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 תכסמחות המואל ה שועיצמקהוק יסע הליבת
 

י יד  עלרווששא ה,שרהכ הותניוכמת יםזר נגכתסממו הותאח השל וקיסהע ותבולג רקע:
, 1981 א,מ"תשה – ותפאמר בדייעו סותצו עם הותיאבר ותקנ)ת תציאר היתאשהר ותאחה
 .קסבפנם שורית ראלקדו מונל( 1988ט, מ"תשה -ם ליחותי בבד יעובסם קיוסע

ת יגוחר ותעול ופודסיע ותעולכפ רוגדהו שת,יוצועמק ותעול פותולל כאלו ודימ לותניתכ
ל כול הדהקותפ בתללי עת לעת מותספוומת שותעול פהן אלו ותעול פם.חולת דיחויי ופןבא
  ת .מכוסהמת חוהאשל 

 
ון בח אם,איריוב יםחול בפולטי :ארהש בין ולל ככתסממו הותאח השל וקיסהע אורתי
 תלתחוה דיעוסי הפולטי ההולני ם,יי חותציל מתולו פעצועבי וי,רצ ותיאבר צבממ גהריח

 תרכש האי,ורפ ורכש מלתהפע ת,איורפ פולטי יתכנלת אםהת בפולטי ני,שורא פולטי
ת חו אם.יעיסי מודסיע דיוב ע עלוחיק ופוילק ותיאבר צבבמ ודפקלת ותפחמש ויםופלמט
 שאנו בותעול פתבולר ה,רתכש הרתסגבמ המד לתןאו ותעולהפ את עבצל בתוימח כתסממו
ה רתכש הבתי ללסףנו בהן  זורתובבח ותרטמפו הותעולהפ ול.יפ טהולני וכהדר הדן,ומא
 יל. לעוראמכ
 

 ד:יעו סלתפעו
א הי ם.הע ותיאבר ותקנבת ד"יעובס קסו"עי לתפעו כנתעוגהמ העול פנההי ודסיע לתפעו

 ו בוםמק כל בעהבצ ליתשא ריאוה יתצועמק התהשרהכ  פי עלתחו אכל לצועבי לרתותמ
, ועןיצלב טיונרלו הדעהי וןדכ ועלה אותעול פשל וחבט צועבי  עלותריאח הול.טיפ הרשנד
 ל עוםחת קולטורובפ ואו/ פארו אתורה בהתנמו ותעולהפ צועבי ת.מכוסהמ ותאח ה עלחל

 ד. יעוהסהל נמירי חוז ביםדרמוג שיכפם בייימח היםנאלתם תאבהאו  ו/אירפו ההלמנ הדיי
 

 : גהרי חלהפעו
ה עול פ.1976 ל"זתש יםפארו הדתקולפ 1 יףסע בתומעומש כאהרפו בוקיס עיאשה להפעו

 תיורושי)כ יםפארו הותקנלת אםהת בה,רשמו פארו נואי שמיל עצובי לרתות מגהריח
 .  2001א ס"תשה(, ותריג חותעולע פצוביל

ך הלי בדהעמ שחרלא חר אצועמק בוקיס לעגם אהרפו בקסומעי להאצהו גהרי חלהפעו
 ה. אלת וקנלתת חוספהנת יונטוורל הותספתו החתבאה דרוגוהת נותקפי על ב ייתחהמ

 
 : גהרי חלהפעוני פיימא

 ם.ריעוזו ל אותחילאא רופ מלתאצמו הלהפעו  

 ת.מיושת שיאי יא האהרשההך, לכה רשהו שמיק ל רצועבית לתרמו  

 ה(.חול הית בה,פאמרח, ה"ביר )שואיהתן ני בהה ידיחת לבלמוג 

 ה.עולהפה שראום בהם איתנת לבלמוג 

 ה ראהו התןנו ולצעמבה לאמלין הדתן ומת יוחרהא. 

 ה. לפעו הצעמבד ויעוהסת הלנ מאי,רפו ההלמנ הת:כמסבהה תנמוה עולהפוע יצב 
 

 : עודסית עוללפה ואשוה בגהרי חלהעו פיניפימא
 
 יעודס תפעול היג חרהפעול 

 םהע תאוי ברותנתק םאיפ הרותקודפ יוקס חסיב

 םרישו לתת בעעצהמב ות האח עודכל ימקומה איהרפו הלמנה מתהסכ לאחר ריתף ההוקת
 ףתק

 ףתק םרישו לתת בעו אחכל תאישי ההרשא הת שקיבלאחו רת ההיעלב

 לטיפוה שנדר בו םקומ בכל רהאישו תןני  בהחידה ליגבלמו ם ליישוםתריא

 בהחו ל )זוטיפוה שנדר בו צבמ בכל שאהלהר יתכאת הזוהאח מתהסכ בתנהמו עצוובי םיישו
 (לבחירה ותכנה זאיו
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 כתת המוסמחוא השל קיסוע הבליבתת רודגעולות המוהפפירוט 

  םנייקלים מיוח לתקהחלוב

 

  :מיםולתחקה וחלותרות בולות המפע
 

3 תווסמכמ ותחיאל ותותרהמ ותפעול .....................................................................  

8משולב מרץנ פולבטי וםריש ודתתע בעלת, וסמכתמ תואחל ותותרהמ ותפעול  ...............  

10 הופדח פואהבר וםריש ודתתע תבעל, וסמכתמ תואחל ותותרהמ ותפעול .....................  

 נמרץ פולטי, דיםלי מרץנ פולבטי וםריש ודתתע לתבע וסמכתמ תואחל ותותרהמ ותפעול

12 י.ת.י.פ נמרץ פולוטי פגים ................................................................................  

14 חונית דרבח וםריש תודתע עלתב וסמכתהמ תואחל ותותרהמ ותפעול .........................  

15 תוילדבמי וםריש ודתתע לתבע וסמכתמ תואחל ותותרהמ ותפעול ..............................  

16 היאטריגר/וגברמ פולבטי וםריש ודתתע לתבע וסמכתמ תואחל ותותרהמ ותפעול .........  

17 הוגיפרולבנ וםריש ודתתע לתבע וסמכתמ תואחל ותותרהמ ותפעול ............................  

18 הוגיונקולבא וםריש ודתתע לתבע וסמכתמ תוחלא ותותרהמ ותפעול ..........................  

21 תוכרבס וםריש ודתתע לתבע וסמכתמ תואחל ותותרהמ ותפעול ................................  

22 היאטריפסיכב וםריש ודתעת לתבע וסמכתמ תואחל ותותרהמ ותפעול .......................  

23 יתראשונ פואהבר וםריש ודתתע לתבע וסמכתמ תואחל ותותרהמ ותפעול ...................  

25ימוח בשבץ םוריש ודתתע לתבע וסמכתמ תואחל ותותרהמ ותפעול ............................  

27 גיהוטרולאנוסטרבג וםריש ודתתע לתבע וסמכתמ תואחל ותותרהמ ותפעול .................  

30 םובשיק וםריש ודתתע לתבע וסמכתמ תואחל ותותרהמ ותפעול ................................  

31 תיצבא ראשונית ותאח ל"בצה וסמכתמ תואחל ותותרהמ ותפעול ..............................  

32הומסטו בפצעים וםריש ודתתע לתבע וסמכתמ תואחל ותותרהמ ותפעול  ....................  

35לב ספיקת יבא וםריש ודתתע לתבע וסמכתמ תואחל ותותרהמ ותפעול  .......................  

38תופוריה וםבתח וםריש ודתתע לתבע וסמכתמ תואחל ותותרהמ ותפעול  .....................  

 ווגילס נמרץ פולטי וםתחב וכרתמ ותלמהשת וגרתב וסמכתמ תואחל ותותרהמ ותפעול

ECMO 40 ורסבק רהלהכש וףובכפ ECMO במכשיר נתמךה ופלבמט פולבטי ...............  
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 תומכסמו תיולאח תותרומה תעולופ
 ת:מכמוסת חו אדיל י עצועילב בהלליפו נוסש ותעולפ .א

 

ר ספמ
ריידוס

 תקנו/תזרחו ביגוןע עודסית עולפ
 

ם, דסוגל לכולא לה )גר שותיקבדי לידורם  דחתקיל 1
 ופלמט היתבבת בולר(, בהצלה

  ;5/1999 "לנכמ 
 33/1999 דיעוהסהל ינמ

 ; 13/2001"ל נכמ הוא צניאבת צאהו 2
 43/2001ד יעוהסהל ינמ

 ; 13/2001 "לנכמ ימטטואוצי  חירכש מותעמצבאה ציריליבדפ 3
 43/2001ד יעוהסהל ינמ

 ; 13/2001 "לנכמ זירכ מידורמור נת צאתוצה 4
 43/2001 דיעוהסהל ינמ

י, ימכ- לווריד באירוע ביולוגירה של תרופותהזרקה ישי 5
 םייימ כמהחיי למרחו

 ; 13/2001 "לנכמ
 43/2001 דיעוהסהל ינמ

 אוס בוטוא  ללרההכר סומחה חולה לנד זורתחדה 6
 נההזאו  קוזנים לשמי טווסיארכט

 ; 13/2001 "לנכמ
 43/2001ד יעוהסהל ינמ

 ; 13/2001"ל נכמ יםטחמשת ויורב תחתקי לליקרת לנוםקולספת דרהח 7
 43/2001 דיעוהסהל ינמ

 ; 13/2001 "לנכמ החול מיתפולטים  דזתהק 8
 43/2001ד יעוהסהל ינמ

 ; 13/2001"ל נכמ ארי ברםתו מדםת קזה 9
 43/2001 דיעוהסהל ינמ

 ; 13/2001 "לנכמ םזלינות זלפוהרי ריפי פידורוי ירת עחלהת 10
 43/2001 דיעוהסהל ינמ

 ; 13/2001 "לנכמ תשופר הבתאי שרךצום לשמנ מלהחוק תוניר ובוחי 11
 43/2001 דיעוהסהל ינמ

 ; 13/2001 "לנכמ ותמכוס מותחי אתי שדיבים  דתןמ 12
 43/2001 דיעוהסהל ינמ

 ; 13/2001 "לנכמ פארות ראהו לאל ANTI D וןיס חתןמ 13
 43/2001 דיעוהסהל ינמ

ר דיהג שמהשי ר פיעל OTC ותרופ תתן מ עלטהחלה 14
 יוארפ ההלמנה

 ; 13/2001 "לנכמ
 43/2001ד יעוהסהל ינמ
 117/2016 דיעוהסהל ינמ

 ותופיחלת כוערומזי רכ מידורבור נתמצם  דבתאיש 15
 וורידל

 ; 13/2001 "לנכמ
 43/2001 דיעוהסהל ינמ

 עםת יולופ חותרכמעי וזרכ מידורבור נת צפתטיש 16
Heparin 

 ; 13/2001 "לנכמ
 43/2001 דיעוהסהל ינמ

 ; 13/2001 "לנכמ Heparin / NaCl 0.9%  םי עפרריד פריוות טיפש 17
 43/2001 דיעוהסהל ינמ

ת. ורופ תמתשירדורלי על פי יחלל אפרופות לקת תהזר 18
 א.רופדי  י עלצעבו תנהשוראה רקהז

 ; 13/2001"ל נכמ
 43/2001ד יעוהסהל ינמ

 1/2002 "לנכמ לטופהמת בית בולר ין,רנלאדתן  מ עלטהחלה 19
 

 6/2002 "לנכמ ם יירתשג יםוניס חתן מ עלטהחלה 20
 

םיני עימיהולזינע מוול טיפו K יןטמויתן  מ עלטהחלה 21
 לילודים

 7/2003"ל נכמ 

 רךצוה לבלהגת תר האות ייסה פבלהגר דב בטהחלה 22
 יוארפול טיפתן מ

 15/2009 הוארפהל ינמ
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ר ספמ
ריידוס

 תקנו/תזרחו ביגוןע עודסית עולפ
 

תלופעווע יצלבשי איה וומל לובכתר שואיה ורכהדתן מ 23
 תאוריהבד שר מכ"למנ"י ו עו לתרהוש

 48/2009"ל נכמ 

פל ומט, ליםחית ציל מלהפעוכה יארכלטה נול קרתחזה 24
 ה(מיוסטויארכ)טה קנם יום פע

 ; 08/2010"ל נכמ
  86/2010 דיעוהסהל ינמ

ק זקהנפל טולמא רופדי ל יעתן ני ששךהמם רש מתןמ 25
 נהתוה נימרשפי על ני רו כפולטיל

 ; 10/2010"ל נכמ
  87/2010ד יעוהסהל ינמ

ה וארפת לקוחלבמד שלה וז חמיילולצפל טו מיתהפנ 26
ת ופאמרו, וגילסרץ נמול טיפ ה,ומרא טותידיחה, חופד
 ההילבקה חופ דאהרפול

 27/2011 "לנכמ

 ותחילאתן השת חילפולשר נת צסתכנ ה עלטהחלה 27
 םקושי בותמכוסמ

 97/2013ד יעוהסהל ינמ

 ותחילאתן השת חילפומשר נת צאתוצ ה עלטהחלה 28
  וםיקבשת כוסממו

 102/2014ד יעוהסהל ינמ

וןמכ בה(ינ שאתשר)הה ציד סבלוקי שיםלדר ירושח 29
 ת יקבדר אחת למכוס מותאחדי ל יר עבודיו עהמיש

