בס"ד

ה חיות למועמד לקורס לקיחת דם ורידי -טרם
'קורס הוצאת דם ורידי והחייאה' מתקיים במרכזי ההדרכה של 'טרם' בכרמיאל ובאר שבע.
הקורס מורכב משישה מפגשים לא רצופים של שמו ה שעות )סה"כ  48שעות( ,ומטרתו להכשיר את
המשתתפים בצורה עיו ית ומעשית למקצוע הוצאת דם ורידי )פלבטומיה(.
הקורס מתבצע בפיקוח המחלקה למעבדות במשרד הבריאות ותחת ה חיותיה ,ותעודת ההסמכה ית ת על
ידה לאחר מבחן עיו י ומעשי ה ערך על ידה לאחר סיום הקורס .השתתפות במבחן ההסמכה של משרד
הבריאות מות ית בסיום הקורס בצורה מלאה ,בביצוע  100לקיחות דם במסגרת חיצו ית ,וכן בתשלום פרד
למשרד הבריאות עבור המבחן.
דרישות קבלה לקורס:
 אזרחי ישראל או תושבי ישראל שגילם למעלה מ 18 -ש ה.
 מילוי טופס הרשמה ,צילום ת.ז .והגשת אישור  12ש ות לימוד /תעודת בגרות /תואר אקדמאי.
 הגשת הצהרה חתומה על העדר מחלות העלולות לסכן את בריאות הציבור ועל העדר כושר לקוי.
 הגשת אישור /הצהרה על קבלת חיסון גד דלקת כבד גיפית )הפטיטיס( מסוג ) Bלפחות  2זריקות
מתוך  .(3או בדיקת וגד ים ע"פ ה והל בדף המצורף .
 הגשת הצהרה חתומה על העדר רישום פלילי )אין צורך לגשת למשטרה(.
 ידיעת השפה העברית
מב ה הקורס:
שישה ימי לימוד לא רצופים של לימוד עיו י ומעשי הכוללים לימוד מבוא לא טומיה ופיזיולוגיה של גוף
האדם ,מחלות המועברות בדם ,טכ יקות לקיחות דמים ,סיבוכים בלקיחת דם ורידי ,החייאה ועוד.
במסגרת הקורס יבצע כל ח יך תרגולים של לקיחת דמים על ח יכים אחרים ,וישתתף בתרגולים של משתתפים
אחרים .יש ה חובה להשתתפות פעילה בכל התרגולים והשיעורים ה ית ים בקורס.
במהלך הקורס יחולק חומר עזר וכן יופ ו המשתתפים לקריאת חומר באתר האי טר ט של משרד הבריאות.
על פי הלי משרד הבריאות ,לאחר סיום הקורס יש ה חובה לבצע לקיחה של  100דגימות דם במסגרת
חיצו ית אשר תיבחר ותתואם באופן עצמאי על ידי המשתתף.
עלות הקורס:
התשלום עבור הקורס עומד היום על  ,₪ 2,200מתוכם  ₪ 200דמי הרשמה שייגבו מראש לפ י פתיחת הקורס.
שאר התשלום יתבצע ביום הראשון של הקורס במזומן או באשראי בלבד .יתן לחלק עד  3תשלומים.
)יש ו תשלום פרד המשולם למשרד הבריאות לצורך ביצוע המבחן בסך  ,₪ 400והוא מתבצע ישירות מולו(.
הערות:
 יש ה חובת וכחות בכל חלקי הקורס.
 פי ת שתייה תעמוד לרשות המשתתפים במהלך הקורס.
 על פי ה חיות משרד הבריאות הקורס והמבח ים מתקיימים אך ורק בשפה העברית.
 יש להגיע לקורס עם עליים סגורות ובלבוש הולם .מומלץ להצטייד מראש בחלוק מעבדה ארוך.
מחלקת הדרכה courses@terem.com
טל 073-2255312 .פקס072-2579537 :

