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דעול הסינהמי יאות / הבר משרדזריל חווסס עהיגד , מבל נדרט עבור כ הסטאתל י המכ בקרהליכ

  וסדת המדוייחת / חלקומום בישחלק ב' : הטמעה וי
ודתיעה וורהשמן ת חו את,איחרהאת חוהאול שא תתצעואמ בסדמו בותטיונרלו הותידיח בדקיבה יק זפר 

.יתוארפ המהשובר
תאיחר אותאחת לחוהאל  שדיקותפ האלציטנהפווי יצ משאנו בוןאלש: 1ק פר

הורהשמן ת חולאת חוהאל  שדיקותפ האלציטנהפווי יצ משאנו בוןאלש :2ק פר

:וסד ת המחלקולמנטי וולורידה מח בייפתל פרק כ

אית . פו הר תיעוד ברשומהל בסיסדקו עיב 12-3קים ות בפרלשאה

החופ דאהרפוה ללקמח בתיגוחרת ולוופעד יעו סותלפעום שויית ינבח :3ק פר

םדי ילם /ריבוג מותללי כפוזאשת קוחלבמ ותריג חותעול ופודסיעת לופעום שויית ינבח: 4ק פר

םדי ילם /ריבוג מותגיולונקאווז שפ אותלקמח בותריג חותעול ופודסיעת לופעום שויית ינבח: 5ק פר

ץמרנ פולטית לקוחלבמ ותריג חותעול ופודסיעת לופעום שויית ינבח: 6ק פר

יטריאגרוז שפ אותלקמח בותריג חותעול ופודסיעת לופעום שויית ינבח: 7ק פר

 יםלדם/יריבוג מוםיק שותלקמח בותריג חותעול ופודסיעת לופעום שויית ינבח: 8ק פר

יטריאיכפסך ער מי /טראכיסיז פשפו אותלקמח בותריג חותעול ופודסיעת לופעום שויית ינבח: 9ק פר

 ריטובולאמ

תדויולם ושית נקוחלבמת וריג חותעול ופודסיעת ולו פעוםישת יינבח: 10ק פר
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 :סדמות ה יחידו/ תקוחלמטי ללוונ ורמידה בתחיפ יק פר כל*
   ה חופ דאהרפוה ללקמחב ותריג חותעול ופודסיעת לופעום שויית ינבח :3ק פר

 (  להפעוכל לת איורפות מושור 2ל  שעודתיין הכש ל) ית מכסמות חולאד יעו סותעולפ

 2ל ופיק מטת 1ל ופיק מטת מכת וסת מלאחופעולות סיעוד  
   ופל : ל המט שונותראחפרות ס 4ות ו  תיבשירא 
    וסמכת:ת המהאחושם  

 חשבת:ו הממ תיעוד ברשומהקיים
 OTC ותפורן תתל מעה לטהח .1

 המנהל יעל יד הכרוהש  OTCתוופתר תמישלר תייכתשמ הופתרהש קובדלא.
 תויאברה רדשמ תמיש לרוףבכפ ,וסדמ ביואהרפ

 תוי אחעל יד ןתמה  עלהמיתוח וע ביצ +הוראהכOTC   תופתר ודתיעב.
 תמכוסמ

 ןתמ רךד ,ןונימ ,הור צ,שירתכה שם ,ה, שעתאריך : תללוכ הוראההג.
 המיתוח

 ימ פעדן חתמ וניה הופתרה ןתמד.
 הופתרה ןתמת לושירג תמייק לא פלומטלה.
  "OTC תופרת" בברומדש ןומיס/ הערה וםיק מלץומו.
  שדופתי חתר יפול ט עלשדג בהופתרה ןתמר להסב וד תיעיםיקז.

 (יודוח סיעויד בוב)לר OTC ןתמה לתחלטה ןוי צתורבת לו האחוד תיעיםיקח.

 

 

 

 

 

 
 

 

  וד תיעיוד/אתיע  וד תיעיוד/אתיע

 הפוחה דאופלר ותלקחלד במ ושזה חיומלי לצלפוטת מיינפה .2
 ל ופמטה תיינ להפתמתאומ  /תמהול הת סיבמייקא.
 תמכסומה תו האחתמא שלדו הזומי חיל לצהיינ הפהנתינ פלומטלב.

(תמצולמת/מוחשבמה/קוהסר הינבהפ תוצפן לתינ ת אםו)לרא התמיתובח

 וםילהצ תמטר תוודק אמונמו לאמ דעימ תללו כהינההפג.

 

 
 

 

  וד תיעיוד/אתיע  וד תיעיוד/אתיע

 ותכערת מוע באמצוזפשגר באו מבלפוטלמו סקתפוהן צחמן תל מעה לטהח .3
 הוכנמה ימזר

 תקדוצמ הכומנ המית זררכמע תוצעמ באפלומטן למצן חתמה לחלטההא.
 וצבמת למתאומו

+  יפול טתינתכמ קחל כוא הוראה ןתמכ תדועתמ ןצמהח ןתמה לחלטההב.
  . תמכוסמ תוי אח על ידהמיתהח . עוביצה  עלהמיתת חורבל

 צבק,  (40%  עלהעול לאש )ןמצחה זוריכ תא תללו כןצמן חתמה לוראההג.
  ןתמה ןופא / יצעמאו )lit 5   עלהעול לא ) FLOW  המיזר

  מלץ(ומ) וחויבד ןמצהח ןתמה לתחלטה ןוי צתורבת לו האחודעית יםיקד.

 

 

 

 

  וד תיעיוד/אתיע  וד תיעיוד/אתיע

 בה"יה "ס שדתחיפ וד" תיעיאי "וילמ בכל*
___________ 

 
 
 ופה דחאה ו ברפשתלמות מוכרתת הוסמכת בוגרת מלאחועולות סיעוד פ

 ( להפעוכל לת איורפות מושור 2של ד יעו תכיןלהש ) י

 2ל ופיק מטת 1ל ופיק מטת ופהדחאה פו ברשתלמות מוכרתת הוסמכת בוגרת מלאחופעולות סיעוד  
   ופל:ל המט שונותראחפרות ס 4ות ו  תיבשירא 
   פה:ה דחווכרת ברפואת משתלמות הרבוגמכת וסת המהאחושם  

  חשבת :ו הממרשומהים תיעוד בקי
  ידורובות פול תרשחף ה בדהזרק .1

העול הפועת לביציוא רפהוראה תמייקא.
הקחלמ בףבדח הק להזרתוופתר תמישרת לייכתשמ הופתרהש קובדלב.
הופתרה ןתמת לושירג תמייק לא פלומטלג.
שדופתי חתר יפול ט עלשדג בהופתרה ןתמר להסב וד תיעיםיקד.
הוראה עו ביצ עלהמיתף )חבדח הופתרה ןתמ ועה לביצמיתת חמייקה.

(תיוארפ
מלץ(ומ ) ןומי סון אדמות אוצעמ באיורידה וקה תוניקתה לרכהעו וריטנו.

