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 מנהלות בתי הספר האקדמיים לסיעוד
 מנהלות בתי הספר לסיעוד 
 ראשי חוג לסיעוד במכללות

 ראשי חוג לסיעוד באוניברסיטאות 
 
 

 שלום רב,
 

 לבחינת רישוי אח/ות מוסמכ/ת  עדכון רשימת הספרות המחייבת הנדון:
 
 

 מצ"ב עדכון רשימת הספרות המחייבת לבחינת הרישוי לאח/ות מוסמכ/ת. 

 עיקרי השינויים:

 עדכון מהדורות ספרי טקסט בתחום סיעוד המבוגר ותרופות .1

 בנושא עזרה ראשונה AHAעדכון מקור  .2

 עדכון רשימת חוזרים של מינהל סיעוד .3

 ות הפרטעדכון חוקים המסדירים את זכוי .4

 עדכון חוקים המסדירים את העיסוק בסיעוד  .5

 חוזרים של מינהל הרפואה ומנכ"ל משרד הבריאות .6

 

 .8201ספטמבר הרשימה בתוקף החל מבחינת 

 
 ,בברכה                

 
 

 
 דר' חנה צפריר           
 רישוי בחינותלמחלקת המנהלת 

          

 העתקים: 
 מינהל הסיעוד –להסמכה  גב' סימה אזולאי, מנהלת המחלקה

גב' רינה שימונוב, מרכזת ומתאמת, מח' הסמכה 
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 רשימת ספרות מחייבת לבחינת רישוי אח/ות מוסמכ/ת
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 חוקים המסדירים את זכויות הפרט

 1992 -חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, התנ"ב  .1

 1996 –חוק זכויות החולה, התשנ"ו  .2
 3-12סעיפים  :פרק ב'; 1,2סעיפים  :: פרק א'1994-, התשנ"דחוק ביטוח בריאות ממלכתי .3

 1991 –חוק לטיפול בחולה נפש, התשנ"א  .4
 1992 –נפש, התשנ"ב תקנות טיפול בחולי  .5

 2000-חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס .6

 2005 –חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו  .7

  1996-חוק לגילוי נגיפי איידס בקטינים, תשנ"ו .8

 

http://dx.doi.org/10.1161/CIR.0000000000000259
http://circ.ahajournals.org/content/132/18_suppl_2/S414
https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000269
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 המסדירים את העיסוק בסיעוד חוקים

 33 עיףס ,1940, פקודת בריאות העם .9

  59 ,7, 1פים , סעי1976 –פקודת הרופאים )נוסח חדש( התשל"ז  .10

 2001 –תקנות הרופאים )כשירויות לביצוע פעולות חריגות( התשס"א  .11

 1929פקודת המיילדות,  .12

 1981 –תקנות בריאות העם )צוות סיעודי במרפאות( התשמ"א  .13

 1988 –תקנות בריאות העם )עוסקים בסיעוד בבתי חולים( התשמ"ט  .14

  2013 - , התשע"ד(אישור תואר מומחה בסיעוד)תקנות בריאות העם  .15

 חובת דיווח )ב( ד. )א(368 2010-( תשע"א108)תיקון מס'  1989-( תש"ן26)תיקון מס' העונשין  חוק .16

 2001-( התשס"ב7חוק למניעת אלימות במשפחה )תיקון מס'  .17

 1975 –תקנות בריאות העם )הודעה על חשש אלימות( התשל"ו  .18

 1999 -, התש"ס 1979 –תקנות הסמים המסוכנים בבתי חולים, התש"ם  .19

 מנהל הסיעודחוזרי 

 פעולות סיעוד - 43/01חוזר מס'  .1

 אומדן כאב - 44/01חוזר מס'  .2

 מהדורה רביעית  –קובץ פעולות חריגות  - 45/01חוזק מס'  .3

 איתור חולים הזקוקים לעזרה בניידות - 55/03חוזר מס'  .4

 חתימת אחות וחתימת מיילדת - 56/03חוזר מס'  .5

 ת גסטרוסטוםהחלפה או החזרה של צינורי - 61/05חוזר מס'  .6

 החולים. בבתי מוסמכת אחות י"ע לאחות( מיומן )סייעת עזר כוח הפעלת - 64/06חוזר מס'  .7