BERA 

 105/2014 דיעוהסהל ינמ 

 רתוכ סלהחון לקגוגלות רקהזעל ה לטהח 30
 יםחית כנמסה וורחמה מייקוגלהיפב

 121/2017 דיעוהסהל ינמ

 בוע קתרצנשל ה( נסהכה/אוצ)הה חלפ ה עלטהחלה 31
 תובי בופלמטן לשת היתוחשלפב

 122/2017 דיעוהסהל ינמ

וע י סלתפעו כר,שפימי ת יקבדך הלבמר שפימי ת יבשא 32
 פארול

 123/2017 דיעוהסהל ינמ

הרגד מחץי לצעבפת חומשת ווישחב בפולטיעל ה לטהח 33
 היישנה וונאשר

 126/2017 דיעוהסהל ינמ 

 גרבומ ופלמטל תוסקהפו צןחמ תןמ על טהחלה 34
 כהמונ מהריז ותרכמעת צעואמב ז, שפובא

 127/2017ד יעוהסהל ינמ

 A-Vקן ות הבור אזו בתחמפוד ריווט למחת דרהח 35

Shant ; ט למחת דרהח- A-V Graft וע יצ בשםל
 וןמכ בד,ריוות לופותרשל ה ירישה רקהז ;זהאלידי
  1יהלוגרונפ

 131/2017 דיעוהסהל ינמ

 
 לתתער לחדמו התרצנו לקתזרוהד יגור נומ חנתהכ 36

 חתימתם וטוילוהפפ ירכש מלתהפע ;קופוסנדא
 ם,ניאבק רס מירכש מרתסגיה ויחפת ;פפילוטוםה

 ;תוצאהוו ולתהפעט, קאריפת נסהכ ;תופעלוהרו בוחי
ת חקיל ;תבתו הבועקיך ווליהמת דרהחב, ות תסתכנה
 חהתיפ ;יהפסיו בחילק מרתסגיה ויחפתה, סייופב
 יהרמאתדים לריובמחמי וקטליפ פוחילק מרתסגיו

א ופ ראתורה סקלרוזנטי על פיקת חומר הזר ;יתמלחש
 -ת יומטאונית פבורחה ;יהזצרוקל סחט מותצעאמב
 ;שט לותבתות נסהכ ;פאו ראתור ה פי עלוןבלח יפונ

 2

 132/2017 דיעוהסהל ינמ

 יהקופוסונקולמן בזופ סקדואנת הזז
או ריאטכיסיה פחולשל ת ניאמכה בלהגר דב בטהחלה 37

 תקוד 30של מן ק זפר וליתאחר אותאחדי ל יו עודידב
 דדוביה/בלהג הרתהתת בולרר ותהי כלל

 10/2018 "לנכמ 

                                                           
 בדבל עודסיל הנהמ ל ידיע ןתניש ייםתנש לנימז תרהי  1
  .יהלוגטרונאטרוסבג חהממו פא לרועיוס תעולפ 2
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ר ספמ
ריידוס

 תקנו/תזרחו ביגוןע עודסית עולפ
 

 בהשא מותצעאמ בתידרשך תופן קלו בפתרו תתןמ 38
 ארופת ראהום לאהת ביתורת ע תלתשתמו

 138/2018 דיעוהסהל ינמ 

 
  פארות לייעמס הכתסממות חולאד יעו סותעולפ 39

תאוריון מכ בעתוצמב היהפקווסנכרו בלךמה בותיאר
 יםחולת ביב

 159/2019 דיעוס ההלינמ
 

  ותבדשעות כוסמו מותחילאד יעו סותעולפ 40
םולי חיתבבה ונור קוליבחול טיפה ללקמחר/תאבמ

 162/2020 דיעוהסהל ינמ
 

  מיילו)צגן נט רמיילולצ ופלמטת ייהפנעל ה לטהח 41
 הפאמר בכתסממות חולא ודסיעת עולכפד( לב בלדש
  ם ולי חיתבבת דיתופורא

 165/2020 דיעוהסהל ינמ

  3,4ה רג דיייפו רייקש יםצעבפול טיפעל ה לטהח 42
  ויריפת ליולוגנוטכת ומודתק מותישחבת צעואמב
  לההיבקת מכוס מותחלאד יעו סלתפעו כיםצעפ
   יתהבר תאבמו

 166/2020 דיעוהסהל ינמ

 תעולכפתן השת חילפולשר נת צסתכנ ה עלטהחלה 43
תגרמסובת דויולת קוחלבמת כוסממות יואחד ליעוס
 ה ידי לדרח

 180/2021 דיעוהסהל ינמ
  

 ם רוחיה קרבמECMO  ירכש משלת ניידה פעלה 44
םיי חלתצי מלהפעוכ

ECMO

 184/2021 דיעוהסהל ינמ

  רבמכשי תמךהנ פלטומ בפולטי רסקוב שרה הכםיולס בכפוף*
 העולכפם רוחיה קרמב  ECMOירכש מרתציע 45

 יםחית צילמ
 ECMO רבמכשי תמךהנ פלטומ בלפוטי רסקוב שרה הכםיולס *בכפוף

 184/2021 דיעוהסהל ינמ

NIHSS ביצוע הערכה נוירולוגית באמצעות אומדן  46
  קהחלבמחי מווע יר אעת באוד חשם ל עטופבמ

 יתלוגרוויהנ קהחלבמה וחופ דאהרפול

 190/2021 דיעוהסהל ינמ

ם וסטרוסטת גרינוצישל ה זרהחאו ה חלפ ה עלטהחלה 47
 לההיהקז ושפוא הרךמעבה( הזנת רינוצי)

 192/2022 דיעוהסהל ינמ 

 
  עםה לא מרההכ בופלמטלה הזנת חלהתעל ה לטהח 48

  נישוראה ליע בדןומ אועיצ בחרלאה ליעבת רעוהפ
  ם,קושית לקמח בכתסממות חולאד יעוס לתפעוכ
 הריאטריוג יהלוגרווינ

 193/2022 ודסיע ההלינמ

  יםלטופ מרבבקה מטו סם(יו )פוםיק מוןימס 49
כתמוס מותאחד ליעו סלתפעו כטן בוחית לניםמדמועה

 זשפוהאך ערבמה ומט סוםתחת כזמרת/אממת

 194/2022 ודסיע ההלינמ
 

ה בצל הקתדי בלאם ל דסוג עתבילקדי ריוום  דחתקיל 50
 לההיק בכתסממות חו אדיל יע

 196/2022 דיעוהסהל ינמ 
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 אירפוה רגוןהאהל מנם טע מטניפרר ית הותיבחיהמת עולופ ב.
 

רספמ
ריידוס

 םאירופ הותקנבתגון עי גהרי חלהפעו 
 ותעול פצועבית לירוכש)

 2001א ס"תש הת(יגוחר

(6ה קנ)תת שישלית ספתו םנשממה מילך גורלצה שמהנר שימכת אמהת 1

 פולטיף וסואית רומטלס רזיאפת ונמכ בושימש 2
 תדייעוה ישרהכת ואירפוה ראהוף לכפוב

 (6ה קנ)תת שישלית ספתו

 
 (6ה קנ)תת  שישלית ספתו רלידואפילל מחר טט קאתוצה 3

 (8ה קנ)תת שימי חפתוסות
( 6ה קנ)תת שישלית ספתו םייופנ סיםחולי לרלדופי אטרקטן לרפימות רקהז 4

 (8ה קנ)תת שימי חפתוסות
 (6ה קנ)תת  שישלית ספתו יפטפיל אוריטבני יבקטואדי רמרחות רקהז 5

 
 (6ה קנ)תת  שישלית ספתו )Deep Suction( ה ימנש הנהמקה וקעמה יבשא 6

 (8ה קנ)תת שימי חפתוסות
(6ה קנ)תת  שישלית ספתו ה שניל ד גק ענותיי לפררים פ דבתאיש 7

 א(שע" תוןיק)ת
 

(6ה קנ)תת  שישלית ספתו ודיילי לפרריי פרו עילתתחה 8
 א(שע" תוןיק)ת

 

(6ה קנ)ת ת שישלית ספתו)Arterial Line( י רק עוקו מדםת צאהו 9
 א(שע" תוןיק)ת

 

(6ה קנ)תת  שישלית ספתו  )Arterial Line(ירק עוקות צאהו 10
 א(שע" תוןיק)ת

 

(6ה קנ)תת שישלית ספתו ALDRETEם סולף לכפו ביהדצ סריאחפל טו מורחרש 11
  ח(שע"התון יק)ת

 

 ה,רגע הותרופ תשלד ריווה לירישה רקהז 12
 יםחול יתבברו סטן גכובמט, דוטיאנה ויקוטרקנ
 ותפחן לכובמת בדהעות כסממות חולא -ה הילבקו

 נהש

(6ה קנ)תת שישלית ספתו
 ("טשעהתון יק)ת

 

 וןמכ ביםיליכלם ירקלעוד יגור נומ חקתזרה 13
 כתסממות חולא גהרי חלהפעוב )י לורנתצי
  א(רופת לייעמסה

 (7ה קנ)תת יעירבת ספתו

 
 ותריג חותעולע פצובית ליונח הבץקו ביםרטמפות ולוהפע צועבים ליגיסיוהם איתנה
 
 

 דיעוהסת הלמנ מטניפרר ית הותיבחיהמת עולופ ג.

 

ר ספמ
ריידוס

 ודיעהסהל מנרי חוז ביגוןע כהדרוהול יהנ

 177/2021 תמרמשת יוחרא 1
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 להו החבביתת מכמוסת חולאע יצולב ותתרמו הותריג חותעולפ ד.
 אירפו הרגוןהאהל מנם טע מטניפרר ית הותיבחיהמת עולופ

 

 

ר ספמ
ריידוס

 םאירופ הותקנבתגון עי גהרי חלהפעו
 ותעול פצועבית לירוכש)

 2001א ס"תש הת(יגוחר

( 8ה קנ)תת שימי חפתוסת רלידואפילל מחר טט קאתוצה 1
 א' ק חל

 
 

(8ה קנ)תת שימי חפתוסת םייופנ סיםחולי לרלדופי אטרקטן לרפימות רקהז 2
 א'ק חל

  

( 8ה קנ)תת שימי חפתוסת )Deep Suction(ה ימנש הנהמקה וקעמה יבשא 3
 א'ק חל

 

 
 ותריג חותעולע פצובית ליונח הבץקו ביםרטמפות ולוהפע צועבים ליגיסיוהם איתנה
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 רץמנ בטיפול רישום תעודת תבעל מכת,סמו תולאח תותרומה תעולופ
 משולב

 

 רץמל ניפו טותאחשל ה וקיס עבתללי ספושנות עולופ א.
 

ר ספמ
ריידוס

 תקנו/תזרחוב עיגון עודסית עולפ

; 43/2001 דיעוהסהל ינמ)Arterial Line( י רק עוקות צאהו 1
 13/2001 "לנכמ

; 43/2001ד יעוהסהל ינמ ידור לוותרופ תשלף דח בקהזרה 2
 13/2001"ל נכמ

 כזימרד ריוו בתרצנ לותרופ תשלף דח בקהזרה 3
 דריוות ליוחלפת כוערומ

; 43/2001ד יעוהסהל ינמ
 13/2001"ל נכמ

; 43/2001 דיעוהסהל ינמ וריוצומם  דנתזמ הה,לבהצג וסום ל דבתישא 4
 13/2001"ל נכמ

; 43/2001 דיעוהסהל ינמ )Arterial Line(ח ופתקי ורו עמקם  דבתאיש 5
 13/2001"ל נכמ

; 43/2001 דיעוהסהל ינמ להחו משםמנק תוניר ובוחי 6
 13/2001 "לנכמ

; 43/2001 דיעוהסהל ינמSwan-Ganz  ש  ע"תרצנ בפולטי 7
 13/2001"ל נכמ

; 43/2001 דיעוהסהל ינמ םגזיי לרק עודםת ימדגת ורב, לותיקבדם ל דחתקיל 8
 13/2001 "לנכמ

תרצנמ mixed venous bloodם ) דמתדגית יחלק 9
 ( Swan-Ganzשע"

; 43/2001 דיעוהסהל ינמ 
 13/2001"ל נכמ

 
 אירפו הרגוןהאהל מנם טע מטניפרר ית הותיבחיהמת עולופ ב.

 

ר ספמ
ריידוס

 םאירופ הותקנבתגון עי גהרי חלהפעו
 ותעול פצועבית לירוכש)

 2001א ס"תש הת(יגוחר

 (5ה קנ)תה יישנת ספתו יהלצרייבדפ 1
 

 צבהקת ביע ק,צבקות לדורוקטאלר בוחי 2
 דהטופליאמוה

 (5ה קנ)תה יישנת ספתו

 (5ה קנ)תה יישנת ספתו םנשממה מילך גורלצה שמהנר שימכת אמהת 3
 (8ה קנ)תת שימי חפתוסתו

 
 ותריג חותעולע פצובית ליונח הבץקו ביםרטמפות ולוהפע צועבים ליגיסיוהם איתנה
 
 

 דיעוהסת הלמנ מטניפרר ית הותיבחיהמת עולופ ג.

 

ר ספמ
ריידוס

 ודיעהסהל מנרי חוז ביגוןע כהדרוהול יהנ

 177/2021 תמרמשת יוחרא 1
 



 

9 
 

  

 

  ולההחבבית ע יצולב ותתרמו הותריג חותעולפ ד.
 ב שול מרץנמול יפבטם שורית עוד תלתבעת מכמוסת חולא

 אירפו הוןרגהאהל מנם טע מטניפר תרהית יבוחיהמת עולופ 
 

ר ספמ
ריידוס

 םאירופ הותקנבתגון עי גהרי חלהפעו
ת( יגוחרת עולו פצועבית לירוכש)

 2001א ס"תשה

  (8ה קנ)תת שימי חפתוסת  שםמנ מלהמיך גורלצה שמהנר שימכת אמהת 1
 ב' ק חל

 
 ותריג חותעולע פצובית ליונח הבץקו ביםרטמפות ולוהפע צועבים ליגיסיוהם איתנה
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 הארפו ברישום תעודת תבעל מכת,סמו תולאח תותרומה תעולופ
 הדחופ

 
 ה חופ דאהרפות חו אשלה וקיס עבתלליפו נוסש ותעולפ א.