  
   
  
  
  

 
   

  וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע

  ןתת השיחופלשלנתר צסת נהכ לעה לטהח .2
 של וצבמ לתמתאומו תקצדומ ןתשה תיוחפלשר לתנ צתנסהכה לחלטהה א.

 פלומטה

  וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע
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  הקחלמ/בוסדמ בתויח בטיללוכ יםנהלתאם לה בהעוצ בהעולהפ ב.

 העול הפועה לביצתחלטה ןוי צתורבת לו האחודעית יםיק ג.
 

 ליםפוב במטל בכאופיכטDIPYRONE ו /או OXYCODONEן תל מעה לטהח .3
 ואית פדוורטאה יע ב עםדיםליאב בל בכופיוכטית דפוטורה איעעם ב ריםוגמב

  יהווכ
לי לעהמושהר היוותהתאם לה בהנתינ הופתרה ןתמל החלטההא.
 המותהח וע ביצ +הוראהכ DIPYRONE ו/או OXYCODONE  הופרתה ודתיעב.

הופ דחהואברפ תרוכמ תומהשתל תרוגב תמכוסמ תוי אחעל יד

 ןתמ רךד ,ןונימ ,הור צ,שירתכה שם ,ה, שעתאריך : תללוכ הוראההג.
המיתוח

ימ פעדן חתמ וניה הופתרה ןתמד.

הופתרה ןתמת לושירג תמייק לא לופמטלה.
שדופתי חתר יפול ט עלשדג בהופתרה ןתמר להסב וד תיעיםיקו.

תוופתרה תאח ןתמה לתחלטה ןוי צתורבת לו האחוד תיעיםיקז.

  
 

 

 
 

  
  
   

   

  וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע

 ליםפולמט AEROVENT ו VENTOLINל ה שיהלצניאון צחמן תל מעה לטהח .4
 עיםוידוית נורות כיארלת חו מאה אסטמים מלובסים כעוידהה ימשנוצר עם ק
 ות נופימסי יבחים במרלפוכמט

 הנתינ AEROVENT ו VENTOLIN  של תויהלצניוא ןמצח ןתמה לחלטההא.
 יל לעהמושהר היוותהתאם להב

 תוי אח על ידהמותהח וע ביצ +הוראהכ תויהלצניהאו ןמצהח ודתיעב.
 הופ דחהואברפ תכרומ תומהשתל תגרוב תמכוסמ

 ,ןונימ ,הור צ,שירתכה שם ,ה, שעתאריך : תללוכ תויהלצנילאה וראההג.
המיתוח ןתמ רךד

ןתמ יצעמאו המיב זרקצ ,זות לריכוחסייתה תללו כןצמן חתמה לוראההד.

תוופתרה ןתמת לושירג תמייק לא פלומטלה.
 ש חדיתופתר יפול ט עלשדגב תויהלצני /אןצמחה ןתמר להסב וד תיעיםיקו.

 תויהלצני /אןמצחה ןתמה לתחלטה ןויצ תורבת לו האחוד תיעיםיקז.

 

 

 
 

  
  
  

 

  וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע

 ות,הת קולחבם/ ינת דרכותאחר לאגב רש מקל פוטת מורד הלעה לטהח .5
  פהודחה אופרלה לקמחל נהופש

יל לעהמושהר היוותהתאם לה בהנתינ גב שרקמ פלוטמ תרדוהל החלטהה א.

  העול הפועיצ לבתויחט ביללוכ יםיוסדמ יםנהלל תאםה בהעוצ בהעולהפ ב.
  העול הפועלביצ התחלטה ןוי צתורבת לו האחוד תיעיםיק ג.

 

 

  וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע

 ___________ בה"יה "ס שדתחיפ וד" תיעיאי "וילמ בכל*

 ודקינ לאף ליסעופה דחאה פורת ברוכת משתלמות הסמכת בוגרות מואחלחריגות פעולות 
אה הרשוםקי  להעווע הפביצ ופהדחאה פורת ברוכת משתלמות הבוגר סמכתות מואחלחריגות פעולות  

 תשיאי
 פה:ה דחווכרת ברפואת משתלמות הרבוגמכת וסת המהאחושם  

 
  

  לא / ןכ אל / ןכ  שרה ההכועלבד וביצאות בשת הריקדב –ה יילציברפד .1
  ___________בה"י"ס התח שדיפ א"לי "וילמ בכל*

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 

 

 

 םלדי/ ירים בוגת מלליוז כפואשלקות מחחריגות בופעולות פעולות סיעוד יישום  נתחיב: 4פרק 
   (להפעוכל ת לאיורפות מושור 2ל  שעודתיין הכש ל) ית מכסמות חולאד יעו סותעולפ

 2ל ופיק מטת 1ל ופיק מטת מכת וסת מלאחופעולות סיעוד  
   ופל:ל המט שונותראחפרות ס 4ות ו  תיבשירא 
    וסמכת:מת ההאחושם  

 :שבת וח הממ תיעוד ברשומהקיים
  OTCותפורן תתל מעה לטהח .1

 המנהל יעל יד הכרוהש OTC תוופתר תמיש לרתייכתשמ הופתרהש קובדל א.
 תויאברה רדשמ תמיש לרוףבכפ ,וסדמ ביואהרפ

 תוי אחעל יד ןתמה  עלהמיתוח וע ביצ +הוראהכOTC   תופתר ודתיע ב.
 תמכוסמ

 ןתמ רךד ,ןונימ ,הור צ,שירתכה שם ,השע ,תאריך : תללוכ הוראהה ג.
 המיתוח

 ימ פעדן חתמ וניה הופתרה ןתמ ד.
 הופתרה ןתמת לושירג תמייק לא פלומטל ה.
  "OTC תופתר" בברומדש ןומיס/ הערה וםיק מלץומ ו.
  שדופתי חתר יפול ט עלשדג בהופתרה ןתמר להסב וד תיעיםיק ז.

 (יודוח סיעוידב וב)לר OTC ןתמה לתחלטה ןוי צתורבת לו האחוד תיעיםיק ח.

 וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע

 בד בליםגרובמ תוקחלמ בקבדיי*ים לוזנ פתלהזוי רפיפר יידרוי וירע לתתחה .2
התמיתובח תואחה תחלטה ביםזלונ ןתמת לימ פע חדהוראה תמייק א.
 הלפזהה בקצו תומ כ,היסמתה וג ס,ןתמה ןופת את אללוכ הוראהה ב.

 תכמסומה תו האחשל התמיתבח
  יוהעיר וםקימ וריטנן למדווא יוהעיר תנקתה ודתיע יםיק ג.

 בד בלתונוי עליםי בגפןקתוה תו האחתחלטה ביוהעיר ד.

 

 וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע

 ותוסמכת מויאחי י שתדין דם במת  .3
  ויצרומו דם ןתמת ליוא רפהוראה תמייק א.
:  תומוקמ שושלב הדם ימרכיב ינותנ תומיוא פלומטה יוהיז ליךהת צעוב ב.

