 

"ל נכ מזרחו
7/2019 

, אופייני התקף  וטגא בהתקף טיפול
  דועי להחוב

"ל נכ מזרחו
7/2019 

 : מהאוטר
 הירזע יהרגירוכ

, לרייפסטב וייחא/  רהתפי, הבקהד, לצילומים יהניהפ
 וןסחי, יתומפ קהטייויבנטבאו ותריעו ותשחבמ טיפול

  וסטנט

"ל נכ מזרחו
7/2019 

 יםצעפוב ותמיגר ותבלבח טיפול
   בדבל שטחיים

 
 יםרקמפ ותרבמעו של מקרה כלב

  פארו קתדילב יתדמי ותפנלה יש

, בדבל גפיים טגןרנ
 ראש ותימד לאל
  שדרה ודעמו

"ל נכ מזרחו
7/2019 

 ותבעאצ, בפנים לא  בחתכים טיפול
 פני על לאו וידיים

  מפרקים

"ל נכ מזרחו
7/2019 

 לא, ותויכוב מיקומ טיפול
 פני על לאו בפנים לא ,ותבעאצב

  מפרקים
 

"ל נכ מזרחו  2-1 גהרד
7/2019 
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 מערכת
 על החלטה סמכות

 הפסקת/שינוי/התחלה
 במצבים טיפול

הערות ייחודיות 
לביצוע/ סייגים 

 לפעולה

עיגון 
 בחוזר/תקנות

 חוףד וניאשר טיפול
 בימצב יהפניוה

 פהחוד אהרפו
 

 ועיצב, תירופת טיפול, ופינוי חיים מציל נישורא טיפול
  יהבצטוינוא יהצליזרייבדפ כולל, אהייהח

"ל נכ מזרחו
7/2019 

 שהרוד המצבים כלב  אהייהח ביצוע
 ,פארו ותרבמעו

  יןזמ ואוה דהמיב

"לנכ מזרחו 
7/2019 

שהרוד המצבים כלב  ותיאר בבצקת טיפול
 ,פארו ותרבמעו

  יןזמ ואוה דהמיב

"ל נכ מזרחו 
7/2019 

 שהרוד המצבים כלב  יהקמגלייפובה טיפול
 ,פארו ותרבמעו

  יןזמ ואוה דהמיב

"לנכ מזרחו 
7/2019 

 שהרוד המצבים כלב  בפרכוסים טיפול
 ,פארו ותרבמעו

  יןזמ ואוה דהמיב

"ל נכ מזרחו
7/2019 

 שהרוד המצבים כלב  יסקספילאנב טיפול
 ,פארו ותרבמעו

  יןזמ ואוה דהמיב

"ל נכ מזרחו
7/2019 

 שהרוד המצבים כלב  יהרצידדהב טיפול
 ,פארו ותרבמעו

  יןזמ ואוה דהמיב

"ל נכ מזרחו
7/2019 

שהרוד המצבים כלב  אקלים ותגיעבפ טיפול
 ,פארו ותרבמעו

  יןזמ ואוה דהמיב

"לנכ מזרחו  
7/2019 

 םייח בעלי עתפגיב טיפול
 (ותיכנש, ותכשה, ותיצעק)

 

שהרוד המצבים כלב
 ,פארו ותרבמעו

  יןזמ ואוה דהמיב

"לנכ מזרחו  
7/2019 

  טיפול  לתתחה יקוטא בכאב טיפול
 לתת תןני הןתירונגזו אופיאטים

 ארופה שוראיב רק

 רק לתת תןני
 פאהרו שוראיב

"לנכ מזרחו 
7/2019 

 בחרדה טיפול
 נהשי ותרעהפו

"ל נכ מזרחו   מיפע חד טיפול תןמ
7/2019 

 בחרדה טיפול
 נהשי ותרעהפו

"ל נכ מזרחו   כהמית חתשי
7/2019 
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 ת חוזרנחיוהלאם לה ובהתהיבקם חימומת האח/וה לטפל להכוי הםב ומגבלות נייםרוכ מצבים
 :  910/27ל מנכ"