 

ר ספמ
ריידוס

 תקנו/תזרחו ביגוןע עודסית עולפ

 ;43/2001ד יעוהסהל ינמ )Arterial Line(י רק עוקות צאהו 1
 13/2001"ל נכמ

; 43/2001ד יעוהסהל ינמ ידור לוותרופ תשלף דח בקהזרה 2
 13/2001"ל נכמ

 כזימרד ריוו בתרצנ לותרופ תשלף דח בקהזרה 3
 דריוות ליוחלפת כוערומ

; 43/2001 דיעוהסהל ינמ
 13/2001"ל נכמ

; 43/2001ד יעוהסהל ינמ וריצמום ו דנתזמ הה,לבהצג וסום ל דבתאיש 4
 13/2001"ל נכמ

; 43/2001 דיעוהסהל ינמ )Arterial Line(ח ופתקי ורו עמקם  דבתאיש 5
 13/2001"ל נכמ

; 43/2001ד יעוהסהל ינמ (נה שעדק )נותיי לפרריי פידורי ורו עילתתחה 6
 13/2001 "לנכמ

; 43/2001 דיעוהסהל ינמ (נה שעדק )נותי לריריפי פידורם ו דבתאיש 7
 13/2001 "לנכמ

; 43/2001 דיעוהסהל ינמ להחו משםמנק תוניר ובוחי 8
 13/2001"ל נכמ

 ;43/2001ד יעוהסהל ינמSwan-Ganz ש  ע"תרצנ בפולטי 9
 13/2001 "לנכמ

 97/2013 דיעוהסהל ינמ  תןהשת חילפולשר נת צסתכנ ה עלטהחלה 10
 

  רהכש היתכנת  ךחתת ירתפ 11
 

/אוו  OXYCODONEן מתעל ה לטהח 12
 DIPYRONEבכאב במטופליםכטיפול  

 אבבכול טיפוכת, דיפתוור איהבעם ם עריבוגמ
 יהוו כאות דיתופור איהבעם ם עדיביל

 125/2017 דיעוהסהל ינמ

VENTOLIN של ה ציהלנאין ומצ חתן מ עלטהחלה 13

 ה,ימנשר וצ קעםם פליטולמ  AEROVENT-ו
 ותארית חל מאוה טמאס מיםבלסו כיםדועהי
 תנומפו סביחימר בםפליטוכמם ועיידת ונירוכ

 128/2017ד יעוהסהל ינמ

 נתאו תחרלאב ש גקר מופלמטת רדהועל ה לטהח 14
 אהרפוה ללקמחה לנשפות, הו קותבל/חיםרכד
 ה חופד

 129/2017 דיעוהסהל ינמ

לאח למו CTת יקבד לופלמטת ייהפנעל ה לטהח 15
 דחשבאו ש ראת בל חעםם ריבוגבמד יגור נומח

 יוח ממיסכאיוע ירלא

 160/2019 דיעוהסהל ינמ 
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 אירפו הרגוןהאהל מנם טע מטניפרר ית הותיבחיהמת עולופ ב.
 

ר ספמ
ריידוס

 םאירופ הותקנבתגון עי גהרי חלהפעו
 ותעול פצועבית לירוכש)

 2001א ס"תש הת(יגוחר

 (5ה קנ)תה יישנת ספתו יהלצרייבדפ 1
 

 צבהקת ביע ק,צבקות לדורוקטאלר בוחי 2
 דהטופליאמוה

 (5ה קנ)תה יישנת ספתו

 (5ה קנ)תה יישנת ספתו םנשממה מילך גורלצה שמהנר שימכת אמהת 3
 

 (5ה קנ)תה יישנת ספתו ודייל לריריפק פורמעם  דבתאיש 4
 

 
 ותריג חותעולע פצובית ליונח הבץקו ביםרטמפות ולוהפע צועבים ליגיסיוהם איתנה
 
 

 דיעוהסת הלמנמ טניפרר ית הותיבחיהמת עולופ ג.
 

ר ספמ
ריידוס

 ודיעהסהל מנרי חוז ביגוןע כהדרוהול יהנ

 177/2021 תמרמשת יוחרא 1
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 ץרמנ בטיפול םרישו תדותע ת בעלתמכסמו תולאח תותרומה תעולופ
 י.ת.י.ץ פמרנ פולי וטיםץ פגמרנ טיפול ים,ילד

 
ץ מרל נפוטית חו אם/די ילרץמל ניפו טותאחשל ה וקיס עבתללי ספושנות עולופ א.

 יםפג
 

ר ספמ
ריידוס

 תקנו/תזרחו ביגוןע עודסית עולפ

; 43/2001ד יעוהסהל ינמ )Arterial Line(י רק עוקות צאהו 1
 13/2001"ל נכמ

; 43/2001ד יעוהסהל ינמ ידור לוותרופ תשלף דח בקהזרה 2
 13/2001"ל נכמ

 כזימרד ריוו בתרצנ לותרופ תשלף דח בקהזרה 3
 ידור לוותלפי חותרכמעו

; 43/2001 דיעוהסהל ינמ
 13/2001"ל נכמ

; 43/2001 דיעוהסהל ינמ וריוצומם  דנתזמ הה,לבהצג וסום ל דבתאיש 4
 13/2001 "לנכמ

; 43/2001 דיעוהסהל ינמ )Arterial Line(ח ופתקי ורו עמקם  דבתאיש 5
 13/2001 "לנכמ

; 43/2001ד יעוהסהל ינמ להחו משםמנק תוניר ובוחי 6
 0113/20 "לנכמ

; 43/2001 דיעוהסהל ינמ ודלילרי פריי פידורי ורו עילתתחה 7
 13/2001"ל נכמ

; 43/2001 דיעוהסהל ינמ ודליל ריריפד פריוו מדםת יבשא 8
 13/2001"ל נכמ

 ותונחת תיםגפי בריריפי פידורי ורו עיבתרכה 9
 פתרקבקו

 ;43/2001ד יעוהסהל ינמ
 13/2001"ל נכמ

 
 אי רפו הרגוןהאהל מנם טע מנירטפר ית הותיבחיהמת עולופ ב.

 

ר ספמ
ריידוס

 םאירופ הותקנבתגון עי גהרי חלהפעו
 ותעול פצועבית לירוכש)

 2001א ס"תש הת(יגוחר

 (5ה קנ)תה יישנת ספתו םנשממה מילך גורלצה שמהנר שימכת אמהת 1
 (8ה )קנ)תת שימי חפתוסות

 (5ה קנ)תה יישנת ספתו ודייל לריריפק פורמעם  דבתאיש 2
 

 (5ה קנ)תה יישנת ספתו יפרריי פרק עוקות קנהת 3
 

 
 ותריג חותעולע פצובית ליונח הבץקו ביםרטמפות ולוהפע צועבים ליגיסיוהם איתנה
 

 דיעוהסת הלמנ מטניפרר ית הותיבחיהמת עולופ ג.
 

ר ספמ
ריידוס

 ודיעהסהל מנרי חוז ביגוןע כהדרוהול יהנ

 177/2021 תמרמשת יוחרא 1
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  החולהבבית ע יצולב ותתרמוהת יגוחרת עולופ ד.
  יםפגץ מרל ניפו טים,לדיץ מרל ניפובטם שורית עוד תלתבעת מכמוסת חולא
 איורפ הרגוןהאהל מנם טע מיטנפרר ית הותיבחיהמת לופעו ת.יפ.י.ץ מרל ניפווט
 

ר ספמ
ריידוס

 יםפאהרות קנובתגון עי גהרי חלהפעו
ותעול פצועבית לירוכש)

2001א ס"תש הת(יגוחר

 
 

 

( 8ה קנ)תת שימי חפתוסת  שםמנ מלהמיך גורלצה שמהנר שימכת אמהת 1
 ב' ק חל

 

 
 ותריג חותעולע פצובית ליונח הבץקו ביםרטמפות ולוהפע צועבים ליגיסיוהם איתנה
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 וחתינ דר בחרישום תודעת תבעל תכממוסה תולאח תותרומה תעולופ
 

 וחיתר נחדת חו אשלה וקיס עבתלליפו נוס שותעולפ א.
 

רספמ
ריוידס

 תקנו/תזרחו ביגוןע עודסית עולפ 

; 43/2001 דיעוהסהל ינמ)Arterial Line(י רק עוקות צאהו 1
 13/2001"ל נכמ

; 43/2001ד יעוהסהל ינמ ידור לוותרופ תשלף דח בקהזרה 2
 13/2001"ל נכמ

 כזימרד ריוו בתרצנ לותרופ תשלף דח בקהזרה 3
 דריוות ליוחלפת כוערומ

 ;43/2001 דיעוהסהל ינמ
 13/2001"ל נכמ

 ;43/2001ד יעוהסהל ינמ וריוצומם  דנתזמ הה,לבהצג וסום ל דבתאיש 4
 13/2001"ל נכמ

 ;43/2001ד יעוהסהל ינמ  )Arterial Line(חופתקי ורו עמקם  דבתאיש 5
 13/2001"ל נכמ

; 43/2001 דיעוהסהל ינמ להחו משםמנק תוניר ובוחי 6
 13/2001"ל נכמ

 השרהכת ניתכ תך חרתתפי 7
 

 
 דיעוהסת הלמנ מטניפרר ית הותיבחיהמת עולופ ב.

 

ר ספמ
ריידוס

 ודיעהסהל מנרי חוז ביגוןע כהדרוהול יהנ

 177/2021 תמרמשת יוחרא 1
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 תוילדימ בםרישו תדותע תבעל תמכסמו תולאח תותרומה תעולופ
 

  דתיילהמשל ה וקיס עבתלליפו נוסש ותעולפ א.
 

ר ספמ
ריידוס

 תקנו/תזרובחגון עי עודסית עולפ

; 43/2001ד יעוהסהל ינמ ידור לוותרופ תשלף דח בקהזרה 1
 13/2001"ל נכמ

כזימרד ריוו בתרצנ לותרופ תשלף דח בקהזרה 2
 דריוות ליוחלפת כוערומ

; 43/2001 דיעוהסהל ינמ 
 13/2001"ל נכמ

; 43/2001ד יעוהסהל ינמ וריוצומם  דנתזמ הה,לבהצג וסום ל דבתאיש 3
 13/2001"ל נכמ

 ;43/2001 דיעוהסהל ינמ להחו משםמנק תוניר ובוחי 4
 13/2001"ל נכמ

קתחז)הת דויילהמת נותק דה לידרבחת לדיולPETHIDINE  תן מ עלטהחלה 5
 בו(ש מושיוהין ידפט

 

 2009 טס"תש
 השרהכת ניתכ ך חתת ירתפ 6

 
 חדן )שת היתוחשלפלר נת צסתכנ ה עלטהחלה 7

 הידר לחד במי(פע
 114/2015ד יעוהסהל ינמ

 

 אירפו הרגוןהאהל מנם טע מטניפרר ית הותיבחיהמת עולופ ב.
 

ר ספמ
ריידוס

 םאירופ הותקנבתגון עי גהרי חלהפעו
 ותעול פצועבית לירוכש)

 2001א ס"תש הת(יגוחר

 (5ה קנ)תה יישנת ספתו )Arterial Line(י רק עוקות צאהו 1
 

 (5ה קנ)תה יינ שפתוסת )Arterial Line(ח ופתקי ורו עמקם  דבתאיש 2
 

 
 ותריג חותעולע פצובית ליונח הבץקו ביםרטמפות ולוהפע צועבים ליגיסיוהם איתנה
 

 דיעוהסת הלמנ מטניפרר ית הותיבחיהמת עולופ ג.
 

ר ספמ
ריידוס

 ודיעהסהל מנרי חוז ביגוןע כהדרוהול יהנ

 177/2021 תמרמשת יוחרא 1
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 טיפול בםרישו תדותע תבעל תמכסמו תולאח תותרומה תעולופ
  הייאטררבר/גמוג

 
 ה ריאטריר/גגבו מפולטית חו אשל ה וקיס עבתללי ספושנות עולופ א.

 

ר ספמ
ריידוס

 תקנו/תזרחו ביגוןע עודסית עולפ

 ;  43/2009"ל נכמ )Arterial Line(ח ופתקי ורו עמקם  דבתאיש 1
 70/2007ד יעוהסהל ינמ

 ;  43/2009"ל נכמ)Arterial Line( י רק עוקות צאהו 2
 70/2007ד יעוהסהל ינמ

 יו,צרמום ו דנתזמ הה,לבהצג וסום ל דבתאיש 3
  עלותיאבר הכתערבמם חלי היםכללם לתאבה

 וריוצומם  דחתקיל

 ;  43/2009"ל נכמ
 70/2007ד יעוהסהל ינמ

 ;  43/2009"ל נכמ ידור לוותרופ תשלף דח בקהזרה 4
 70/2007ד יעוהסהל ינמ

 כזימרד ריוו בתרצנ לותרופ תשלף דח בקהזרה 5
 דריוות ליוחלפת כוערומ

;  43/2009"ל נכמ
 70/2007ד יעוהסהל ינמ

 ;  43/2009"ל נכמ יםצעבפול טיפ 6
 70/2007ד יעוהסהל ינמ

 ם,נשממה מילך גורלצה שמהנר שימכת אמהת 7
 יטנפרול וקוטפרם לתאבה

 ;  43/2009"ל נכמ
 70/2007ד יעוהסהל ינמ

 ןקש סצועביה לימנש הנהמקה וקעמה יבשא 8
(Deep Suction( 

 ;  43/2009"ל נכמ
 70/2007ד יעוהסהל ינמ

 97/2013ד יעוהסהל ינמ תןהשת חילפולשר נת צסתכנ ה עלטהחלה 9 
 

 102/2014ד יעוהסהל ינמ תןהשת חילפומשר נת צאתוצ ה עלטהחלה 10
 

 
 דיעוהסת הלמנ מטניפרר ית הותיבחיהמת עולופ ב.

 

ר ספמ
ריידוס

 ודיעהסהל מנרי חוז בןעיגו כהדרוהול יהנ
 

 177/2021 תמרמשת יוחרא 1
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 הירולוגבנפ םרישו תדותע תבעל תמכסמו תולאח תותרומה תעולופ

 
 הוגירולנפת חו אשלה וקיס עבתללי ספושנות עולופ א.