 . פלוטמה תמושברו הדם תנמף לרומצה יודייע ופסבט ,המעצ הנמה יגב על
 וד תיעןיפויללח וא תומכוסמ תויי אחתש תמתווח המיתבח דועתמ ליךהתה

   תומכוסמ תוי אחיתש של יושי ר'מסו לאמ שם
  ויצרומו  דםןתמל פלוטמה תכדרה תעדותמ ג.
  ויצרומו  דםןתמפל לומטה של תדעמ המהסכ תעדותמ ד.
  ויצרומו  דםןתמ  ולאחרהלךמ ב,ינפים לינויים חנמי סוריטנ ודתיע יםיק ה.

 וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע

 ותכערת מוע באמצוזפשגר באו מבלפוטלמו סקתפוהן צחמן תל מעה לטהח .4
  כהונמה ימזר

 תקדוצמ הכומנ המית זררכמע תוצעמ באפלומטן למצן חתמה לחלטהה א.
 וצבמת למתאומו

+  יפול טתינתכמ קחל כוא הוראה ןתמכ תדועתמ ןצמהח ןתמה לחלטהה ב.
  . תמכוסמ תוי אח על ידהמיתהח . עוביצה  עלהמיתת חורבל

 צבק , (40%  עלהעול לאש )ןמצהח זו ריכתת אללו כןצמן חתמה לוראהה ג.
  ןתמה ןופ/ א יצעמוא )lit  5  עלהעול לא )  FLOW המיזר

 (מלץומ )וחויבד ןמצהח ןתמה לתחלטה ןוי צתורבת לו האחודעית יםיק ד.

 וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע

 ל משרד"כני מ"עו לו ותרת שהולועפע ולביצי יש אוהוללמ ובור כתשין אמת .5
  תויאהבר

  תותרומה תועול הפועי לביצשיה אוו מלתרכהדה לנובמ וד תיעיםיק א.
 של ותכולי קבדנ המוי בסת אשרמכוסמ תוי אח על ידהתשה נערכהדה ב.

 ךדרוה ןהיאל תועולהפ תע אבצפל למטה
  הרכהדה וע ביצ עלוםתשי חיהא הווהמל ג.
  פלומטה תמושבר עדותמו הנובמ ורשיהא ד.

 וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע

  יואפל רופי טןמתורך ה לצלהגב התרתו  איתיספה לבהגה בדבר לטהח .6
 י על ידהקבלתה יפול טןתמ רךו לצפלומטה של תייסה פהגבלה לחלטהה א.

  תמרשמה תיאחרא תמכוסמ תואח
  המושבר יםעדותמ ההגבלק לומינהו החלטהה ב.
 ,ותמיתוח הוראהה ןתונ ,ההגבלה לוראהה תושע תאריך : ללו כודהתיע ג.

 פלומטן לתינש ברהסה ,ההגבלה משך ,הגבלהה ןופ, אהחלטהת לוהסיב

 וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע
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  .ההגבלה צעמב שם , ותפחשמול
  תושע 8  עלהעול לא תות אחחלטה בההגבלה משך ד.

 
  תושע 8 וףחל בשוחידל הוראה תמייק ה.
  הקחלמה  מנהלשל ורשיא םייק ,ההגבל תושע 24 מעל ו.
 םיין גפמדואו הכרה ןמדוא – הלחול יםנדמוא ודועתו וצעוב יםיתכל שע ז.
  תוו צשיא י על ידהלחצי שע תה אחהחול רוקי בתוודד או תיעיםיק ח.

 היינ ושנהוראשה גץ מדרלחי עצפות בומשח ותבישבחל ופיטל עה לטהח .7
  היינש  /הנוש ראהרגמד לחץ צעים פיק פלומטל א.
 עדומ , ומוקימ ,צע הפתגדר תר איגדמה חץע ל פצןדמוד אועתמ פלומטל ב.

  ןתינה יפולהט תורבו לתופעה וםקמו

תאםה בהניה צע הפוגוס הרג די על פתושחמו תושיב בחיפולה לטחלטהה ג.
  הקחלמהד/וסמה ילהנל

 

 וד תיעיוד/אתיע ודיעת יוד/אתיע

  ___________בה"יה "ס שדתחיפ וד" תיעיאי "וילמ בכל*

 ודקינ לאף ליסעמכת סות מואחלחריגות פעולות 
אה הרשוםקי  להעווע הפביצ מכת סות מואחלחריגות פעולות        

 תשיאי
 :אחות המוסמכתשם ה 

 
  

 )Deep Suction ) ה מיהנש נהקה מוקמעה יבשא .1
 הההכשרוביצוע לבד ות בשאת הריקבד

 לא / ןכ  אל / ןכ

 ___________ בה"י"ס התח שדיפ א"לי "וילמ בכל*
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קה למחלדים/ יי מבוגרים  אונקולוגחידות מערךחלקות וית במ חריגופעולותוד וום פעולות סיעישינת חיב: 5פרק 

 גי ונקולוון המטואי / מכון אונקולוגת / מכוגיולונקוהמטואקה למחת / וגיולונקוא

 ( לה עולכל פאיות פורשומות ר 2ל  שוד תיע להכיןיש) מכת וסת מלאחופעולות סיעוד 

 2ל ופיק מטת 1ל ופיק מטת מכת וסת מלאחופעולות סיעוד  
   ופל :ל המט שונותראחפרות ס 4ות ו  תיבשירא 
    וסמכת :ת המהאחושם  

 חשבת:ו הממ תיעוד ברשומהקיים
 OTC ותפורן תתמ לעה לטהח .1

 המנהל יעל יד הכרוהש OTC תוופתר תמיש לרתייכתשמ הופתרהש קובדל א.
 תויאברה רדשמ תמיש לרוףבכפ ,וסדמ ביואהרפ

 תוי אחעל יד ןתמה  עלהמיתוח וע ביצ +הוראהכ  OTC תופתר ודתיע ב.
 תמכוסמ

 ןתמ רךד ,ןונימ ,הור צ,שירתכה שם ,ה, שעתאריך : תללוכ הוראהה ג.
 המיתוח

 ימ פעדן חתמ וניה הפותרה ןתמ ד.
 הופתרה ןתמת לושירג תמייק לא פלומטל ה.
  OTC" תופתר" בברומדש ןומיס/ הערה וםיק מלץומ ו.
  שדופתי חתר יפול ט עלשדג בהופתרה ןתמר להסב וד תיעיםיק ז.

 (יודוח סיעויד בוב)לר OTC ןתמה לתחלטה ןוי צתורבת לו האחוד תיעיםיק ח.

 וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע

  יזיד מרכרוומנתר ת צוצאה .2
  יזרכמ תרנ צתוצאהת ליוא רפהוראה תמייק א.
  וףבג יםשתלומה וךאר וחוים לטתרנ צתוצקבך לייש וניא  יזרכמה תרנהצ ב.
 יםועאיר ווכים את סיבורבפל לומטה תמושר בהעולהפ ועלביצ ודתיע יםיק ג.

