
  
  
  
  

  06.11.04  מס': הליך  מד"א תהליכי עבודהקובץ 

  22.10.2018מתאריך:   5מהדורה מס':   הפעלה    פרק:

  עמודים  14  מתוך  1  עמוד מס'  בשגרההפעלה   פרק משנה:
  

  עקרונות עבודת צוות אמבולנס
  

  
  כללי  .1
  

צוות אמבולנס. הליך עבודה   זה דן בדרכי העבודה של 
  
  

  המטרה  .2
  

צוות אמבולנס במד"א.  2.1   לקבוע שיטה אחידה לעבודת 
  

ולבעלי תפקידים אחרים - חובש רפואת חירוםלהבהיר ל  2.2 נהג האמבולנס 
  בצוות, תפקידיהם, סמכויותיהם וחובותיהם.

  
  
  רותהגד  .3
  

נהג - חובש רפואת חירום  3.1
  -  אמבולנס

"א, במד חובש רפואת חירוםסיים קורס 
הוסמך לנהוג באמבולנס ע"י קצין בטיחות 

מאת  102בתעבורה של מד"א, קיבל היתר 
י ואושרה העסקתו כעובד ע"י  רשות הרישו

 מח' ע"י, או כמתנדב משאבי אנושמח' 
  מתנדבים.

  
חירום ככלל ראש הצוות  - ראש צוות  .3.2  - הוא חובש רפואת 

נהג אמבולנס למעט מקרים בהם נוכח 
במשימה פראמדיק או אחר שהשתבץ כראש 

  צוות במערכת השליטה והבקרה.
  

  
3.3  

  
 חובש רפואת חירום

  -  מלווה

  
במד"א  חובש רפואת חירוםסיים קורס 

מח' משאבי  ואושרה העסקתו כעובד ע"י 
 לתהליכי העבודה , או כמתנדב בהתאם אנוש

  מתנדבים. של מח'
      

ומפעיל את האמבולנס והכולל   -  צוות אמבולנס  3.4 צוות המאייש 
נהג אמבולנס ובמידת - חובש רפואת חירום

צוות שניהאפשר  אנשי  3. לכל היותר איש 
נהג - חובש רפואת חירוםצוות בנוסף ל

  האמבולנס.
  

      
רכב מד"א מסוג אמבולנס, תקין מבחינה   -  אמבולנס כשיר  3.5

כנית, מצויד בהתאם לתקן מד"א, מתודלק מ
  ונקי.
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  תפקידי צוות אמבולנס  .4
  

מ  4.1 הנדרשת עפ"י הנחיות לצאת  ידית לאירוע ולהגיע למקום בדחיפות 
  .מרחביההמוקד 

  
ו,  בהתאם להכשרתו מטופלל סיוע רפואילהגיש   4.2 ולפנות את ולסמכויותי

י. מטופלה נו   ליעד הפי
  

וי.להיות נוכח באי  4.3   רועים ציבוריים וזמין למתן שירותי ע"ר ופינ
  

נושא כנדרש בהנחיות, בהוראות, בחוזרים  4.4  ,לפעול במסגרת תפקידו בכל 
  המתעדכנים מעת לעת ובהשתלמויות תקופתיות. בתהליכי עבודה

  
  הוראות כלליות לאיש צוות אמבולנס  4.5

  
4.5 ן, כללי אתיקה   1. כי עביפעל עפ"י כל חיקוק ודי   .ודהותהלי

  
  4.5 על הופעה נקיה ומסודרת  2.    .יקפיד 

  
  4.5 ותקנייםיבוא לעבודה   3.    .במדי מד"א מלאים 

  
4.5 רשאי לבצע שינוי   4. יתייצב למשמרתו עפ"י סידור עבודה. אינו 

בתפקיד לדוגמא:  בסידור עבודתו (במשמרת, בחלקי משמרת, או 
ה) מלוו חובש רפואת חירוםנהג אמבולנס ל- חובש רפואת חירוםמ

ר.   אלא באישור הממונה הישי
  

4.5 לע  5. לפני תחילת המשמרת 10בודה יגיע   מרחביידווח למוקד ה, דקות 
  .וישתבץ לעבודה במכשיר הטאבלט על התייצבותו לעבודה

  
4.5 בכל האמצעים  מרחבייהיה זמין לקבלת הוראות מהמוקד ה  6.

  העומדים לרשותו.
    

4.5 ות מיידית לכל קריאה ובנעליו נכון להיענ במדי מד"איישאר   7.
  במהלך משמרתו.

  
4.5 .8   , דור העבודה) יסיים את משמרתו רק לאחר הופעת מחליפו (עפ"י סי

נסיעה אליה שוגר (גם אם היא חורגת מתחום משמרתו)  בתום 
  מלא.בתחנה וכשסד"כ המשמרת המחליפה 

  
4.5 הוסמכו לכך (ראה "  9. מס'  הליך עבודהלא ימסור מידע לגורמים שלא 

01.01.04 – . ופרסום ברבים")   איסור מסירת ידיעות 
  

4.5 ונים תקופתיים, יהיה בקיא   10. הליכי בישתתף בהשתלמויות וריענ
  .למרחבוהמיוחדים  הליכי עבודהובדתו הקשורים לעבו עבודה
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  סמכויות צוות אמבולנס  .5
  

בהתאם  ועלת שיקול דעת לצורך ביצוע תפקידלקבל החלטות תוך הפ  5.1
  להכשרתו ובכפוף להוראות ולהנחיות.

