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  בדיקות רפואיות .5

ספורט המאורגנות  אגודת ספורט, מכון ספורט, ארגון ספורט והתאחדות או איגוד לא ישתפו ספורטאים בתחרויות  (א)
  בידם או מטעמם, אלא אם כן הספורטאים נבדקו תחילה בדיקות רפואיות ונמצאו כשירים.

ין, את סוגי יהשר, בהסכמת שר הבריאות, רשאי לקבוע בתקנות, לאחר התייעצות בהתאחדות או באיגוד הנוגע לענ  (ב)
  הבדיקות הרפואיות ותדירותן.

  ן זה.ינות לרפואת ספורט ששר הבריאות קבע לעניהבדיקות הרפואיות ייערכו בתח  (ג)

  איסור שימוש בתכשירים ממריצים .6

  לא ישתמש ספורטאי בסם או בתכשיר ממריץ להגברת הישגיו בספורט.  (א)

השר, בהסכמת שר הבריאות, יקבע בתקנות את הסמים והתכשירים הממריצים האסורים בשימוש לפי סעיף קטן   (ב)
  (א).

בהתייעצות עם שר הבריאות, לקבוע כללים לעריכת בדיקות רפואיות מדגמיות, בזמן תחרויות, לאיתור  השר רשאי,  (ג)
  ספורטאי שעבר על הוראות סעיף זה; ספורטאי שקיבל הוראה להיבדק יציית להוראה.

  עבירה על הוראות סעיף זה היא גם עבירת משמעת.  (ד)

  בטיחות .8

השר רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר נהלי בטיחות לפעילות בענפי הספורט השונים, וכן לקבוע, בהסכמת שר 

הבריאות, הוראות לענין כוח אדם רפואי וציוד עזרה ראשונה שיימצאו במקומות בהם מתנהלת פעילות ספורט 

  פורט מסויים, כולו או מקצתו.מאורגנת; הוראות כאמור יכול שיהיו כלליות ויכול שיהיו מיוחדות לענף ס
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  *2014-נות הספורט (בדיקות רפואיות), תשע"דתק

בהסכמת שר , החוק) –להלן ( 1988-לחוק הספורט, התשמ"ח 18-(ב) ו5וקף סמכותי לפי סעיפים בת  
ת של הבריאות, לאחר התייעצות עם התאחדויות ואיגודים הנוגעים לעניין, ובאישורה של ועדת החינוך והתרבו

  תקנות אלה: הכנסת, אני מתקינה

  –קנות אלה בת  .1

אק"ג) במנוחה, במאמץ מרבי  –בדיקת לב אלקטרוקרדיוגרפית (להלן  –דיקה ארגומטרית" "ב  
  בתוספת הראשונה; 1ובהתאוששות, לרבות מדידת דופק ולחץ דם, לפי הפרטים שבטופס 

הכוללת אלקטרוקרדיוגרם במנוחה ושיחה עם  בדיקה גופנית כללית לספורטאי –דיקה גופנית כללית" "ב  
  בתוספת הראשונה; 2רופא לפי הפרטים שבטופס 

  חבר הרשום באגודת ספורט, בהתאחדות או באיגוד; –ספורטאי" "  

שאלון הכולל הצהרת בריאות והערכת הנתונים הנובעים ממנו, לעניין פעילות ספורט  –"שאלון רפואי"   
  בתוספת הראשונה. 3בעונה פלונית כמפורט בטופס   

(א) לחוק קודם שישותף 5לקביעת כשירות, שספורטאי חייב להיבדק בהן לפי סעיף  ותבדיקות הרפואיה  .2
  .4טרית בכפוף לתקנה מבתחרויות ספורט הן מילוי שאלון רפואי ובדיקה גופנית כללית וכן בדיקה ארגו

  תתף בתחרויות ספורט.ספורטאי ימלא שאלון רפואי בכל עונת ספורט קודם שיש  )(א  .3

  דיקה גופנית כללית תיערך לספורטאי מדי שנה בשנה.ב  (ב)  