  ורעיוא הבמיד יםיגחר

 וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע

  ותוסמכת מויאחי י שתדין דם במת .3
  ויצרומו דם ןתמת ליוא רפהוראה תמייק א.
 : תומוקמ שושל בהדם ימרכיב ינותנ תומיוא פלומטה יוהיז ליךהת צעוב ב.

 . פלוטמה תמושברו הדם תנמף לרומצה יודייע ופס בט,המעצ הנמה יגב על
 וד תיעןיפויללח וא תומכוסמ תויי אחתש תמתווח המית בחדועתמ ליךהתה

   תומכוסמ תוי אחיתש של יושי ר'מסו לאמ שם
  ויצרומו  דםןתמל פלוטמה תכדרה תעדותמ .ג
  ויצרומו  דםןתמפל לומטה של תדעמ המהסכ תעדותמ .ד
 ויצרומו  דםןתמ  ולאחרהלךמ ב,ינפים לינויים חנמי סוריטנ וד תיעיםיק .ה

 וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע

 ותכערת מועאמצ בוזפשגר באו מבלפוטלמו סקתפוהן צחמן תל מעה לטהח .4
  בד בליםגרומבוב זושפת אוקחלמ בק רקבדיי*ה וכנמה ימזר

 תקדוצמ הכומנ המית זררכמע תוצעמ באפלומטן למצן חתמה לחלטהה .א
 וצבמת למתאומו

+  יפול טתינתכמ קחל כוא הוראה ןתמכ תדועתמ ןצמהח ןתמה לחלטהה .ב
  . תמכוסמ תוי אח על ידהמיתהח . עוביצה  עלהמיתת חורבל

 צבק , (40%  עלהעול לאש )ןמצהח זו ריכתת אללו כןצמן חתמל הוראהה .ג
  ןתמה ןופ/ א יצעמוא )lit  5  עלהעול לא ) FLOW  המיזר

 (מלץומ )וחויבד ןמצהח ןתמה לתחלטה ןוי צתורבת לו האחודעית יםיק .ד

 וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע

  ___________בה"יה "ס שדתחיפ וד" תיעיאי "וילמ בכל*

   יהבאונקולוגרת וכת משתלמות הסמכת בוגרות מואחלחריגות  פעולות

  ( להפעוכל ת לאיורפות מושור 2של ד יעו תכיןלהש ) י

 2ל ופיק מטת 1ל ופיק מטת  יהרת באונקולוגוכת משתלמות הסמכת בוגרות מואחלחריגות פעולות  
   ופל :ל המט שונותראחפרות ס 4ות ו  תיבשירא 
   ולוגיה:נקתלמות מוכרת באוהשרת גבומכת וסת המהאחושם  

  חשבת:ו הממ תיעוד ברשומהקיים
  ידורול ותפול תרשחף ה בדהזרק .1

 העול הפועת לביציוא רפהוראה תמייק .א
 העול הפועת לביציוא רפהוראה תמייק .ב
  הקחלמ בףבדח הק להזרתוופתר תמישרת לייכתשמ הופתרהש קובדל .ג
 הופתרה ןתמת לושירג תמייק לא פלומטל .ד
 שדופתי חתר יפול ט עלשדג בהופתרה ןתמר להסב וד תיעםקיי .ה

 וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע
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 הוראה עו ביצ עלהמיתף )חבדח הופתרה ןתמ ועה לביצמיתת חמייק .ו

 (תיוארפ
 מלץ(ומ ) ןומי סון אדמות אוצעמ באיורידה וקה תוניקתה לרכהעו וריטנ .ז

  ידורול ותיפול חותערכמוי זיד מרכורונתר ב לצותפול תרשחף ה בדהזרק .2
 תרנהצ וםקימו וג סהמושבר עדותמו יזרכמ תרנצ יםיק פלומטל .א
 העול הפועת לביציוא רפהוראה תמייק .ב
  הקחלמ בףבדח הק להזרתוופתר תמישרת לייכתשמ הופתרהש קובדל .ג
 הופתרה ןתמת לושירג תמייק לא פלומטל .ד
 שדופתי חתר יפול ט עלשדג בהופתרה ןתמר להסב וד תיעיםיק .ה
 הוראה עו ביצ עלהמיתף )חבדח הופתרה ןתמ ועה לביצמיתת חמקיי .ו

 (תיוארפ
  ןומי סו אןדמות אוצעמבא יזרכמ ורידו ברתנהצ תוניקתה לרכהעו וריטנ .ז

  מלץ(ומ)

 וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע

  וימוצרונת דם זמ הלבה,והצוג סליבת דם שא .3
  פלוטמה תמושברו ההצלבו וגדם לס ופס טיגב  עלהדועת העולהפ .א

 תמתווח המיתת חמייקו צעו בפלומטה יופרט יםנותנה תומיך איתהל .ב
 וסףנ השורמ פלמט תמתווח המיתוח המידגה תקחושל תישורמה תוהאח

  . תומיהא צעמבכ

 וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע

  ___________בה"יה "ס שדתחיפ וד" תיעיאי "וילמ בכל*

 

 ודקינ לאף ליסע  יהבאונקולוגת כרמות מותלהשת גר בוכתסמו מותאחת ליגוחרת עולופ

אה הרשוםקי  להעווע הפביצ   יהבאונקולוגרת וכת משתלמות הסמכת בוגרות מואחלחריגות פעולות  
 תשיאי

 :יהולוגנקבאותלמות מוכרת השרת בוגמכת וסת המהאחושם  
 

  

 ידורול ותפורל תשחף ה בדהזרק .1
 הההכשרוביצוע לבד שאות בת הריקבד

  לא / ןכ לא /ן כ

 דיורול ותיפול חותערכמוי זיד מרכורונתר ב לצותפול תרשחף ה בדהזרק .2
 הההכשרוביצוע לבד שאות בת הריקבד

  לא / ןכ אל / ןכ

 וימוצרונת דם זמ הלבה,והצוג סליבת דם שא .3
 הההכשרוביצוע לבד שאות בת הריקבד

  לא / ןכ אל / ןכ 

___________  בה"י"ס התח שדיפ א"לי "וילמ בכל*
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  נמרץלפולטילקות מחחריגות בופעולות פעולות סיעוד יישום נת חיב: 6פרק  
  ( להפעוכל ת לאיורפות מושור 2ל  שעודתיין הכש ל) ית מכסמות חולאד יעו סותעולפ

 2ל ופיק מטת 1ל ופיק מטת מכת וסת מלאחופעולות סיעוד  
   ופל :ל המט שונותראחפרות ס 4ות ו  תיבשירא 
   וסמכת:ת המהאחושם   