 

ר ספמ
ריידוס

 תקנו/תזרחו ביגוןע עודסית עולפ

; 43/2001ד יעוהסהל ינמ)Arterial Line( י רק עוקות צאהו 1
 13/2001 כ"למנ

; 43/2001ד יעוהסהל ינמ ידור לוותרופ תשלף דח בקהזרה 2
 13/2001"ל נכמ

 כזימרד ריוו בתרצנ לותרופ תשלף דח בקהזרה 3
 דריוות ליוחלפת כוערומ

; 43/2001ד יעוהסהל ינמ
 13/2001"ל נכמ

; 43/2001ד יעוהסהל ינמ וריוצומם  דנתזמ הה,לבהצג וסום ל דבתאיש 4
 13/2001"ל נכמ

; 43/2001ד יעוהסהל ינמ )Arterial Line(ח ופתקי ורו עמקם  דבתאיש 5
 13/2001"ל נכמ

; 43/2001ד יעוהסהל ינמ להחו משםמנק תוניר ובוחי 6
 13/2001"ל נכמ

A-V קן ות הבור אזו בתחמפוד ריווט למחת דרהח 7

 Shunt שםי לרקעו –די ריווט אפגרט למחת דרהחו 
 הליזיאודהמוע יצב

 ;43/2001ד עוסי ההלינמ
 13/2001"ל נכמ

 
 דיעוהסת הלמנ מטניפרר ית הותיבחיהמת עולופ ב.

 

ר ספמ
ריידוס

 ודיעהסהל מנרי חוז ביגוןע כהדרוהול יהנ

 177/2021 תמרמשת יוחרא 1
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 היגקולונבאו םרישו תדותע ת בעלתמכסמו תולאח תותרומה תעולופ
 

 יהלוגקואונת חואשל ה וקיס עבתלליפו נוס שותעולפ א.

 

ר פמס
ריידוס

  יםייגס עודסי תעולפ
  

תקנו/תזרחו ביגוןע

 ותרופ תשלף דח בקהזרה 1
 לווריד

 ודסיע ההלינמ 
 183/2021

 
 ותרופ תשלף דח בקהזרה 2

תכורמעי וכזמרד ריוו בתרצנל
 דריוות ליולופח

 ודסיע ההלינמ 
183/2021  

 ה,לבהצג וסום ל דבתאיש 3
 וריוצומם  דנתזמה

 ודסיע ההלינמ 
183/2021 

 
 תרצנת נסהכעל ה לטהח 4

 ןשת היתוחשלפל
 אום קיותמרם פליטולמ

  עליםלטשום ינשאה אלכ
 יםבלמקם וריסוג

 ותעיל רעםה רפיותימכ
ב עקבמך ור ציםקיה ווהגב
בעק ממתדוגן )שתתן  מחרא

 (PH / מיינודהמ

 ודסיע ההלינמ
183/2021 

 

 

 
 תרצנת צאהועל ה לטהח 5

 ןשת היתוחשלפמ
 קבמע ברךצו הוםסים ע
 יםופלמטן לשתתן  מחרא

ם ינשאה אל כאום קיותמר
 יםגרסועל ם טישול

 עםה רפיותימ כיםבלמקו
ך ור ציםקיה ווהגבת ילורע

 תן שתן מחר אקבמעב
 י /נמדימו הקבמעת גמדו)

PH) 

 ודסיע ההלינמ
183/2021 

 

 
 פולטית חלהתעל ה לטהח 6

 יםמעית ילו פערתסדלה
 :צתבומקת ופותרב

 אהצוכי רכמ 

 ליםנוזחי סופ

 סיבים 

 

ם עם אובתצע תב תלהפעוה
  א רופה

 :להפעו הצועבים ליגיסי

 עםוע יד הופלמט 
 וםמקס תופך הלית
 לכוהעית רכמעב

 כתערממם מודי 
 כולהעי

 ם/יימעיע ר נעדה 
 יםמעית ימחס

 ת רעהפ
 אלקטרוליטים

 ודסיע ההלינמ
183/2021

 
 פולטית חלהתעל ה לטהח 7

 בשלשולים
 קולטורו לפאםהתב

 וםחת דיוס/מתילקמח
 ארופדי ל יר עושמאו

 ודסיע ההלינמ
183/2021 
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ר פמס
ריידוס

 תקנו/תזרחו ביגוןע יםייגס עודסי תעולפ
  

 :םיצייעוית מנהזעל ה לטהח 8

 יהרפותיזיפ 

 תתיימנשה רפיותיזיפ 

 יתנאתזו 

 תורקש תיתנאקלי 

 יתלוגכוסיפ 

 אב כאתרפמ 

 ייבאטפלית ווצ 

 הימשל מאהרפו 

 יינ מודפק תאתרפמ 

 ודסיע ההלינמ 
183/2021 

 
ת ויקבדה לייהפנעל ה לטהח 9

ם יקים בהם בימצ בדהעבמ
,  Neutropenic fever-ד לחש
 פולטית חלהתני לפ
ב מצ כלובגי ולונקאופי/תרמוכי
 קולשיה לוא רותח/האש

ה, יימ כם, דרתספי: /התודע
 תן, שיתרב תם, דיתרבת
ת, ללילכתן  שה,וא ציתרבת
 יתרבלתח כי

 קולטורו לפאםהתב
 וםחתדי וס/מתילקמח

 ארופדי ל יר עושמאו

 ודסיע ההלינמ
183/2021 

ת ופותרתן  מ עלטהחל הלתקב 10
 הקאוהה חיל בותגדנו

 ול וקוטפרם לתאבה
 וםחתדי וס/מתילקמח

 ארופדי ל יר עושמאו

 ודסיע ההלינמ
183/2021 

 
 פולטיעל ה לטהחת בלק 11

ם יופלמט בותרי עוותשחבמ
 הינקרם בלימקה

 ול וקוטפרם לתאבה
 וםחתדי וס/מתילקמח

 ארופדי ל יר עושמאו

 ודסיע ההלינמ
183/2021 

 
או  ניבטר נת צוקיתונר בוחי 12

 זקוניך ורלצוע קבתי יאר
 ודסיע ההלינמ ארופת ראהוף לכפוב

183/2021 

גיולוי/במיכיול טיפתן  מורישא 13
דיל יעי( ונאש רפולטיא  )לזרחו
 ותח/א

 קולטורו לפאםהתב 
 וםחתדי וס/מתי לקמח

  א רופדי ל יר עושמאו

 ודסיע ההלינמ
183/2021  

 
גי ולוי/במיכיול טיפתן  מיתידח 14

די ל יעי( ונאש רפולטיא  )לזרחו
 ותח/א

 עםם פלימטוב

Solid Tumor  דלבב 
 קולטורו לפאםהתב

 וםחתדי וס מתי/לקמח
 א רופדי ל יר עושמאו
 ארופ העםת עצותייבהו

 ודסיע ההלינמ
183/2021 
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 אירפו הרגוןהאהל מנם טע מטניפרר ית הותיבחיהמת עולופ .ב
 

ר ספמ
ריידוס

םאירופ הותקנבתגון עי גהרי חלהפעו
 ותעול פצועבית לירוכש)

2001א ס"תש הת(יגוחר

 

 

 (5ה קנ)תה יישנת ספתו )Arterial Line(י רק עוקות צאהו 1
 

 (5ה קנ)תה יישנת ספתו )Arterial Line(ח ופתקי ורו עמקם  דבתאיש 2
 

 
 ותריג חותעולע פצובית ליונח הבץקו ביםרטמפות ולוהפע צועבים ליגיסיוהם איתנה
 

 דיעוהסת הלמנ מטניפרר ית הותיבחיהמת עולופ .ג

 

ר ספמ
ריידוס

 ודיעהסהל מנרי חוז ביגוןע הרכהדל והו ניותעולפ

 177/2021 תמרמשת יוחרא 1
 

 
 

 שוםרית עוד תלתבעת מכמוסת חולאע יצולב ותתרמו הותריג חותעולפ .ד
  להחו היתבבה וגיקולאונב
 אירפו הרגוןהאהל מנם טעמ טניפרר ית הותיבחיהמת עולופ
 

ר ספמ
ריידוס

  יםפאהרות קנובתגון עי גהרי חלהפעו
 ותעול פצועבית לירוכש)

 2001א ס"תש הת(יגוחר

( 8ה קנ)תת שימי חפתוסת ( IV Pushד )ריוו לותרופ תשלף דח בקהזרה 1
 ב'ק חל

 

 
 כזימרד ריוו בתרצנ לותרופ תשלף דח בקהזרה 2

  ידור לוותופיחלת כוערומ
( 8ה קנ)תת שימי חפתסתו
 ב'ק חל

 

( 8ה קנ)תת שימי חפתוסת  ידור לוותרפיותימ כותרופ תשלף דח בקהזרה 3
 ב'ק חל

 

 
 ותריג חותעולע פצובית ליונח הבץקו ביםרטמפות ולוהפע צועבים ליגיסיוהם איתנה
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 תרוכ בסםרישו תדותע תבעל תמכסמו תולאח תותרומה תעולופ
 

  רתסוכת חו אשל קהיסוע בתלליפו נוס שותעולפ .א
 

ר ספמ
ריידוס

 כימשההול יפהטול יהת נגרמס)בד יעו סלתפעו
 ה(הילבק

 תקנו/תזרחו ביגוןע

 :נירטל פקוטורוי פפעל ם בדר וכ סמת רוןאיז 1

 20%של ת לובובגין סולינ אוןינ מויינש .א

 פארוהה ורשהם ייהקון ינהממ

ה ורשהין ולנסאית רקהזני זמ בויינש .ב

ו תשפעה מתועקת אמהתם לשא, רופה

 החול השלר וכהסת מולר

 פה הרך דותטלני הותרופ תוןינבמוי ינש .ג

 רההו שיםקי הוןינהממ 50%של ת ולוגבב

 פארוה

 רההו שפה הרך דתופותרת טילי נמנבזוי ינש .ד

תן שפע המתועקת אמהתם לשא רופה

 החול השלר וכהסת מולר

 ;  43/2009"ל נכמ
 70/2007ד יעוהסהל ינמ

 
 דיעוהסת הלמנ מטניפרר ית הותיבחיהמת עולופ .ב

 

ר ספמ
ריידוס

 ודיעהסהל מנרי חוז ביגוןע כהדרוהול יהנ

 177/2021 תמרמשת יוחרא 1
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 הייאטרכיפס בםרישו תדותע תבעל תמכסמו תולאח תותרומה תעולופ
 

 פשהנת אורי בותאחשל ה וקיס עבתלליפו נוס שותעולפ .א
 

ר ספמ
ריידוס

ד יעו סלתפעו
(לההיבקכי משההול יפהטול יהת נגרמס)ב

 תקנו/תזרחו ביגוןע 
 

 ותרופ תתן משלה חתהפאו ה ירעצעל ה לטהח 1

 דינוגח ורוב מצבי יצ מה,רד חדינוגת, יופטרולוינ

 נירטל פקוטורו לפאםהתב –ון כאד

  ; 43/2009"ל נכמ
 70/2007ד יעוהסהל ינמ

 טיאנת ופותרשל ת מי פעד חנה מפתוס ה עלטהחלה 2

 קולטורו לפאםהת בנהואש ררהכעזת יווננסקיפר

 נירטפ

 ;  43/2009"ל נכמ
 70/2007ד יעוהסהל ינמ

 דהחרת דונוגת ופותרשל  מי פעחדתן  מ עלטהחלה 3

 יטנפרול וקוטפרלם תאבהה, ונאש ררהכעז

 ;  43/2009"ל נכמ
 70/2007ד יעוהסהל ינמ

 פולטית לרושוהקה בדמע ותיקבדוע יצ ב עלטהחלה 4

 יםקרבמ.  ניטפרול וקוטר לפאםהת בנירו כתירופת

 הם ביםקרבמאו  ו/נירטל פקוטורון פאים בה

 פולטי בוןנת הופלמט הצב מויינבשת חו אלתתקנ

 נירטל פקוטורובפת סויחיהתת ימקי שלא בתירופת

 תוייהפנל לבימקשברי הה, ב זמצ בהוג לנישד יצכ

 יטחללהת חוהאת ישא רא,רופל לטופהמשל 

  עלה,רופבתבל קוהמלי וטיפ הקולטורו לפאםהתב

 תירופהתול טיפת לרושוק הדהעב מותיקבדוע יצב

 פארו הניבפו מד יעאלו ותיקבדת אווצשתת מנעל 

 יואליע  יגופלמטשהת בעפל מטה

 ;  43/2009"ל נכמ
 70/2007ד יעוהסהל ינמ

 
 דיעוהסת הלמנ מטניפרר ית הותיבחיהמת עולופ .ב

 

ר ספמ
ריידוס

 ודיעהסהל מנרי חוז ביגוןע כהדרוהול יהנ

 177/2021 תמרמשת יוחרא 1
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 הברפוא םרישו תדותע תבעל תמכסמו תולאח תותרומה תעולופ
 תינשורא

 

 ת וניאש ראהרפות חו אשלה וקיס עבתלליפו נוס שותעולפ .א
 

ר ספמ
ריידוס

ד יעו סלתפעו
ול יפ טשךהמ מלקכחא רופ דרהע בצעותבת יעולוהפ)

 ם(איירפום וליוקרוטלפם תאבהב ועקומ

 תקנו/תזרחו ביגוןע 
 

:יםצבהמ מחד אכל בפולטי הקתפסה –ון גרת לקבד 1
 ילישלון גרח שטמ ב. איוות לפעותוא. 

