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  גיש עזרה ראשונהחובש ומ, ל רופא תכולת תרמי

   2008 נובמברמעודכן 

  
היוצא לטיול , חובש או רופא, מגיש עזרה ראשונה, כל מלווה רפואי .1

מחויב להחזיק בתרמיל רפואי בהתאם להנחיות משרד , ולפעילות שטח

 .החינוך

תכולת התרמיל כפי שמפורטת ברשימות המופיעות בהמשך נקבעו במשותף  .2

 ובהתאם להכשרה ולהרשאות  מנהל הרפואה במשרד הבריאותעם

 .המקצועיות של כל מלווה רפואי

 לפעילות שטח וטיול המאפשרת למטיילים מתייחסת התרמילים תכולת .3

 .ככל האפשר ללא עצירות, לקבל טיפול בשטח ולהמשיך בפעילות

 

 

  

  תכולת תיק רופא

  

תכולת תיק רופא    
    

כמות שם הפריט ותהער'מס
תרמיל גב תואם לתכולה 11  

  5משולש בד2
  5תחבושת אישית3
  1תחבושת בינונית4
  1תחבושת בטן5
  2חסם עורקים6
710 מגדלים שונים)תחבושת(אגד 

אגד אלסטי 83  
  3)מיקרופור(איספלנית 9

10
כדוגמת (תחבושת לכויות 

  3)ברנשילד
  1מיתשמיכה היפוטר11
  20פלסטרים12
  1)מספריים(ק "מלע13
  20פד גזה סטרילי14
  1סד קשיח לקבוע15
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פולידין נוזל 162  
  2פולידין משחה17
  2סביעור18
  1מסכת כיס להנשמה19
  001' מנתב אויר מס20
  001' מנתב אויר מס21
  11' מנתב אויר מס22
  22' ב אויר מסמנת23
  32' מנתב אויר מס24
  42' מנתב אויר מס25
2620 זוגותכפפות חד פעמיות

צווארון מתכוונן 271  
  1מד לחץ דם28
  1סטטוסקופ29

30
NACL 0.9% ערכת עירוי  

500CC 2 טה'ספונג, פד, וונפלונים, מערכת(קומפלט(....
מפוח הנשמה 311  

למידה2,5' כות למפוח הנשמה מסמס 3211
)אדום(קטטר לסקשן  335  

  1סקשן34
35ADRENALIN 1MG 10  
36ATROPIN 1 MG 5  
37FUSID 20 MG 10  
38DORMICUM 5 MG 5  
39KETALAR 10 MG 50ML 2  
40DEXTROSE 50% 50 ML 2  
41NACL 0.9% 10ML 10  
42ISOKET SPRAY 1  
43VENTOLIN 20CC 1  
44AEROVENT 20CC 1  
45LIDOKINE 2% 1  
46DIAZEPAM 1 MG 2  
47PARACETAMOL 0.5 GR 20  
48DYPIRONE 0.5 GR 20  
49FUROSRMIDE 40 MG 20  
50PREDNISONE 20 MG 20  
51DICLOFENAC 25 MG 20  
52PAPAVERINE 40 MG 20  
53AMOXICILLIN 250 MG 20  
54CEPHALEXIN 250 MG 20  
55PENICILLIN 250 MG 20  
  1מזרק תוך גרמי ילדים56
  1מזרק תוך גרמי מבוגרים57
  5ק" סמ2מזרק 58
  5ק" סמ5מזרק 59
  5ק" סמ10מזרק 60
  2מחט וויגון לניקוז חזה61
  2פ.סקלפל ח62
  1ל לקטטריזציה'ג63

 rotemza@education.gov.ilדואר אלקטרוני -
 



  מדינת ישראל
  משרד החינוך

  ח"בטיחות ושע, לביטחוןהבכיר האגף 
 

3  

  02-5602097 :פקס*  02-5603001  :טלפון * 91911 ירושלים * רם - בנין לב * 2דבורה הנביאה 

  641 3' מס) טובוס(צינור הרדמה 
  41' מס) טובוס(צינור הרדמה 65
  51' מס) טובוס(צינור הרדמה 66
  61' מס) טובוס(צינור הרדמה 67
  72' מס) טובוס(צינור הרדמה 68
  7.52' מס) טובוס(צינור הרדמה 69
  82' מס) טובוס(צינור הרדמה 70
713 ילד+מבוגר)גייד(מוליך 

14וונפלון  72G 5  
  18G 5וונפלון 73
  22G 5וונפלון 74
סוללות נפרדות רזרבה) ידית(לרינגוסקופ  7514

)עקום (0להב לרינגוסקופ מס  761  
  1)עקום (1להב לרינגוסקופ מס 77
  1)עקום (2להב לרינגוסקופ מס 78
  1)עקום (3להב לרינגוסקופ מס 79
  2מסכת אינהלציה80
  2)רזרבואר(מסכת חמצן מבוגר 81
  2)רזרבואר(חמצן ילד מסכת 82
  1מיכל חמצן נייד אלומיניום83
  1ווסת למיכל חמצן נייד84
  1מד חום85
861 סוללות מחוץ לפנספנס ראש

  
  

   חובשתרמילתכולת 
  
  
הערותכמותשם הפריט'מס

1 תרמיל גב תואם לתכולה 1  
  5משולש בד2
  2תחבושת אישית3
  1יתתחבושת בינונ4
  1חסם עורקים5
610 מגדלים שונים)תחבושת(אגד 

)מיקרופור(איספלנית  73  
  20פלסטרים8
  1)מספריים(ק "מלע9

  20פד גזה סטרילי10
  1סד קשיח לקבוע11
121   פולידין נוזל
131   פולידין משחה
141   סביעור
  3)לדכדוגמת ברנשי(תחבושת לכויות 15
  1שמיכה היפוטרמית16
  11' מנתב אויר מס17
  21' מנתב אויר מס18
  31' מנתב אויר מס19
2010 זוגותכפפות חד פעמיות
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הערות'מס כמות שם הפריט
צווארון מתכוונן 211  

  1מד לחץ דם22
  1סטטוסקופ23

24CC 2  0.9%  1000 N.SL ערכת עירוי
 ,פד, וונפלונים, מערכת(קומפלט 

....)טה'ספונג
מפוח הנשמה 251  

למידה2,4,5 בגדליםמסכות למפוח הנשמה  2611
)אדום(קטטר לסקשן  275  

  1סקשן28
291 סוללות מחוץ לפנספנס ראש

מ" ס8תחבושות אלסטיות רוחב  303  
  1מד חום31
32  20 כדורי פראצטמול כדורים 

  
  

  התכולת תיק מגיש עזרה ראשונ
  

תכולת תיק מגיש עזרה ראשונה    
    

כמות שם הפריט הערות'מס
תרמיל גב תואם לתכולה 11  

  5משולש בד2
  2תחבושת אישית3
  1תחבושת בינונית4
  1חסם עורקים5
610 מגדלים שונים)תחבושת(אגד 

)מיקרופור(איספלנית  73  
  20פלסטר8
  1)םמספריי(ק "מלע9

  20פד גזה סטרילי10
  1סד קשיח לקבוע11
  1פולידין נוזל12
  1פולידין משחה13
  1סביעור14
  1מסכת כיס להנשמה15
  3)כדוגמת ברנשילד(תחבושת לכויות 16
  1שמיכה היפוטרמית17
1810 זוגותכפפות חד פעמיות

1 פנס ראש סוללות מחוץ לפנס19
מ" ס8תחבושות אלסטיות רוחב  203  

אחד מכל גודל21 1,2,3בגדלים )  3  A.W (מנתבי אויר 
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