 חשבת:ו הממ תיעוד ברשומהקיים
 יזיד מרכרוומנתר וצאת צה .1

  יזרכמ תרנ צתוצאהת ליוא רפהוראה תמייק .א
  וףבג יםשתלומה וךאר וחוים לטתרנ צתוצקבך לייש וניא  יזרכמה תרנהצ .ב
 יםועאיר ווכים את סיבורבפל לומטה תמושר בהעולהפ ועלביצ ודתיע יםיק .ג

   ורעיוא הבמיד יםיגחר

 וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע

  ותוסמכת מויאחי י שתדין דם במת .2
 ויצרומו דם ןתמת ליוא רפהוראה תמייק .א
 : תומוקמ שושל בהדם ימרכיב ינותנ תומיוא פלומטה יוהיז ליךהת צעוב .ב

 . פלוטמה תמושברו הדם תנמף לרומצה יודייע ופס בט,המעצ הנמה יגב על
 וד תיעןיפויללח וא תומכוסמ תויי אחתש תמתווח המית בחדועתמ ליךהתה

   תומכוסמ תוי אחיתש של יושי ר'מסו לאמ שם
  ויצרומו  דםןתמל פלוטמה תכדרה תעדותמ .ג
  ויצרומו  דםןתמפל לומטה של תדעמ המהסכ תעדותמ .ד
 ויצרומו  דםןתמ  ולאחרהלךמ ב,ינפם ליינויים חנמי סוריטנ וד תיעיםיק .ה

 

 וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע

 יואפל רופי טןמתורך ה לצלהגב התרתו  איתיספה לבהגה בדבר לטהח .3
 י על ידהקבלתה יפול טןתמ רךו לצפלומטה של תייסה פהגבלה לחלטהה .א

  תמרשמה תית אחראמכוסמ תואח
  המושבר יםעדותמ ההגבלק לומינהו החלטהה .ב
 ,ותמיתוח הוראהה ןתונ ,ההגבלה לוראהה תושע תאריך : ללו כודעיתה .ג

 פלומטן לתינש ברהסה ,ההגבלה משך ,הגבלהה ןופ, אהחלטהת לוהסיב
  .ההגבלה צעמב שם , ותפחשמול

  תושע 8  עלהעול לא תות אחחלטה בההגבלה משך .ד
  תושע 8 וףחל בשוחידה לוראה תמייק .ה
  הקחלמה להנמ של ורשיא םייק ,ההגבל תושע 24 מעל .ו
 םיין גפמדואו הכרה ןמדוא – הלחול יםנדמוא ודועתו וצעוב יםיתכל שע .ז
 תוו צשיא י על ידהלחצי שע תה אחהחול רוקי בתוודד או תיעיםיק .ח

 וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע

  תוהפרש יבתורך שאנשם לצמה מלו חוקיתנו וריבח .4
 יתמישנ וריטנ – העול הפהלךמוב ינלפ שםנומ פלומט תרכהעו וריטנ .א

 ימניודמהו
 ימווסטיארכ ט/ וסובטהמ תושהפר תבישאמ - העולהפ וע ביצודתיע .ב

  ועהביצ תותדירו תושהפרה יופא , וגס ודתיע .ג
 

 וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע

  ___________בה"יה "ס שדתחיפ וד" תיעיאי "וילמ בכל*
 

 .ת.יפ.יים / לדילב / נמרץ משול פו בטישתלמות מוכרתת הוסמכת בוגרת מלאחופעולות סיעוד 
 ה (לפעוכל ת לאיורפות מושור 2של ד יעו תכיןלהש ) י

ץ מרל ניפובט שתלמות מוכרתת הוסמכת בוגרת מלאחופעולות סיעוד  
 ית.פ.י. / יםלד/ יב שולמ

 2ל ופיק מטת 1ל ופיק מטת

   ופל :ל המט שונותראחפרות ס 4ות ו  תיבשירא 
 ב /שול מרץנמל יפובטתלמות מוכרת שת הרבוגמכת וסת המהאחושם  

 : ת.יפ.י. / יםלדי
  

  חשבת :ו הממ תיעוד ברשומהקיים
  יקורעו ת קוצאה .1

  יקורע וק תוצאהת ליוא רפהוראה תמייק .א
 ימניודמה צבמ  עלשדג ךות העול הפ ולאחרתבע , ינלפ הרכהעו וריטנ .ב

  המדן גפווא
 יםועאיר ווכים את סיבורבפל לומטה תמושר בהעולהפ ועלביצ ודתיע יםיק .ג

   ורעיוא הבמיד יםיגחר
 
 
 

 וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע
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  וימוצרונת דם זמ הלבה,והצוג סליבת דם שא .2
  פלוטמה תמושברו ההצלבו וגדם לס ופס טיגב  עלהדועת העולהפ .א

 תמתווח המיתת חמייקו צעו בפלומטה יופרט יםנותנה תומיך איתהל .ב
 וסףנ השורמ פלמט תמתווח המיתוח המידגה תקחושל תישורמה תוהאח

 . תומיהא צעמבכ

 וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע

 ידורול ותפול תרשחף ה בדהזרק .3
 הקחלמ בףבדח הק להזרתוופתר תמישרת לייכתשמ הופתרהש קובדל .א

הופתרה ןתמת לושירג תמייק לא פלומטל .ב

שדופתי חתר יפול ט עלשדג בהופתרה ןתמר להסב וד תיעיםיק .ג

הוראה עו ביצ עלהמיתף )חבדח הופתרה ןתמ ועה לביצמיתת חמייק .ד
 (תיוארפ

מלץ(ומ ) ןומי סון אדמות אוצעמ באיורידה וקה תוניקתה לרכהעו וריטנ .ה

 
 

 
 

 

 וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע

  ___________בה"יה "ס שדתחיפ וד" תיעיאי "וילמ בכל*

 

 .י.ת.י לדים / פילב / נמרץ משול פורת בטיוכת משתלמות הסמכת בוגרות מואחלחריגות פעולות 

 ודקינ לאף ליסע

ץ מרל ניפובט שתלמות מוכרתת הוסמכת בוגרת מלאחופעולות סיעוד        
 ית.פ.י. / יםלד/ יב שולמ

אה הרשוםקי  להעווע הפביצ
 תשיאי

 ב /שול מרץנמל יפובטתלמות מוכרת השרת בוגמכת וסת המהאחושם  
 : ת.יפ.י. / יםלדי

  

מנשםה מליגמורך ה לצמהנש יראמת מכשהת  .1
 הההכשרוביצוע לבד שאות בת הריקבד

  לא / ןכ אל / ןכ 

___________  בה"י"ס התח שדיפ א"לי "וילמ בכל*
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  אטרייז גרפואשלקות מחחריגות בופעולות פעולות סיעוד יישום נת חיב: 7פרק 
 ה (עולפכל ת לאיורפות וומרש 2ל  שעודתיין הכש ל) ית מכסמות חולאד יעו סותעולפ

 2ל ופיק מטת 1ל ופיק מטת מכת וסת מלאחופעולות סיעוד  
   ופל:ל המט שונותראחפרות ס 4ות ו  תיבשירא 
    וסמכת:ת המהאחושם  