 ;  43/2009"ל נכמ 
 70/2007ד יעוהסהל ינמ

 : OTCרישיתכת צעומבאן, שת הכידר בוםיהבז 2
 לההקלטי ומפטימ ספולטיתן מ

   ;43/2009"ל נכמ
 70/2007ד יעוהסהל ינמ

 רישיתכת צעואמ ביתרגל אעהתופקע  ר עלחהריבפ 3
 :OTC

 הרגעלהמי קו מפולטיתן מ.א

י נט אמו כתירופתטי ומפטימ ספולטיתן מ .ב
 הונאש ררהלעזני מיסטהי

 מי סטסי מי/קו מפולטי הסוגוי ינש .ג

 יפתרו תפולטית סקהפ .ד
 רשנד האליימינהממן הז רקת פ איןצית לחוהאעל 
 לטופהמב מצ בויינ שוליחא שלה ידבמת, וריקלב

 ;  43/2009"ל נכמ
 70/2007ד יעוהסהל ינמ

 :OTCרי שיתכת צעואמב -ר העובי ל גם עביכיב 4
 נהשוראה זרכעמי ומקול טיפת חלהת .א

 לההקי לונאש רמיסטסיול טיפת לטהח .ב

 מיסטסי מי/קו מפולטי הסוגוי ינש .ג

 יפתרו תפולטית סקהפ .ד
 רשנד האליימינהממן הז רקת פ איןצית לחוהאעל 
 לטופהמב מצ בויינ שוליחא שלה ידבמת, וריקלב

 ;  43/2009"ל נכמ
 70/2007ד יעוהסהל ינמ

:נירטל פקוטורולפם תאבה –ם  דחץר ליתב 5
 דיל יר עגדהו שוחטו בתירופ תפולטיון ינ מויינש .א

 טפל מפארו

ם ניימ סקע ר עלתירופ תפולטית סקהפ .ב
 וןדכ לעפארוה ליינהפם ויגיחרם מיטומפסיו

 פולטיה

 ;  43/2009"ל נכמ
 70/2007ד יעוהסהל ינמ

 באסטמה: 6
 יןקלרי באוין טולנוום ה עציהלינ אלתתחה .א

 נהשוראה זרלע

 מהימ בותציהלינ אפרמסוי ינש .ב
מהסט אקףהתר אש כטייויבנט אפולטית חלהת .ג

יטנפרול וקוטפרם לתאבהי, לתמוגח כי בוהמלו

  ; 43/2009"ל נכמ
 70/2007ד יעוהסהל ינמ

 
 

 :מךתוול טיפם לקיוזק היםוגיקולונ איםחולב 7
 יםשולשל בפולטי קתפס האווי ינ שה,חלהת .א

ם תאבהת, אוקוהת ילובחד  נגותרופבתו
 יטנפרול וקוטפרל

 דרהוג שוחטו ביםאבכד  נגותרופ תוןינבמוי ינש .ב
 פארודי ל יע

מהימ בותציהלינ אפרמסוי ינש.ג

 ;  43/2009"ל נכמ
 70/2007ד יעוהסהל ינמ
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ר ספמ
ריידוס

 תקנו/תזרחו ביגוןע  דיעו סלתפעו
ול יפ טשךהמ מלקכחא רופ דרהע בצעותבת יעולוהפ) 

 ם(איירפום וליוקרוטלפם תאבהב ועקומ

 קולטורו לפאםהת בשהרי קדינוגם טלינו היםחולב 8
 פרטני:

לטפ מפארודי ל יר עדהוג שוחטו בוןינבמוי ינש .א
ם ניימ סקע ר עלתירופ תפולטית סקהפ .ב

 וןדכ לעפארוה ליינהפם ויגיחרם מיטופימוס
 פולטיה
 

 ;  43/2009"ל נכמ
 70/2007ד יעוהסהל ינמ

 

י:טנפרול וקוטפרם לתאבהס יתר הטתבלות ילו פעתתב 9
 דיל יר עגדהו שוחטו בתירופ תפולטיון ינ מויינש .א

 טפל מפארו

ם ניימ סקע ר עלתירופ תפולטית סקהפ .ב
ן כועדא לרופה ליינהפ  ויםריג חיםומפטימוס
 פולטיה

 ;  43/2009"ל נכמ 
 70/2007ד יעוהסהל ינמ

 
 

 דיעוהסת הלמנ מטניפרר ית הותיבחיהמת עולופ .ב
 

ר ספמ
ריידוס

 ודיעהסהל מנרי חוז ביגוןע כהדרוהול יהנ
 

 177/2021 תמרמשת יוחרא 1
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 ימוח בץש בםרישו תדותע תבעל תמכסמו תולאח תותרומה תעולופ
 

 יוח מבץ שותאח שלה וקיס עבתלליפו נוס שותעולפ .א

 

ר ספמ
ריידוס

דרהע בצעותבת יעולוהפד )יעו סלתפעו
ב עקומול יפ טשךהמ מלקכחא רופ

 ם(אייפו ריםקולוטופרם לתאבהו

 תקנו/תזרחו ביגוןע יםייגס 

 139/2018ד יעוהסהל ינמ חימובץ שת ידיח בצעתב תלהפעוה  )Arterial Line(ירק עוקות צאהו 1

 139/2018ד יעוהסהל ינמ חימובץ שת ידיח בצעתב תלהפעוה ידור לוותרופ תשלף דח בקהזרה 2

ר נתלצ ותרופ תשלף דח בקהזרה 3
ידור לוותופיל חותרכמעי וכזמרד ריווב

 139/2018ד יעוהסהל ינמ חימובץ שת ידיח בצעתב תלהפעוה

 
ם  דנתזמ הה,לבהצג וסום ל דבתאיש 4

 יוצרמוו
 דםה לכמהסתן למף כפוב

 ארופ הדיל יה עתמוחשה

 139/2018ד יעוהסהל ינמ

 139/2018ד יעוהסהל ינמ חימובץ שת ידיח בצעתב תלהפעוה ח ופתקי ורו עמקם  דבתאיש 5

ם  דמתדגית ורב, לותיקבדם ל דחתקיל 6
 יםלגזקי ורע

 139/2018ד יעוהסהל ינמ 

ת חילפומשר נת צאתוצ ה עלטהחלה 7
 תןהש

 139/2018ד יעוהסהל ינמ 

ת חילפולשר נת צסתכנ ה עלטהחלה 8
 תןהש

 139/2018ד יעוהסהל ינמ חימובץ שת ידיח בצעתב תלהפעוה

ועיצלבה ימנש הנהמקה וקעמה יבשא9

 )Deep Suction( ןייקשס

 139/2018ד יעוהסהל ינמ   

ח מו  CT  צועביה לייהפנעל ה לטהח 10

  Stroke -ד לחש בודניגר ומ חלאל

 139/2018ד יעוהסהל ינמ 

ח מו  CTועיצלבה ייהפנעל ה לטהח 11
טיולימברו טפולטישל ת שעו 24ר אחל

 139/2018ד יעוהסהל ינמ ארופם ם עאותיב

 
NIHSS  נוירולוגי:ביצוע אומדן 12 =  

National Institute of health stroke  
 139/2018ד יעוהסהל ינמ 

 139/2018ד יעוהסהל ינמ   עהבלידן ומ אצועבי 13

 
 139/2018ד יעוהסהל ינמ הליע בדןומ אצועביר אחל  הונאשהרם בפעה כיל א עלטהחלה 14

 
חי מובץ שת ידיח בצעתב תלהפעוה  דהונת זנסהכעל ה לטהח 15

  א רופ העםם אותיוב
 139/2018ד יעוהסהל ינמ

חי מובץ שת ידיח בצעתב תלהפעוה  דהונה זצאהועל ה לטהח 16
  פארו העםם אותיוב

 139/2018ד יעוהסהל ינמ

 ם:יצייעות ימנהזעל ה לטהח 17

 ה רפיותיזיפ 

 תתיימנשה רפיותיזיפ 

 יתיביטגנקוה רכהעק וסובעיוי ריפ 

 רבודי בויריפ 

 יםלוגכוסיפ 

 ני(סיר קוי דוג'לדה )ימשל מאהרפו 

 יתנאתזו 

 139/2018ד יעוהסהל ינמ 
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ר ספמ
ריידוס

 דרהע בצעותבת יעולוהפד )יעו סלתפעו
ב עקומול יפ טשךהמ מלקכחא רופ

 ם(אייפו ריםקולוטופרם לתאבהו

 תקנו/תזרחו ביגוןע יםייגס

פן אוה וטמימהה רדהועל ה לטהח 18
 ה רדהוה

 139/2018ד יעוהסהל ינמ ארופ העםם אותיב

  –ל פל טו מוריב ח עלטהחלה 19

Intermittent Pneumatic Compression 

 pump

 139/2018ד יעוהסהל ינמ 

פל טובמין דומ קפתרובתול טיפון איז 20
של ח וו טעד  INRתמו רלפיפז ושמא

INR=3 

דיל י עוםחתול וקוטפרם לתאבה
  קהחלהמהל מנ

 139/2018ד יעוהסהל ינמ 

 
 

 אירפוה רגוןהאהל מנם טע מטניפרר ית הותיבחיהמת עולופ .ב
 

ר ספמ
ריידוס

  יםפאהרות קנובתגון עי ה ריג חלהפעו
 ת (יגוחרת עולו פצועבית לירוכש)

 2001א ס"תשה

 (5ה קנ)תה יישנת ספתו יהלצרייבדפ 1
   ט(שע"התון יק)ת

 (5ה קנ)תה יישנת ספתו םנשממה מילך גורלצה שמהנר שימכת אמהת 2.
 ("טשעהתון יק)ת

 
 ותריג חותעולע פצובית ליונח הבץקו ביםרטמפות לופעו הצועבים ליגיסיוהם איתנה
 

 דיעוהסת הלמנ מטניפרר ית הותיבחיהמת עולופ .ג
 

ר ספמ
ריידוס

 ודיעהסהל מנרי חוז ביגוןע כהדרוהול יהנ

 177/2021 תמרמשת יוחרא 1
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 םרישו תדותע תבעל תמכסמו תולאח תותרומה תעולופ
 היגרולונטרואבגסט

 

 יהלוגטרונואטרגסת חו אשלה וקיסע בתלליפו נוס שותעולפ .א
 

מספר 
סידורי

בצעו ית )הפעולות ודלת סיעעופ
ל פו טיהמשךק מלכחא ופבהעדר ר

לים וקווטאם לפרומעקב ובהת
 (אייםפור

 זר/תקנותון בחועיג ייגיםס
 

 יעמות למחעם  לפוטת מיינפה 1
 לתתח הינפלות דם קילבדת וילקתד
 יפל עים נירופואיו תאי גולויל בופיט
: הןוגרת אוינחה

European Crohn's and Colitis

Organization (ECCO)

 140/2018 ודעיס הלהנימ 

 
עם  ליםפומטית ינפ הלעה לטהח 2

זה חלוםיצל –ות ילקתדי עמות למח
י גולויבל ופיה בטלתח הטרם

 םינירופויאות

 140/2018 ודעיס הלהנימ 
 

 לפומטלים נויסחן תל מעה לטהח 3
 ןי מתנפל ותיתלקי דעת מולמחעם 
ו Aהבת : צןוסי חות מדכאתופותר

–MMR ,B ,עתפ שות,יארקת ל ד 
 .וחת רועובעית, אבתנוע

  אה.פחדש במר לפומט
 ניםוסי ח רקונתנייל פובר מטפל שכולמט

  תים.וממ
 ייד לעום חתוושר אל מוקווטרפלהתאם ב
 הפארהמ/ןוכהמה/קלמח הלנהמ

  140/2018ודעיס הלהנימ

 

 ןיקטטורפלה קיינפ הלעה לטהח 4
  אהובצ

 ים.  לוהח פתוקות ינידלמוף פכ
 -אהפר/מןומכה/לקחת מוינילמדהתאם ב
  ור.יטנלוים ניתסמות קחלהתעת ב

ל יהבדלי דה כיינפהח לשיילא 
IBS=Irritable Bowel Syndromeןיב

IBD= Inflammatory Bowel Disease  -ל

  

 140/2018 ודעיס הלהנימ

  
 אהות ציקע בדולביצ יהינפה 5

 ותיתרבוום יידרוסטלקלן יסוקלט
 הואצ

 140/2018 ודעיס הלהנימ 

 ליםיטנ הדיםיאו סטרןוניי במוניש 6
IBD=  להולח –ה פ הדרך

 Inflammatory Bowel Disease 
 ינוה כרוובמת

למטופל במתווה כרוני הסובל מ:  
IBD= Inflammatory Bowel Disease

 י"ע עהנקבשית ני תכפל ען ונימתת פחה.1
 ה לווחה ידבמורק  פל,המט וגסטרהפא ור
בייצ IBD ה
 ת",וקחלהת"יש ו דהימן בונימאת לעה

 וב.חש בט לפוטהמו בודם הק ןונילמ
 ללמשך ש ית,עמפחד  יא הןוניהמפת וסת

 וגסטרהפא ו ר עםאוםיתים, בימ עועד שב
 תיאופה ררכעהלור קיב עתיוקב לפהמט

2.