דיקה גופנית כללית תיערך לכל ספורטאי לאחר שהחלים ממחלה שבמהלכה זוהה ממצא ב  )(ג  
פתולוגי או חשד לממצא כאמור, ולאחר שחלה במחלת חום שבעטייה אושפז; ביצוע בדיקה ארגומטרית 

  ול דעתו של הרופא הבודק.במקרה זה, נתון לשיק

  בדיקה ארגומטרית תיערך בכל אחד מהמקרים האלה:  .4

 40שנים או יותר אך לא עולה על  30ספורטאי שאינו עוסק בפעילות ספורט המפורטת בתוספת השנייה שגילו   )1(
ם נבדק ; ואולם א40-ו 37, 34, 30שנים ייבדק במהלך תקופה זו ארבע בדיקות ארגומטריות, בהגיעו לגיל 

ובמועד הבדיקה הבאה כאמור לא יחלפו שנתיים מיום שנבדק, ידלג על הבדיקה הבאה  30לראשונה לאחר גיל 
  האמורה;

  שנים מדי שנה בשנה; 40ספורטאי שאינו עוסק בפעילות ספורט המפורטת בתוספת השנייה מגיל   )2(

רט בחלק ב' בתוספת השנייה מדי שנה שנים העוסק בפעילות ספורט בענפי הספורט כמפו 35ספורטאי מגיל   )3(
  בשנה;

  (ג).3לפי שיקול דעת הרופא הבודק במקרה כאמור בתקנה   )4(

(ג) לחוק, במועד שהורו לו 5פורט לפי סעיף ס פורטאי חייב להתייצב לבדיקה רפואית בתחנה לרפואתס  )(א.5
  בידם או מטעמם. מאורגנותה יגוד המשתפים אותו בתחרויות ספורטא אגודת ספורט, התאחדות או

פורטאי המתייצב לבדיקה רפואית כאמור בתקנת משנה (א) ישיב תשובה מלאה ונכונה על כל שאלה ס  )(ב    
  שנשאל בבדיקה ועל כל פרט בשאלון שעליו למלא.

את הנבדק לכל בדיקה אחרת שיש בה ת הפנול ופא הבודק ספורטאי בדיקה רפואית לפי תקנות אלה רשאיהר    .6
  דעתו, כדי לקבוע את כשירותו לספורט מבחינה רפואית. לשיקו צורך, לפי

  בטלות. – 1997-תקנות הספורט (בדיקות רפואיות), התשנ"ז  .7

  יום התחילה). –ימים מיום פרסומן (להלן  60ילתן של תקנות אלה תח  .8

אחר שלבאותו ענף דיקות הראשונות לפי תקנות אלה בענף ספורט ייערכו לקראת עונת הספורט הראשונה הב  .9
  –יום התחילה; הוראה זו לא תחול על ספורטאי 

  שמשתפים אותו לראשונה בתחרות אחרי יום התחילה;    )1(

שלא נבדק בדיקות רפואיות מטעם ההתאחדות, האיגוד, הארגון, האגודה הנוגעים בדבר לעניין עונת     )2(
  הספורט שבמהלכה חל יום התחילה.

                                                           

  .1018עמ'  31.3.2014מיום  7362ס' מק"ת תשע"ד רסמו פו *

  תרודהג

יכת בדיקות ער
  רפואיות

ירות הבדיקות תד
  הרפואיות

  בות הספורטאיחו

  כויות הרופאסמ

  ילהתח

  ראות מעברהו

בדיקה ארגומטרית 
  ותדירות הבדיקה

  טולבי
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  פת ראשונהסות

  )1קנה (ת

  קה ארגומטריתבדי

  1פס וט

       תאריך הבדיקה:           ום הבדיקה: מק

        הנבדק:  םש

       מס' זהות או דרכון: 

