לכבוד,
חוה ויינר ,מנהלת ביה"ס לסיעוד בני ציון
ד"ר נורית זוסמן ,מנהלת ביה"ס לסיעוד אשקלון
ד"ר אפרת דנינו ,מנהלת ביה"ס האקדמי לסיעוד אסף הרופא

שלום רב,
הנדון :עדכון רשימת הספרות המחייבת לבחינת רישוי לקביעת מעמד מקצועי לאח/ות מעשי/ת

מצ"ב רשימה מעודכנת של הספרות המחייבת לבחינת רישוי לקביעת מעמד מקצועי לאח/ות מעשי/ת.
הרשימה בתוקף החל מבחינת ינואר  1029ותהווה בסיס לבחינת הרישוי שתתקיים בדצמבר .1029

בברכה,

דר' חנה צפריר
מנהלת המחלקת לבחינות רישוי

העתקים:
גב' סימה אזולאי ,מנהלת המחלקה להסמכה – מינהל הסיעוד
גב' רינה שימונוב ,מרכזת ומתאמת ,מח' הסמכה

מינהל הסיעוד
משרד הבריאות
ת.ד 7711.ירושלים 07979
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רשימת ספרות מחייבת לבחינה לקביעת מעמד מקצועי לאח/ות מעשי/ת 9102

ספרי עיון:
אשכנזי ,ש' ,ושוחט ,מ' (עורכים) ( .)7102רפואת ילדים (מהדורה תשיעית) ת"א :דיונון מבית פרובוק(.אפילפסיה,
שיתוק מוחין בפרק  ,01אסתמה)Cystic Fibrosis ,
ביקלי ,ל' ( .)7112בייטס :אומדן גופני המדריך המרוכז (שצמן ,ח' תרגום) .נורדיה :ידע ספרות אקדמית בע"מ.
(פרק  – 7הריאיון והרקע הרפואי)
ג'ונסון ,ג' ( .)7112סיעוד פנימי כירורגי -ברונר וסודארת המרוכז( .שצמן ,ח .תרגום) .נורדיה :ידע ספרות אקדמית
בע"מ.
הרשקוביץ ,א' ושצמן ,ח' (עורכים) .)7111( .מדריך וושינגטון -גריאטריה (פרקים  .)3-01,70-72נורדיה :ידע ספרות
אקדמית בע"מ.
וייטנברג ,א' ( .)7102תרופות הלכה למעשה ,הוצ' דרור למילים.
יפה ,א' ,אברמוביץ ,א' & ,קודינסקי ,נ' .)7102( .רפואת חירום לחובש (מהדורה שלישית) (עמ' .)73-33מגן דוד
אדום בישראל.
מזרחי ,י' ( .)7112מדריך לחישוב תרופתי .תל אביב :דיונון.
רוהדס ,ג' ,.מיקר ,ב',ג' ( .)7112מדריך דיוויס למיומנויות קליניות סיעודיות( .שצמן ,ח ,.יצחקי ,מ ,.תרגום).
תמיר ,ע' ( .)7117גוף האדם :אנטומיה ,פיזיולוגיה ופתולוגיה .הוצ' ערנתטע.

חוקים ונהלים:
 .0חוק זכויות החולה ,התשנ"ו – 0222
 .7הקוד האתי לאחים ואחיות בישראל ,הסתדרות האחיות  -לשכת האתיקה7101 ,
 .3חוק העונשין תשל"ז ,תיקון  ,72סעיף  321ד' ב (חובת דיווח)
 .4חוק לטיפול בחולה נפש ,התשנ"א – 0220
 .3תקנות טיפול בחולי נפש ,התשנ"ב – 0227
 .2חוזר מנכ"ל מספר  - 7707113נוהל טיפול בזקנים נפגעי התעמרות ()13.00.02
 .2חוזר מינהל הסיעוד מספר " – 07107102הרחבת מערך העוסקים בסיעוד – עדכון"
 .1חוזר מינהל הסיעוד מספר " – 00207102נוהל מתן טיפול תרופתי – עדכון ( "7102פרקים )2 ,4 ,3 ,7 ,0
 .2חוזר מינהל רפואה  - 7407112היגיינת ידיים במוסדות רפואיים
 .01חוזר מנהל כללי  - 0107101אמצעי זהירות שגרתיים במוסדות רפואיים
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