  
נושא באחריות לעבודת הצוות - חובש רפואת חירום  5.2 נהג האמבולנס 

(אם נמנה פאראמדיק הוא ישא באחריות  –בצוות  כמתחייב מהמקרה 
, לרישום בטופס  וי הרפואילטיפול הרפואי .ולאופן הפינ (  

  
עפ"י  מרחבינהג אמבולנס רשאי לבקש מהמוקד ה- חובש רפואת חירום  5.3

נוסף ו/או צוות בכיר ממנו  ין וחומרת המקרה, סיוע של צוות מד"א  העני
גורמי הצלה אחרים, כמו: משטרה,  ) ו/או סיוע של  , חב' חשמל, הכב"(נט"ן

וי    .)הקולט המתקן הרפואי בהיטס ו/או ליידע אתוחילוץ פינ
  

נפגעים, - נהג אמבולנס הראשון שהגיע לאירוע רב- חובש רפואת חירום  5.4
צוותי מד"א באירוע ויפעל כמתחייב בתורת ההפעלה  ייטול את הפיקוד על 

.   באר"ן
  
  
  הוראות מיוחדות לנוהג באמבולנס  .6
  

רהנעת אמבולנס   6.1 שיון מתאים) הינה עבירה יללא היתר מאת רשות הרישוי (
(א) לתקנות התעבורה. אחריות למילוי תקנה זו  190על החוק לפי תקנה 

נו הנוהג באמבולנס.   חלה על מי שהשליטה על הרכב בידו, דהיי
  

על נהיגה ברכב במקרים שלהלן:  6.2   תקנות התעבורה אוסרות 
  

6.2 ינהג אדם ברכב אלא אם ה  1. וא בקי בהפעלתו ובשימוש בו" "לא 
.25(תקנה  (  

  
6.2   ):26"אדם שמתקיים בו אחד מאלה לא ינהג רכב" (תקנה   2.

  
עוברי דרך.  א.   הוא שרוי במצב העלול לסכן 

הוא נתון תחת השפעת משקאות משכרים או סמים משכרים   ב.
.   (גם תרופות)

נפשו   ג. הוא אינו מסוגל לנהוג ברכב בביטחון סביר מחמת מצב 
. או גופני   מחמת חולשה או ליקוי 

הוא במצב השולל ממנו את השליטה ברכב או את ראיית   ד.
  הדרך והתנועה בה.

  
6.2 ינהג אדם רכב כשהרכב נמצא במצב העלול לסכן עוברי דרך"   3. "לא 

. 27(תקנה  (   א'
  

6.2 ו,   4. ציודו, אביזרי ינהג אדם רכב אלא אם מבנהו של הרכב,  "לא 
ו, ה ם בהתאם להוראות הפקודה או תקנות סימונו ונשיאת מטענ

. 27אלה, לרבות תנאים בהיתר וברשיון" (תקנה    ב')
  

הנוהג באמבולנס חייב להיות בקי בהפעלת המערכות הייחודיות לאמבולנס   6.3
.   (קשר, סירנה/כריזה, תאורת חירום וכיו"ב)

  
כשהוא משמיע אזעקה (סירנה) והפנס   6.4 אמבולנס נחשב כרכב ביטחון רק 

פועל (תקנה האדו . 95ם    לתקנות התעבורה)
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נהג אמבולנס רשאי להפעיל פנס אדום וצופר אזעקה - חובש רפואת חירום  

ני להצלת חיים   :/למניעת נכותכשהשימוש בהם יביא לחיסכון בזמן החיו
  

6.4 בדרך אל מקום האירוע בנסיעה שהוגדרה כ"נסיעה דחופה" ע"י   1.
  עובד מוקד.- חובש

  
6.4 י  2. וי דחוף ממקום האירוע לביה"ח במקרים בהם קי צורך בפינ ם 

  כגון:
  

נויים  א.     במצב הכרה שי
  

נשימה.  ב.   קשיי 
  
  .בחשד למקור לבבי כאבים ו/או לחץ בחזה  ג.
  

  הלם.מצבי   ד.
  

ו ניתן לשליטה.  ה.   דימום שאינ
  
.   .רב מערכתיתחבלה   ו
  
.   טביעה.לאחר   ז
  

  .חשד לתגובה אנאפילקטית  ט. 
  
ונייםנרחבות/כוו כוויות  .י   .יות באיברים חי
  
  .מצבי חירום מילדותיים  .אי
  

ילדים.  . יב   מצבי חרום רפואיים ברפואת 
  
נוכח   .גי מקרים בהם במקום האירוע או באמבולנס 

וי.   רופא/פאראמדיק, שקובעים את דחיפות הפינ
  

י  להערכת ראש הצוות קיצורמקרה אחר בו כל   .יד זמן הפינו
  .מטופלההפרוגנוזה של לגבי  משמעותיהוא 

  
  

), רשאי   6.5 נהג אמבולנס - חירוםהחובש רפואת בנסיעה דחופה (כרכב ביטחון
  ):94(לפי תקנה 

  
6.5 או   1. שלא בהתאם להוראות שניתנו  העמיד את האמבולנסללהחנות 

פי דין.   על 
  

6.5 י רמזור אדום ובלבד שעצר עצירה מוחלטת לפני חציית   2. לעבור על פנ
  הצומת.

