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  מבחן ההסמכה הארציתקנון 

  מטעם האגודה הישראלית לריפוי סיני מסורתי
  
  
  
  

 מידע כללי על מבחן ההסמכה למטפלים ברפואה סינית

  

  
, )NCCAOM(, ב"מבחן ההסמכה מבוסס על מודל הבחינה של גוף ההסמכה הארצי בארה

ורטים באתר  צוות ועדת מבחן ההסמכה ואופן פעולתו מפ. אשר הותאם לצרכים שלנו בישראל
  .האגודה

   
, איתור נקודות, דיקור,  מערביתרפואה, יסודות הרפואה הסינית:  פרקיםחמישההמבחן כולל 
 . כל חמשת פרקי המבחןשל   מותנית בעמידה בדרישות המעברהסמכההקבלת .וצמחי מרפא

  

  -יזכו לתעודתה את חמשת פרקי מבחן ההסמכה העוברים בהצלח
  

Dipl C.M. (I.A. TCM)  
Diploma in Chinese Medicine  

(Israeli Association of Traditional Chinese Medicine)  
  

  , מוסמך לטפל ברפואה סינית מטעם האגודה הישראלית לריפוי סיני מסורתי"
  "דיקור וצמחי מרפא סיניים: תחום התמחות

 
  
  

   :מבחן ההסמכהמבנה 
  

  :פי הפירוט הבאל, יתפרש על פני שני ימים מבחן ההסמכהשל ' מועד א

  .)חלק ראשון( דיקור, רפואה מערבית, הסיניתיסודות הרפואה :  היום הראשון של המבחן  •

  .)שניחלק (צמחי מרפא איתור נקודות ו: היום השני של המבחן  •
  
  

  ההשלמותמועד  :מבחן הסמכה
  

  .ילךא ו2008משנת '  במועדי אותר משני פרקיםבלא ימי שנכשל ל מיועד  ההשלמותמועד
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  :הזמן המוקצב לכל פרקו מספר השאלות, להלן סדר הפרקים כפי שיופיעו במבחן
  

  
  :חלק ראשון

  
       דקות90  שאלות 50   יסודות הרפואה הסינית

  
        דקות65   שאלות30    רפואה מערבית*
  

               דקות הפסקה30
  

     דקות75   שאלות40        דיקור
  
סמך הצגת -ר מפרק הרפואה המערבית עלות זכאים לפטו/אחיות מוסמכים/רופאים ואחים *

  .נא לפנות מראש לועדת המבחן לקבלת הפטור. תעודות מתאימות

   
  :חלק שני 
    

     דקות 65   שאלות30      איתור נקודות
       דקות90 שאלות       50                  צמחי מרפא

  
   :הקצבת הזמנים

  
מסגרת .  זמן לכלל הנבחניםלכן ניתנה מראש תוספת .מטרת המבחן לבדוק ידע ולא הספק
לבטא את מלוא הידע , כולל נבחנים בעלי לקויות למידה, הזמן הנדיבה תאפשר לכל הנבחנים

משך הבחינה כבר כולל תוספת זמן בהשוואה לזמן המקובל , במלים אחרות. שלהם בבחינה
  .אנא הימנעו מהגשת בקשות לקבלת תוספת זמן . במבחן זה
דרך קשורים לתוספת זמן מתבקשים להגיש פניה לועדת המבחן  םי למידה שאיניבעלי ליקו

     il.org.tcmisrael@olgaמזכירות האגודה במייל 
דרך מזכירות עדת המבחן וויש ליצור קשר עם : לפניות בנושאים אחרים הקשורים בהתאמות

     il.org.tcmisrael@olgaהאגודה במייל 
  
  
  

 .ימות ביבליוגרפיות ושאלות לדוגמארש, כולל מידע לגבי תכני המבחןמפרט המבחן 
   .מבחןותר להיעזר במפרט בהכנה למומלץ בי

  
                            .באתר האגודה יפורסמו קורסי הכנה למבחן ההסמכה כפי שמציעים בתי הספר

  .האגודה אינה מעורבת בשום צורה בקורסי ההכנה השונים ואינה אחראית לתכניהם
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 )הרשמה ותשלום, זכאות(הליך הבקשה לגשת למבחן ההסמכה 

  
  
  

 : לגשת למבחןםזכאי

  
  
  

 יש להציג את –י האגודה "חד מבתי הספר המוכרים עבוגרי מסלול רפואה סינית בא.  א
אישור סיום לימודים וזכאות "ילופין יש להציג תעודת ההסמכה מבית הספר או לח

 בהצלחה את מבחני הגמר המאשר בשם בית הספר כי המועמד להיבחן סיים" לתעודה
  . בכל הדרישות האקדמיות והמטלותדספר ועמשל בתי ה