 140/2018 ודעיס הלהנימ

 ןומז יפסות תלינטלה כהדרוץ ועי 7
–ו ל ברזן, דיית, סלופה ומצחוג מס

B12 בדםדהעבי מערכל התאםב  

  140/2018ודעיס הלהנימ 
 

סט  טוטנת מיקע בדולביצ יהינפה 8
 יגולוי בלופית טלחהתי נפל

 תוילקתדי עמות לחעם מים לפובמט

  140/2018ודעיס הלהנימ 

 ת דםיקע בדולביצ יהינפה 9
 ןופרינטוולק

 לנהמי יד לעום תוח אושרל מווקטורפי פל ע
  אהפ/מרןו/מכהלקמחה

  140/2018ודעיס הלהנימ

 פתלחלה לפוטת מיינפה 10
 טוםוסגסטר

  140/2018ודעיס הלהנימ 
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מספר 
סידורי

בצעו ית )הפעולות ודלת סיעעופ
לפו טיהמשךק מלכחא ופבהעדר ר

לים וקווטאם לפרומעקב ובהת
 (אייםפור

 זר/תקנותון בחועיג ייגיםס
  

ורפתכוג סום מסטוגסטר פתלהח 11
 (לךיאוה ינה שפלהח)

 140/2018 ודעיס הלהנימ  

 ותבמשחל ופי טלתתח הלעה לטהח 12
 תחפ יב סבדיםיוא סטרותליהמכ

 םווסטרטגס הוצאמ

 140/2018 ודעיס הלהנימ 

 יהולצנר ג ברקמתלופיטל עה לטהח 13
 יבתצרי יד לעום טוסרגסט היבסב

  יטרטנום טנרגעם אה הרקמ

  140/2018ודעיס הלהנימ 

 נתהזמו לבה,והצוג סליבת דם שא 14
 וימוצרודם 

 140/2018 ודעיס הלהנימ 

 ידורול ותפול תרשחף ה בדהזרק 15
 להיקהבווז פו באשסטרן גובמכ

 אפוראת ורבה

 ההזרקי בואול ותעפוו תפ נצלאי שנאבת
 תודמק

 140/2018 ודעיס הלהנימ

 יפתורל תופיטפת וסתל עה לטהח 16
 לךמהבים לווקטופר יפל עה יבסדצ

עם ום איובת יתפווסקדנה אלועפ
  פאוהר

 לנהמי יד לעום תוח אושרל מווקטופרי פל ע
 האפ/מרןו/מכהלקמחה

  140/2018ודעיס הלהנימ

 וסקתפוהן צחמן תל מעה לטהח 17
ה לועפ לךמהר בוגל מבפולמט

 ותעמצבאה, ומיסובת יפוקוסנדא
 ינובמכה, וכנמ מהירות זערכמ

 הליקהובוז פו באשגסטר

 140/2018 ודעיס הלהנימ 

 עוצילב יהינפהן תל מעה לטהח 18
 יהפווסקנולוקל ית שמעפד  חקהיבד

 יוסמקת דם יעם בדים לפובמט
 הואי בצבויח

 לה :ועפהע וצילבים גייס
   70ל יגעד ים לפומט .1

ASA=American וג ריים בדלפומט .2

 Society Anesthesiologists Score

II לעה לוע ונישא

 מהי נשדוםנת ו תסמלאלים לפומט .3
OSA=Obstructive Sleep ה ניבש

Apnea   

 ותיי טסגדונ ליםטוננם יים שאלפומט .4
  ןיירפט אסעלמ

  ישהי קרגדונ םילטוננם יים שאלפומט .5

   עולב קב קוצבי לענם ביים שאלפומט .6

  יתמעפחד  קהידיא ב הקהיהבד .7

  140/2018ודעיס הלהנימ

 עוצילב יהינפהן תל מעה לטהח 19
יםנמצא הליםפוטה במיפוקוסנולוק
ר ופי סילעב –ן וכית סקבוצב

 .גס היעמ הותרי ממאלי שחתפמש
 ותיעוצהמקה דיהמ ותי אמפל ע

 םלועות בלובהמק

  לה :ועפהע וצילבים גייס
   70ל יגעד ים לפומט .1

ASA=American וג ריים בדלפומט .2

 Society Anesthesiologists Score

 II לעה לוע ונישא

 מהי נשדוםנת ו תסמלאלים לפומט .3
OSA=Obstructive Sleep ה ניבש

Apnea  

 ותיי טסגדונ ליםטוננם יים שאלפומט .4
  ןיירפט אסעלמ

  ישהי קרגדונ ליםטוננם יים שאלפומט .5

  140/2018ודעיס הלהנימ
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מספר 
סידורי

בצעו ית )הפעולות ודלת סיעעופ
ל פו טיהמשךק מלכחא ופבהעדר ר

לים וקווטאם לפרומעקב ובהת
 (אייםפור

 זר/תקנותון בחועיג ייגיםס
 

   עולב קב קוצבי לענם ביים שאלפומט .6

 תימעפחד  קהידיא ב הקהיהבד .7
 יהפוקוסנולו קעברה בעצולא בוה ידבמ .8

 תודמת קיאופרה ינח הןיוא
 לאוה ידבמו ה איקלבד נהוה ראשינפה .9

 מתדוה קקיים בבדממצאו יה
 rectal tube נסתהכ לעה לטהח 20

 וגסטרן ובמכ יהפוקוסנולוחר קלא
 הליקהובוז פבאש

  140/2018ודעיס הלהנימ 

 ותקילבדה יינפ הלעה לטהח 21
CRP,  יה,מירת דם, כיפעבדה: סמ
 לופיור טטינ ורך כבד לציודפקת

 יפתותר

  140/2018ודעיס הלהנימ 

ם ייצועיילה יינפ הלעה לטהח 22
 ור,עי, טנגץ ועיי ופא:רעם ום יאבת
 ית,אנו תזוג,לוטומאוג, רלווקטפר

שת נדרהם בים לוחב -ים מרד
 ידתיח בלוהנהי פ לעים דת מרגחהש

  וגסטרה

 לנהל מום שתוח אושרל מווקטופרי פל ע
  אהפמר / ןו/ מכה לקמחה

 140/2018 ודעיס הלהנימ

 נההכלות פותר הוגסל עה לטהח 23
 לווקוטרפי פ לעו גסטרת ויקלבד

 לע בדגש ורגסטי לפובמט
 ילוחדות: וחיים מלו חותיסולוכא
ידוגנם בילפוהמט ליםפוכרת, מטוס
 י מאליםבוהס ליםפוה, מטרישק
 קיםוקהזים לפומטה,  ילקת כיפס
 הפיחר אהולתחל פה בשודחה נהכל

לנהל מום שתוח אושרל מווקטופרי פל ע
  אהפמר / ןו/ מכה לקמחה

 140/2018 ודעיס הלהנימ 

 

 
 

 אירפו הרגוןהאהל מנם טע מטניפרר ית הותיבחיהמת עולופ ב.
 

ר ספמ
ריידוס

 םאירופ הותקנבתגון עי גהרי חלהפעו 
ת( יגוחרת עולו פצועבית לירוכש)

 2001א ס"תשה
 

 (5ה קנ)תה יישנת ספתו יהלצרייבדפ 1
   ט(שע"התון יק)ת

 
 ותריג חותעולע פצובית ליונח הבץקו ביםרטמפות ולוהפע צועבים ליגיסיוהם איתנה
 
 

 דיעוהסת הלמנ מטניפרר ית הותיבחיהמת עולופ ג.
 

ר ספמ
ריידוס

 ודיעהסהל מנרי חוז ביגוןע כהדרוהול יהנ 
 

 177/2021 תמרמשת יוחרא 1
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 קוםיש בםרישו תדותע תבעל תמכסמו תולאח תותרומה תעולופ
 

 םקושית חו אשלה וקיס עבתלליפו נוסש ותעולפ א.
 

ר ספמ
ריידוס

 דרהע בצעותבת יעולוהפד )יעו סלתפעו
ב עקומול יפ טשךהמ מלקכחא רופ

 ם(אייפו ריםקולוטופרם לובהתא

 תקנו/תזרחו ביגוןע יםייגס

ם ל עטופלמני שוראה ליע בדןומ אצועבי 1
על ה לטהחך ורלצה ליע בותרעהפ

  להאכ הלתתחה
דלב באהמלה כרבהפל טובמ

 141/2018ד יעוהסהל ינמ
  

או ה שרהען למזופי וס תלתתחה 2
 :להלכ כיףחלכת

 ון לב חשרמוע 

 תיוורקלר עשמו

 יםיב סשרמוע 

 

  בדבלם ריבוג מיםופלמטל
וןמז ספיתוה ימרשם לתאבהו

 ת דרמוג
  בדבלה ר זחוזת לרפצוהמ

 

 

 141/2018ד יעוהסהל ינמ

תן השת יוחשלפר תוצנעל ה לטהח 3
ה דר שוט חפגעל נטופבמין רוגסיל
  א .רופ העםם אותיב

סייגים לביצוע הפעולה :  
ת חוהאת לטהח בנהאיה עולהפ
 ןאג ביםבר שעםפל טובמ

 141/2018ד יעוהסל נהמי

ת דרהס לפולטית חלהתעל ה לטהח 4
א רופ העםם אותיובם יימעת ילופע
 :ותוצקב מותרופבת

 אהצוכי רכמ 

 יםוזלי נפחסו 

 סיבים 

 טן קקןחו 

 בושימ ש עלטהחלה - anal plug

 :ה עולהפוע יצלבם יגיסי

 יךהל תעםוע יד הופלמט 
 ם קומ פסתו

 לכוהעית רכמע מוםימד 

 מתסי חם /יימעיע ר נעדה 
 מעיים

 םטיוליטרלק אעתפרה 

 141/2018ד יעוהסהל ינמ

 
ה ריפוי ע"י קשיפול בפצע טה על טהחל5 

יתיששלה רגד מיםצעבפה ישחברי ומח
 לי כל וםיהי זמנסיא  ללופלמטב

ר שאו מקולטורו לפאםהתב
ה. לקמח ההלמנדי ל ים עתווח

 141/2018ד יעוהסהל ינמ
  

  
ךורלצה לחו משםמנק תוניר ובוחי 6

  ותרשהפת יבאש
 141/2018ד יעוהסהל ינמ  

: ותיקבדוע יצ ב עלטהחלה 7
 ם דרתספיה ומיכי –ם ד
 תביתרת ולליכ –תן ש
טפילים -ה ואצ
 יתרבת -יחכ

 141/2018ד יעוהסהל ינמ  

 :יםצייעו לייהניהפ 8
ת פאמר ר, עואתרפוב, כאת פאמר
ה חלפ הרךצול -רוסטן גכו מת,כרסו
ת ארפומ וםסטרוסטל ג שיתונאשר

 ני מיד קותפ

 141/2018ד יעוהסהל ינמ 

 
דיעוהסת הלמנ מטניפרר תהית יבוחיהמת עולו פב. 

 

ר ספמ
ריידוס

 ודיעהסהל מנרי חוז ביגוןע כהדרוהול יהנ
 

 177/2021 תמרמשת יוחרא 1
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תיאצב תינוש ראתחוא "להבצ תמכסמו תולאח תותרומה תעולופ
 

 

 יתשונראת חוא –"ל צה בכתסממות חו אשלה וקיס עבתלליפו נוסש ותעולפ .א
 תניוקלית וניועיו -ת שעו 425ף יקבה"ל צה ביתודיעה ישרהכת עלב יתבאצ

 

 רספמ
ירידוס

דרהע בצעותבת יעולוהפד )יעו סלתפעו
ב עקומול יפ טשךהמ מלקכחא רופ

 ם(אייפו ריםקולוטופרם לתאבהו

 תקנו/תזרחו ביגוןע יםייגס 

חשט מת,ירבותת ללי כתן שקתדיב הבדמעת יקבדת ליוהפנ 1

., .ד סר,הי מוןגרח שט מון,גר

 יהימכ

 של"ל צה ברהסדה 

ם וליוקוטפר

 םייינקלם מייתוראלגו

פי   עלתירופ תפולטית חלהת 2

ם בימצבם וליוקוטפרם/יתוראלג

 :יםבא היםצגייהמ

 םשיבנתן בשה יבצר .1

 -ותונעליה ימנשכי דר בוםיהז .2

 תנזלן ורוי גאבכ

  פיעל יםניאוזבי כא .3

 "ל הבצעו קבישית יוקצדיינא

ף יחרה טמאסף תקלהד חש .4

 הדועה יטמאסם ה עחולב

 יוממקול טיפ –ת בלוי .5

מיקומול טיפ –ת נידרחורן יפוצ .6

ל יפוט –ה יחפרא  ללנהאק .7

 מיקומ

 ן יולמה ייהפנ –ה ומאדין ע .8

 –מי אופתה מיע שדןובא .9

 ןיולמה ייהפנ

 של"ל צה ברהסדה

ם וליוקוטפר

 םייינקלם מייתוראלגו

 

  –ין טולונוג מסת נומפו סביחימר ותציהלינבאול טיפת חלהת 3

  ני.שוראול טיפכ

 פאו רדיל יק ע רצעבור ירושח

 של"ל צה ברהסדה

ם וליוקוטפר

 םייינקלם מייתוראלגו
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 םיצע בפםרישו תדותע תבעל תמכסמו תולאח תותרומה תעולופ
 המוסטו

 
 מהסטום ועיפצת חו אשלה וקיס עבתלליפו נוס שותעולפ .א

 

ר ספמ
רי ידוס

 דרהע בצעותבת יעולוהפד )יעו סלתופע
ב עקומול יפ טשךהמ מלקכחא רופ

 ם(אייפו ריםקולוטופרם לתאבהו

עיגון  יםייגס
  ותקנ/תזרחוב

ם פייבגי  לילשחץ בלול טיפעל ה לטהח1 
ם פלימטו בגבז ועכות, תונותחת ויונועל
 18יל ל גמע

פל מט הפארוח לדיוות ודימיה סקהפ*
 הפצע מיתדמה רשהפת ימקיה וידבמ

די ל יר עושמאול וקוטפרפי על  .1
  -ה פאמרה/לקמח ההלמנ
ת יונחה ה עלססבוהמול וקוטפר

ם חובת ותמיאון לביוהת יורצהא
 ועיקצ מרבת וובצב כתשנו
פל מט הפארו השלם יתחיהנב
 ם.עיפצם חו תמתתא מותאחו

ת צוייעת החרלאה לטהח הלתקב .2
ת דיוס מצעת פאממתת חו אעם
 ה.ילקה ביתוראזם/ולי חיתבב

חץ בל פולטית ולל כלאת כוסמה .3
 ע"יה טיפ שעםלי שלי

 .קהטייויבנטא
ריאזו ביםפולטית ולל כלאת כוסמה .4

  ה.חזן ובטון כגה כנס
ם יצבבמת ימקיא ת לכוסמה .5

 : ד  נגותויתו היםוומה היםבאה

 נמק 
 עפצ בתימעומשם הוזי 

 יםצב, עדםלי לכה  רבקי 
 להטויסופ

 לתפטו מלאס טייליומטאוסא 
 עפצ בותירמאמ 

 ימום פעילד 

 די קותפ בעהפר העםפל טומ
 שהריק

 ותרופ תטלנו הופלמט 
  ותטיולנאגקוטיאנ

 ודסיע ההלינמ
147/2018 

 
 