  
6.5   ירות המותרת.לעבור על המה  3.

  
6.5 הנסיעה ואת הפניות הלעבור על   4. ווני  הוראות המגבילות את כי

  לכיוונים מסוימים.
  

יעשה כן, אלא במידה הדרושה למילוי תפקידו ותוך כדי נקיטת    אולם, לא 
בעוברי דרך או רכוש.   אמצעי זהירות, על מנת למנוע סיכון או פגיעה 
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נהג - חובש רפואת חירוםלטת לההיתר הנ"ל אינו מקנה חסינות מוח  6.6
אמבולנס. נהג שיעבור על כללי הזהירות המתחייבים מהוראות החוק 

והתקנות, הן הכלליות והן המיוחדות לגבי המקרה, עלול להימצא אשם 
  בדין בהתאם לחומרת העבירה.

  
נהג האמבולנס הינו - חובש רפואת חירוםבעת נהיגה (כולל בנסיעה דחופה)   6.7

  לעיל. 5.2בכפוף לאמור בס'  לאמבולנסהאחראי הבלעדי 
בהתאם לחוקי התנועה, מעורבות אמבולנס בתאונה הנגרמת בעת נסיעה   6.8

דחופה כרכב ביטחון (עם צופר אזעקה ופנס אדום) נחשבת למרות הכל, 
  כתאונה רגילה.

  
נהג - חובש רפואת חירוםבמעורבות אמבולנס בתאונת דרכים, יפעל   6.9

"תביעות בגין תאונת  – 04.05.21מס'  עבודה הליךהאמבולנס בהתאם ל
  .דרכים"

וי דחוף של    צורך בפינ יש  יפנה  מטופלאם  - חירוםהחובש רפואת מהמקום, 
אמבולנס המעורב בתאונה (אם אמצעות הב מטופלהנהג האמבולנס את 

  מצבו המכני מאפשר זאת).
  

יותר ממספר הנוסעים המורשים בהתאם לר  6.10 ו רשאי להסיע  שום הנהג אינ
ן הרכב.יבר   שיו

יושבים בבטחה, חגורים בחגורות בטיחות    לוודא שהנוסעים  על הנהג 
יותר מ   ).מטופלהאנשים ברכב (כולל  6 - ובסה"כ לא 

  
יוודא   6.11 נהג האמבולנס שכל הנוסעים - חובש רפואת חירוםבתחילת נסיעה, 

שבשכיבה חגור ברצועות  מטופלוהיושבים, חגורים בחגורות בטיחות 
נוספות). למיטה יש לקבע למיטה ברצועות  גב  גב (בשימוש בלוח  /לוח 

ההוראה אינה מחייבת את הצוות המטפל כשהחגורות מפריעות לביצוע 
וניות.   פעולות טיפוליות חי

  
  באמבולנס. ל איסור מוחלט על הסעת טרמפיסטיםח  6.12

  
הנהג לשוחח במכשיר טלפון סלולארי במהלך הנהיגה  6.13  חל איסור מוחלט על 

  ללא שימוש בדיבורית.
  

הנהג או כל נוסע אחר לעשן באמבולנס, לרבות בתא   6.14 חל איסור מוחלט על 
ן  . מטופלהנהג (גם במקרים בהם אי   ברכב)

  
- מפתחות הרכב בתוך האמבולנס (למעט באירוע רבאת ככלל, אין להשאיר   6.15

נהג - חובש רפואת חירוםאמבולנס במהלך משמרתו,  בחנייתנפגעים). 
ינעלו אמ באמצעים העומדים בולנס ינעל את הרכב. בסיום המשמרת 

  .למקומםויחזיר את המפתחות לרשותו 
  
  
  כשירות האמבולנס  .7
  

אמבולנס לכשירות הנהג - חירוםהחובש רפואת בעת מילוי תפקידו, אחראי   7.1
  .תכולתוולהאמבולנס בו הוא נוהג 

  
לפני  אמבולנס יוודא כשירותהנהג - חירוםהחובש רפואת   7.2 האמבולנס 

וכו':   תחילת משמרתו, לפני יציאתו לאבטחת אירוע 
  

7.2 לטופס בהתאם הנדרש  הציודכלל הימצאות ותקינות יבדוק את   1.
  הבדיקה.
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7.2    .ימלא בהתאם טופס "בדיקת אמבולנס בתחילת משמרת"  2.
  
  

י  7.4   אופן הטיפול בחוסר בציוד או בציוד לקו
  

7.4 נהג האמבולנס בתחילת משמרתו חוסר - חירוםהחובש רפואת גילה   1.
דווח  י) וי יתקן את הליקו י) ישלים את החוסר (או  בציוד (או ליקו

. –לממונה (בכתב  בתחילת משמרת")   ע"ג טופס "בדיקת אמבולנס 
  

7.4 אמבולנס את הציוד (או לא הנהג - חירוםהחובש רפואת לא השלים   2.
ועקב כך האמבולנס א ר,  י) כאמו ר, הצליח לתקן את הליקו ו כשי ינ

ידאג להחלפת האמבולנס, יציג שלט "בלתי תקין" בתוך האמבולנס 
להמשך  מרחביבמקביל לשמשה הקדמית ויעדכן מידית את המוקד ה

  הטיפול.
  