  /נקבהזכרמין:                ריך הלידה: את

  ק"ג      ס"מ   משקל:       בה: וג

       ף הספורט: נע
  צאים:ממ

       "ג במנוחה קא

       "ג במאמץ קא

       "ג בהתאוששות קא

       פעימות לדקה       פק במנוחה וד

  יתספמ"מ כ      /     ץ דם חל

        מסילהדיקה בוצעה על בה

       דיקה בוצעה לפי פרוטוקול: בה

  

  ילהמס
שיפוע דופק לחץ דם מהירות דקה

                        1

                        2

                        3

                        4

                        5

                        6

                        7

                        8

                        9

                        10

                        11

                        12

                        13

  

  פנייםוא
עומס דופק לחץ דם דקה

                  1

                  2

                  3

                  4

                  5

                  6

                  7

                  8

                  9

                  10
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  אוששותהת
  לחץ 
 דם

דופק דקה

            1

            2

            3

            4

            5

  

  
       רות: הע

  :מן עיגול סביב המתאים)(ס כוםיס

  ובות לחץ דםתג  בות הפסקת המאמץסי  ונות במאמץתל
  ינהתק  .1  מץ מרבימא  .1  א תלונותלב  .1

  וההגב  .2  יפות כלליתעי  .2  ים בחזהבאכ  .2

  וכהנמ  .3  בי רגלייםכא  .3  צר נשימהקו  .3
  וחהשט  .4  נויים באק"גשי  .4  בים ברגלייםכא  .4

  רעות קצבהפ  .5  (פרט)ר אח  .5

  בים בחזהאכ  .6    
  צר נשימהוק  .7    

  (פרט)ר חא  .8    

  
  קנותמס

  /לא*כן –כשיר לפעילות בלי הגבלה 

  
  ________________  _________________  

  תימת הרופאח  חותמת הרופא  

  

  ___________________  
  חותמת התחנה לרפואת ספורט  

  
  

  

*מחק את המיותר
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  2פס וט

  בדיקה גופנית לספורטאי

       תאריך הבדיקה:             ום הבדיקה: מק

       מס' זהות:               הנבדק:  םש

  /נקבהזכרמין:             ריך הלידה: את

  ס"מ ____________בה: וג

  ק"ג  ___________משקל: 

  מ"מ כספית.      /     ם במנוחה בישיבה ד ץחל

        .פעימות בדקה    ________ פק במנוחה: וד

  ינייםע  ש:אר

  זניים, כולל שלמות עור התוףאו

  פה ולוע ףא

  לוטת התריסב  ואר:וצ

  רי לימפהשק

  אוושה בעורקי התרדמה (עורקי הקרוטיס)

  יאותר  ת החזה:יב

  בל

  בדכ  ן:טב

  ולחט

  (בקעף קשרי לימפה)שעה פמ

  :רוע

  דפקים פריפריים:

  מפרקים (היקף טווח תנועה, סימטריה ורפיון, יציבות)

  יים (דפורמציות, צליעה, כוח)פג

  ות רגליים (דפורמציות)פכ

  הערכה נוירולוגית בסיסית
  

  /לא*כן –כשיר לפעילות בלי הגבלה  :קנותמס

       הערות: 

  

  _______________  ________________  
  חתימת הרופא  חותמת הרופא  

  

  ___________________  
  חותמת התחנה לרפואת ספורט  

  
*מחק את המיותר
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  3פס וט

  שאלון רפואי לפני תחילת עונה

  (אנא פרט בכל מקרה שהתשובה חיובית)

       תאריך הבדיקה:   __________ום הבדיקה: מק

       רט: האם נבדקת בעבר בתחנה לרפואת ספורט ולא אושרת לפעילות? פ

       ענף ספורט: 