  
  
  
  :מועמדים שניגשו בעבר למבחן ההסמכה הארצי ולא עברו חלק אחד או יותר. ב

ניתן לקבל את המידע לגבי ההרשמה והתשלום  : רלמבחן חוזמועמדים שניגשים 
   il.org.tcmisrael@olga או במייל 6310070-054בטלפון , ת האגודהומזכירב

  
   
  
  

   :וועדת חריגים
, ידי האגודה-מצוי בתהליך הכרה על שאינו  בבית ספרמי שסיים לימודי רפואה סינית ☯

י וועדת " ובקשתו תיבחן עיכול להגיש בקשה לגשת למבחן, ל"ות בתי ספר בחלרבו
 .חריגים

  
  
  
  

 חייב לעבור בהצלחה את מבחן ילךאו 2008 שסיים את לימודיו משנת מי –הבהרה 
   .ההסמכה על מנת להיות חבר מן המניין באגודה
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  הליך ההרשמה למבחן הסמכה
  

   .הראשונה למבחן בפעם הליך ההרשמה רלוונטי רק למי שניגש •
  

  .באתר האגודההמצוי  " ההסמכה למבחןהרשמה"למלא את טופס יש 
או ( הספר מבית לימודים וזכאות לתעודהאישור סיום האת לטופס   לצרףחובה 

  .)תעודה
  

במסמכי זהות מופיע כפי שהוא ,  בעברית ובאנגליתיש לרשום את השם המלא
.  עם תמונה עדכניתרישיון נהיגה או תעודת זהותמסמך מזהה יכול להיות (. רשמיים

  ).לרבות תעודת סטודנט, לא יתקבלו תעודות מזהות אחרות
  

  . ן אינה מבטיחה באופן אוטומטי את הזכאות להיבחןהגשת הבקשה לגשת למבח
  במייליקבל המועמד , ידי וועדת ההסמכה של האגודה- לאחר אישור הבקשה על

היכן , מועד המבחן: על גבי אישור זה יצוינו הפרטים הבאים". אישור להיבחן"
 יש להגיע עם אישור זה ליום .ומספר הכיתה בה יבחן, שעת ההגעה, יתקיים
   .המבחן

  
  

  . עבור המבחן מלא תשלוםכוללת  למבחן ההסמכההרשמה 
  

ניתן לקבל את המידע לגבי ההרשמה והתשלום :  למבחן חוזרמועמדים שניגשים  •
  il.org.tcmisrael@olga או במייל 6310070-054בטלפון  

  
  
  : מספר משמעויותנן ישןהבקשה לגשת למבחטופס חתימת המועמד על ל
  
   הסכמת המועמד לקבל על עצמו את מדיניות האגודה וההליכים הקשורים במבחן . א

 משמעתייםהליכים , כולל קוד האתיקה למטפלים ברפואה סינית, ובתהליך ההסמכה
   . שמקיימת האגודה ותוצאותיהם

  
במידה . ב ידיעתוומדויק לפי מיטנכון ידו - עלהצהרת המועמד כי כל המידע המסופק . ב

 האגודה שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממועמד את ,מסר מידע שאינו מדויקויי
  .הזכות להיבחן ואף לבטל את הסמכתו

  
כולל , הפרה של סודיות וטוהר המבחןאו כל / הבנת המועמד כי העתקה במבחן ו. ג

 הינן בגדר עבירה, פה- בכתב או בעל, העברה של שאלות או תכנים של המבחן
  .פלילית

  
כדי לבסס את , לפי מידת הצורך,  רשות לאגודה לקבל מידע נוסף מצד שלישימתן. ד

  .הזכאות להיבחן
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  ):לניגשים בפעם הראשונה(עלות המבחן 
 

  .  650₪ –עלות המבחן
  

התשלום נגבה רק אחרי שטופס הרשמה למבחן הסמכה התקבל במזכירות האגודה 
   .בחןולא מאוחר מתאריך סיום הרשמה למ

  
יהיה אשר עבר את כל חלקי המבחן  נבחן,כבונוס חד פעמי על ההשתתפות במבחן *

  . ללא תשלוםזכאי לחברות בת שנתיים באגודה
  

  : דרכי תשלום 
  

  .דרך קישור בטופס הרשמה למבחן באינטרנטתשלום  •
  

                המזכירות בטלפון תשלומים ללא ריבית 4עד  בכרטיס אשראיתשלום  •
054-6310070  

 

,      המחאות 4עד . בדואר רשום בלבד לשלוח יש המחאותאמצעות ב תשלום •
  . עד לתאריך מועד המבחןלתאריכים