 מניעה וטיפול בפצע לחץ - 66/06חוזר מס'  .8

 65איתור מסוכנות לנפילות בקרב אנשים מעל גיל  - 74/08חוזר מס'  .9

 אומדן כף רגל סוכרתית על ידי אחות מוסמכת - 80/09ר מס' חוז .10

 החזרת קנולה לטרכיאה כפעולה מצילת חיים - 86/10 מס' חוזר .11

 הדרכה לנטילת תרופות בעת שחרור - 93/12חוזר מס'  .12

 ימוש בפרוטוקולים טיפולייםגבולות הש - 94/12חוזר מס'  .13

לעת למסגרת  מתן היתר לביצוע פעולות סיעוד ופעולות חריגות המתווספות מעת - 104/14מס'  חוזר .14
 של אחות מוסמכת           העיסוק 

 2016 חוזר עדכון  - רפואי ממוסד שחרור בעת הבטחת רצף הטיפול הסיעודי - 118/16חוזר מס'   .15

 חיים ומסכנת חמורה בהיפוגליקמיה סוכרת לחולה גלוקגון הזרקת על החלטה - 121/17חוזר מס'  .16

 לרופא סיוע כפעולת  שפיר, מי בדיקת במהלך שפיר מי שאיבת - 123/17חוזר מס'  .17

 ושנייה ראשונה מדרגה לחץ בפצעי ומשחות בחבישות טיפול על החלטה - 126/17חוזר מס'  .18

 זרימה באמצעות מערכות באשפוז מבוגר למטופל והפסקתו חמצן מתן על החלטה - 127/17חוזר מס'  .19
 נמוכה

https://www.health.gov.il/hozer/ND64_06.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/ND86_2010.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND121_2017.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND123_2017.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND126_2017.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND127_2017.pdf
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חריגות  כפעולות מעמדן שבוטל בגסטרואנטרולוגיה מומחה לרופא הסיוע פעולות - 132/17חוזר מס'  .20
 .סיעוד כפעולות והוכרו

 המקצועי ריכוז הפעולות שנוספו מעת לעת לליבת העיסוק - 133/17 ס'חוזר מ .21

 
  חוזרי המנהל הכללי

 תקנות למניעת אלימות במשפחה )יידוע אנשי מקצוע בתחום הבריאות(  - 01/2003 כללי מנהל חוזר .1

 נוהל טיפול בזקנים נפגעי התעמרות  - 22/2003 חוזר מנהל כללי .2

                  נוהל איתור וטיפול בנשים נפגעות אלימות במשפחה ע"י מטפלים  - 23/2003 חוזר מנהל כללי .3
 באשפוז ובקהילה  –במסגרות הבריאות 

 נוהל טיפול בנפגעי תקיפה מינית  - 24/2003 חוזר מנהל כללי .4

 בקטינים נפגעי התעללות והזנחהאיתור זיהוי וטיפול  - 25/2003 חוזר מנהל כללי .5

 אמצעי זהירות שגרתיים במוסדות רפואיים - 10/2010 חוזר מנהל כללי .6

 "אירועי בל יקרו" -  09/2011חוזר מנהל כללי  .7

 חוזרי מינהל הרפואה

  ח ומתן עירוי דם, פרקים ז,נהלים להפעלת בנק דם  - 69/2002חוזר מינהל רפואה  .1

 מינוי אפוטרופוס על גופו של אדם ו/או רכושו במסגרת אשפוז ממושך - 10/2006חוזר מינהל רפואה  .2

חובת ההודעה על נפגעי אלימות במשפחה, ניצול מיני והזנחה של קטינים  - 17/2006חוזר מינהל רפואה  .3
 וחסרי ישע

 נוהל להגבלה פיזית של מטופלים לצורך מתן טיפול רפואי - 15/2009חוזר מינהל רפואה  .4

 היגיינת ידיים במוסדות רפואיים - 24/2009חוזר מינהל רפואה  .5

 הסכמה לקבלת דם - 03/2014חוזר מינהל רפואה  .6

 
 משרד הבריאות, מדינת ישראל.( 13/09/2016) תדריך חיסונים עדכני

 
 מתוך "פרק כללי": סעיפים רלוונטיים

 2015יולי הספר, -ה בגיל הילדות ובבתילוח חיסוני השגר 
 חיסונים הוראות כלליות  
 עיתוי מתן חיסונים  
  שנים 17השלמת חיסונים שגרתיים עד גיל 
 חיסון במצבים מיוחדים 
 אנפילקסיס לאחר מתן חיסונים 

 

https://www.health.gov.il/hozer/ND127_2017.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/ND106_2014.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk01_2003.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk22_2003.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk23_2003.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk24_2003.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk25_2003.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mr10_2010.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk09_2011.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mr69_2002.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mr10_2006.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mr17_2006.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mr15_2009.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mr24_2009.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mr03_2014.pdf