7.4 חירוםהשתמש   3. נהג אמבולנס בציוד מתכלה או איתר - חובש רפואת 
דווח מידית  תקלה במהלך משמרתו, הפוגעת בכשירות האמבולנס, י

) וידווח רחבימלמוקד ה יתקן את הליקוי (או  , ישלים את החוסר 
לממונה. אם לא הצליח להשלים את הציוד (או לתקן את התקלה), 

לעיל.   יפעל כאמור 
  

נהג באמבולנס בלתי כשיר לפעולה ו/או - חובש רפואת חירוםלא ינהג   7.5
ן  ואי שמוצב בו שלט "בלתי תקין" אלא רק לצורך הבאתו לכשירות, במידה 

  בטיחותי בהסעתו.סיכון 
  

המשמרת למלאי ך הלבמנהג האמבולנס לדאוג - חירוםהחובש רפואת על   7.6
ו ובמידה  את מלא לצורך, מתעורר הודלק מספיק לשם ביצוע משימותי

מיכל הדלק עם גמר הנסיעה כך שהרכב יהיה מוכן לנסיעה דחופה. בגמר 
על הנהג לוודא כי מיכל הדלק מלא.   המשמרת 

  
  
  שיטת עבודה  .8
  

הוראה לנסיעה   8.1 חובש יצא מיידית לאמבולנס.  –קיבל צוות האמבולנס 
רוע נהג האמבולנס יאשר - רפואת חירום אמצעים העומדים ביציאה לאי

  לרשותו לרבות באלחוט.
  

ב  8.2 אמצעים מקום האירוע, דחיפותו ופרטי המקרה יימסרו לצוות האמבולנס 
- חובשכפוף להוראות  . עד הגעתו למקום האירוע הצוותהעומדים לרשותו

יעשה  צוות האמבולנס  ולאיתורו.  עובד מוקד בכל הקשור לדחיפות המקרה 
  האירוע.זירת איתור לאת מירב המאמץ 

  
הרפואי בהתאם מו אל המקרה את הציוד יעל צוות האמבולנס לקחת ע  8.3

(לדוגמא  במקרה של יולדת –להנחיות אגף הרפואה  וציוד , )ערכת לידה 
רוע פח"ע בנלווה כמתחייב  ן)  –נסיבות האירוע (דוגמא: באי - אפוד מג

  .מרחביבהתאם למידע שקיבל מהמוקד ה
  
  

8.3   באחריות ראש הצוות לוודא כי נלקח הציוד הבא:   1.
  

 וערכת  – לכל מטופל ערכת החייאה, דפיברילטור חצי אוטומטי 
ילד המטופל. במקרים בהם חמצן ניידת (עפ"י הגדרת  הוא 
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לילדים יש לקחת ערכת אגר"פ) ערכת ובמידת הצורך,  החייאה 

  מיגון נגיפית.
  

 :ובנוסף
  גב, חבישה ובמידת הצורך ערכת  –(טראומה) לנפגע לוח 

  .מנייח ראש וצווארוןרצועות, 
  

 ערכת לידה– ליולדת.  
  

 אמבולנסהלוודא החזרת  ראש הצוותבתום הטיפול באחריות   
  .לכשירות

  
ולבטיחות סבירה של המטפ  8.4 והדאגה לביטחון  קודמת להגשת  מטופללים 

ון ו/או  –ע"ר  במידת הצורך על צוות האמבולנס להשתמש בציוד מיג
  להזעיק כוחות ביטחון אחרים.

יש להתחיל בטיפול הנדרש.   י ונטרול הסכנות,    רק לאחר זיהו
או    מטעמי בטיחות, אין להזיז בזירת אירוע פח"ע תיקים, תרמילים, 

  חפצים אישיים דומים.
  

במקום האירוע, אך אם ישנה סיוע רפואי אמבולנס יגיש צוות ה  8.5
נו יכול לטפל במקום, יפנה את  למרחק סביר שבו  מטופלהסכנה/הפרעה ואי

  לא תהיה סכנה/הפרעה ואז יבצע את הטיפול הנדרש.
  

וי, יקפיד צוות האמבולנס לשמור על כבודו, פרטיותו   8.6 במהלך הטיפול והפינ
  .מטופלשל ה רכושוו

  
יש לאפשר לו לטפל בכל   8.7  מטופלבמקרה שרופא נוכח במקום האירוע, 

נהג האמבולנס - חובש רפואת חירוםולנהוג עפ"י הנחיותיו המקצועיות. על 
ופרטיו האישיים (כולל מס' ר הוראות הרופא  ), לבקש ילרשום את  ן שיו

  באמבולנס. מטופלולהציע לו להתלוות ל הרפואיממנו לחתום בטופס 
  

רופא), יש לקבל את ראמבמקרה שפ  8.8 דיק נוכח במקום האירוע (ואין 
הנחיותיו המקצועיות והוא הנושא באחריות לטיפול, לרישום הרפואי 

וי  פינ   .מטופלהואופן 
  

צוות האמבולנס יפעל בשיתוף עם משטרת ישראל/צה"ל בכל מקרה של   8.9
  נוכחות המשטרה/צה"ל במקום האירוע.