  : על ההמחאות יש לרשום 
  האגודה הישראלית לריפוי סיני מסורתי : לכבוד
  26123:  מיקוד נווה גנים קריית מוצקין 2342. ד.ת: למשלוח המחאות ח " הנהכתובת

  .דואר רשום' ת המזכירות במייל מה מסנא לעדכן א
  

  . נא לפנות למזכירות בטלפון או במייל– העברה בנקאית אמצעותבתשלום  •
  
  
  

  
  : ' במועדי אעלות מבחן חוזר

  
  .₪ 150: העלות עבור כל פרק הינה

  
  
  

  : ההשלמותעלות מבחן מועד 
  

  .₪ 150: העלות עבור כל פרק הינה
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   :)נהלניגשים בפעם הראשו(דמי ביטול 
  

  . ₪ 200 עלות המבחנים כוללת בתוכה דמי הרשמה בסך
  

מועד  לפני עד שבועיים על ביטול הבקשה לגשת למבחן בכתבמועמד שיודיע לאגודה 
 ימי 30בתוך , דמי הרשמה ₪ 200פחות , יקבל החזר של הסכום אותו שילם, המבחן

  . עבודה ממועד קבלת ההודעה
  

. לא יקבל כל החזר כספי, הודיע על כך בזמןנבחן שהחליט שלא לגשת למבחן ולא 
   לרשותו תעמוד הזכות לגשת למועד הבא של המבחן בעלות של דמי הרשמה בסך

  .בלבד ₪ 200
  
  
  
  
  
  
  

 יום המבחן

  

  .סודיות 
  

חתימת המועמד על הבקשה לגשת למבחן ההסמכה מעידה על כך שהבין והכיר 
  : המובאות להלןבעובדות

  
    . האגודה הישראלית לריפוי סיני מסורתי הבלעדית שלההמבחן הינו בבעלות. א
  .ידי חוק זכויות יוצרים- תכני המבחן מוגנים על. ב
  לרבות , לשכפל או להעביר תכנים של המבחן בשום אמצעי שהוא, אין לצלם. ג

  .פה- שינון בעל    
  

 כולל, פי ניתוח סטטיסטי לאחר המבחן- עלשתתקבל בזמן המבחן או  עדות להעתקהכל 
ביטול תוצאות , פסילתו, הינה בסיס להפסקת המבחן, קבלה או העברה של מידע

פי שיקול דעתם הבלעדי של חברי וועדת - וזאת על, המבחן ואף ביטול ההסמכה
   .ההסמכה
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  :העתקה בזמן המבחן כוללת אך לא מוגבלת למעשים הבאים
  

הוראה  או המשך כתיבת המבחן לאחר שניתנה ה,התחלת המבחן לפני הזמן ←
  .להניח את העפרונות

  .פניה בדיבור לכל אדם מלבד הבוחן בתוך חדר המבחן בזמן המבחן ←

  .תקשורת טלפונית או בכל אמצעי אלקטרוני אחר עם כל אדם בזמן המבחן ←

  .ניסיון להעתיק או העתקה מדף התשובות של נבחן אחר ←

  .חן אחר או העברת מידע לנבניסיון להעביר מידע ←

טלפונים , כרטיסיות, פתקים, )כולל דפי טיוטא(ייר כלשהם דפי נ, החזקת ספרים ←
  . בזמן המבחןאו כל מכשיר אלקטרוני אחר

  .כתיבה על כל חלק גוף או בגד או על השולחן לפני או בזמן המבחן ←

כולל חוברת המבחן ודף , את כל חלק של המבחן אל מחוץ לחדר המבחןהוצ ←
  .התשובות

  .פירוק חוברת המבחן בכל צורה שהיא ←

  . מכל סיבה שהיאללא רשותציאה מהחדר י ←

כולל שינון שאלות ,בזמן או אחרי המבחן, העברת תכני המבחן לכל אדם לפני ←
   .פה- בעל

  
  

  .כספו של מועמד שהפר את כללי סודיות המבחן לא יוחזר
  
  

  .זמן הגעה
  

  ". אישור להיבחן" ה טופסשעה שתצוין על גבידיוק בלמקום המבחן ביש להגיע 
  .מציאת חניה, זמן מציאת מקום המבחן, בון פקקי תנועה אפשרייםקחו בחשאנא 

  . המבחנים יחלו בדיוק בשעה הנקובה ולא תתאפשר כניסת מאחרים
 בחן שיסיים פרק מסוים יוכל לצאת אל מחוץ לחדר המבחן עד תחילתו של הפרק הבא

  . אך עליו להתייצב בחדר בדיוק בשעת תחילת הפרק הבא
  .לא תתאפשר כניסת מאחרים, כאמור. חןאין להתרחק ממקום המב

  
  