לוליכו לופיטה לתיתח עם דרוגי (נהבש ילימנימ ריםויקב פרמס) הלוחב לופיטה לוהינ
לפטהמ פאוהר לצא חדא יתנש ורקיב תופחל

עיקבת, כיםויבס נתבחא ןוכ הומרחה גתדר עתיקב, יתנוכרה להחהמ של נהבחא
אפור ייד על הנולראש

ותינחלה התאםוב פאוהר לבקשת התאםב נהש עד ינורכ לופיטל מרשם הארכתל ותסמכ
910/27ל "כנוזר מח

ותילכ יקתפס אי של ריםבמק) ןונימ ותמהתא יבימח צבםשמ ליםובח יפתותר לופיט
ותצעייהתב עיתבצ (ותינוכר ותפורת עם יהנטראקציא ליאנצוטפ או ותפורת יויבר, וכבד

לפהמט אפוהר עם

לפהמט אפוהר עם ותיעציהתב עיתבצ ןויסח וכאדמ להובח לופיט

לפטהמ פאוהר ידי על ותחלא וניתנש ותהרשאל התאםב שהעי ןונימ יוניש

  
 

  
 

  
 

  
 

 

  

  

 

 רכתעמ
 על החלטה סמכות

 יפולט קתסהפ/שינוי/התחלה
 צביםבמ

 תדיוחו ייערותה
 ם סייגיע/צולבי

 העוללפ

 גוןעי
תקר/חוזב

 תנו

  יזוןוא טיפול
 II  סוג רתסוכ

 בדבל

 הנדרש אירפו וציוד ותרופת רישום 
 להתכמ ציוד, סוכר מד: פולטיל
 קבמעל בהקשר דהעבמ ותיקבדו

 תכרסו להחו של

 יםתיכרסו חולים ריאח קבמע 

 פוליבט מינון שינוי על טהחלה 
 ופלמטה להחו בנואיש, תירופהת

  יןסולינא במשאבת

  
 אםבהת איזון

 טיפול ותונקרלע
  מקובלים

"ל נכ מזרחו
7/2019 

  יזוןוא טיפול
דם לחץ יתר

 
 

 דם חץל ליתר נישורא ברור ביצוע 
 ותרשדהנ דהעבהמ ותיקבד כולל

 דם חץל יתר וןאיזל

 פולטיב וןינמ ושינוי ותרופת רישום 
 קתסהפ זאת כללוב תירופהת

 איוול ותופעת של במקרה טיפול

 בהתאם איזון
 ולטיפ ותונקרלע

  מקובלים

"ל נכ מזרחו
7/2019 

  יזוןוא טיפול
 יהדמפירלייפה

  ותיקבדל יההפנ ,ותרופת רישום 
 תשודרהנ דהעבמ

 פוליבט מינון שינוי על טהחלה 
 קתסהפ זאת כללוב תירופהת

 . איוול ותופעת של במקרים טיפול

 ברמע) פהרות פתחלה על טהחלה 
 פארוה עם בתאום ם(ניטיסט בין
  טפלהמ

 

"ל נכ מזרחו  
7/2019 

 איזון
 זםדיאיירוותיפה

 פולטיה מינון שינוי על טהחלה 
 קתסהפ זאת כללוב תירופהת

 איוול ותופעת של במקרה פולטיה
 שךהמל פארול ותהפנל יש אן)כ
  ול(טיפה

 

 פלויטו ריוןבה יםנש
 פאהרו דיי על רק

  פלמטה
 

"לנכ מזרחו 
7/2019 
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 מערכת
 על החלטה סמכות

