ט"ז בשבט ,התש"פ
 11פברואר 2020
אסמכתא127076320 :

מחלקת בחינות הרישוי  -מנהל הסיעוד
רשימת ספרות מחייבת לבחינת רישוי ממשלתית למעמד אח/ות מעשי/ת החל ממועד הבחינה
בשנת 2020
ספרי עיון:
●

אורקין ,י ,.אמיתי ,י ,.חונוביץ ,מ. (2011) .בריאות התינוק והפעוט .תל אביב :דיונון .עמ' .164 – 135

●

ג'ונסון ,ג' ,.י .(2019) .סיעוד פנימי כירורגי -ברונר וסודארת המרוכז) .שצמן ,ח .תרגום( .נורדיה :ידע-ספרות
אקדמית בע"מ.

●

געתון ,א ,.ד .(2003) .פתולוגיה כללית .תל אביב :צ'רקובר.

●

מזרחי ,י .(2013) .המדריך השלם לפרמקולוגיה .תל אביב :דיונון.

●

מזרחי ,י .(2007) .מדריך לחישוב תרופתי .תל אביב :דיונון.

●

ערן ,ת .(2010) .גוף האדם – אנטומיה ,פיזיולוגיה ופתלוגיה) .זכויות שמורות דוקטור ערן תמיר(.

●

רוהדס ,ג' ,.מיקר ,ב, .ג' .(2009) .מדריך דיוויס למיומנויות קליניות סיעודיות) .שצמן ,ח ,.יצחקי ,מ,.
תרגום(.

●

אייזן ,א .(2014) .המדריך המעשי לטיפול הרפואי והסיעודי בקשיש .ידע -ספרות אקדמית בע"מ.

●

מוניץ ,ח (2017) .פרקים נבחרים בפסיכיאטריה .דיונון.

חוקים ותקנות:
●

חוק זכויות החולה ,התשנ"ו – .1996

●

תקנות בריאות העם )הודעה על חשש אלימות( התשל"ו – .1975

●

הקוד האתי לאחים והאחיות ,הסתדרות האחיות  -לשכת האתיקה.2018 ,

●

חוק העונשין תשל"ז ,תיקון  ,26סעיף  368ד')ב( – פגיעה בקטינים וחסרי ישע )חובת דיווח(.

●

החוק למניעת אלימות במשפחה) 2001 ,ס' 11א – חובת היידוע(.

●

חוק לא תעמוד על דם רעך ,תשנ"ח.1998-

מינהל הסיעוד
משרד הבריאות
ת.ד 1176.ירושלים 91010
call.habriut@moh.health.gov.il

Nursing Division
Ministry of Health
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
call.habriut@moh.health.gov.il

חוזרי מנהל הסיעוד:
●

חוזר מס'  - 55/03איתור חולים הזקוקים לעזרה בניידות

●

חוזר מס'  – 117/16ניהול הטיפול התרופתי – עדכון 2016

●

חוזר  - 120/17הרחבת מערך העוסקים בסיעוד – עדכון.

●

חוזר  - 60/2005ריענון ידע בנושא החייאה.

חוזרי משרד הבריאות:
●

חוזר מנכ"ל מספר : 03/22נוהל טיפול בזקנים נפגעי התעמרות  -מתאריך כ"ד חשוון תשס"ד ).(19.11.2003

●

חוזר מנהל הרפואה מס'  – 24/09היגיינת ידיים במוסדות רפואיים.

●

אמצעי זהירות שגרתיים במוסדות רפואיים .10/2010

מינהל הסיעוד
משרד הבריאות
ת.ד 1176.ירושלים 91010
call.habriut@moh.health.gov.il

Nursing Division
Ministry of Health
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
call.habriut@moh.health.gov.il

