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הכלליים:אל החולים בתי מנהלי
הרפואיים האגפים החולים–מנהלי קופות

אלקטרומיוגרפיה:הנדון )EMG(בדיקת

:כללי .1

אלקטרומיוגרפיהבמהלך העצביתבדיקת ההולכה רישום שלומתבצע רישום
שריר של החשמלית המוחדר,הפעילות אלקטרודות ידי השרירעל סיבי תוך את .ות

 
עצב  ממחלות כתוצאה קליניות בעיות למגוון מיועדת בין,הבדיקה והחבור שריר

לשריר חלקים.העצב משני בנויה :הבדיקה
העצבית.א ההולכה .מהירות
השריר.ב של החשמלית .הפעילות

שמעל לעור נמוכה בעצמה חשמליים גירוים פעם מדי ניתנים הבדיקה במהלך
הנבדקיםהעצב .ים

השריר לתוך דקיקה מחט החדרת מצריכה השריר פעילות .בדיקת
 

:מטרה .2

ביצועתגדרה ונהלי לבדיקה וסמכות .אחריות
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ביצוע .3 ואחריות :סמכות

רופא.3.1 בהוראת מבוצעת .הבדיקה
תתבצע.3.2 הכשרה"עהבדיקה שעבר רופא עי האגודה"לכך של המידה אמות פ

פיסיקליתהישראלית לרפואה והאיגוד ע,לנוירולוגיה ההסתדרות"שהתפרסמו י
בשנת להלן2005ברפואית יפורטו זה לחוזר המתייחסים פרטיהם :ואשר

אלקטרופיזיולוגיות.א" בדיקות לביצוע :הרשאה

בלבד רופא ידי על תבוצענה דורשות.הבדיקות וכולן חודרניות הן מהבדיקות חלק
שאינו רפואי רופאידע שאינו מי אצל חתומה.קיים שאינה בדיקה תשובת תינתן לא
מתאים רופא .בידי

בדיקות לביצוע המוסמך ל:רופא מחולקת להכרה ההמלצה זה :רמות3-לעניין
רופא/מתמחה .1 של ישירה השגחה תחת בדיקות שיבצע בתחום מתלמד

הבאות הדרגות משתי .מאחת
עמצאי .2 באופן בדיקות המבצע  רופא
בודקים .3 וללמד להכשיר שיוכל מכון או מעבדה הנ,ראש הדרגות  .ל"משתי

קטגוריה.ב בכל מורשה מרופא המינימום :דרישות

ההקפית העצבים מערכת של הכרה דורש ופענוחה הבדיקה לביצוע הנדרש הידע
ופזיולוגיה( והמוסקו)אנטומיה הנוירומוסקולריות במחלות ידע.לוסקלטיותוידע כיום

בנוירולוגיהזה ההתמחות מתכנית חלק ילדים(הוא נוירולוגית ברפואה)כולל
בלבד ושיקום האלו.פיזיקלית המקצועות שני מתוך יבואו המתמחים כי מוצע לפיכך

העצמאי.בלבד הרופא המכון)2קטגוריה(על מומחים)3קטגוריה(וראש להיות
הנ התחומים .ל"באחד

ההכשרה.ג :תכנית
:מתמחה.1

במעבדה3 מתאימה/חודשים הכשרה בעל רופא עומד שבראשו בתקופה.מכון
ישירה השגחה תחת בדיקות ויבצע במעבדה רק יהיה לפחות.זו לבצע 150עליו
ה מרכיבי כל את שתכלולנה וילדים למבוגרים EMG-והNCV-בדיקות

בסיומהתקופה.הבסיסיים או בהתמחות הבחירה תקופת במסגרת תעשה .זו

עצמאי.2 :רופא
עבד ההתמחות שלאחר בשיקום או בנוירולוגיה מומחיות נוספים3בעל חודשים

וביצע/במעבדה מוכרים ההתמחות150מכון של לאלו בנוסף .בדיקות

מכון.3 מעבדה :ראש
בביצוע שנים משלוש למעלה שעבד בשיקום או בנוירולוגיה מומחה תואר בעל

