
 

 
 

 

 היפוקסונולוק תקידבל הנכה תוארוה
 . יפוקסודנא רישכמ תועצמאב תעצבתמה ,היפוקסונולוק תקידבל ת/ןמזומ ךנה
  .סגה יעמה תונפד  לש הקידבו תולכתסה רשפאמו תעבטה יפ ךרד רדחומה ,שימג רוניצ וניה פוקסודנאה
 .הקידבה ןמזב תויספויב תחקלו םיפילופ תורכל ןתינ ךרוצה יפ לע
 .הקידבה ךלהמב תוחונה יא  תא תיחפהל ידכב ,דירוול העגרה תקירז ךל ןתנית הקידבה עוציב ינפל
 
 :תואבה תויחנההו הנכהה תוארוה לע דיפקהל בושח הקידבה תחלצהל
 

 .שוטשט ירמוח י/לבקת הקידבבו רחאמ ,הוולמ םע הקידבל עיגהל הבוח
 .הקידבה רחאל תועש 12 בכרב הגיהנ הרוסא

  םיביס תלד הנוזת לע דיפקהל שי :הקידבל תיתנוזת הנכה 
 

 הנוזת 
-תצלמומ

 ךלהמב
 ינפל  םיימוי

 הקידבה

 :לוכאל יוצר
 סוקסוק ,זרוא ,תוירטא ,הטספ ,)גרפ וא םושמוש אלל( ןבל חמקמ םירקרק ,טגאב ,התיפ ,ןבל םחל
 ,ןמש ,הנירגרמ ,האמח ,ןנוסמ תוריפ ץימ ,ןבל חמקמ רקוב ינגד  ,תלוס ,הנינפ יסירג ,ןבל חמקמ םיתיתפו

 .ירפ תוכיתח אלל הביר ,שבד ,בלחה ירצומ לכ ,ףוע קרמ ,ודוה ,םיגד ,ףוע ,זנוימ

 .הבורמ תומכב םילזונ תותשל לדתשהל

 :ענמיהל שי
 .םישבי וא םיירט תוריפו תוקרי ,רקב רשב
  .היוס ילופ ,לופ ,םישדע ,הנופא ,סומוח ,תיעועש :תוינטק
 ,סרית ,לעוש תלוביש ,תמסוכ ,ןופיש ,האלמ הטיח / יח /דיחא םחל ,םיביס םיליכמה םיאלמ םינגד
 .גרפ ,הלונרג ,אלמ חמקמ רקוב ינגד ,ןרוקפופ
 .םיניערג ,םושמוש ,םיזוגא ,םינטוב ,םידקש ,סוקוק ,הוולח ,םינטוב תאמח ,דלוקוש ,הניחט ,ודקובא ,םיתיז

 רקוב תחורא
 םוי אמגודל
 הקידבה ינפל

 .ןבל םחל ,הציב ,יל'ג ,הניבג ,ןבל ,הסייד

 רחאל -הבוח
 תחורא
 רקובה

 .בלח אלל הפק ,הדוס ,חצ קרמ ,יל'ג ,הת ,םימ ,םילולצ םילזונ קר

 

 

 .היפוקסונולוק עוציב ינפל יעמה יוקינל דעוימ פרפיבומ *

 .18 ליג תחתמ ךנה םא וא ,)לופל תושיגר(  G6PD םיזנאב רסוח לע ךל עודי םא פרפיבומ לוטיל ןיא *

  השיג הנשיש אדוול  שי – תוילזונו תופוכת םייעמ תולועפל תופצל שי - פרפיבומב שומישה תליחת םע *

 .פרפיבומ תליטנ רחאל ןותנ ןמז לכב םיתורישל  

 .שומישה תליחת ינפל פרפיבומה לש ןכרצה ןולעב ןייעל  שי *

 
 

 "פרפיבומ" םע היפוקסונולוקל הנכה תוארוה



 

 
 

 

 
 

 

 הנמ לכב .דרפנב תוזוראה תונמ יתש ליכמה ןומיל םעטב רישכת וניה פרפיבומ ?פרפיבומ תספוק הליכמ המ
 .)2 הרפסב תנמוסמ( הנטק תיקשו )1 הרפסב תנמוסמ( הלודג תיקש :תויקש 2 ןנשי

 םייולת ,פרפיבומה לש היינשה הנמהו הנושארה הנמה תייתש ינמז ? פרפיבומה תייתשב ליחתהל שי יתמ
  .הטמ הלבטב םיטרופמו הקידבה עצובת וב ןמזב
 
 ךותל )הנטקה( 2 'סמ תיקש + )הלודגה( 1 'סמ תיקש תא ךופשל שי ? פרפיבומ לש הנמ לכ ןיכהל שי דציכ
 .םעטה תא רפשל תנמ לע הסימתה תא ררקל ץלמומ .האלמ הסמה דע בטיה בברעלו ,)תוסוכ 5 כ( םימ רטיל
 לש הנמ  לכ תייתש םויסב .ומויסל דע ,תוקד 15 לכב ,לזונהמ סוכ תותשל  שי הסימתה תא םיניכמש רחאל
 אלל הת וא הפק ,תוכיתח אלל ירפ ץימ ,םימ( םילולצ םילזונ לש )תוסוכ 2.5( רטיל 1/2-כ דוע תותשל שי פרפיבומ
 )קרמ וא בלח

 

 

 
 

  :הלק הייתשל םיפיט
 .םעטה רופישל שומישה ינפל  העש 1/2 תוחפל  רוריקב הסימתה תא רומשל  *
 .הייתשה תלקהל שק םע פרפיבומה תא תותשל  *
 .םיתושש ינפל םייתש וא הקדל חרק תייבוק הפב םישל * 
    .רוריקב תועש 24 דע הנכומה הסימתה תא רומשל ןתינ 

 רקוב תקידב
 )15:00 העש דע(

  םיירהצה-רחא תקידב
 )15:00 העשה רחאל(

 הקידבה ינפל םוי

 תותשל ןתינ ןכמ רחאל ,9:00 העשה דע רקוב תחורא
 .םילולצ םילזונ

 .פרפיבומה לש הנושארה הנמה תייתש :0051: העשב
 .םילולצ םילזונ רטיל 1/2 דוע תותשל שי םויסב

  .פרפיבומה לש היינשה הנמה תייתש : 20:00 העשב
 .םילולצ םילזונ רטיל 1/2 דוע תותשל שי םויסב

 הקידבה ינפל םוי

 תותשל ןתינ ןכמ רחאל, 13:00 העשה דע הלק החורא
 .םילולצ םילזונ

  .פרפיבומה לש הנושארה הנמה תייתש :0020: העשב
 .םילולצ םילזונ רטיל 1/2 דוע תותשל שי םויסב

 

 הקידבה םויב

 

 !הקידבה ינפל  םייתעש  טלחומ םוצ לע רומשל שי

 הקידבה םויב

  .פרפיבומ לש היינשה הנמה תייתש רקובב 009: העשב
 .םילולצ םילזונ רטיל 1/2 דוע תותשל שי םויסב

 !הקידבה ינפל  םייתעש טלחומ םוצ לע רומשל שי

 ! החלצהב

 ךשמה - "פרפיבומ" םע היפוקסונולוקל הנכה תוארוה


