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 להשתלמויות מוכרות בסיעוד  ממייןמפרט ורשימת ספרות מחייבת למבחן 

  8192 - 8192לשנים 

 
 שאלות רבות ברירה: 21סה"כ 

 
 01 נחיות מהרשימה המחייבתנהלים וה –ת ושאל 
 81  מרשימת ה מנגנון הפעולה, תופעות הלוואי והדרכת המטופל הנוטל תרופות–שאלות  (OTC ) 
 81  פתו פיזיולוגיה וניהול הטיפול בכאב -כאב –שאלות 

    
 חקיקה והנחיות מקצועיות:

 
 חוקים ותקנות:

 
  9992 –חוק זכויות החולה, התשנ"ו 
  ,9995 -התשנ"דחוק ביטוח בריאות ממלכתי 
  ,)9929 -תשמ"א התקנות בריאות העם ) צוות סיעודי במרפאות 
  9922 -תקנות בריאות העם )עוסקים בסיעוד בבתי חולים(, התשמ"ט  
 8119 -פעולות חריגות(, התשס"א  תקנות הרופאים )כשירויות לביצוע 
  ( 49,) סעיף 9922 -פקודת הרופאים )נוסח חדש(, התשל"ז  

 
 :ומנהל הכללי ומנהל הרפואה ל הסיעודחוזרים של מנה

 
  'ריכוז הפעולות שנוספו מעת לעת לליבת העיסוק המקצועי - 912695חוזר מנהל הסיעוד מס 
  'גבולות השימוש בפרוטוקולים טיפוליים ע"י אחות מוסמכת – 9568198חוזר מנהל הסיעוד מס 

  '8192ון עדכ –ניהול הטיפול התרופתי  – 99268192חוזר מנהל הסיעוד מס 

  '8192הבטחת רצף הטיפול הסיעודי בעת שחרור ממוסד רפואי, עדכון – 99268192חוזר מנהל הסיעוד מס 
  'כאב אומדן – מקצועיות הנחיות, 5568119חוזר מנהל הסיעוד מס 

  'מוסמכת אחות ידי על סוכרתית רגל כף אומדן, 2168119חוזר מנהל הסיעוד מס  

  'ילוי הוראה רפואית, שניתנה על ידי סטז'ר לרפואה בשם רופא מורשה,מ 90/92חוזר מנהל הסיעוד מס 

  '6 4גיל  מעל אנשים בקרב לנפילות מסוכנות איתור,  2568112חוזר מנהל הסיעוד מס 

  'בניידות לעזרה הזקוקים חולים איתור,  4468110חוזר מנהל הסיעוד מס , 

 'לחץ בפצע וטיפול מניעה,  622 2006חוזר מנהל הסיעוד מס 

  'נושא: " אירועי בל יקרו " 119/חוזר מנהל הכללי מס , 

 'נוהל להגבלה פיסית של מטופל לצורך מתן טיפול רפואי 15/2009חוזר מנהל הרפואה מס , 

  'אמצעי זהירות שגרתיים במוסדות רפואיים 91\8191חוזר מנכ"ל מס , 
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 פיזיולוגיה וטיפול בכאב :

  

 Hinkle, J. & Cheever, K. (2014). Brunner&  Suddarth's Textbook  of  Medical-Surgical  
Nursing (13th ed.). Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins.  

                 Chapter 12. Pain management 

 פרמקולוגיה 
 

  ה  מרשימתמנגנון הפעולה, תופעות לוואי והדרכת המטופל לתרופותOTC 
 

  19.19.8192מתוך: רשימת תכשירים בלא מרשם לשווק כללי. מעודכן ל                    
) אתר האינטרנט של משרד הבריאות (                    

http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/Registration/Documents/telem.xlsx   
                                             

 
 
 
 
 

                                
 

 בברכה,                                                                                              

 

 חנה צפנת                                                                                            
 מנהלת מאגרי ידע בסיעוד                                                                                   

 

 
 

 מינהל הסיעוד גב' רות רוטשטיין, מנהלת המחלקה להסמכה, העתק:
 ד"ר חנה צפריר, מנהלת מחלקה לבחינות רישוי, מינהל הסיעוד

  ינהל הסיעודבחינות, מ -גב' לילך בן שבת, מרכזת ומתאמת תחום סיעוד 
 ד"ר לימור יריב, מנהלת המחלקה לחינוך ומחקר בסיעוד, שרותי בריאות כללית 