מ למעלה וביצע דיאגנוסטיות אלקטרו "בדיקות1000-בדיקות .
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:הבדיקה .4

בביהתבוצעהבדיקה בקהילה"במכון או .ח
 

:לבדיקהנדרשתהכנה 4.1 

ה .4.1.1 כל או בצום צורך מיוחדתאין  .אחרתכנה
סובל .4.1.2 הוא מהן נוספות מחלות על הבדיקה למבצע ידווח החולה

זה  :ובכלל
לו  .א יש לבהאם ;קוצב
הדםהאם  .ב קרישת נגד תרופות נוטל  ;הוא
הפטיטיס  .ג מחלות נשא הוא זיהומיותHIVאוC,B האם מחלות או

אחרות .כרוניות
 

ע 4.2  החולה ילווה הבדיקה סניטר"לאחר ע/ות/אח/י הצורך"רופא .פ

רישום .5

תיכלול המטופל :רשומת
החולה המחלה,פרטי כהתולדות עד בה הסיבת,והטיפול EMGבדיקות,בדיקהביצוע

נוירולוגית,קודמות הבדיקה,בדיקה במהלך,מהלך המטופל ותגובת התנהגות
ובסיומה הבדיקה,הבדיקה באשפוגםיתועדואשרתוצאות המחלה אובסיכום ז

בקהילה המפנה לרופא גםבמכתב יתועדו כן עםכמו למטופל שניתנו הוראות
 .שחרורו

במוסדכם בדבר הנוגעים כל לידיעת זה חוזר תוכן להעביר .הואילו

ה כ ר ב ,ב

לויר"ד חזי
מינהל רפואההראש

הכללי:העתק המנהל
הכללי למנהל המשנה

רפואה"מנכ/ס מוסדות ובינוי לתכנון בכיר ל
בריאות"מנכ/ס לכלכלת ל
ולתימחור"מנכ/ס תיקצוב לתכנון ל
חולים"מנכ/ס קופות ל
בינלאומיים"מנכ/ס ויחסים להסברה ל

ותשתיות רפואיות לטכנולוגיות המינהל ראש
ע הציבור קבילות ביטו"נציב חוק ממלכתיפ בריאות ח

המשפטית היועצת
הסיעוד מינהל וראש ארצית ראשית אחות

הציבור בריאות שרותי ראש
מחוזות מחוזיות–רופאי בריאות לשכות

רפואיות טכנולוגיות למדיניות האגף מנהל
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ומכשירים מוסדות רישוי אגף מנהל
הנפש בריאות שרותי ראש
לגריאטריה האגף מנהל

ל האגף כלליתמנהל רפואה
ומחשוב מידע לשרותי האגף מנהל
רפואי ומידע רישום תחום מנהלת

איכות להבטחת האגף מנהלת
פנים ביקורת אגף מנהל

הרפואיים האגפים החולים–מנהלי קופות
ה רפואייםמחלקהמנהל ומכשירים לאביזרים

קהילתית לרפואה המחלקה מנהל
הלאומיות המועצות מרכזת

הרפואיתהספרי ה
הסיעוד על ארצית כללית–אחראית ברפואה

ראשית הכללית"קופ–אחות ח
במפגר לטיפול האגף הראשי הרווחה-הרופא  משרד

ל.ה.צ–ר"קרפ
רפואה"רע ר"מקרפ-ן
הסוהר–ר"קרפ בתי שרות
ישראל–ר"קרפ משטרת
מדיצינית"מנכ הסתדרות "הדסה"–ל

הבריאות תקציבים,רכז האוצר–אגף משרד
בישראל"יו הרפואית ההסתדרות ר
המדינה"יו רופאי ארגון ר
המדעית"יו המועצה הרפואית–ר ההסתדרות

ברפואה"מנכ סיכונים לניהול החברה ל
והאוניברסיטאי הלאומי הספרים בית

המדינה ארכיון
ענבל"מנכ חברת  ל

סיכונים לניהול המחלקה ענבל-מנהלת  חברת

 
)מ(8-121/11710

 
 

וחוזרי הרפואה מינהל חוזרי מפורסמים בו האינטרנט אתר כתובת
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