 

 ודסיע ההלינמ    בלחץ שליליהפסקת טיפולהחלטה על  2
147/2018 

נהשוראה רגדה ויכו בפולטיעל ה לטהח 3
 ה.ינקר בפולטישל קע  ר עליהניוש

 ת:שוביוחת ופותרת צובו קוךמת
,Alginate ,Hydrogel ,Foam

,Hydrofiber ,Hydrocolloid יוני 
Skin ן, ולג קאי,רפוש דבף, כס

Trolamine ,barriers,ת, ניומ שה גז
ר, העוח חלו ליםירכשותת חות לשוביח

Alginogel 

הל מנדי ל יר עושמאול וקוטפרפי על 
סוסמב הקולווטפר -ה פאמרה/לקמחה

ת יוומלאין בוהת יורצהאת יונחההעל 
עי צומק רבת וובצב כתשנם וחובת

ת חוואפל מט הפארו השלם יתחיהנב
 םצעים פחו תמתתאמ

 ודסיע ההלינמ
147/2018  
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ר ספמ
ריידוס

דהע בצעותבת יעולוהפד )יעו סלתופע
ב עקומול יפ טשךהמ מלקכחא רופ

 ם(אייפו ריםקולוטופרם לתאבהו

עיגון  יםייגס ר
ותקנ/תזרחוב    

םיירבבגול פטים לרש מתןלמה לטהח 4
 םדיאגת ויוסטאל

 נהקי תבהשותר אחע לבצתתה לטהחה 
ת ימזרד מד קתדיובר ופל דקתדי בשל
ת לטהח בוצעתבו יאלת קודי)בם. הד

  ד( לב בפארוה

 ודסיע ההלמינ
147/2018 

ת שוביבחול טיפעל ה לטהחת בלק 5
 .ויריפה קשצע  לפותשחומ
 ת:ופותרת ושובי חותוצקבך תומ

 ,Alginate ,Hydrogel ,Foam

 ,Hydrofiber ,Hydrocolloid
י,וארפש דבת, בורט הף,כסני יו
, Skin barriers,םפחן, ולגק

Trolamineת,ניומ שזה, ג 
 יםירכשותת חות לשוביח
 ., Alginogelרהעוח וחלל

די ל יר עושמאול וקוטפרפי על  .1
ול וקוטפר המחלקה/מרפאה:מנהל 

ת יוצאר הותחיהנ ה עלססבומ
ב כתנושם חובתת יוומלאין הבו

של ם יתחיהנ בועיקצ מרבת וובצ
ת אמת מותאחל וטפהמא רופה
 יםצעם פחות

ת ושח מלתכולא ת לכוסמה .2
 היקוטביטיאנת ילומכה

ת ושח מלתכולא ת לכוסמה .3
 םדיאירוסטת ילומכה

 ודסיע ההלינמ
147/2018 

 

ם חישטבמ פולטיעל ה לטהחה וייהפנ 6
 ה(שבהות יוכרם, ניזר)מם כיומת

 ודסיע ההלינמ 
147/2018 

ר נת צסתכנ ה עלטהחל הלתקב 7
ול טיפה וניעמך ורלצתן השת חילפולש
וז עכר אזו בוי,ריפה קשצע בפ

כן ה ומעלת ושישליה רגמדם, אוינפרו
ת כבמעתן השת ליפשדה רכהעת ימקי
 עפצ הויריפת א

 פאוהרם  עותעצתיי החרלא*

צע ל פ שיםצב מלתכולא ת לכוסמה .1
 וסאטמיב

של ה רמק במתיי קלאת כוסמה .2
 טרקטת נסהכד ל נגותויתוה

 דוסיע ההלינמ
147/2018 

 
 

ר נת צאתוצ ה עלטהחל הלתקב 8
ם בהם בימצ בתןהשת חילפומש
 ולטיפה ויעמנך ורלצס כנהור טטהק

 ייפו רשהק בפצע

של ה רמק במתיי קלאת כוסמה .1
 טרקטת צאהוד ל נגותויתוה

 ודסיע ההלינמ
147/2018 

 
 Incontinenceב ול טיפעל ה לטהח 9

Associated Dermatitis
  ת:ופותרת צובוק
ר העועל  נההגם לרישיתכ: תיניעמ

)Productive skin barriers(
Hydrocolloids ,Hydrogel, טיפולי: 

שדבת שובי ח, Alginogelת,ניומ שזהג
םרישיתכץ, אבלי כי מיםירכש תאי,רפו

 Productive skinר )העועל ה הגנל

barriersורהעח חלום לרישיתכ( ו 

 ודסיע ההלינמ 
147/2018 

 
 

נהשוראה רגדה ויכו בפולטיעל ה לטהח 10
של  5% -ד לע יתטחשה יישנה רגוד

 ה .ילקהובוז שפבאף הגוח שט
 ה.שנ 15ם מעל גיל מטופליב
 :ותרופ תותוצקבך תומ

 ,Alginate ,Hydrogel ,Foam

 ,Hydrofiber ,Hydrocolloid יוני

די ל יר עושמאול וקוטפרפי על  .1 
  ה:פאמרה/לקמח ההלמנ

ת יונחההעל ס וסמבול וקוטפר .2
ם חובת ותמיאון לביוהת יורצהא

 ועיקצ מרבת וובצב כתשנו
פל מט הפארו השלם יתחיהנב
 יםעפצם חו תמתתא מותאחו

 ודסיע ההלינמ
147/2018 
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ר ספמ
רי ידוס

דרהע בצעותבת יעולוהפד )יעו סלתופע
ב עקומול יפ טשךהמ מלקכחא רופ

 ם(אייפו ריםקולוטופרם לתאבהו

עיגון  יםייגס 
ותקנ/תזרחוב   

 Skinן, ולג קאי,רפוש דבף, כס

,Trolamine ,barriersת, ניומ שה גז
ר,העוח חלו ליםירכשותת חות לשוביח

Alginogel 
 

 

ה יוו כולל כלא 2ה רג דיהווכ .3
 קהמוע

ש ש חמל,חשת יווו כולל כלא .4
ת יווו כם,ניבפה ויכון, עשת איפלש

ם ידית יכפוה, טליניר גאזוב
  יםגליור

וג מסה ומסטך דרקן חו עיצוב 11
 18יל ל גע מיםופלמט במיטווסקול

ה יאיצר עדי השלב מצם יישקאי תנוב
תן ני שחרלאת ושעו 72 –מ ה מעלל

ה טב הלאה לוא צכירכבמול טיפ
 ארופת ראהוף לכפווב

 פא רואתרהוף לכפו בצועבית עולפ*

 םם עפליומט במתיי קלאת כוסמה .1
ב לבשת יוקתדלעי  מותחלמ

 טיקוהא
 םם עפליומט במתיי קלא ותמכהס .2

ם וס חוליד)ג יתכנמה ימחסד לחש
 (טןבבת רורוו גא

ם פליומט במתיי קלאת כוסמה .3
 יהרפותימוכה רפיותדי ריםבלמקה

ם בהם יצבבמת ימקיא ת לכוסמה .4
ח פתל ש יתכנ מותצרהיעל וע יד

 מהטוהס

של ם יצבבמת ימקיא ת לכוסמה .5
 עיהמשל קע ובעי המת יחצנ

 ודסיע ההלינמ
147/2018 

 

 )ROD (רגשת צאהו לתפעוע יצוב 12
  סוגמ  STOMAתייבנח לתוניר אחל

LOOP ILEOSTOMY או  LOOP

 COLOSTOMY 
 תאירפוה ראהוף לכפווב

פא רואתרהוף לכפו בצועבית עולפ*

 ודסיע ההלינמ 
147/2018 

 
 

ה רג דצעבפול טיפתן  מ עלטהחלה 13
ה ליפ דקער  עליהני שגהדרה וונאשר

  ה(ציווזטרקס)א
 :ותרופ תותוצקב מתוך

 ,Alginat ,Hydrogel ,Foam

Hydrofiber ,Hydrocolloid ,ש דב
Trolamine ,Skin barriers, טיפולי, 

 ותלחת שובי חת,ניומ שזהג

הל מנדי ל יר עושמאול וקוטפרפי על 
ס וסמבול וקוטפר  -ה פאמרה/לקמחה

ת יוומלאין בוהת יורצהאת יונחההעל 
עי צומק רבת וובצב כתשנם וחובת

ם צעיבפפל מט הפארו השלם יתחיהנב
 יםעפצם חו תמתתא מותאחו

 ודסיע ההלינמ
147/2018 

 יםוגקולונ איםופלמטלל כוא ל .1ת חישטת וקיימה נקמ רדתפרה 14

ה/ ישקר ותרעהפם ם עפליטו מלא .2
 הישקרדי נוג בפולטי

 וע ידו ינ אקוומשעצע ל פכולא ל .3

 ודסיע ההלינמ
 ותתקתנוהת רדויפ היךהלבתה חלשה 147/2018

ת חוהאוע יצבבצע הפת יט ממעל
  פארות ראהוף לכפווב
 
 פא רואתרהוף לכפו בצועבית עולפ*

 

 דיעוהסת הלמנ מטניפרר ית הותיבחיהמת עולופ .ב
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  לבתקיפי ס באםרישו תדותע תבעל תמכסמו תולאח תותרומה תעולופ
 

  בת לקפי סאית חו אשלה וקיס עבתלליפו נוסש ותעולפ .א
 

ר ספמ
ריידוס

עו בצתת יעולוהפד )יעו סלתפעו
ול יפ טשךהמ מלקכחא רופר עדבה
ם וליוקרוטלפם תאבהב ועקומ

 ם(איירפו

 תקנו/תזרחו ביגוןע יםייגס
 

יפל עוי אופהרל נההמ ירהגדשה ימי רשפל ע ידורולות פותר לשחף ה בדהזרק 1
 תיאופרה וראה

 ודסיע ההלינמ 
173/2021 

 ותייד בבורולות פותר לשחף ה בדהזרק 2
 לפוהמטל ש

יפל עוי אופהרל נההמ ירהגדשה ימי רשפל ע
 תיאופרה ורא

 ודסיע ההלינמ 
 173/2021ה

 ידורונתר ב לצותפול תרשחף ה בדהזרק 3
 ידורולות יפול חותערכמוי מרכז

יפל עוי אופהרל נההמ ירהגדשה ימי רשפל ע
 תיאופרה וראה

 ודסיע ההלינמ 
173/2021 

 ידורונתר ב לצותפול תרשחף ה בדהזרק 4
 ותייד בבורולות יפול חותערכמוי מרכז

 לפוהמטל ש

יפל עוי אופהרל נההמ ירהגדשה ימי רשפל ע
 תיאופרה וראה

 ודסיע ההלינמ 
173/2021 

 דהעב מותקילבדה יינפ הלעה לטהח5 
 תויגרתעקב שת מוקילבד עברות שמפוסנ

 ירת דםפסור )יטנורך לצ
 ס, רמתיתר הוטתל(: בטיםילולקטרוא
 ין,פרנס, טרIron י כבד,דופקתן, יסוקיגד

  Creatinine ,UREA ,CRP  ן,ייטפר

 ודסיע ההלינמ 
173/2021 

 יתחופלשלנתר צסת נהכ לעה לטהח 6
   ןהשת

 פהול תרטונ הלפון במטתירת ש לאצבחשד
 םינתהמשחת פממש

 ודסיע ההלינמ
173/2021 

יתחופלשלנתר צסת נהכ לעה לטהח 7
 לפוהמט לו שתיבב  ןהשת

 פהול תרטונ הלפון במטתירת ש לאצבחשד 
 םינתהמשחת פממש

 ודסיע ההלינמ
173/2021 

 
  זהחום ליה לציינפ הלעה לטהח 8

 /ותיאת רלקד / ותאיקת רחשד לבצב
 ילרולאפ לוזנ

 לבת קיפי סל באופיטלות דייחב
 בלקת יפ סילא ןווקל מופיטלות דייחב

 םיינופלים טדוקומ
 בל ינו/מכלהיקהבלב קת יפי סאות פאמר

 ודסיע ההלינמ
 173/2021 

 :עציםוי/םייעוציי נתהזמ לעה לטהח 9
 יהפותרייזפ  

 תינאותז 

 גולויכפס 

 ריאטגרויכפס 

 ודסיע ההלינמ 
173/2021 

INR  ותמי רפלן יומדקל בופי טןויזא 10
א פוהר ייד לעע נקבעד שילהתאם ב

 לפהמט

 ודסיע ההלינמ םיילופיטים לווקטופרל עסס ומב
173/2021 

 
יתנה זמסקפה / ןוניי מונישל עה לטהח 11

)Hold(ב יפתול תרופיל ט ש : FUSID

 םמיי 3עד 
 

 לאוית אופה רייחנ העדי נן זמפואה בפסקה 
 ינילקעת ל דוקיי שפל עים ימ 3 – מ חרויא
 לות שינילקות ינחהל ע התבססוב

European Society of Cardiology 

 (ESC)

 /לבקת  ספיאיל בפולטיחידות  ביוצעיב
  לב/קת  ספיאילון ת לטיפול מקודוחיבי

 לב/ני כולה/ מיב בקהלקת אי ספימרפאות 
 לופת המטבי

 ודסיע ההלינמ
173/2021 
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ר ספמ
ריידוס

עו בצתת יעולוהפד )יעו סלתפעו
ול יפ טשךהמ מלקכחא רופר עדבה
ם וליוקרוטלפם תאבהב ועקומ

 ם(איירפו

 תקנו/תזרחו ביגוןע יםייגס
 

  יפתותרל ופיטקת פס הלעה לטהח 12
 THIAZIDE-  החתפים ממשנבמשת

 לאוית אופה רייחנ העדי נן זמפואה בפסקה
  חרויא
 לות שיניל קותיחנ היפ לעים מי 3 –מ 

European Society of Cardiology

(ESC)

  לב/קת  ספיאיבל  פולטיחידות  ביוצעיב
 /לבקת  ספיאילון ת לטיפול מקודוחיבי

 לב/ני כוה / מליב בקהלקת אי ספימרפאות 
 לופת המטבי

 

 ודסיע ההלינמ
  173/2021

 

 

 יתנה זמסקפה / ןוניי מונישל עה לטהח 13

  תופובתרי פתול תרופיל ט)Hold( ש

   ACE INHIBITORS-ה וצת מקב

 ANGIOTENSIN II RECEPTOR  –ו

SERKCLOB 

לאוית אופה רייחנ העדי נן זמפואה בפסקה
  חרויא
 לות שיניל קותיחנ היפ לעים מי 3 –מ 

 European Society of Cardiology

 (ESC)

 ודסיע ההלינמ 
173/2021 

 
  לב/קת  ספיאיב  לפולטיחידות  ביוצעיב
 /לבקת  ספיאילון ת לטיפול מקודוחיבי

לב/ני כוה / מליב בקהלקת אי ספימרפאות 
 לופת המטבי

 

 יתנה זמסקפה / ןוניי מונישל עה לטהח 14

  תופובתרי פתול תרופיל ט)Hold( ש

 BETA BLOCKERS   -ה וצת מקב

 לאוית אופה רייחנ העדי נן זמפואה בפסקה
  חרויא
 לות שיניל קותיחנ היפ לעים מי 3 –מ 

European Society of Cardiology 

 (ESC)

 ודסיע ההלינמ

173/2021 

 

 
  לב/קת  ספיאיבל  פולטיחידות  ביוצעיב
 /לבקת  ספיאילון ת לטיפול מקודוחיבי

 לבני כוה / מליב בקהלקת אי ספימרפאות 
 לופת המטבי /

 
 
 

 אירפו הרגוןהאהל מנם טע מנירטפר ית הותיבחיהמת עולופ ב.
 