  .ציוד אישי
 

קלמרים ומיני , טלפונים (אסור להביא לשולחן המבחן דבר מלבד אוכל ובקבוק מים
  . )פריטים אישיים נוספים נשארים בתיקים

  
  .  שיוקצה לשםמקוםבתיקים להשאיר את ה  כי יש הבוחניםבתחילת המבחן יציינו

לפני תחילת מ כבוי בבקשה לוודא שהוא, לולאריאם ישנו בתיק מכשיר טלפון ס
   .שה לתיקיםלא תתאפשר גיבזמן המבחן  . ועד סיומוהמבחן

  .אחראית לגניבה או אבדן חפצים אישיים במהלך המבחןאינה האגודה 
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  . ידי הבוחנים- עפרונות יסופקו לנבחנים על

  . מותר להשתמש בחוברת המבחן בלבד כדפי טיוטא
שאינו מרעיש מי שצריך שעון נוסף יכול לענוד שעון יד .  בשעון קירחדרי המבחן מצוידים

  . לא יתאפשר שימוש בשעון הטלפון הסלולארי או בכל שעון אחר. בשום צורה
  
  
  
  

 .תעודה מזהה

  
  : יתקבלו אך ורק מסמכי הזיהוי הבאים. יש להביא תעודה מזהה אחת

  .בתוקףרישיון נהיגה עם תמונה עדכנית או דרכון , תעודת זהות
  
  
  

 .משגיחים

  
אך הם יכולים לסייע ,  לענות על שום שאלה הקשורה בתוכן המבחןמשגיחיםלאסור 

יש להישמע להוראות הבוחנים בתוך חדר המבחן . בהבנת הוראות או נהלי המבחן
  .ומחוצה לו

  
  
  

  .מזון ושתייה, הפסקות
 

  . בזמן ההפסקות מומלץ שלא להתרחק מאתר המבחן
   .ץ לחדר המבחןכיבוד קל יוצב מחו

  
אך מתוך התחשבות בחבריכם אנא הימנעו מהבאת , מותר לאכול בתוך חדר המבחן

נבחן שיבחר לאכול שלא . מזון עטוף בעטיפות נייר מרשרשות או בעל ריחות חזקים
  . הדבר יעשה על חשבון זמן המבחן שלו, בזמן ההפסקה

  
הפסקות אלה . עשית בליוויםהיציאה לשירותים בזמן המבחן מותנית באישור הבוחנים ונ

השעון לא עוצר מלכת אם בחרת לאכול או , במילים אחרות. הינן על חשבון זמן המבחן
  .לצאת לשירותים בזמן המבחן

  
  

 שעת המבחן והקצאת זמנים

  
 1-2מספר  יםראה עמוד
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   סימון תשובה נכונה
  

רת  בריבוע המתאים בדף התשובות בעזXאת התשובה הנכונה בלבד יש לסמן ב 
תשובה לכל שאלה , למען הסר ספק. כלי הכתיבה הניתן לכם עם קבלת המבחן

אם יש לכם הערות או השגות על השאלה והתשובות המוצעות . נכונה אחת בלבד
שאלה ללא סימון כלל . בתחתית עמוד התשובותבכתב יד ציין זאת אתם יכולים ל
 .)ף התשובות בתחתית דרה בכתב ידגם אם כתבתם עליה הע(ה תיספר כשגוי

     .שאלה עם יותר מסימן אחד בדף התשובות תיספר כשגויה
  

שאלה שאין עליה . אם אינך בטוח בתשובה לשאלה כלשהי מומלץ לנחש ניחוש מושכל
  . בלבד מתבסס על מספר התשובות הנכונותהציון. תשובה תיספר כשגויהשום 

  
  .  ממושךמומלץ שלא להתעכב על שאלה שלדעתך הינה בעייתית למשך זמן

  
יש לדווח על כך ) רעשים שמפריעים וכדומה(אם ישנה בעיה כלשהי באתר המבחן 

  .לבוחנים מיד
  
  

  וחישוב הציוניםתהליך פיתוח המבחן

  
  

המרכז ידי - התהליך כולו מלווה על. זמן ומחשבה, המבחן הושקעו מאמציםבפיתוח 
ומטריות ובחינות הגוף האחראי על כתיבת הבחינות הפסיכ, הארצי לבחינות והערכה

  . ידע ומיון נוספות
  

כל . צוות כותבים המורכב מאנשי מקצוע ומורים מיומנים שקד על כתיבת שאלות המבחן
, ידי לפחות שלשה אנשי מקצוע מתאימים כדי להבטיח דיוק- עלואושרה שאלה נקראה 

  .תוקף ומהימנות
  

 של שאלות עליהן מגדיר אחוז מסויםעות הליך סטטיסטי ה נעשה באמצחישוב התוצאות
   .לי נדרשאענות נכון בכדי להוכיח ידע מינימיש ל