 טיפול הפסקת/שינוי/התחלה
 במצבים

הערות ייחודיות 
לביצוע/ סייגים 

 לפעולה

 עיגון
בחוזר/תק

 נות

 איב טיפול
 לב קתפיס

ג, .ק.א-ל יההפנ, ותרופת רישום
  דהעבמ ותיקבד

 איב החמרה עתב תירופת מינון שינויי
   לב קתספי

"ל נכ מזרחו 
7/2019 

 לתמחב טיפול
 יתרונכ ותיאר

 . מאובחנים COPD-ו אסטמה
 ותיקדלב יההפנ, ותרופת רישום

 מינון שינויי. דהעבמ ותיקבד ,וןבחא
 יתאתריה להחבמ החמרה עתב תירופת
  יתונכרה

"ל נכ מזרחו 
7/2019 

 יהנמבא טיפול
 יםסרח רקע על

 יםתיזונת
דיי על נהבחאוש

 פארו
 

 צהומבח חסר, רזלב בחסר טיפול
יההפנ, B12 יןטמויב וחסר יתפול

לצורך ותרשנד דהעבמ ותיקבדל
 קבמע

  איזון לצורך מינון שינויי

 
  

. מאובחנים במצבים
 ותירמאלמ חשד אין

 להפעי להמח לאל
 דם איבוד בתערהמ

"ל נכ מזרחו
7/2019 

 מךתו טיפול
 יםפניסו יםחולב

 ותרופת רישום
 ותרשנד דהעבמ ותיקבד כללל יההפנ

"ל נכ מזרחו 
7/2019 

"ל נכ מזרחו   נהשי ותרעהפב טיפול
7/2019 

ת, ילוחב, וןאבבת דהריבי טיפול
  ותירעצו שלשולים, ותקאה

"ל נכ מזרחו 
7/2019 

"ל נכ מזרחו   בכאבים טיפול
7/2019 

"ל נכ מזרחו   מהשינ בקוצר טיפול
7/2019 

 פהב בפצעים טיפול
 (יסיטמטטווספט)א

 סתכנה, ותרופת, צןחמ
 דהונז

"ל נכ מזרחו
7/2019 

שיק יםצעפ
 ריפוי

 הישחב ריומח ישוםר 
  ותרשנד דהעבמ ותיקבד כללל יההפנ

"ל נכ מזרחו 
7/2019 

  כאב איזון
 עהידו בהסימ

  ותרופת רישום
 רק לתת תןני הןתירונגזו אופיאטים

 לטפהמ פארוה באישור

"לנכ מזרחו  
7/2019 

 שוןעימ להמיג
 ותרופת רישום

 טיפול, עוץיי ,וןבחא ותיקבדל יההפנ
  תיוצקב

ל כ"מנר חוז 
7/2019 
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 :וליח עתמניו ותיאבר דוםקי
 

 
 

 
תכויוסמ

תדיוחו ייערותה
 ם סייגיע/צולבי

 העוללפ

עיגון 
תתקנור/חוזב

,יתופנג ותעילפ, נהתזו: יאבר חיים רחאול יעוץ
  נהשי

"ל נכ מזרחו  
7/2019 

 שד, עור: טןסר עתנילמ ותיקבד וקידום יההפנ
  מעי,

"ל נכ מזרחו 
7/2019 

"ל נכ מזרחו   ממכרים יםמרחו, שוןמעי להמילג יעוץ
7/2019 

"ל נכ מזרחו   יתבתביס ותיחבטל יעוץ
7/2019 

 רהשגה ניסוחי כלל אהורה תןומ צהמלה
  אלשרבי המקובלים

"ל נכ מזרחו 
7/2019 

"ל נכ מזרחו   הסקר ותיקדב כללל יאבר אדם יתהפנ
7/2019 

 

