


 ןויסינ לע תססובמ הטישה .באכה תתחפהל תידוחיי הטישב םישמתשמ ונא ךל עודיכ

 תוללוכ תוטישה .םיקרפמה תופלחה םוחתב םלועב םיליבומ םיזכרמב רבצנ רשא
 .חותינה םרט יתפורתה לופיטה תלחתהו תופורת לשתוצובק רפסמ בוליש

 תחא לכ לש יסחיה ןונימה תתחפה אוה ליבקמב תופורת רפסמ לש בולישב ןורתיה

 השענ חותינה .םינוש באכ ינשייח לש המיסח ןכו  .יאוול תועפות תוחפו ןהמ

 החלצהו המלחהה ךשמ רוציק ,יתמקרה קזנה תתחפהםשל תושידח תוקינכטב

 .חותינה לש תילמיסקמ
 בושח ,הבוט תידוקפת האצות תגשה םשל .באכב םיוולמ קרפמ תפלחה יחותינ

.ותוא תיחפהלובאכב טולשל

.יתיבה םוקישבו זופשאה ךלהמב ,חותינה ינפל לופיט תללוכ הטישה

 .וירחאל ןהו חותינה ינפל ןה תופורתה תליטנ ןפואב ךתוא ךירדהל וז  תרבוח תרטמ

 ,עובשב םימי7 הממיב תועש24 ונילא תונפל י/ לכות הלאש לש הרקמ לכב
. רתויב בוטה תורישה תא ךל תתלו רוזעל חמשנו לואשלו ץעייתהל

 קרפמ תפלחה חותינ ביבס באכב לופיטל םיבלש5



 תוחיטבו תוליעי תא ריבגי
לופיטה

 םיענו ריהמ םוקיש רשפאי
 םיכוביס אלל

 תוליעפל הריהמ הרזח רשפאי
םייח תוכיאו

םיכוביסו באכ תיחפי– באכב לכשומו הנבומ לופיט

םכייח תוכיא תא רתוי רהמ רפשיו



 הבר תובישח שי
 ביבס באכב לופיטל
 םרט .חותינה
 וכלהמב ,חותינה
וירחאו

 תא םיאתהל שי
– באכב לופיטה

באכה תמצועל

 ןיב רשק לע ודיפקה
 םילפטמה םימרוגה לכ
 אפור :באכבו םכב
 תווצ ,החפשמה
 ,האפרמה
'וכו היפרתויזיפה

םיכוביסו באכ תיחפי– באכב לכשומו הנבומ לופיט

םכייח תוכיא תא רתוי רהמ רפשיו



 ביבס דחה באכה
 םרוג חותינה
 ללכ תבוגתל
 .ףוגה תוכרעמ
 ץחל לע העפשהלו

 קפוד ,םדה
.העונת תתחפהו

 חותינה  רחאל
 לש ךילהת ליחתמ
 ללוכה ,תומקר תיינב
 יוקינ םשל תקלד
 וכשמ .םוהיזמ רוזאה
 רפסמ תויהל יושע
 אוהו .םישדוח
 םדוא ,באכב אטבתמ
.תוחיפנו

 באכב יוקל לופיט
 םורגל לולע

 ,לוגרת תתחפהל
 ,העונת תתחפה
 תועיבשב העיגפ
  יטיא םוקיש ,ןוצרה
 רתוי תיטיא הרזחו

.םייח תוכיאל

 תולולע הלא תועפות
 ןויכ .המלחהב עוגפל
 םכריזחהל ונתרטמש
 העונתל ,הרהמב
 .םייח תוכיאו האלמ
 ,באכב ליעי לופיט
 ןמז תא רצקי

.המלחהה

תילמרונ העפות אוה חותינה ביבס באכ



 אפור
הליהקה

 תווצ
האפרמה

 תווצה
 תאפרמב

 םורט
חותינ

 אפורה
םידרמה

 לש באכה תיירוטסיהו עקרה תולחמ( הליהקה אפורמ עדימ תלבק1.
.חותינה ביבס לופיטה תמאתה םשל )לפוטמה

המלחהה תפוקת /חותינה יבגל עדימ2.