  
המבחן הינם בצורת  לכן תוצאות. מטרת המבחן לשקף יכולת מקצועית ולא מצוינות

 פרקים/ פרקה  המבחן מהםמד בדרישותמועמד שלא עהאגודה תיידע . לא עובר/ עובר
 . על אותו פרק בלבדאי עמידה בדרישות אחד בפרקים יחייב חזרה  .אותם לא עבר

  . ממועד המבחן וחציחודשלמועמדים בתוך במייל  המבחן ישלחו תוצאות
  

ים אותם לא / תינתן אפשרות לראות את החלקנבחן שלא עמד בדרישות המבחןל: ערעור
גיש ערעור בכתב  במעמד זה ניתן לה.עם מזכירות האגודההדבר יעשה בתיאום מראש . עבר

ההיגוי ותשובה תישלח י צוות וועדת " הערעור ייבדק ע.שיועבר לועדת המבחן של ועד האגודה
  .חל איסור לתעד את השאלות במבחן בשום צורה שהיא במעמד זה.  יום14לנבחן בתוך 
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 בחינה חוזרת 

  
  

  .  לגשת למועד המבחן הבאהיה רשאינבחן שלא עמד בדרישות המבחן י
  

ת ומזכירבניתן לקבל את המידע לגבי ההרשמה והתשלום : למבחן חוזרשניגשים מועמדים 
  il.org.tcmisrael@olga או במייל 6310070-054בטלפון , האגודה

  
   . של המבחןלמועד ההשלמות פרק אחד או שניים בלבד יהיה זכאי לגשתמי שלא עבר 

    
  

 חברות באגודה הסמכה ו

  
  

 ואסור למועמד להציג עצמו ,עמידה בדרישות המבחן לא מזכה באופן אוטומטי בהסמכה
   .קבלת תעודת ההסמכהכמוסמך עד 

  
  :הזכאות להסמכה מורכבת מהקריטריונים הבאים

  
  .עמידה בדרישות מבחן ההסמכה. 1
  
  :חתימה על טופס שבועה והצהרת מטפל תוך התחייבות כימילוי ו. 2
  

בביטוח רשלנות מקצועית בתוקף וכי ללא , וע לי כי האגודה מחייבת מטפל מוכריד •
 . ביטוח שכזה לא אהיה מוגן משפטית על ידי האגודה במקרה של תביעה נגדי

 

הנני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של  •
 .ושל מוסדותיה המוסמכים והנבחריםהאגודה 

 

 . בטלפון ובקטגוריה מקצועית, וח על כל שינוי בכתובתה לדו\חובת החבר •
  

  תעודת ההסמכהיהיה המועמד זכאי לקבל את ל"שימולאו הדרישות הנ רק לאחר
  . מן המנייןיהפוך אוטומטית לחבר באגודהו
  

 ציון תארים אקדמיים בתעודות המוענקות על ידי האגודה

  
  , דמי של מקבל התעודה תוארו האקיצויןבכל תעודה המוענקת על ידי האגודה 

  . במידה ומקבל התעודה יציין זאת בבקשה למזכירות האגודה
על מקבל התעודה המעוניין בציון תוארו האקדמי להמציא למזכירות האגודה העתק של 

  .התעודה האקדמית הרלוונטית
  כך למשל תואר דוקטור לרפואה יירשם ,  התואר האקדמי המלאיצויןבתעודה 
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  .'וכו" PHD 'דר" למשל תואר דוקטור במקצוע אחר כאו    "MD 'דר" כ
  

פרטים . המקצועיים של האגודה טקסי חלוקת תעודות ההסמכה יתקיימו במהלך הכנסים
  .  נוספים באתר האגודה

  .  יש לחדש את ההסמכה שבסיומןשנתייםההסמכה תקפה למשך 
  

סורתי מותנית  ההצטרפות לאגודה הישראלית לריפוי סיני מ2008 בנובמבר 1 - החל מה
  .בהשלמת הליך ההסמכה

  
  

 מדיניות והליכים משמעתיים

  
  

האגודה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בהליכים משמעתיים כנגד המטפלים 
הכוללים אך לא מוגבלים לדרישה לשעות השתלמות מקצועית , ידה- המוסמכים על

חזירה רכוש האגודה ויש להההסמכה מטעם האגודה היא תעודת . וביטול ההסמכה
  .במקרה של ביטול ההסמכה

  
  :עילה לעמידה בפני הליכים משמעתיים

  

 התנהגות לא אתית •
 

  :אך לא מוגבלת ל, הכוללת, הפרת קוד האתיקה למטפלים ברפואה סינית
 

ון להשיג תעודת  או ניסיאו כוזב בקשר להסמכה מטעם האגודהמתן מידע מטעה  ←
  .הסמכה במרמה