 :יםשונ יםפולטי
 

תכויוסמ  
 תדיוחו ייערותה

 םיגי סיע/צולבי
 העוללפ

עיגון 
תתקנור/חוזב

יתוחשלפב צנתר אתוצוה נהתקה על טהחלה
  תןהש

"ל נכ מזרחו  ותוקינבת לא 
7/2019 

 נההזל דהונז אתוצוה נהתקה על טהחלה
  אירפו וןמזל ותלצהמו

 ופלמטה להחוב
 ותביעבק דהונבז

/  פהשלשנ דהונז
 חרום בימצב נסתמה

  פינוי טרם

"לנכ מזרחו 
7/2019 

"ל נכ מזרחו    חריף במצב צןחמ תןמ לתתחה
7/2019 

 לאל להמח מיי 5 עד  חהשפמ בן /לדי לתמח, להמח אישור
 .פארו צתמלה
 ברמע להמח מיי תןמ

  פארו צתמלבה, לכך

"ל נכ מזרחו
7/2019 

 לאחר יתודימל רתגמסל לדי של רהחז אישור
  מדבקת להמח

"ל נכ מזרחו  
7/2019 

כ"ל מנר חוז    אירפו דעמי סיכום
7/2019 

 לאחר ,דהבוע נתאות געלנפ והמשך וןאשר אישור
  פארו ידי על יתינקל קהדיב

"ל נכ מזרחו  
7/2019 

"ל נכ מזרחו    ותיאבר מצב על אישור
7/2019 
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 םשיקוב םימומח אח/ותיות סמכו
 מי וששיאי פןבאו ידהחה/ילקמחה לנה מ מטעםאצלו יו(לקן ח אוכולן) להא ויותסמכ
  וםיקבש םחיות מומ/כאח והוסמכ ראשות /לאח

 
 רמספ 

ורידסי
תכויוסמ

 תדיוחו ייערותה
 ם סייגיע/צולבי

 העוללפ

עיגון 
 תתקנור/חוזב

1 
 דםת קודילב יההפנ

  טגןרנמי ילווצת יוינוטר
 או טן בה,חזם ילוצ
 וראזן לוומכם ילוצ

 להחב

 ודסיע ההלינ מזרחו
175/2021 

2 
 קהחללמ ופלמטה יתהפנ

  פהחוד אהרפול

 דחופים קריםבמ
 ןמיז פארו דרהעוב

 ודסיע ההלינ מזרחו
175/2021 

3 
  :שוטף קבמע

: תקודיב חתשלי על טהחלה
  יחכ, אהצו, תןש, דם

 קולטורולפ בהתאם
 תילקמח

ודסיע ההלינ מזרחו 
175/2021 

4 

 פארו דרהעב נישורא טיפול
 ותרבא לרופ אתרילק עדו

 סוגם ל דותיקבדת יחלק
 יורוצומם  דנתזמוהה לבהצו

 ודסיע ההלינ מזרחו 
175/2021 

5 
 נהתזוב קצוי ינושה לטהח

 בוע קקולטורות פבלמגב
 תימקיה ונתזוב

ודסיע ההלינ מזרחו  
175/2021 

6 

 : יםצעבפול טיפ
ה, שביהחוג וסר ומ חעתביק
 יתימ כיהטר הצועבי
  יתלוגיו ביהטרוה

 ודסיע ההלינ מזרחו 
175/2021 

7 

 תירופ תפולטיעל ה לטהח
 : רתוכבס
י נושי -ת כרסות מו רוןאיז

 שלח וובטין סולינ אוןינמ
 בענק שוןינהמך מס %20
 ול וקוטפר"י עפ

 ודסיע ההלינ מזרחו 
175/2021 

8 

 תירופ תפולטיעל ה לטהח
 :  יהקמגלייפובה

 בילמקב 50%וז וק גלתןמ
  פארוה ליאקרל

 ודסיע ההלינ מזרחו 
175/2021 

9 
,  40%ד ן עמצ חתן מלתתחה
 ארופה ליאקרל לבימקב
 

 ודסיע ההלינ מזרחו 
175/2021 

10 

 : להנומקה מילך גהלית
 ה לנומקה מילך גהלי תהולני

 

