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 תאריך: _________________ 
 

 לכבוד
 האגף לרישוי מקצועות רפואיים

 ירושלים 
 

 )על חוות הדעת להשלח ישירות מהמעריך לאגף(
 

 בפודיאטריה/פודיאטריה ניתוחית מקצועית לקראת קבלת תעודת מקצוע חוות דעת
 

 פרטים אישיים של המועמד: א.
 

 שם _____________________________________ טל' בבית: ____________________
 

 מס' ת"ז _________________________________ טל' בעבודה: ___________________ 
 

 כתובת _______________________________________________________________ 
 

 העבודה __________________________________________________________מקום 
 

 תפקיד _______________________________________________________________
 

 ב. אני החתום מטה מצהיר בזה שהנני מכיר הכרות מקצועית ואישית את ד"ר/מר/גב'  ____________ 
 

 _________________________________________ _______________ -בתפקידו/ה כ 
 

 מתאריך ______________________ עד תאריך _____________________ 
 

 במחלקה/יחידה _____________________________________________________ 
 

תעודת מקצוע ל לדעתי, לפי ידיעותיו)ה( המקצועיות, מיומניותיו)ה( התנהגותו)ה(, הינו)ה( ראוי)ה( לקב
 במדינת ישראל.  )נא לסמן(ודיאטריה/פודיאטריה ניתוחית בפ

 
 שם )באותיות קריאות( ___________________________________ 

 
 תואר ותפקיד _________________________________________ 

 
 מס' רשיון ___________________________________________ 

 
 מס' תואר מומחה ______________________________________ 

 
 מס' תעודת זהות ______________________________________

 
 כתובת _____________________________________________ 

 
 טלפון______________________________________________
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 חותמת _______________    חתימה _______________ 
 

 פודיאטריה ופודיאטריה ניתוחית - פירוט הפעולות
 

שיטת הערכה  נושא
)מבחן מעשי, מבחן 

בעל פה, מעקב 
 אישי(

המעריך 
 ותפקידו

תאריך 
 ביצוע

חתימת 
 המדריך

עורית, –טיפול בעור עד לעומק הרקמה התת
 לרבות טיפול ביבלת ובפצע

 והסרת עור קשה

    

טיפול בציפורן ובפתולוגיות בציפורן, לרבות 
 בעיוותים בציפורןטיפול 

    

     גזירה מקצועית של ציפורן
     טיפול בציפורן חודרנית ועקירה

הטריה של כף רגל סוכרתית עד עומק 
 עורית–הרקמה התת

    

     התאמת מדרסים
     הרדמה מקומית 

ביצוע תרביות ולקיחה של ביופסיה לרבות 
 בדיקה מיקולוגית

    

אולטרסאונד,  מתן הפניה לצילום רנטגן,
 מיפוי ובדיקות מעבדה

 ודימות

    

     טיפול באמצעות תכשיר בלא מרשם
 טיפול באמצעות משחה טופיקלית

 לשימוש חיצוני או חומר הרדמה
    

     הפניית מטופל לקבלת מרשם
     ייעוץ למטופל לגבי תכשיר ללא מרשם
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 פודיאטריה ניתוחית בלבד )בנוסף לנ"ל( -פירוט הפעולות

 
שיטת הערכה  נושא

)מבחן מעשי, 
מבחן בעל פה, 

 מעקב אישי(

המעריך 
 ותפקידו

תאריך 
 ביצוע

חתימת 
 המדריך

טיפול בעור, לרבות טיפול ביבלת ובפצע 
 והסרת עור קשה

    

טיפול בעיוות באצבע, לרבות בארטרודזות 
ובארטרופלסטיות, והעברת גידים לתיקון 

 אצבע פטיש

    

טיפול בזיזים היוצרים יבלות 
בסינדקטיליה  - Heloma אינטרקונדילריות
 ובאצבעות עודפות

    

פלנגיאליים, -טיפול במפרקים מטאטארסו
לרבות בעצבים האלוקס ואלגוס והאלוקס 
לימיטוס, בניונט, בארטריטיס של פרקים 

 אלה וקיבועים

    

טיפול ניתוחי במטאטרסלגיה, לרבות ביצוע 
הרמת עצמות מטאטרסליות ופרוצדורה על 

 שם וייל

    

 Joint -הסרת זיזים דורסאליים לרבות ב
Tarsometatarsal  

    

כריתת גנגליון, יבלת, נגעים ורקמה רכה, 
 שאינם חשודים בממאירות

    

טיפול בניירומות מורטון ודומיו, לרבות 
 שלהםכריתה 

    

     טיפול בבעיות גידים והעברת גידים
טיפול בפצעים ובכף רגל סוכרתית, לרבות 

הטריה של פצעים ורקמות עמוקות, קטיעה 
  TMA וביצוע של אצבע או קרן

    

טיפול ניתוחי בזיהום, לרבות באמצעות ניקוז 
 מורסות והטריית סיקווסטרום גרמי

    

     הוצאת גוף זר מכף הרגל
טיפול בפצאיטיס פלנטרית לרבות ביצוע 

 ניתוח לפציה פלנטרית באזור העקב
    

      Chopart and Lisfranc טיפול בפציעה מסוג

     SYME כריתת כף הרגל בשיטת 
טיפול ניתוחי בעיוות על שם האגלונד ובזיז 

 אחורי בעקב
    

     טיפול המקורב (פרוקסימלי) לאמצע כף הרגל
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ביצוע הרדמה מקומית המתאימה להליך 
 BLOCKהרפואי המבוצע, עד לרמה של 

ANKLE לאלחוש האזורים המותרים לניתוח 

    

ביצוע תרביות ולקיחה של ביופסיה, לרבות 
 בדיקה מיקולוגית של כף הרגל
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