 חשבת:ו הממ תיעוד ברשומהקיים
 OTC ותפורן תתל מעה לטהח .1

 הלנמה יעל יד הכרוהש OTC תוופתר תמיש לרתייכתשמ הופתרהש קובדל.א
תויאברה רדשמ תמיש לרוףבכפ ,וסדמ ביואהרפ

 תוי אחעל יד ןתמה  עלהמיתוח וע ביצ +הוראהכ OTC  תופתר ודתיע.ב
תמכוסמ

 ןתמ רךד ,ןונימ ,הור צ,שירתכה שם ,ה, שעתאריך : תללוכ הוראהה.ג
המיתוח

ימ פעדן חתמ וניה הופתרה ןתמ.ד

הופתרה ןתמת לושירג תמייק לא פלומטל.ה

OTC"  תופתר" בברומדש ןומיס/ הערה וםיק מלץומ.ו
 שדופתי חתר יפול ט עלשדג בהופתרה ןתמר להסב וד תיעיםיק.ז

(יודוח סיעויד בוב)לר OTC ןתמה לתחלטה ןוי צתורבת לו האחוד תיעיםיק.ח

 
 

 
 

 
 

  
  
  
  

  

 וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע

 םילוזנ פתלהזוי רפיפר יידרוי וירע לתתחה .2
התמיתובח תו האחתחלטה ביםזלונ ןתמת לימ פע חדהוראה תמייקא.
 הלפזהה בקצו תומ כ,היסמתה וג ס,ןתמה ןופת את אללוכ הוראההב.

תכמסומה תו האחשל התמיתבח
 יוהעיר וםקימ וריטנן למדווא יוהעיר תנקתה וד תיעיםיקג.

בד בלתונוי עליםי בגפןקתוה תו האחתחלטה ביוהעירד.

  
 

 
  

  

 וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע

 ותכערת מוע באמצוזפשגר באו מבלפוטלמו סקתפוהן צחמן תל מעה לטהח .3
 הוכנמה ימזר

 תקדוצמ הכומנ המית זררכמע תוצעמ באפלומטן למצן חתמה לחלטההא.
וצבמת למתאומ

+  יפול טינתכמ קחל כוא הוראה ןתמכ תדועתמ ןצמהח ןתמה לחלטההב.
. תמכוסמ תוי אח על ידהמיתהח . עוביצה  עלהמיתת חורבל

 צבק , (40%  עלהעול לאש )ןמצהח זוריכ תת אללו כןצמן חתמה לוראההג.
 ןתמה ןופ/ א יצעמוא )lit  5  עלהעול לא ) FLOW  המיזר

(מלץומ )וחויבד ןמצהח ןתמה לתחלטה ןוי צתורבת לו האחודעית יםיקד.

 
 ו
ת 

  
 

 
  

 וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע

 ל משרד"כני מ"עו לו ותרת שהולועפע ולביצי יש אוהוללמ ובור כתשין אמת .4
 תויאהבר

  תותרומה תועול הפועי לביצשיה אוו מלתרכהדה לנובמ וד תיעיםיקא.
 של ותכולי קבדנ המוי בסת אשרמכוסמ תוי אח על ידהתשה נערכהדהב.

ךדרוה ןהיאל תועול הפתע אבצפל למטה
 הרכהדה וע ביצ עלוםתשי חיהא הווהמלג.
לופמטה תמושבר עדותמו הנובמ ורשיהאד.

 

 
 

  
  

 וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע

  יהינ ושנהוראשה גץ מדרלחי עות בפצומשח ותבישבחל ופיטל עה לטהח .5
 היינש  /הנוש ראהרגמד לחץ צעים פיק פלומטלא.
 עדומ , ומוקימ ,צע הפתגדר תר איגדמה חץע ל פצןדמוד אועתמ פלומטלב.

 ןתינה יפולהט תורבו לתופעה וםקמו

 אםתה בהניה צע הפוגוס הרג די על פתושחמו תושיב בחיפולה לטחלטההג.
הקחלמהד/וסמה ילהנל

  
 

 

 
 

 וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע

  ___________בה"יה "ס שדתחיפ וד" תיעיאי "וילמ בכל*
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 וגבר המהלל בחופוה / טיאטרי בגרישתלמות מוכרתת הוסמכת בוגרת מלאחופעולות סיעוד 
 ה (לפעוכל ת לאיורפות מושור 2של ד יעו תכיןלהש ) י

 2ל ופיק מטת 1ל ופיק מטת האטרי בגרישתלמות מוכרתת הוסמכת בוגרמאחות לפעולות סיעוד  
   ופל:ל המט שונותראחפרות ס 4ות ו  תיבשירא 
   טריה:יאתלמות מוכרת בגרהשרת בוגמכת וסת המהאחושם  

  חשבת:ו הממ תיעוד ברשומהקיים
  ןתת השיחופלשלנתר צסת נהכ לעה לטהח .1

 של וצבמ לתמתאומו תקצדומ ןתשה תיוחפלשר לתנ צתנסהכה לחלטההא.
פלומטה

הקחלמ/בוסדמ בתויח בטיללוכ יםלנהל תאםה בהעוצ בהעולהפב.
העול הפועה לביצתחלטה ןוי צתורבת לו האחודעית יםיקג.

 
 

   
  

 וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע

 ןתת השיחופלשמר נתוצאת צ הלעה לטהח .2
 של וצבמ לתמתאומו תקצדומ ןתשה תיוחלפשמ תרנ צתוצאהה לחלטההא.

פלומטה
 הקחלמ/בוסדמ בתויח בטיללוכ יםלנהל תאםה בהעוצ בהעולהפב.
העול הפועה לביצתחלטה ןוי צתורבת לו האחודעית יםיקג.

 
 

  
  

 וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע

 ינפרט לוקווטפרלהתאם מנשם, בה מליגמורך ה לצמהנש יראמת מכשהת .3
  שםנממ הילמה לגנובמ קולווט פריםיקא.

 המושבר דועתמ שםנממ הילמהג ליךהתב.

 הלךמוב תבע ,ינפל יםינוינים חמיוס המשנה ידדמ וריטנו וד תיעיםיקג.
  העולהפ

 הלךמ בימנידומהו יתמישנ ןדמו, אהכרה צבמ – פלומטה צבמ וד תיעיםיקד.
  העולהפ

 יוד הסיעוחויבד ליךהה ןופלא תו האחוד תיעיםיקה.

