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 אל : זכייני המסעות לפולין 
 

 תיק רופא לפוליןזיווד הנדון : 
 

לספק בעבורו תיק רופא חובה ,במשלחת בה יש רופא  למכרז וחוזר מנכ"ל בכפוף 

 .יייעוד

במסגרת העדכון  .ל טיולים"תיק הרופא בחוזר מנכט מפרעודכן בשנה האחרונה 

 .פוליןבבמסע לרופאים נם נגישים אישנחוצים גרעו ממנו מספר פריטים נ

  אינו יכול להוציא מרשמים בפולין, רופא ישראלי היוצא למסע כי  צייןברצוני ל

בשל כך הנכם מתבקשים להורות לגופים המספקים לכם את תיקי הרופא בכפוף ו

בה יהיו הפריטים   תן של חוזר הטיולים כנדרש , להוסיף ערכה נלוות ייעודילתק

 !(  עבור המסע לפולין המופיעים מטה )כפי שהיה בעבר

 
 

       כמות כללי ציוד- הפריט שם

  1 ידיים לחיטוי ל'ג בקבוק

     10cc 3 של מזרקים

     5cc              3 של מזרקים

     10 וכחולות ירוקות מחטים

     1            פעמי חד סקלפל

        1           אנטומית פינצטה

     1                      גפן צמר

   סטים+  ק"סמ 500 שקיות של  4ליטר ל  2של  עירוי נוזל החלפת שקיות

 

 ג  29סעיף  בכפוף למגבלות והנחיות החוק  אמפולות: – פריט שם

 (ג 29 )            2 אדרנלין

     2 אזרקאין

 ג( 29)            2 אטרופין

 ג( 29)            2 אסיבל

    1 אישי באופן מביא חניך    -למבוגר אפיפן

 ג( 29)           3 וולטרן 

     7 מידולם

     2 פפברין

     10 פרמין

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCms/Units/Noar/MinhelethPolin/Tefasim.htm
https://www.facebook.com/minhelet.polin/
https://www.facebook.com/minhelet.polin/
https://www.facebook.com/minhelet.polin/
mailto:minhelet.polin@gmail.com


2 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 03-9180849* פקס:  03-9180830* טלפון:  49210, פתח תקוה מיקוד 42רח' קפלן 

 http://noar.education.gov.il* אתר המינהל:  http://edu.gov.ilאתר המשרד:  
 https://www.facebook.com/edu.noar* דף המינהל:  //:www.facebook.com/edu.gov.ilhttpsדף המשרד: 

 

 

  כמות -נוזליות תרופותו משחות

     2 אוטידין

     1 דקטרין

     2דקסאוטיק 

     1 וולטרן

     1 עיניים סינטו

     1 משחה פולידין

     1 נוזל פולידין

     1 פוליקוטן

   1פנסטיל/ גל אלוורה 

 20אדוויל 

  10אהיסטין 

 10אופלדקס 

 2אזולין 

 10אימדיום 

 10 – 20גסטרו 

 10דוקסלין 

 1הידרן 

 10 500אוגמטין 

 10- 20לוסק 

 X 20לורסטין/אלרגי

 10לקסעאדין 

  50  500מוקסיפין 

 1ונטולין משאף 

 10נורופן 

 5נרות גליצירין 

 10ובן או לורבין 

 2סולצפיד 

 60סינופד 

 10- 40פפברין 

 10 -20פרדינזון 

 24- 500ציפורל 

 10קודאין 

 40קלגרון 

 10קלמנרבין 

  2.5קורדיל 

 10רספרים פורטה 

 

 !)אם בכלל (בכפוף להנחיות רשות שדות התעופה משלחת לבלון חמצן 

       
 בברכה

 דודי שוקף

ארצימנהל מה"ד   

 המסע לפולין

 

 

 העתקים : 

 חגי גרוס, מנהל מינהל חברה ונוער

 שמעון שמעון, מפקח ממונה מטה פולין

קב"ט המשלחות .מירב, איל פרידמן   

 כפיר רוטשילד, ס. מנהל מה"ד ארצי המסע לפולין
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