  
 מרחבינהג אמבולנס מהמוקד ה- ת חירוםחובש רפואבמקרים שלהלן, יבקש   8.10

  להזעיק את משטרת ישראל לזירת האירוע:
  

  במקרה בו נשקפת סכנה לשלומם של אנשי צוות האמבולנס.  8.10.1
  

נפגעים. בתאונה  8.10.2   עם 
  

  בכל מקרה של חשד לאלימות/להתעללות.  8.10.3
  

נו ות ומו ,מוות לא טבעי ,בכל מקרה של חשד להתאבדות  8.10.4 שאי
  .במתקן רפואי

  
גורמי   8.10.5 בכל מקרה של אי יכולת להגיש עזרה (דירה נעולה, הימצאות 

ן,  מגלה ו חשד כי מטופל נמצא תחת השפעת אלכוהול או סמיםסיכו
.( ' ו וכו נוי לפי   התנגדות פעילה 
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 )במקום האירוע (כנדרש וכמתאפשר סיוע רפואיצוות האמבולנס יגיש   8.11
אים ביותר בהתאם להנחיות אגף הרפואה, ליעד המת מטופלהיפנה את ו

ו. יפנה את ו יחבור לנט"ן- ( לרבות  מצבו הרפואי של המטופל, ורצונ
בהתאם לשיקוליו המקצועיים (לרבות שיקולי זמן ומרחק)  מטופלה

  .מרחביוההנחיות שקיבל מהמוקד ה
  

חובש רפואת מלווה (או מלווה מקצועי אחר) יסייע ל חובש רפואת חירום  8.12
. במהלך מטופלה/נהג אמבולנס בהגשת ע"ר, ברישום ובהעברת וםחיר

ליד ה יישב בכל מקרה  וי    עד להגעתם ליעד.עליו , יטפל וישגיח מטופלהפינ
  

י  8.13   סירוב לקבלת טיפול/פינו
  

יש לפעול עפ"י    8.13.1 וי  : 45/91חוזר מס' בכל מקרה של סירוב טיפול פינ
נוי לבי"ח"." הגישה למטופל המסרב קבלת טיפול רפוא  י או פי

באוגדן וב הנחיות אגף הרפואה המתפרסמות מעת לעת 
  הפרוטוקולים.

  
גבי סא או יכתתבצע באמצעות   מטופלהעברת   8.14 גב ו/או במיטת לוח על 

האמבולנס (וחגירתו ברצועות) בצורה המקצועית המתאימה ביותר, 
שטח , תנאי הבעיה הרפואיתוסוג ה מטופלהכשהשיקול המנחה הוא מצב 

זאת  מטופלה. סרב מטופלובטיחות ה חובש רפואת להעברתו כנדרש, יציין 
  .רפואיה הדו"ח/נהג אמבולנס ע"ג חירום

  
לאמבולנס תעשה ע"י צוות האמבולנס תוך הקפדה  מטופלהרמה והעברת   8.15

  פיפה והרמה נכונה.ללי הבטיחות ועל כעל כ
  

, ידאג ביה"ח הקולטלמוקדמת הודעה  מצריך מטופלהבמקרים בהם מצב   8.16
או  מרחבינהג אמבולנס להעביר הודעה למוקד ה- חובש רפואת חירום

צוותי מד"א. ההודעה תכלול:  ישירות לביה"ח באמצעות אפליקציית 
ן, מצב ה גיל/מי וזמן  מטופלסוג/אופי המקרה,  (הכרה וסימנים חיוניים) 

  הגעה משוער.
  

צוות האמ מטופלהבהגעת   8.17 י, יעדכן  נו בולנס את הצוות המקבל על ליעד הפי
הצוות המקבל את חפצי מטופלמצבו של ה . כמו כן, יקפיד למסור לידי 

  .הרפואיטופס בויציין את שם מקבל החפצים   מטופלה

וינעל נהג האמבולנס את הרכב כשחזית האמבולנס   8.18 בגמר הנסיעה, יחנה 
ון היציאה.   תופנה לכיו

  
  

  הנחיות למקרים מיוחדים  .9
  

  החשוד כסובל מבעיה נפשית מטופל  9.1
  

9.1 כי   1. נו רשאי לקבוע  צוות אמבולנס אי סובל מבעיה  מטופלהאיש 
ן בבית חולים כללי, למעט: לפנותו לחדר מיו יש    נפשית, לכן, 

  ן בבי"ח פסיכיאטרי מטופלהביקש ולאחר  להעבירו לחדר מיו
  ;קבלת אישור הרופא במוקד הרפואי

  בי"ח פסיכיאטרי;/המשפחה הפניית רופא למטופלהבידי  

 ע"י פסיכיאטר מחוזי  הוראת בדיקה כפויה מטופלל ההוצא
ילווה ע"י שוטר . /אחים מאשפזיםוהוא    לבי"ח פסיכיאטרי
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9.1 חובש רפואת נמצא במצב של "אי שקט", ידרוש  מטופלהאם   2.
ווי מתאים (משפחה, נציג המוסד המפנה, - חירום נהג האמבולנס לי

.   משטרה)
  

כ  9.2   מצוי תחת השפעת אלכוהול או סמיםמטופל שחשוד 
  

9.2 מטופל שחשוד כמצוי תחת השפעת צוות אמבולנס הנקרא אל   1.
  ., יפנה אותו לבי"חאלכוהול או סמים

  
9.2 ואינו מאפשר את פבמידה והמטופל מגלה התנגדות    2. יופעילה  , יש ינו

הנחיותיו.    להתייעץ עם המוקד הרפואי ולקבל את 
  
  

