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  רשימת ניתוחים וענפי מומחיות 

  1987 –ות), התשמ"ז לפי תקנות בריאות העם (רישום מרפא

  

  

, בהמלצת המועצה 11987-) לתקנות בריאות העם (רישום מרפאות), התשמ"ז1(ד11לפי תקנה 

המדעית של ההסדרות הרפואית בישראל, מתפרסמת בזה רשימת סוגי ניתוחים וענפי המומחיות, 

  שהניתוחים הם בתחומם:מומחיות קרובים לרבות ענפי 

  

  ענף מומחיותסוג הניתוח

 
  מחלות עיניים, כירורגיה פלסטיתניתוחי עפעפיים .1

 

מחלות עיניים, מחלות אף אוזן ניתוחי דרכי הדמעות.2
  וגרון וכירורגיה של ראש וצואר 

 
  מחלות עינייםניתוחי לחמית.3

 

  מחלות עיניים ניתוחי קרנית.4

 

ניתוחי קשתית, הגוף הציליארי, הסקלרה .5

 והלשכה הקדמית

  יםמחלות עיני

  

 

  מחלות עינייםקטרקט -ניתוחי עדשה .6

 

ניתוחי רשתית, כורואיד, זגוגית והלשכה .7

 האחורית

  מחלות עיניים 

  

 

  מחלות עינייםניתוחי השרירים החיצוניים של העין.8

 

  מחלות עיניים LASIK -ניתוחים להסרת משקפיים .9
 

כריתת גידולים סרטניים בעור ושיחזור פגם .10
  וח הנית

 )Skin cancer surgery and reconstruction(  

 

מחלות עור ומין, כירורגיה 
פלסטית, כירורגיה כללית, 

מחלות אף אוזן וגרון וכירורגיה 
  של ראש וצואר

 

ניתוח מיקרוגרפי בשיטת מוז: כריתת סרטן .11
עור לסוגיו בשכבות דקות תוך כדי בקרה 

  מיקרוסקופית 
)Mohs Micrographic Surgery(  מותנה בזמינות

  פתולוג
 

כירורגיה פלסטית, מחלות עור 
  ומין, כירורגיה כללית

 



 

 

 
 Tumescentשאיבת שומן בהרדמה כללית (.12

liposuction ליטר. שאיבת שומן בהרדמה  5) עד

  סמ"ק 300עד  –מקומית 

 

כירורגיה פלסטית, כירורגיה 

  כללית, מחלות עור ומין 

 

יה אורתופדית, כירורגיה כירורג ניתוחי כף היד.13

  של היד

 

  כירורגיה אורתופדית, פודיאטריה ניתוחי כף הרגל.14

 

 Removal of hardwareהוצאות מתכות מגפיים (.15

from extremities(  

 

כירורגיה אורתופדית, כירורגיה 
  כללית 

 

  כירורגיה אורתופדיתOsteoclasis)שבירת עצם (.16

 

  כירורגיה אורתופדית )Arthroscopyארטרוסקופיה (.17

 

כירורגיה אורתופדית, פודיאטריה,  כריתת בוהן.18

 כירורגיה כללית, כירורגית ילדים

נטילת דגימה והליכים אבחנתיים בבלוטת .19
  התריס וביותרת בלוטת התריס

(Diagnostic procedures on thyroid and parathyroid  
glands)  

 

אף אוזן כירורגיה כללית, מחלות 
  וגרון וכירורגיה של ראש צוואר

 

   

  גלוסלית -כריתת ציסטה תירו.20
)Excision of thyroglossal duct or tract( 

כירורגיה כללית, כירורגית ילדים, 
מחלות אף אוזן וגרון וכירורגיה של 

 ראש וצוואר
   

  )Biopsy of chest wallביופסיה של דופן בית החזה (.21

 לחלל הפלורלי. ללא חדירה

כירורגיה כללית, כירורגית ילדים, 
כירורגית חזה ולב, כירורגיה 

  פלסטית, מחלות עור ומין
 

   

  ביופסיה או כריתת בלוטת לימפה אזורית .22
)Regional lymph node excision or biopsy( 

כירורגיה כללית, מחלות אף אוזן 
  וגרון וכירורגיה של ראש וצוואר

  
 

  כירורגיה כללית, כירורגית ילדים חי טחוריםניתו.23
  
 

  תיקוני בקע במפשעה.24

 

  כירורגיה כללית, כירורגית ילדים

 

  חיתוך או ניקוז שק האשכים או טוניקה וגינליס.25
 )Incision and drainage of scrotum or tunica vaginalis( 