  יםפאהרות קנובתגון עי גהרי חלהפעו ריידו ספרמס
ת( יגוחרת עולו פצועבית לירוכש)

 2001א ס"תשה

 -VT ,יםחייל מצי ווטאקף רי חצבבמה ציריליבדפ 1

VF  אהרפבמז ושפובא 
 (5ה קנ)תה יישנת ספתו 

 
 
 ותריג חותעולע פצובית ליונח הבץקו ביםרטמפות ולוהפע צועבים ליגיסיוהם איתנה
 



 

37 
 

 

 דיעוהסת הלמנ מטניפרר ית הותיבחיהמת עולופ .ג
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 םתחו בםרישו תדותע תבעל תמכסמו תולאח תותרומה תעולופ
 תוריוהפ

 

 ותריהפום חובתת חו אשלה וקיס עבתלליפו נוס שותעולפ .א
 

ר ספמ
ריידוס

עו בצתת יעולוהפד )יעו סלתפעו
ול יפ טשךהמ מלקכחא רופר עדבה
ם וליוקרוטלפם תאבהב ועקומ

 ם(איירפו

עיגון  יםייגס
   ותקנ/תזרחוב

נהכ הותיקלבד יהינפהן תל מעה לטהח 1
  )IVF( ותירופ ילופילט

ותדייח בהיטיזצנדרת סטוינח היפל ע 
IVF 

 ודסיע ההלינמ 
179/2021 

 
  קת ין זרתמ לעה לטהח2 

 DECAPEPTYLלתי קבנפל ותלפולמט 
 לופיו טאה ניה, קריפותרמיל כופיט
  יוגלויב

לבדבא ופאת רורי בהאשונמתן ר

 לוקווטפרי פל ע ןמת -לך יאוי נן שממת
 להני מידל ע תוםוחושר אמ תילקמח

 הפאר/ מןו/מכה לקמחה
 

 ליתחלהיש פא שוראת ורהן תלמוף פבכ
 לוקווטפרב

 ע אתדייתות חהאה טלהחהחר לא
 אפוהר
 לבדלים בית חותתבצע בבלה עוהפ

 ודסיע ההלינמ 
 179/2021 

   :ל בופי טלתתח הלעה לטהח 3
GnRH agonist

FSH

 LH

FSH+LH

ה עבדת מויקדות בוצאתלוף פבכ
 לת,פוהמטל י שנפרטל ופיל טוקווטפרלו

 חהומ מפאוי רדיל עום חתוושר מא
  ותיורפום תחב

 
 ודסיע ההלינמ

179/2021 

 
 

 חזרתלהל ופי טלתתח הלעה לטהח 4
 וי אעטב ורחזבמים ופשרמים וברע

 Hormone Replacement Therapy 

ה עבדת מויקדות בוצאתלוף פבכ
 לת,פוהמטל י שנפרטל ופיל טוקווטפרלו

 חהומ מפאוי רדיל עום חתוושר מא
  ותיורפום תחב

 ודסיע ההלינמ
179/2021 

וךת מתולפוטלמהמשך  ין מרשממת5 
 :ותפוהתרת קבוצ

 GnRH agonist

 GnRH antagonist

 FSH

 LH

FSH+LH

Progesterone

 Estrogen

 

 לי שנרטפל ופי טלווקוטפרלוף פבכ 
 פאורי ידל עום תוח אושרת , מלפוהמט

 תויורפ חוםבתה מחומ

 ודסיע ההלינמ
179/2021 

 לעה לטהח -ות ית ביציבחר שאלא 6
 רהיבחול ופיהט ןבמתי וניה/ שלתחה

 ,I.M ן מתיכודרות פו תרתימוך רשמת

  P.O, P.Vשל  LUTEAL SUPPORT

)Progestron( יפל עו ניםוגאסטרו 
 .לת פוהמטל י שנטפרל ופיטל וקווטפר

 :ותפורהתוך מת
Progesterone

Estrogen

 

 לי שנרטפל ופי טלווקוטפרלוף פבכ
 פאורי ידל עום תוח אושרת , מלפוהמט

 תויורפ חוםבתה מחומ

לבדלים בחו יתתתבצע בבלה עוהפ

 ודסיע ההלינמ
179/2021 
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ר ספמ
ריידוס

עו בצתת יעולוהפד )יעו סלתפעו
ול יפ טשךהמ מלקכחא רופר עדבה
ם וליוקרוטלפם תאבהב ועקומ

 ם(איירפו

עיגון  יםייגס
ותקנ/תזרחוב    

 ם:ייצועיילה יינפ הלעה לטהח 7
  וגלויכפס
בהיאום שים טרמית מרדפאמר

 וףפבכים מימרדאת פלמר יהינפה
 להנ מיידל ע תוםוח אושרל מווקטופרל
 ןו/ מכהלקמחה

 ועברוי מיםידת מרפארת ממוינחה
ועמי מטא מפו/ רןומכה/ לקחהמל נהלמ

 ודסיע ההלינמ
179/2021 

 
 

 
קהלמחלת לפוהמט יתינפ הלעה לטהח 8

 י( בחשדוגלויקנן גוימה )פודחה ואפלר
 הל שחיבב/תסי תלר שחיתי וירלג

 ו/אוום מילדחשד   ישים בהםבמצב 
 לךמהי בתלתר שחיי ורי גו/או הוםיז

 לופיהט

 ודסיע ההלינמ
179/2021 

גד כאב נ יפתול תרופיטל עה לטהח 9
 םוי וזפת/ אשושאושהת ידתיחב

 לוקווטפר יפל עוות ית ביציבחר שאלא
 להני מידל ע תוםוחושר אמ תילקמח

 .אהפר/ מןו/מכה לקמחה

 ןדומי אממצאלוף פכע בה תתבצטלהחה
 הימ נשטן,י, בנמיודהמצב: מ

לבדלים בית חותתבצע בבלה עוהפ

 ודסיע ההלינמ
179/2021 

 

 
 

 ידתיח בלהיבחי וגדנן תל מעה לטהח 10
  יום וזפ/ אשותאוששהת

 לוקווטפר יפל עוות ית ביציבחר שאלא
 להני מידל ע תוםוחושר אמ תילקמח

 .אהפר/ מןו/מכה לקמחה

ןדומי אממצאלוף פכע בה תתבצטלהחה
 הימ נשטן,י, בנמיודהמצב: מ

 לבדלים בית חותתבצע בבלה עוהפ

 ודסיע ההלינמ
179/2021 

 
  

 

 

 נת דםזמ הלבה,והצוג סליבת דם שא 11
ם ילהחים לללכ התאםו, בימוצרו

חת דם יקלל ע ותיארהבערכת במ
 וימוצרו

 ודסיע ההלינמ 
179/2021 

ותכערת מועצן באמצחמן תל מעה לטהח 12
 וגרבל מפוטלמ ופסקתוה ההובה גימזר
 תיללה כדמהרת בינולשפה לועפחר לא

 ודסיע ההלינמ  
179/2021 

 
 

 דיעוהסת הלמנ מטניפרר ית הותיבחיהמת עולופ ב.
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 תחוםב תכרמו תמושתלה תרבוג תמכסמו תולאח תותרומה תעולופ
 וףפבכו ECMO רישמכב ךמתנה פלמטוב בטיפול, יוגלסו רץמנ טיפול

 ECMO ורסקב ההכשרל

 ים( ופגםיודץ יילמרנ יפול, טיםילד רץמנ  טיפולב,שולמ רץמנ )טיפול 
 

ם חובתת כרמות מותלהשת גר בוכתסממות חו אשלה וקיס עבתלליפו נוסש ותעולפ א.
וז שפבאם ריתאבמ ECMOר יכשבמך תמהנפל מטו בוליפבטיו סוגץ למרל ניפוט
 ECMOס קור ברהכשלהף כפו ובהןוגיסץ למרל ניפולטת ידויחב

 

ר ספמ
רי ידוס

דרהע בצעותבת יעולוהפד )יעו סלתפעו
ב עקומול יפ טשךהמ מלקכחא רופ

 ם(אייפו ריםקולוטופרם לתאהוב

 תקנו/תזרחו ביגוןע יםייגס 

ECMO ס ורה בקרום הכשיס  םים בדוגז ץלח ינשיי חלויכ 1
 יודעיי

 184/2021ד יעוהסהל ינמ
 
 

 ECMO סורה בקרום הכשיס ECMO  יר  גשר במכשחתיפת 2
 יודעיי

 נתומכל יעפמו /אופא וות רחוכנב 
 הקלמחה ביאר-לב

 184/2021ד יעוהסהל ינמ

 ידיור הצד הוךתלי תפו תרלופין טמת 3
 ECMO יר במכש

 סורה בקרום הכשיסECMO  
 יודעיי

 נתומכל יעפמו /אופא וות רחוכנב
 הקלמחה ביאר-לב

 184/2021ד יעוהסהל ינמ

  
 -ל בפו הטילי עראאחא הופישור הרבא

ECMO נתכול מ מפעיו/אוא ופובנוכחות ר 
  קהלמחאה ברי -לב 

 
 וךלת  (push)ףדחי בתפו תרלופין טמת 4

 *ECMO יר שי במכידור ההצד

 -ל בפו הטילי עראאחא הופישור הרבא
 ECMOנתכול מ מפעיו/אוא ופובנוכחות ר

 הלקמחבאה רי-לב

 סורה בקרום הכשיס ECMO 
 יודעיי

 *ותפוהתר ימתי רשפל ע 
 ילקתמח הלווקטופרת בורטפהמ

 נתומכל יעפמו /אופא וות רחוכנב 
 הקלמחה ביאר-לב

 184/2021ד וסיע ההלינמ

 
 

 

 ירל מכש שידיורהי דם לצד ר מוצןמת 5
ECMO ,ותיט טסעלמ  

 סורה בקרום הכשיסECMO 
 יודעיי

 נתומכל יעפמו /אופא וות רחוכנב
 הקלמחה ביאר-לב

 184/2021ד יעוהסהל ינמ

  
 -ל בפו הטילי עראאחא הופישור הרבא

 ECMOנתכול מ מפעיו/אוא ופובנוכחות ר 
 הלקמחבאה רי-לב

 ECMOירמכשוך תת מויקלבדדם יבת שא 6
 יתידרווהת יקורעהנרת זים בצת גולרב
  ACTקתיובד

 סורה בקרום הכשיסECMO 
 יודעיי

 נתומכל יעפמו /אופא וות רחוכנב 
 הקלמחה ביאר-לב

 184/2021ד יעוהסהל ינמ

 
 -ל בפו הטילי עראאחא הופישור הרבא

ECMO נתכול מ מפעיו/אוא ופובנוכחות ר
 הלקמחבאה רי-לב

 

 התאםן במצ/חירוואמת יי זרערכי וניש 7
 אפוראת ורלה

 ס ורה בקרום הכשיס ECMO
 יודעיי

 נתומכל יעפמו /אופא וות רחוכנב 
 הקלמחה ביאר-לב

 184/2021ד יעוהסהל ינמ
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ר ספמ
ריידוס

דרהע בצעותבת יעולוהפד )יעו סלתפעו
ב עקומול יפ טשךהמ מלקכחא רופ

 ם(אייפו ריםקולוטופרם לתאהוב

 תקנו/תזרחו ביגוןע יםייגס 
 

תוראלהתאם בההדם  ימתי זרערכי וניש 8
 אפור

  ס ורה בקרום הכשיס ECMO
 יודעיי

 נתומכל יעפמו /אופא וות רחוכנב 
 הקלמחה ביאר-לב

 184/2021ד יעוהסהל ינמ

 נתמך הלפובמטIV Heparin  ןוניי במוניש 9
 לווקוטרפלוף פבכ  ECMOירבמכש

  ילקתמח

 סורה בקרום הכשיס ECMO 
 יודעיי

 לווקטופרות ימצאלהוף פבכ 
 ילקתמח

 184/2021ד יעוהסהל ינמ
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