  מדבקת המחלל חשד לחשיפה  9.3
  

החשוד או הידוע כחולה במחלה מדבקת  מטופלחשיפה לבכל מקרה של   
(איידס, דלקות כבד, דלקת קרום המוח, שחפת וכו') צוות האמבולנס 

דווח, כמפורט כל ינקוט ב : בהליך עבודה מס'אמצעי הזהירות, יטפל וי
צוות מד"א  - 07.07.01 , מדבקות" זיהומיות מחלותל"חשיפת איש 

גדן הפרוטוקולים.בהנחיות הוב   מתפרסמות מעת לעת במסגרת או
  

  
   נפטרים  9.4

  
הכרזה על מוות על ידי : "45/1/13יש לפעול בהתאם לחוזר מס' 

ת מגן דוד אדום בישראל ללא נוכחות רופא פאראמדיק באט"ן של אגוד
  "והוצאת הודעת פטירה

  
: 07.01.02 בהתאם להליך עבודה מס' - העברה מבי"ח אחד למשנהו  9.5

"העברת מטופל ממוסד רפואי אחד למשנהו באמצעות נט"ן/אמבולנס 
  מד"א"

  
צוותי באזור יהודה שומרון  תנועת צוותי מד"א  9.6 בהתאם להנחיות "תנועת 

)( "באיו"שמד"א  א'   .נספח 
  

ודיווח  .10   רישום 
  

על כל  מרחבינהג אמבולנס אחראי לדווח למוקד ה- חובש רפואת חירום  10.1
ו במהלך משמרתו , בהם: באמצעים העומדים לרשותו פרטי פעולותי

י, סך הק"מ  , תיאור המקרה (הקוד הרפואי) באירוע, יעד הפינו מיקומו
  ) וכדומה.טופס רפואייבות, שנסע, מספרי הטפסים שמילא (קבלה/התחי

  
הנוגעים - חובש רפואת חירום  10.2 נהג אמבולנס אחראי לרישום בטפסים 

  לעבודתו.
בכתב ברור, קריא ובעט.    את הפרטים הנדרשים במילוי הטפסים ירשום 

תיקון או מחיקה ברישומים ייעשו ע"י העברת קו ע"ג הנתונים השגויים 
הנכונים.   ורישום מחודש של הפרטים 

  
ימלא טופס בדיקת אמבולנס בתחילת - חובש רפואת חירום  10.3 נהג אמבולנס 

  ויעבירו לממונה. כל משמרת 
  

ימלא - חובש רפואת חירום  10.4 ו הגיע  אירועלכל  טופס רפואינהג אמבולנס  אלי
).(כולל: מקרה חבירה עם נט"ן  באירוע רב  והעברה מבי"ח אחד למשנהו
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וי  ן ופינ יש להשתמש בתג מיו  וליצור דוח רפואי ממוחשב נפגעיםנפגעים 

  סימון ורישום נפגעים באר"ן". -  06.17.04מס'  בהליך עבודהכמפורט ב"
  

אמבולנס ירשום את פרטי הנסיעה ביומן  נהג- חובש רפואת חירום  10.5
ניים) כל נסיעההאמבולנס בתום  . בגמר הדף ישלים פרטים (כולל סיכומי בי

  .המרחבויעביר העתק למינהלת 
  
  

  הפעלת הקשר האלחוטי  11
  

יקפיד על האזנה רצופה לתדר ה- חובש רפואת חירום   (למעט  מרחבינהג אמבולנס 
  כלהלן: אם נדרש אחרת). הדיבור בקשר יתבצע

  
כ  11.1 ימתין    שניות לפני תחילת הדיבור. 2 - לאחר הלחיצה על לחצן השידור 

  
  ידבר בקול רם ובבהירות.  11.2

  
ולבעלי תפקידים, ב"קוד   11.3 ישתמש ב"כינוי האלחוט" בקריאתו למוקדים 

לנט"ן או אמבולנס, ב"קוד רפואי" לת אור מצב ימבצעי" בקריאתו 
  .מטופלה

נויים וב   רשימות מעודכנות.השימוש בכי ייעשה עפ"י    קודים הנ"ל 
  

  .יקרא לנמען תחילה ויזדהה לאחר מכן בקוד המבצעי  11.4
  

יעדכן עניינית את המוקד בפרטי האירוע   11.5 ינסח הודעותיו בקצרה, 
  ובהתפתחויות בלתי צפויות הדורשות התערבות המוקד.

  
  ימנע מדיבור באלחוט לצרכים שאינם מבצעיים.  11.6

  
  

  
  שלום עבור השירותת  .12

  
ן לתת   12.1 ככלל בסיום הטיפול נוצרת התחייבות אוטומטית ע"י המערכת. אי

זו למטופל.   התחייבות 
  

וניתן אישור המוקד הרפואי   . 12.2 ליצור טפסים ממוחשבים  ן יכולת  ככל שאי
ולהעלות את הדוח ומספרו באמצעות  יש לצלם  י,  ליצירת דוח רפואי ידנ

ליצור קשר עם מוקד בקרת הטפסים אפליקציית צוותי מד"א  ובמקביל 
  .טים ויצירת התחייבות אוטומטיתהפרלצורך וידוא עדכונם של 

  
עובד זר ללא   12.3 נוי של תייר או  או  כיסוי של קופ"חככל שמדובר בטיפול/פי

י ולפעול בהתאם להליך  העברה יש לגבות את סכום החיוב במועד הפינו
נהג טיפול בתשלומים עבור נסיעת אגרה".  : "02.04.26עבודה מס' 