  
  
 

 

  

 וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע

 ___________ בה"יה "ס שדתחיפ "וד תיעיאי "וילמ בכל*
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 דים לים/יום מבוגריק שחלקותת במ חריגופעולותוד וום פעולות סיעישינת חיב: 8פרק 
 ה( עולפכל ת לאיורפות מושור 2 שלד יעו תכיןלהש  )יכתסממות חולאד יעו סותעולפ

 2ל ופיק מטת 1ל ופיק מטת מכת וסת מלאחופעולות סיעוד  
   ופל :ל המט שונותראח פרותס 4ות ו  תיבשירא 
   וסמכת :ת המהאחושם   

 חשבת:ו הממ תיעוד ברשומהקיים
 OTC ותפורן תתל מעה לטהח .1

 המנהל יעל יד הכרוהש  OTCתוופתר תמיש לרתייכתשמ הופתרהש קובדלא.
תויאברה רדשמ תמיש לרוףבכפ ,וסדמ ביואהרפ

 תוי אחעל יד ןתמה  עלהמיתוח וע ביצ +הוראהכ OTC  תופתר ודתיעב.
תמכוסמ

 ןתמ רךד ,ןונימ ,הור צ,שירתכה שם ,ה, שעתאריך : תללוכ הוראההג.
המיתח

ימ פעדן חתמ וניה הופתרה ןתמד.

הופתרה ןתמת לושירג תמייק לא פלומטלה.

 "OTC תופתר" בברומדש ןומיס/ הערה וםיק מלץומו.

 שדופתי חתר יפול ט עלשדג בהופתרה ןתמר להסב וד תיעיםיקז.

(יודוח סיעויד בוב)לר OTC ןתמה לתחלטה ןוי צתורבת לו האחוד תיעיםיקח.

 
 

 
 

 
 ו
  
  
  
  

  

 וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע

  קוםיות בשמכוסת מויאחלן תת השיחופלשלנתר צסת נהכ לעה לטהח .2
 של וצבמ לתמתאומו תקצדומ ןתשה תיוחפלשר לתנ צתנסהכה לחלטההא.

פלומטה
 הקחלמ/בוסדמ בתויח בטיללוכ יםלנהל תאםה בהעוצ בהעולהפב.
העול הפועה לביצתחלטה ןוי צתורבת לו האחודעית יםיקג.

 
 

  
  

 וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע

 קוםיות בשמכוסת מויאחלן תת השיחופלשר מנתוצאת צ הלעה לטהח .3
 של וצבמ לתמתאומו תקצדומ ןתשה תיוחלפשמ תרנ צתוצאהה לחלטההא.

פלומטה
 הקחלמ/בוסדמ בתויח בטיללוכ יםלנהל תאםה בהעוצ בהעולהפב.
העול הפועה לביצתחלטה ןוי צתורבת לו האחודעית יםיקג.

 
 

  
  

 וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע

פהל נשוה אקויזנשום סטוגסטרת יורניה של צרחז הוה אפלהח לעה לטהח  .4
  הלועפ העווביצ

  פאו רי על ידוםוסטסטרהג של תינוש ראהחזרה וה אלפהח הצעו בי כועידא.
ה עול הפועה לביצהכשר הבר עתוהאחב.
תו האחתרכהעו וםוסטסטרהג תיורנית של החזרה  /הלפהחה תד סיבותיעג.

. הדרהחה וםקימ תא
 תו האחתמית בחפלומטה תמושבר תדועתמו תוחומד העולהפד.

  
  
  

 
  

 וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע

 ל משרד"כני מ"עו לו ותרת שהולועפע ולביצי יש אוהוללמ ובור כתשין אמת .5
 תויאהבר

 תותרומה תועול הפועי לביצשיה אוו מלתרכהדל הנובמ וד תיעיםיקא.
 של ותכולי קבדנ המוי בסת אשרמכוסמ תוי אח על ידהתשה נערכהדהב.

ךדרוה ןהיאל תועול הפתע אבצפל למטה
 הרכהדה וע ביצ עלוםתשי חיהא הווהמלג.
לופמטה תמושבר עדותמו הנובמ ורשיהאד.

  
 

 
  
  

 וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע

  יהינ ושנהוראשה גץ מדרלחי עות בפצומשח ותישבבחל ופיטל עה לטהח .6
 היינש  /הנוש ראהרגמד לחץ צעים פיק פלומטלא.
 עדומ , ומוקימ ,צע הפתגדר תר איגדמה חץע ל פצןדמוד אועתמ פלומטלב.

 ןתינה יפולהט תורבו לתופעה וםקמו
תאםה בהניה צע הפוגוס הרג די על פתושחמו תושיב בחיפולה לטחלטההג.

הקלמחהד/וסמה ילהנל

  
 

 
  

 

 וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע

  ___________בה"יה "ס שדתחיפ וד" תיעיאי "וילמ בכל*
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 ייאטר/ מערך פסיכרי יאטפוז פסיכאשלקות מחחריגות בופעולות פעולות סיעוד יישום נת חיב: 9פרק 
 ריטובולאמ

  (להפעוכל ת לאיורפות מושור 2 שלד יעו תכיןלהש  )יכתסממות חולאד יעו סותעולפ

 2ל ופיק מטת 1ל ופיק מטת מכת וסת מלאחופעולות סיעוד  
   ופל:ל המט שונותראחפרות ס 4ות ו  תיבשירא 
    וסמכת:ת המהאחושם  

 חשבת:ו הממ תיעוד ברשומהקיים
 OTC ותפורן תתל מעה לטהח .1

 המנהל יעל יד הכרוהש OTC תוופתר תמיש לרתייכתשמ הופתרהש קובדלא.
תויאברה רדשמ תמיש לרוףבכפ ,וסדמ ביואהרפ

 תוי אחעל יד ןתמה  עלהמיתוח וע ביצ +הוראהכ OTC  תופתר ודתיעב.
תמכוסמ

 ןתמ רךד ,ןונימ ,הור צ,שירתכה שם ,ה, שעתאריך : תללוכ הוראההג.
המיתוח

ימ פעדן חתמ וניה הופתרה ןתמד.

הופתרה ןתמת לושירג תמייק לא פלומטלה.

OTC"  תופתר" בברומדש ןומיס/ הערה וםיק מלץומו.

 שדופתי חתר יפול ט עלשדג בהופתרה ןתמר להסב וד תיעיםיקז.

(יודוח סיעויד בוב)לרOTC  ןתמה לתחלטה ןוי צתורבת לו האחוד תיעיםיקח.