 פארות לטהחר אחל
 קולטורוי פעפ"ו

  שראו מתילקמח
 צעתב תלהפעוה

 בדבלוז שפבא
 

 ודסיע ההלינ מזרחו
175/2021 
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מספר 
 סידורי

 סמכויות
הערות ייחודיות 
לביצוע/ סייגים 

 לפעולה

עיגון 
 בחוזר/תקנות

 ודסיע ההלינ מזרחו  Anal Plugועיצ ב עלטהחלה  11
175/2021 

12 

לל כווז שפלאפל טומ לתקב
 תקלייזיה פיקבדה ומנזאנ
 

 רתיתמיה ינ א זוקהדיב
 להקבא ורופת יקבד

 24ך תוה לא מיתואפר
 להקבהמת שעו

 ודסיע ההלינ מזרחו
175/2021 

13 

 פולטיה לראהום שורי
ט עלמם ייוטרקם נרישיתכב
 ד ריוו הרך דיםירכש תתןמ

ם כוס מוחטו ביםונינ מוןאיז
 לתתח הולל כלא -ש ראמ

 טיפול

S.O.S ותרופ תוןכג :
 ט,וסרק, פודיקקסאו
ת לתח הולל כלאס. דקרמט

  בוע קפולטי

 ודסיע ההלינ מזרחו 
175/2021 

14 

ל יפו ט עללהתח הה/לטהח
 שךהמש/ חדתי רופת
 ותוצקבמהת ופותרב

 הבאות:

-PO נהשית לופותר .א

ת חרלמ S.O.Sת ופותר
 ארופת ודפקא וד לויש

 ותעילת פדרהסל ליפוט .ב
 ותנרב, טיקסלם )יימע
 ס,לקרויק מין,יריצגל
 ק(רלנטקו

 OTCנוגדי כאב: .ג

NSAID 

 ביחימר -ה ציהלינא .ד
 וףדחול טיפ כותונמפסי
 עםה חול בפארור עדבה

 הדועת יתיימחסה חלמ

S.O.S  -ה חיל בדינוג .ה
 בדבל

 ודסיע ההלינ מזרחו 
175/2021 

15 

ה לטהח - יתודפק תכהערה
  וםיקלשה ייהפנעל 

 

ת יינחלהף כפוובר אחל
  וםיק שפארו

 צעתב ת זולהפעו
 פוזאש הרךמעב
 לההיבקו

 ודסיע ההלינ מזרחו
175/2021 

 


	תעלתעמופסונשתויוכמסהזוכיריעוצקמהקוסיעהתביללםיחמומהתו/n אהלשתויחמומימוחתלהקולחב
	תבילה עסי קוהקמציעוש ה לאח/תו מהויחמם
	:עקר
	יערק יעהוסי ק לשאה/חתוה ומחמםי: 

	מסה טוריפכרדגומה תויו תויעה תבילבה לש קוסחאה תו/יחמומם תל הקולחב םימוח
	וכמסוית חמומ תו/חאםי טבלופי תמוך
	וכמס תויחמומ תו/חאםי גביררטאיה
	וכמס תויחמומ תו/חאםי פביגם
	מסוכ תויחמומ תו/חאםי כברייגרוה 
	וכמס תויחמומ תו/חאםי סברכות 
	וכמס תויתו/חא חמומםי כבבא
	כמסהמ תויול תורתויייתבב םושח ובלב םילד

	וכמס תויחמומ תו/חאםי ליהקבה
	כמסתויו כתוילל כב(ל צמהםיב מהםיגציי יטבשופ לאהומה תו/חחמקב םייהלה) 
	תרדגה םיבצמה םייטוקאה ותולבגמה יטלופל לע ידי חאה/תו מומהםיח קביההל:
	יקםוד רבאיתו וינמתע חילו:
	יטלופםי נושםי:

	וכמס תויתו/חא חמומים בוקישם