או  עלאמבולנס יגבה עפ"י "תעריף מזומן"  תשלום במזומן, בהמחאה, 
 יועבר שנגבההכסף  אשר תימסר למשלם. קבלה ויפיקבכרטיס אשראי 

ולא יאוחר    . המרחבממועד הגביה למינהלת  שעות 72מבתום המשמרת 
  

יקבל צוות האמבולנס תש  12.4   ר (טיפ) עבור השירות. בשום מקרה, לא 
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  תחולה ותוקף  .13

  
עובד הליך עבודה   על כל    .ותקף מעת פרסומו ומתנדבי מד"א יזה חל 

  
    

  נספחים  .14
  

ן הנחיות לתנועת צוותי מד"א באיו"ש - נספח א'     רענו
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  נספח א'

  אגף מבצעים                                                                                        
  קצין ביטחון ארצי                                                                                    
                                                                                    71-4300-2017-O  

  כ"ז בטבת תשע"ז                                                                                   
                                                                                        25.1.2017  

  לכבוד
  מנהלי מד"א

  
  שלום רב,

  
  באיו"ש רענון הנחיות לתנועת צוותי מד"אהנדון:                   

  
להעניק לו טיפול  למטופל, יחתור איש צוות להגיע במטופלככלל בקבלת פניה לטיפול 

  רפואי, ובמידת הצורך יפנה לביה"ח וזאת בהתחשב במגבלות הביטחון.   
  

חל איסור על צוותי מד"א לנוע בשטחי הרשות הפלשתינאית אלא אם התקבל אישור 
  אום גורמי הביטחון.ממנכ"ל/סמנכ"ל מבצעים וזאת באישור ובתי

  
ככלל לא יעצור איש צוות מד"א בצידי הדרך שלא למטרת פעילות מבצעית, פעילות רפואית 

  או עקב תקלה טכנית (אין לעצור לקניות, טיול וכו' במסגרת התפקיד). במטופללטיפול 
  

במקרים בהם קיים חשש לפגיעה באנשי הצוות יידע המוקד את אנשי הצוות בסיכונים 
  ויתאם ליווי בטחוני (צה"ל/משטרה/מג"ב) בטרם הגעה למקום האירוע. הקיימים

  
  צוותי מד"א המשוגרים למקרה בו קיים חשש לאירוע פח"ע יתמגנו באפוד מגן וקסדה.

  
בכל מקרה בו נתקל איש צוות מד"א באירוע חריג/בקשה לסיוע (גם אם אינו על רקע 

יוע ידווח מיידית למוקד המרחבי תוך רפואי) וביכולתו לסייע, בטרם ירד מהרכב להגיש ס
  ציון מיקומו המדויק ואופי המקרה. 

  
אם מתעורר חשדם של אנשי הצוות לניסיון לפגוע בהם, ימשיך חובש/נהג האמבולנס 

בנסיעה ולא יעצור, אך ידווח מיידית למוקד המרחבי על המקרה ויבקש שיגור למקום של 
  צוות ביטחון בישובים. גורמי בטחון כגון: משטרה/צה"ל/מג"ב וראשי

  
יזעיק עובד המוקד את  -במקרים שכאלו, אם ניתק הקשר במוקד המרחבי עם צוות מד"א 

גורמי הביטחון הנ"ל וידרוש מהם להגיע בדחיפות למקום האירוע, תוך ציון מיקומו המדויק 
  (במידת האפשר), החשד לפגיעה באנשי הצוות ופרטים רלוונטיים אחרים.

  
עובד המוקד המרחבי מיידית את מנהל המחוז/מרחב, ידווח לו על המקרה  במקביל, יעדכן

ובאישורו ישלח צוות נוסף (בעדיפות ברכב ממוגן ירי) עם סירנה ואור אדום לזירת האירוע. 
יש להביא לידיעת צוות זה את הסיכונים האפשריים, להנחותם להתמגן באפוד מגן וקסדה 

  וע רק אם אינם מזהים סכנה.ולהדגיש בפניהם שיתקרבו למקום האיר
  

  ככלל יש לנוע בהתאם להנחיות הביטחוניות של צה"ל/משטרה/מג"ב. 
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  פלשתינאי: מטופלהנחיות לפינוי 
  

מד"א באופן מיידי לביה"ח הקרוב/ייעודי ב לתהליכי העבודהדחוף יפונה בהתאם  מטופל
מחשש לפגיעה  בתחומי מדינת ישראל (אלא אם קיים איסור של גורמי הביטחון לפנותו

  באנשי הצוות כגון מחבל).
  

יבקש הצוות מהמוקד המרחבי לתאם  -לא דחוף ואם מתאפשר להמתין בהעברתו  מטופל
חבירה עם אמבולנס פלשתינאי או מצה"ל לפינויו לבתי החולים בשטחי הרשות 

  הפלשתינאית.
  

אל, תבוצע פלשתינאי, ממחסום צה"ל לבי"ח בישר מטופלהעברה מתוכננת (אלקטיבית) של 
  באמצעות אמבולנס מד"א, רק לאחר אישור ביטחוני ותיאום של מתאמת הפעולות באיו"ש.