 הידמבו פ"עב ,בתכב יעוצקמ עדימ( תופורתה תליטנ ידעומ תלבט ןתמ3.
 םוקישה ךלהמב באכב לופיטה ,המלחהה ךשמ ,באכה יבגל תילטיגידה

) .תופסונ תולאשו

תויחותינ םורט תופורתל םימשרמ4.

חותינ עוציבל המכסה ספוט לע המתחה5.

חותינה םורט .1



 .ותמצוע תא םיכירעמ ,באכ םייקו הדימב ,חותינה םרט1.

יאופרה עקרלו באכה תדימל םאתומ לופיטה2.

.וירחאלו חותינה ךשמל באכב לופיטה תא שארמ םיננכתמ3.

 יוריג תעגה םולבל התרטמ ,חותינה םרט באכב לופיטה תליחת

 תמצוע תא תיחפהל ךכו ,תיזכרמה םיבצעה תכרעמל באכ

 .חותינה רחאל םג באכה

)דגנ תיירוה שי םא אלא( חותינה םרט םוי ,תקלד דגונ תליטנ .4

חותינה םרט באכב לופיט  .2



ב
מ

ח
ל

ק
ה

 ןדמוא :הקלחמב
 ףיצר באכ
 תמאתהו

 באכב לופיטה
.זופשאה ןמזב

 היפרתויזיפ
 הרזחו תמדקומ
תוליעפל הריהמ

ב
ה

ת
וא

ש
וש

ת

– תוששואתהב
 תא םיכירעמ
 ,באכה תמצוע
 םילפטמ
  באכ יככשמב
 םאתהב
 תוצלמהל
 םתוא םיריבעמו
הקלחמה תווצל

זב
 ןמ

ינה
ות

ח

 ברל-המדרה
 תפסותב תירוזא
 .םייבצע םימסח
 באכ תיחפמ
 רחאל יטוקא
 תיחפמו חותינה
 תעפוה תוחיכש
 ינורכ באכ

תוששואתההו חותינה ןמזב באכב לופיט  .3



 חותינה ןמזב באכב לופיט
תוששואתההו

 המדרה
תילרודיפא

 יבצע םסח
 ימוקמ
 ןמזב
חותינה

 לופיט
יתפורת

תוששואתההו חותינה ןמזב באכב לופיט  .3



 הקלחמב ותמאתה ,ןנכותמה ילופיטה לוקוטורפה לע ססובמ יתיבה לופיטה
.ותוליעי תדימו

 .םיפרוצמה הליטנה ןפואו םינונימל םאתהב יתפורתה לופיטה תא לוטיל שי

 טולשל רוזעי , םינוש הלועפ יחווטו תופורת לש תונוש תוצובק ןיב בולישה

 .קרפמה לש העונתה חווט רופישב דקמתהלו באכב

 טולשל לדתשנו תויטוקרנ תופורתב שומישה תא םיתיחפמ ןתמתמ באכהשכ
.)׳וכו ןיגלטפוא ,לומקא( רתוי םייסיסב באכ ידגונ תרזעב באכב