  .או סטאטוס ההסמכה/ניסיון ו, הכשרה, להמתן מידע מטעה או כוזב לגבי השכ ←

מטופל ובתוך - ת כל עוד קיים קשר מטפל/קיום קשר רומנטי או מיני עם מטופל ←
  .שלשה חודשים מסיום הטיפולים

  .העתקה או ניסיון העתקה במבחן ההסמכה ←

מקצועי , כל הפרה של סטנדרטים מקצועיים הקשורים בשמירה על טיפול בטוח ←
  .סורתיתוהולם ברפואה סינית מ

  
  

 חוסר יכולת •
  .התנהגות המעידה על חוסר ידע או על כישלון בשמירה על כללי המקצוע

  
  

 פגיעה בכושר השיפוט •
חוסר יכולת לטפל ברפואה סינית בצורה בטוחה והולמת כתוצאה משימוש בסמים 

  . או כתוצאה מפגיעה פיזית או נפשית, או אלכוהול
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 אינפורמציה כללית

  

 לאגודה על כתבבעל המועמדים להסמכה להודיע : םשינוי בפרטים האישיי •
את ). ל"כתובת דוא, מספר טלפון, כתובת(כל שינוי בפרטים האישיים 

 il.org.tcmisrael@olgaבמייל למזכירות האגודה ההודעה יש לשלוח 
 

כבדת את פרטיות האגודה הישראלית לריפוי סיני מסורתי מ: סודיות •
כל החומרים שיתקבלו במסגרת . המועמדים להסמכה והמטפלים המוסמכים

למעט אם , הם חסויים, כמו גם תוצאות מבחן ההסמכה, תהליך ההסמכה
או אם ישנה דרישה , יתקבל אישור מפורש מהמועמד לחשוף את המידע

 .   י חוק"לעשות זאת עפ
 תהליך הבקשה לגשת האגודה לא מחזירה מסמכים שהתקבלו במסגרת

  . למבחן ותהליך ההסמכה
חתימת המועמד על הבקשה לגשת למבחן נותנת רשות לאגודה לקבל מידע 

כדי לבסס את , לפי מידת הצורך, )למשל בתי הספר(נוסף מצד שלישי 
  .הזכאות לגשת למבחן ולקבלת ההסמכה

 

 פרטים אישיים באתר  פרסוםמציעה כשירות לחברי האגודההאגודה  •
.  שינוי בפרטיםעל המטפלים המוסמכים לעדכן את האגודה בכל - דה האגו

. י המטפלים המוסמכים"האגודה אינה אחראית למידע לא נכון שניתן לה ע
האגודה שומרת לעצמה את , במידה ומטפל מוסמך עומד לדין משמעתי

 . הזכות לפרסם את תוצאותיו של הליך משמעתי זה
 

  

  :הבהרה
ים להסמכה להתעדכן בדרישות האגודה לגבי מבחן זוהי אחריותם של המועמד

מועדי המבחן ומועדי ההרשמה .  תהליך ההסמכה וחידוש ההסמכה,ההסמכה
כמו גם כל שינוי שיעשה , )il.org.tcmisrael.www(יפורסמו באתר האגודה 

  . וחידוש ההסמכהתהליכי ההסמכה, במדיניות האגודה לגבי המבחן
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  קוד האתיקה למטפלים ברפואה סינית

  

  
פי -ידי האגודה לטפל ברפואה סינית מסכימים לנהוג על-מטפלים המוסמכים על

  .קוד האתיקה של האגודה הישראלית לריפוי סיני מסורתי

  
 המטפל חובות ואחריות

  
ל ולסייע לאנשים בשיפור בעל מקצוע שלמד וקיבל הסמכה לטפ ברפואה סינית הוא המטפל

חייב לדאוג לשרת בצורה הטובה ביותר  המטפל ,למלא משימה זו על מנת. ובשימור בריאותם
 העיקרית של המטרה .טיפול מקצועי כפי שנדרש במסגרת מקצוע הרפואה הסינית ולספק

חייב להיות מודע  המטפל .למזור של המטופל והמחויבות well being היא רווחתו המטפל
. הקוד האתי מתחלק לשלושה חלקים .והמקצוע הציבור, בות האתיות כלפי המטופללחו

השלישי מתייחס ;  לציבור השני מתייחס למחויבות; למחויבות למטופל הראשון מתייחס
  .למקצוע  למחויבות

  
 
 למטופל מחויבות .1

. לאשר טובתו חייבת להיות בראש מעיניו של המטפ ,חובתו העיקרית של המטפל היא למטופל
  :הן החובות שחלות על המטפל

  
 