  
  

  ביצוע סיור והכרת השטח בגזרת איו"ש ב בטיחות/ביטחון הנחיות
  

  תנועה בצירים:
בלבד. יוכן ציר נסיעה מראש ויבוצע ע"י  Cהסיורים יבוצעו בשטחי יהודה ושומרון באזור 

  יש לתת עדיפות לביצוע הסיור באור יום.  הגזרה. תהמכיר אאיש מד"א 
  סיור לילה באישור מנהל המרחב הרלוונטי.

  
  תיאומים: 

יבוצעו תיאומים מקדימים עם מנהל המרחב או סגנו, המוקד המרחבי, הממל"מ, אג"מ חמ"ל 
  .וחמ"ל ביטחון של המועצה הרלוונטית בגזרת הסיור צה"ל בגזרת הסיור

קיא בצירי התנועה ואמצעי הקשר והתקשורת ויעלה מול הסיור המוקד המרחבי יהיה ב
  בנקודות דיווח שיקבעו מראש.

  
  רכב: 

מומלץ לבצע את ככלל יש לנוע בהתאם להנחיות הביטחוניות של צה"ל/משטרה/מג"ב, 
  הסיורים ברכב ממוגן ירי.

  יש לבצע בדיקת תקינות וכשרות הרכב טרם היציאה.  -סיור ברכב מד"א 
  קת הימצאות ותקינות של האמצעים הקיימים ברכב כגון:תבוצע בדי

  , מפות, מים, אמצעי תאורה וכו'.      GPSפלאפון, מירס, קשר, מערכת 
  

  תדריך:
תדריך מקדים טרם היציאה לסיור יבוצע על ידי מנהל המרחב או סגנו, בדגש על צירי 

ש בהם כגון: מכשיר התנועה, הנחיות הבטיחות והביטחון, אמצעים הקיימים ברכב והשימו
  קשר מד"א, מכשיר קשר צה"לי (במידה וקיים) מירס, פלאפונים, ציוד עזרה ראשונה ומים. 

  
  

   הפרות סדר באיו"ש
  

בהתרחש אירוע הפרות סדר משמעותי, יידרשו צוותי מד"א לטפל ולפנות נפגעים הן מקרב 
  המתפרעים והן מקרב כוחות הביטחון.
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  בתיאום עם צה"ל/מ"י/מג"ב. טיפול ופינוי הנפגעים יתבצע

  
  איומים אפשריים:

  הפרות סדר רחבות היקף (כולל תרחישי קיצון ושימוש בנשק חם).
  חטיפת אנשי בטחון/אזרחים/צוותי מד"א ע"י מתפרעים.

  פגיעה ברכבי ההצלה של מד"א ובאנשי הצוות/ פגיעה כתוצאה מאמצעים לפיזור הפגנות.
דור פחי אשפה, מוקדי אש, נינג'ות מתכת, שמן, חסימת צירים/מחסומים מאולתרים: דר

  חוטי מתכת לרוחב הכביש וכו'.
  

  השיטה:
  תיאום מראש של נקודות לפריסת/חבירת הצוותים מחוץ לנקודות החיכוך.

ככלל: צוותי מד"א לא ייכנסו למוקדי החיכוך. צה"ל/מ"י יפנו את הנפגעים מהגזרות בהן 
  מראש לחבירה, טיפול ופינוי נפגעים.מתקיימות הפרות סדר לנקודות שיתואמו 

במקרים קיצוניים, במידה ונדרשת כניסת צוות מד"א לאזור ההתפרעות, יחליט מפקד מד"א 
האם צוותי מד"א ייכנסו לאזור והאם יידרש ליווי ביטחוני. מפקד מד"א יתאם כניסת 

וגן אם הצוותים עם הגורם הפוקד וינחה הצוותים בהתאם. עדיפות לבצע שימוש ברכב ממ
  קיים.

רכב הצלה שהותקף ע"י המון וכתוצאה מהפגיעה אינו יכול להמשיך במשימה (שבירת/ניפוץ 
שמשה וכו') ידווח למוקד המרחבי/מפקד מד"א, יפסיק נסיעתו ויעצור במקום בטוח. 

  המוקד/מפקד מד"א ישקלו שיגור רכב הצלה אחר.   
  ון באותו רכב הצלה.במידת האפשר, לא יפונו מתפרעים ואנשי כוחות הביטח

מנהל המרחב יוודא כי לאנשי הצוות בגדים עם שרוולים ארוכים, ובמידת הצורך יצטיידו 
  (מהמלאי הקיים במרחב) למקרה של פיזור גז מדמיע.ABEK עם   M 15 הצוותים במסיכות

  במידה ובאמבולנס מפונה אדם הכבול באזיקים יש לדרוש ליווי ביטחוני. 
די מד"א מזוהה כחלק מהמתפרעים, יפעל מפקד מד"א מיידית, במידה ואדם הלובש מ

  בתיאום עם מפקד צה"ל/משטרה/מג"ב, להרחקתו מהזירה.
  
     

  ב ב ר כ ה,                                                                                        
  חוטר אטיאס, תמ"ג                                                                                   

  קצין ביטחון ארצי                                                                                    
  :העתקים

  מנהל כללי
  משנה למנכ"ל

  סמנכ"ל מבצעים
  ראש אג"מ

  מטה
  סממ"ז דרום

  סגנים ועוזרים למנהלי המרחבים
  ים ארצימפקח מוקד

  קב"ט שרותי הדם
  פאראמדיקים סופרוויזרים

  פאראמדיקים אחראיים
  אחראי מוקדים

  אג"מ
  מוקד ארצי