       ____________מס' זהות או דרכון:       __________הנבדק:  םש

  ___________מין:       _______ריך הלידה: את

      ___________ משקל:      __________בה: וג
  ת)שאלות מנוסחות בלשון זכר, ויחולו בלשון נקבה גם לגבי ספורטאי(ה

  */לאכן  פעם? אם אושפזת איה  .1

  */לאכן  אם עברת ניתוח?ה  .2

  */לאכן  אם אתה נוטל תרופות באופן קבוע?ה  .3

  */לאכן  אם יש לך רגישות יתר (אלרגיה) לתרופות, לדבורים וכיוב'?ה  .4

  */לאכן  אם אירע לך אירוע של איבוד הכרה?ה  .5

  */לאכן  אם סבלת כאבים בחזה?ה  .6

  */לאכן  אם סבלת מסחרחורת?ה  .7

  */לאכן  סבלת מקוצר נשימה?אם ה  .8

  */לאכן  אם אתה סובל מיתר לחץ דם?ה  .9

  */לאכן  אם דווח לך אי פעם על אוושה או רשרוש בלבך?ה  .10

  */לאכן  ימה בלב?עאו חוסר פת אם היתה לך הרגשה של דפיקות לב עזוה  .11

  */לאכן  אם מישהו במשפחתך נפטר מבעיות לב או מוות פתאומי?ה  .12

  */לאכן  ל מבעיות עור (גירוד, נקודות חן או עור שסוע)?אם אתה סובה  .13

  */לאכן  אם נפגעת אי פעם פגיעת ראש? האם היה לך זעזוע מוח?ה  .14

  */לאכן  אם נפצעת (נקע, פריקה או שבר) אי פעם באחד או יותר מאלה?ה  .15

  */לאכן  ידכף 

  */לאכן  רש כף הידוש

  */לאכן  קרפמ

  */לאכן  וערז

  */לאכן  ףתכ

  *לא/כן  וארוצ

  */לאכן  בג

  */לאכן  תן ואגןומ

  */לאכן  ךרי

  */לאכן  ךרב

  */לאכן  ק/קדמת הרגלוש

  */לאכן  רגל וקרסול ףכ

  */לאכן  אם סבלת אי פעם מהתכווצויות עקב חום גבוה?ה  .16

  */לאכן  אם איבדת אי פעם הכרה בחום?ה  .17

  אם סבלת אי פעם מן המחלות המפורטות להלן:ה  .18

  */לאכן  בתהצ

  */לאכן  פתחש

  */לאכן  כרתוס

  */לאכן  בי ראש תכופים או מיגרנהכא
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  */לאכן  יםיעות בעיניגפ

  */לאכן  אסתמה

  */לאכן  מחלת לב

  */לאכן  אפילפסיה

  */לאכן  ב קיבהיכ

  */לאכן  מחלה חריפה (בחצי השנה האחרונה)

  */לאכן  האם אתה סובל נכות כלשהי?  .19

  */לאכן  אם אתה מעשן?ה  .20

       אם כן, כמה סיגריות ביום? 

         תי קיבלת לאחרונה חיסון נגד צפדת (טטנוס)?מ  .21

  לגברים בלבד:  .22

  */לאכן  האם יש לך אשך אחד או שאשך אחד מהשניים מנוון?

  לנשים בלבד:  .23

         באיזה גיל הופיע המחזור הראשון?

  */לאכן  האם המחזור הופיע באורח סדיר?  .24

  */לאכן  האם את לוקחת גלולות למניעת הריון?  .25

  נבדק יחתום על ההצהרה שלהלן:ה  .26

  
  הרההצ

בזה שמסרתי ידיעות מלאות ונכונות על מצבי הרפואי בעבר ובהווה לפי השאלות שנשאלתי בידי הרופא  מצהיראני 
  הבודק.

  למסור את טופס השאלון הרפואי ואת הבדיקה הרפואית במלואה למי שהפנה אותי לבדיקה. מתיראני 

  

  _______________       תאריך: 
  חתימת הנבדק    

  

  _____________________  
  חתימת הורה (אם נבדק הוא קטין)  

  

  מצאים ומסקנותמ  .26

  –ור הנתונים שנמסרו בתשובות לשאלון אל

  בבדיקה נוספת צורך אין

  יש צורך בבדיקות נוספות כמפורט במכתב נספח

  

  _______________  ________________  
  ופאחתימת הר  חותמת הרופא  

  

  ____________________  
  חותמת התחנה לרפואת ספורט  

  
 -----------------------  

  ק את המיותר.מח  *
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  תוספת שנייה

  )5(תקנה 

  חלק א'

  ענפי ספורט הפטורים מביצוע בדיקה ארגומטרית

  ביליארד, ברידג', דמקה, כדורת באולינג, כדורת דשא, פטנק, שחמט, קליעה למטרה.
  חלק ב'

  35רט החייבים בביצוע בדיקה ארגומטרית מגיל ענפי ספו

  גולף, קפיצות למים, קריקט, קרלינג, קשתות, רכיבה על סוסים.