 הכשרה .1.1

 וניסיון מתאימים על מנת לספק טיפול מקצועי המטפל חייב להיות בעל השכלה  )א
המטפל יגביל את טיפולו לתחומים שבהם קיבל הכשרה ותעודה . ברפואה סינית
 .שיקבע על ידי גורמי הרישוי והסמכה המוסכמים וישתנו מעת לעת מקצועית כפי

 יות מעודכן בתחומו על פי הקרדיטציה שתומלץ מעת לעת על ידיעל המטפל לה )ב
 .הגורמים המקצועיים

מעל היכולת המקצועית שלו או הוא  כאשר המטפל מרגיש שנושא הטיפול הוא )ג
למטפל בכיר יותר או בעל  יש להתייעץ או להפנות את המטופל ,חסר ניסיון בנושא

את הטיפול   מנת לספק למטופלוזאת על, ניסיון בנושא או לשיטת טיפול אחרת
 .הטוב ביותר שניתן לקבל

 .את ביטחון ובריאות המטופל בדרך המבטיחה  המטפל חייב לפעול )ד
או נפשיות המונעות /לטפל כאשר הוא סובל ממגבלות פיזיות ו המטפל יפסיק )ה

 .בטוח ממנו את היכולת לטפל באופן
אשר יכולה , מטפל אחר שלמטפל אשר נודע לו על מגבלה נפשית או גופנית  )ו

אשר תמונה  אתיקה/ ימליץ לו לפנות לועדת הבריאות ,לסכן את יכולתו כמטפל
 הועדה. הוא מחויב לדווח לאותה ועדה כדי למנוע נזק למטופלים. מטעם האגודה

 תוכל לשקול המלצות בהתאם
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  קבלת המטופל .1.2
 .המטופל של הערכה יסודית לגבי מצבו הבריאותי על המטפל לבצע  )א
 .המטופל יש לבצע תשאול מלא לגבי ההיסטוריה הרפואית של )ב
הטיפול ומספר הטיפולים  משך, המטפל יסביר למטופל את תוכנית הטיפולים )ג

תופעות  כמו כן המטופל יקבל הסבר על. אותם יידרש על מנת לראות שינוי
  .שיכולות להיווצר מהטיפול

  .נוגע לסודיות וביטחון המטופלחוק זכויות החולה ב המטפל חייב לפעול לפי )ד
המטפל חייב לייעץ למטופל לפי השיקולים , המטופל נמצא בטיפול אחר כאשר )ה

הטיפול ברפואה סינית מתאים בזמן שהמטופל נמצא   האם המקצועיים שלו
   .במסגרת טיפולית אחרת

 הוא רשאי לשלב,  במקצוע טיפולי אחר אם המטפל קיבל הכשרה ותעודה )ו
 .הנוסף ולפי כללי המקצוע,  אחרים רק לאחר הסבר והסכמתו של המטופלטיפולים

אסיסטנט , כגון מתלמד אדם נוסף בחדר הטיפולים למטפל מותרת נוכחות של )ז
 פרט למוסדות רפואיים(או סטודנט רק לאחר קבלת הסכמתו של המטופל 

ביר להס חלה חובה על המטפל). ציבוריים וקליניקות בבתי ספר לרפואה סינית
 .לגבי זכויות החולה ושמירה על סודיות רפואית לאדם הנוסף

 
  הפניות .1.3

כאשר לפי שיקולו המקצועי של המטפל ולטובת המטופל יש צורך להפנות   )א
המטפל .  להפנות את המטופל בהתאם  יש אצל מטפל אחר או לרופא לטיפול

 .הרלוואנטי למטפל אחר או לרופא בהתאם לדרישות המטופל יעביר את המידע
 מטפל ימליץ לכל מטופל לשקול לפנות לרופא מטפל לצורך אבחון או התייחסות )ב

מקומה של ההמלצה הוא לאפשר שיתוף פעולה עם . במקרה של בעיה רפואית
 . את ההמלצה זכותו של המטופל להיענות או לדחות .המערכת הרפואית

ת לגבי בזמן כלשהו מציע או שואל בקשר להמלצה או חוות דע אם המטופל )ג
. המטפל יפעיל את שיקולו המקצועי בנושא, אחר אבחנה או טיפול אצל מטפל

עם מומחה נוסף וישתף איתו  המטפל לא יביע הסתייגות להתייעצות נוספת
  .(second opinion) לפי בקשת המטופל, פעולה

  
  המטופל קשרים אישיים עם .1.4

מטפל ראשונה אלה אם כן ה למטפל אפשרות לטפל בקרוב משפחה מקרבה  )א
 .הטיפול הסיק שהקרבה למטופל לא תשפיע לטובה על תוצאות