 
 

 
 

 
 

  
  
  
  

  

 וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע

 תואח ייד לעי יאטריכפסוז פשים באלפווד מטידובת ינכה מלהגבל ע אהורה .2
  יתחראא

 תחלטה בהנתינ ו אשרוד בידוה א חולשל תינמכא ההגבלה לוראה תמייק.א
 . תוקד 30  עלהיעל לאש ןמז קולפר תמרשמ תי/ אחרא תית אחראואח

ההגבלה תת סיבורבפל לומטה תמושבר תדועתמ הוראהה
 י על ידהמשויו פאו רי על ידהנתינש ההגבל תוראה וע ביצ עלוד תיעיםיק.ב

 ההגבל תרכהא הנתינו הבמיד תוהאח
תיחקד לו/תיעיםתאמ ודי/צ יודייע דר)ח דוהביד / ההגבלה ןופד אותיע.ג

 הבלהגה הלךמ ביםנוכמס יםחפצ
 ותפחשמ  /פלומטו לנתינש ההגבלה עות לביצווהסיב ברהסה ודתיע.ד

ההגבלה תוודה אפחשמ ן בועיידו וחויד.ה

 

 
 

 
  

 
  

   

 וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע

  ___________בה"יה "ס שדתחיפ וד" תיעיאי "וילמ בכל*
 
 
   אמבולטורימערךה / ליה בקהאטרייכיפס בשתלמות מוכרתת הוסמכת בוגרת מלאחות סיעוד עולופ

 ה (לפעוכל ת לאיורפות מושור 2של ד יעו תכיןלהש ) י

 2ל ופיק מטת 1ל ופיק מטת האטרייכיפס בשתלמות מוכרתת הוסמכת בוגרת מלאחופעולות סיעוד  
   ופל:ל המט שונותראחפרות ס 4ות ו  תיבשירא 
   יאטריה:שתלמות מוכרת בפסיכת הרבוגמכת וסת המהאחושם  

  חשבת :ו הממ תיעוד ברשומהקיים
 חרדה, יוגדנות, יטפלוריונות פון תרל מתה שתפח הואה ירצעל עה לטהח .1

  ינפרט לוקווטרפלהתאם ן בוי דכאדוגנוח ווב מצב רמיצ
  קולוטוף לפרובכפ הנתינש וע ביצ +תישורמ תות אחחלטה בהוראה ודתיע

 וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע

 רהעזכות ינונסיקפרי נטת אופורל תית שעמפחד ה נת מפוס הלעה לטהח .2
  ינפרט לווקוטפרלהתאם בה נוראש
 לוקווטף לפרובכפ הנתינש וע ביצ +תישורמ תות אחחלטה בהוראה ודתיע

 וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע

 התאםבה נו ראשרהעזה כחרד ותוגדנת ופו תרלי שמעפ חדן תל מעה לטהח .3
 ינפרטל ווקטופרל

 לוקווטף לפרובכפ הנתינש וע ביצ +תישורמ תות אחחלטה בהוראה ודתיע

 וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע

 התאםי בנוי כרפתול תרופיטלות רוהקשה עבדת מויקדע בוביצל עה לטהח .4
  ינפרטל ווקטופרל

 הנתינש וע ביצ +הדעבמ תוקיבד ועלביצ תישורמ תות אחחלטה בהוראה ודתיע
 לוקווטף לפרובכפ

 וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע

 ___________ בה"יה "ס שדתחיפ וד" תיעיאי "וילמ בכל*
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  ויולדותשים ת נחלקות במ חריגופעולותוד וום פעולות סיעיש ינתחיב: 10פרק 
 ה( עולפכל ת לאיורפות וומרש 2 שלד יעו תכיןלהש  )יכתסממות חולאד יעו סותעולפ

 2ל ופיק מטת 1ל ופיק מטת מכת וסת מלאחופעולות סיעוד  
   ופל:ל המט שונותראחפרות ס 4ות ו  תיבשירא 
    וסמכת:ת המהאחושם  

 :שבת וח הממ תיעוד ברשומהקיים
  OTCותפורן תתל מעה לטהח .1

 נהלמה יעל יד הכרוהש OTC תוופתר תמיש לרתייכתשמ הופתרהש קובדל.א
תויאברה רדשמ תמיש לרוףבכפ ,וסדמ ביואהרפ

 תוי אחעל יד ןתמה  עלהמיתוח וע ביצ +הוראהכ  OTC תופתר ודתיע.ב
תמכוסמ

 ןתמ רךד ,ןונימ ,הור צ,שירתכה שם ,ה, שעתאריך : תללוכ הוראהה.ג
המיתח

ימ פעדן חתמ וניה הופתרה ןתמ.ד

הופתרה ןתמת לושירג תמייק לא פלומטל.ה

 OTC" תופתר" בברומדש ןומיס/ הערה וםיק מלץומ.ו
 שדופתי חתר יפול ט עלשדג בהופתרה ןתמר להסב וד תיעיםיק.ז

 (יודוח סיעויד בוב)לר OTC ןתמה לתחלטה ןוי צתורבת לו האחוד תיעיםיק.ח

 
 

 
 

 
 ו
  
  
  
  

 

 וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע

 םילוזנ פתלהזוי רפיפר יידרוי וירע לתתחה .2
התמיתובח תו האחתטחלה ביםזלונ ןתמת לימ פע חדהוראה תמייק.א
 הלפזהה בקצו תומ כ,היסמתה וג ס,ןתמה ןופת את אללוכ הוראהה.ב

תכמסומה תו האחשל התמיתבח
 יוהעיר וםקימ וריטנן למדווא יוהעיר תנקתה וד תיעיםיק.ג
בד בלתונוי עליםי בגפןקתוה תו האחתחלטה ביוהעיר.ד

  
 

 
  
  

 וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע

 תומכוסת מויאחי י שתדין דם במת .3
ויצרומו דם ןתמת ליוא רפהוראה תמייק.א
 : תומוקמ שושל בהדם ימרכיב ינותנ תומיוא פלומטה יוהיז ליךהת צעוב.ב

 . פלוטמה תמושברו הדם תנמף לרומצה יודייע ופס בט,המעצ הנמה יגב על
 וד תיעןיפויללח וא תומכוסמ תויי אחתש תמתווח המית בחדועתמ ליךהתה

  תומכוסמ תויאח יתש של יושי ר'מסו לאמ שם
 ויצרומו  דםןתמל פלוטמה תכדרה תעדותמ.ג
 ויצרומו  דםןתמפל לומטה של תדעמ המהסכ תעדותמ.ד
ויצרומו  דםןתמ  ולאחרהלךמ ב,ינפים לינויים חנמי סוריטנ וד תיעיםיק.ה

   
 

 
  
  
  

 וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע

  פאואת רור הלאל ANTI D ן ויסחן מת .4
ירכוד ןונימה , יותיהע , ןויסהח ןתמת לויוותהה תא מגדירה והלנ יםיק.א

 ןתמה
 תוי אחעל יד ןתמה  עלהמיתוח וע ביצ +הוראהכ ANTI D  ןויסח ודתיע.ב

תמכוסמ
 רך ד,ןונימ ,הורצ ,שירתכה שם ,ה, שעתאריך : תללוכ ןויסלח הוראהה.ג

המיתוח ןתמ
ימ פעדן חתמ וניה ןויסהח ןתמ.ד
הנושהרא בפעם ןתמ  עלשדגב ןויסהח ןתמר להסב וד תיעיםיק.ה
 ידדמ יאחר קבעמ ות אוהר יםשנ בןויהר ידדמ  אחרקבמעו וריטנ יםיק.ו

 הליד אחרים לשנ בהליד

  
 

 
 

 
 

  
  
 

 

 וד תיעיוד/אתיע וד תיעיוד/אתיע

___________  בה"יה "ס שדתחיפ וד" תיעיאי "וילמ בכל*
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