רורחשה רחאל ,יתיבה םוקישב ,באכה לוהינ  .4

 באכ
קזח
ןיגרט•
טסוקרפ•

 באכ
 :תקלד ידגונ•ינוניב

ןפותא ,סקוקלס(
).דועו

סולפטסקור•

לק באכ ןיגלטפוא•
לומקא•

 ,יתפורתה לופיטה תעפשה לשבו העונת תתחפה בקע

 הנוכנ הנוזת לע דיפקהל ,םימ  תותשל דיפקהל ץלמומ

 .תוריצע תעינמל ףסות לוטילו

 ןתמאתהו לופיטה ךשמה תויחנה רחא בוקעל ץלמומ

.לפטמה תווצה םע תוצעייתהב םוקישה תעב תישיאה



 םורט הכרעה
תיחותינ

 דגנ תויוותה רוריב
המדרהל

ינורכ באכ

 רחאל באכ יפצ
חותינ

 רדחב באכב לופיט
חותינ

 ןיב ףותישב עבקנ
 תווצה ,םידרמה
לפוטמהו חתנמה

 המדרהל הפדעה
יבצע םסחו תירוזא

 תוששואתה
זופשא תקלחמו

ימופ לופיטל רבעמ
 באכב

 רורחשב תופורת
 לופיטו ההשומ
 ץרפתמ באכל
ידיימ רורחשב

םידיאויפוא בוליש
תקלד ידגונו

יתיב םוקיש

 לופיטה תמאתה
 םאתהב יתיבה
 הקלחמב לופיטל
ילופיטה לוקוטורפלו

 המאתה לע שגד
באכה תמרל תישיא

 הנוכנ הנוזת ,היתש
 תעינמל  לופיטו

תויצמוחו תוריצע

באכב לופיטה יבלש



 .לפוטמה לש יאופרה בצמל תופורתה תמאתהב ךרוצ שי חותינ רחאל באכ ןוזיאב

 הווחש תישיאה באכה תמצועב יולת ימויה ןונימהו תופורת יגוס רפסמ לש בוליש

:חותינה רחאל לפוטמה

)סקוקלס( תויתקלד-יטנא תופורת1.

)ןיגלטפוא ,לומקא( תויטוקרנ ןניאש תופורת2.

.)טסוקרפ ומכ( תלבגומ תומכב )םיקזח באכ יככשמ( תויטוקרנ תופורת3.

.באכב לופיטה לוקוטורפ לש תישיא המאתהל תובישח הנשי

 הדימב ,תבאוכ תוחפו רתוי הרצק תויהל הלוכי קרפמ תפלחה חותינמ המלחה

 .םיעובק םינונימו םינמזב לוקוטורפ יפל באכ יככשמ תליטנ לע םידיפקמו

חותינה רחאל באכה ןוזיא



2400 2200 2000 1800 1600 1300 1000 0800

 לופיט

 עובק

 ביבס

ןועשה

ROKACE

TPLUS

ROKACE

TPLUS

ROKACE

TPLUS

ROKACE

TPLUS

OPTALGI

N40

תופיט

OPTALGI

N40

תופיט

OPTALGI

N40

תופיט

Nexium 

20mg

ירתוס

הצמוח

Laxadin

5mg
 תלקה

תואיצי

Eliquis 

2.5mg

Eliquis 

2.5mg

 יללדמ

םד

PERCOCET 5mg PERCOCET 5mg PERCOCET 5mg
 יפל

ךרוצה

לומקא/ןיגלטפוא /סולפטסקור תפסות /הנמה תא םידקהל :היפרטויזיפ ינפל*
.טסוקרפ לש תפסות לוטיל ץלמומ קזח באכ שיו הדימב קר*

celcox

200mg

חותינה ביבס ןושארה שדוחב ,באכב לופיטל ,תופורת תלבט



חותינה ביבס ןושארה שדוחב ,באכב לופיטל ,תופורת תלבט

חותינה רחאל ןושארה שדוחל קר תדעוימ הלבטה

ןועשה ביבס תונוש תופורתב עובק לופיט :הסיסבב

 לש קולב לכב דחאטסוקרפ ףיסוהל רשפא ,עובקה לופיטה תורמל באכ שיו הדימב

 לופיט

 רודכב ROKACET ףילחהל תוצעייתה רחאל רשפא קזח קיפסמ אל לופיטה םא

PERCOCETתקלד דגונ לש ףסונ רודכ ףיסוהל וא.

 תווצה םע רשק רוציל שי ,תיתועמשמ תחפ באכהש החנהב לופיט לש םייעובש רחאל

.תופורתה ןונימ תתחפהל רשקהב

 ומכ לשלשמ ואBenefiber, Normalax  ומכ םייתנוזת םיביס לוטיל ןתינ תוריצע תעינמל

.ןידסקל תליטנ קיספהל- לושלש שיו הדימב .ןידסקל

 ,ץלמויו הדימב– תוצעייתה רחאלו תווצה תא עדיל שי השיבחה לע ימד םתכ שי םא

.סיווקילא– םדה ללדמ תא לוטיל קיספהל

םיכוביסו באכ תיחפי– באכב לכשומו הנבומ לופיט

םכייח תוכיא תא רתוי רהמ רפשיו



2400 2200 2000 1800 1600 1300 1000 0800

 לופיט

 עובק

 ביבס

ןועשה

ירתוס

הצמוח

 תלקה

תואיצי

 יללדמ

םד

 יפל

ךרוצה

חותינה ביבס ןושארה שדוחב ,באכב לופיטל ,תופורת תלבט



םיבושח םידעומ