מינית כלפי המטופל ויבצע  להתנהגות כללי המקצוע בנוגע המטפל ינהג לפי )ב
 .הטיפולי המקובלים בהליך מגע במטופל לפי הסטנדרטים

 שלכל  ובו כתוב, ברור במקום, בכניסה לחדר הטיפולים חייב להיות שלט )ג
 .לווה שישהה עמו בעת הטיפולמטופל הזכות למ

 יהיה חייב באישור בכתב מאחד) 18מתחת לגיל (הטיפול בקטינים  )ד
 נוכחות או הסכמה בכתב של  ובזמן הטיפול חובה, אפוטרופוס\ההורים

  .מבוגר אדם
בת זוג של /בן ,המטפל לא יכנס לקשר רומנטי או מיני מכל סוג עם מטופל )ה

 מטופל ועד שלושה- עוד קיים קשר של מטפלהמטופל או אדם רלוונטי אחר כל
  .חודשים אחרי גמר הטיפולים
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  שכר .1.5

המטפל יסביר למטופל את השכר שיידרש , תחילת הקשר הטיפולי עם מטופל לפני
אם חל שינוי בגובה השכר במהלך . צורת ואופן התשלום, הטיפולים ממנו עבור
על שינוי וגובה , י הבאלהודיע למטופל לפני מפגש טיפול המטפל אחראי, הטיפולים

  .השכר
  

  ניהול תיקים .1.6
   , המטפל ינהל תיק אישי לכל מטופל הכולל את הפרטים האישיים. א

 .והטיפולים האבחנות    
  .התיקים ינוהלו בצורה ברורה וקריאה .ב
  כפי שנדרש  שנים 7תיקי המטופלים יתויקו במקום בטוח ולתקופת זמן של  .ג

 .על פי החוק    
    לתיקי המטופלים לגבי  בעלי הגישה טפל להדריך את כלחובת המ. ד

 .המקצוע שמירת הסודיות הרפואית ונוהלי    
  לפני הצגת תיקו  על המטפל להודיע למטופל ולקבל ממנו אישור בכתב. ה

 .האישי מכל סיבה שהיא    
   להעביר עותק מלא או מכתב סיכום של התיק  קיימת חובה למטפל .ו

  .ויתור על סודיות  לגוף אחר כנגד טופס או, קשתולמטופל לפי ב   
  

 
 לציבור מחויבות .2

  
  וקידום פרסום .2.1

  , הפרסום יעשה ביושר. סינית המטפל רשאי לפרסם את עצמו כמטפל לרפואה .א
  המטפל הכשרה וניסיון, עם פרטים נכונים ומדויקים על תואר     

 
 ורישוי / רישום .2.2

    תארים , ניסיון, ים מדויקים על השכלתופרט המטפל ייתן רישוי/  בביצוע הרישום  .א
 .שנידרש במקצועות אחרים ובכל מידע אחר     

    שינוי חדש הרלוונטי  על כל רישוי/ חובת המטפל להודיע לרשויות הרישום  .ב
  .מקצועית תיק פלילי במשטרה או תביעה עקב רשלנות, למקצוע    
  
  אפליה .2.3

המטפל . גזע ולאום,  דת לעזרה בגיןתהיה שום אפליה מצד המטפל לכל הפונה  לא
  .ללכל מטופ לספק טיפול באיכות גבוהה  ישאף תמיד

  
  
  
  
  
 



 

  

  

  04-9541031: פקס  / 054-6310070' טל

 www.tcmisrael.org.il        olga@tcmisrael.org.il  
  

16  

 למקצוע מחויבות .3

  
  משמעתי לתהליך עזרה .3.1

מוסדות משמעתיים רשמיים או על ידי עמית  כאשר המטפל מתבקש לשתף פעולה עם
 המטפל ישתף פעולה כמיטב יכולתו ,למקצוע שנמצא תחת חקירה או העמדה לדין

  .וביושר
  
  הולמת דיווח על התנהגות בלתי .3.2

לסכן את ביטחונו  העלולה מטפל אחר על התנהגות בלתי הולמת של אם נודע למטפל
כך לועדת האתיקה של  חובת המטפל להודיע על ,האישי או בריאותו של מטופל

  .האגודה
  
  עזרה למקצוע .3.3

כאשר  . והמקצועהרפואה הסינית לקידום, לפי מידת היכולת שלו, המטפל צריך לעזור
הוא חייב , הרצאות לגופים מקצועיים או אמצעים אחרים, המטפל נחשף לתקשורת

  .בצורה המכובדת והטובה ביותר את המקצוע לייצג
  
   התנהגות כלפי עמית למקצוע .3.4

  .ובמקצועיות להתייחס לעמית למקצוע בכבוד על המטפל 
  
  מקצועי ביטוח .3.5
  .אין לטפל ללא ביטוח מקצועי 