כירורגיה כללית, כירורגיה 
  אורולוגית, כירורגית ילדים

 



 

 

  תפירת חתך בשק האשכים או וטוניקה וגינליס .26
)Suture of laceration of scrotum or tunica vaginalis( 

כירורגיה כללית, כירורגיה 

  אורולוגית, כירורגית ילדים

 

  כריתת או קשירת וריקוצלה או הידרוצלה.27
 )Excision of varicocele or hydrocele of spermatic 

cord( 

ה כללית, כירורגיה כירורגי

  אורולוגית, כירורגית ילדים

 

  כריתת או קשירת חבל הזרע.28
 )Vasectomy and ligation of vas deferens( 

כירורגיה כללית, כירורגיה 

  אורולוגית

 

כירורגיה כללית, כירורגיה ) Unilateral orchiectomyכריתת אשך חד צדדי (.29

  אורולוגית

 

כירורגיה כללית, כירורגיה ) Orchiopexyקיבוע אשך (.30
  אורולוגית, כירורגית ילדים

 

  כריתת או ניקוז ציסטא או סינוס פילונודלי.31
 )Excision or incision of pilonidal sinus or cyst( 

כירורגיה כללית, כירורגית ילדים, 
  כירורגיה פלסטית

 

  השתלת משאבה להזלפת נוזלים באיבר.32
) Insertion of totally implantable infusion pump(  
  
 

  כירורגיה כללית, כירורגית ילדים

 רדיולוגיה אבחנתית???

  השתלת מכשיר בתוך כלי דם להזלפה.33
 (Insertion of totally implantable vascular access 

devise [VAD])(  
 

  כירורגיה כללית, כירורגית ילדים

 

  חתוך פרנולום.34
 )Repair of tie tongue (short lingual frenulum)( 

  
כירורגיה כללית, כירורגית ילדים, 
כירורגיה פלסטית, מחלות אף אוזן 
  וגרון וכירורגיה של ראש וצוואר

 

  כריתת שאריות קשת זימים, סינוס או פיסטולה .35
)Branchial remnant, sinus, fistula or cyst excision( 

ת ילדים, כירורגיה כללית, כירורגי
מחלות אף אוזן וגרון וכירורגיה של 

  ראש וצוואר
 

  כירורגיה פלסטיתמתיחת פנים, הרמת גבות, מתיחת צוואר.36

 

כירורגיה פלסטית, מחלות אף אוזן ניתוחי אף ומחיצת אף.37
  וגרון וכירורגיה של ראש וצוואר

 

כירורגיה פלסטית, מחלות אף אוזן ניתוחי הצמדת אוזניים.38
  גרון וכירורגיה של ראש וצווארו
 

ניתוחים לעיצוב השד (הגדלה, הרמה, הקטנה, .39
תיקוני אסימטריה, תיקון מומים מולדים ושיחזור 

  שד)
 

כירורגיה כללית, כירורגיה 

  פלסטית

 



 

 

ניתוחים לעיצוב הגוף (הקטנת היקפים בזרועות, .40
  בבטן, בירכיים, עם או בלי שאיבת שומן)

 

 יתכירורגיה פלסט

כירורגיה פלסטית, כירורגיה הסרת עודפי עור לאחר הרזיה מאסיבית.41

  כללית

 

כירורגיה פלסטית, כירורגיה עיצוב דופן הבטן (מתיחה וחיזוק דופן הבטן).42

  כללית

 

קולפוסקופיה כולל ביופסיות של פות וצואר .43

 הרחם

 יילוד וגיניקולוגיה

  יילוד וגיניקולוגיההיסטרוסקופיה אבחנתית וביופסיה.44

 

  יילוד וגיניקולוגיהתיקון פלסטי של הפות.45

  אנדוסקופיה כירורגית או גסטרואנטרולוגית.46

  אבחנתית וביופסיה

 

כירורגיה כללית, 

 גסטרואנטרולוגיה

  אנדוסקופיה אורולוגית אבחנתית וביופסיה.47

  

 

 כירורגיה אורולוגית

  ) ׂ TEEׂאנדוסקופיה קרדיולוגית (.48

 

 קרדיולוגיה

מחלות אף אוזן וגרון וכירורגיה של  אנדוסקופיה בבלוטות בחלל הפה.49

  ראש וצוואר

 

ציסטוסקופיות וכריתת פוליפים קטנים  .50

    משלפוחית השתן

  אורולוגיה,

               