  

  

  לימור לבנת  )2014בפברואר  17י"ז באדר א' התשע"ד (
  שרת התרבות והספורט  
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  4נספח מס' 

  תקן תרופות וציוד בעגלת החייאה

  

 שם הפריט
יחידת 
 הערות כמות חישוב

    תרופות:
ADENOSINE 5 mg AMP 5 
VERAPAMIL (IKACOR) 5mg/2cc  5 
ADRENALIN 1 mg AMP 5 
FUROSEMIDE   (FUSID) 40 mg AMP 5 
ATROPINE 1 mg AMP 5 
HYDROCORTISONE 500 mg AMP 5  

 
 

MAGNESIUM SULPHATE 50%-20cc  2 
DIAZEPAM  10 mg (VALIUM) AMP 5 
PROCOR 150 mg/3cc AMP 2 5 
GLUCOSE 50% AMP 2 
HARTMAN 1000 cc / 500 cc  2 

    יוד לאינטובציה והרדמהצ
 2  נתיבי אויר לילד ולמבוגר

לרינגוסקופ עם סוללה ולהבים לילד 
ולמבוגר + סוללות רזרביות + נורה 

 רזרבית

 1 

  טובוס אנדוטרכיאלי ומחברים 
 6,7,8,9במידות 

 1 

 4  מוביל לטובוס
 1+1 פאן ישר ופאן עקום (מלקחי מגיל)

 1 ג'ל לידוקאין
    ים לקשירת טובוסשרוכ

 1 מסיכה למתן חמצן לילד ולמבוגר
 2  משקפיים למתן חמצן

 1 אמבו 
 1  מסכות לאמבו לילד ולמבוגר

 1  קטטר לחמצן 
 SUCTION   1מכשיר שאיבה 

 2 קטטר לשאיבה לילד ולמבוגר
 1  90%מסיכת חמצן להעשרה 

  ערכת מיכל חמצן
 חברים )(וסת, מד לחץ וצינורות מ

 1 

 1 כליה
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 שם הפריט
יחידת 
 הערות כמות חישוב

    ציוד לעירוי והזרקה
 2  ערכה לעירוי נוזלים

 10  סמ"ק 5מזרקים 
 5  סמ"ק 10מזרקים 
 5  סמ"ק 20מזרקים 

 30  מחטים מכל הסוגים
                        QUICK CATH VENFLON  
 בגדלים שונים

 8 

 3 פפות סטריליות בגדלים שוניםכ
    חומרי חבישה

 1 מספריים 
 2  לויקופלסט (פלסטר)

 X 3  50 3פדים 
 50 ספוגיות
 ג' 100 צמר גפן

 10  4" 3אגד אלסטי "
   ציוד לרופא

 1  סטטוסקופ למבוגר ולילד
 1 מד לחץ דם

 1  פטיש רפלקסים
 2  חוסמי ורידים

 1  ס וסוללות ערכת פנ
 10  אלקטרודות נדבקות

   חומרי חיטוי
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  הצהרת רופא ספורט אחראי בתחנה לרפואת ספורט קבועה הנדון: 
  














  

  ריות זו כוללת:חא
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  לכבוד



  

  ופא מורשה חתימה בתחנה לרפואת ספורט הצהרת רהנדון: 
  














  

  תפקיד זה כולל:
  
 


 

 
 

  
  


      










  

  
  

  ________________ חותמת___ חתימה ____________   ___ תאריך ___________

  
  
  
  
  

 






