
 אגף רפואה 

  מס': חוזר חוזרים והוראות שעה

 22/05/19 מתאריך   רפואה :שם אגף/אזור

 פיילוט לעדכון שיטת שם החוזר:
ן  ההפעלה וסמכויות כונ

 .ידיתהתגובה המ

 עמודים 10 מתוך 1 עמוד מס'

 
 אגף רפואה 
 11–מאי–22 

 אל:

 רשימת תפוצה

 

 : ן שיטת ההפעלה וסמכויות כונן התגובה המיידית.הנדון  פיילוט לעדכו
 

 
 כללי

 
המענה מכלול כחלק אינטגראלי מ דיתתגובה מי מגן דוד אדום מפעיל מערך כונני .1

 ברמות הכשרה שונות עובדים ומתנדביםחרום. מערך זה כולל הלקריאות 

(, המתניידים באמצעות מגוון ורופאיםחובשים, חובשים בכירים, פראמדיקים )

. )אופנועים, רכבים חשמליים, אמבולנסים, ועוד(   רחב של אמצעים 

מופעל הלכה למעשה כנדבך "על תקני", מושתת רובו ככולו על מערך הכוננים  .2

ונועד בעיקר לכסות על "פער הזמנים" של הדקות  –פעילות מזדמנת של מתנדבים 

הגעת רכב הצלה ראשון לזירת האירוע )באותם הראשונות מקבלת הקריאה ועד 

 מקרים שהוגדרו ע"י המערכת/תורן המוקד כנדרשים להזנקת כונן(.

, וכן ניתוח נתונים EMSהמגמה הכלל עולמית של שינוי במבנה ותפעול מערכי ה  .3

הובילו את הנהלת  –ותחקור מס' רב של אירועים במד"א בשנים האחרונות 

הארגון למסקנה כי קיים צורך בשינוי שיטת ההפעלה וסמכויות כונן התגובה 

המיידית, מתוך כוונה לטייב את המענה הראשוני בזירת האירוע ואת זמינות 

 רכבי ההצלה במרחב.

והוחלט על ביצוע , לפיכך, הוגדרה שיטת הפעלה חדשה, עודכנו סמכויות הכונן .4

ייבחנו מדדים  בים ירקון ואיילון.פיילוט תקופתי במרח במסגרת הפיילוט 

תישקל הטמעה ברמה  –שהוגדרו מראש. בהתאם לממצאים ולמסקנות מהפיילוט 

 כלל ארצית.

יופעל  – תשומת לב .5 להמשך הפעלת מערך הכוננים בהתאם  במקבילהפיילוט 

כוננים "רגילים" ימשיכו  –לנהלים ולהנחיות כפי שהיו נהוגים עד היום )קרי 

.  להיות מופעלים במתכונת הנהוגה כיום(

 
 
 



 אגף רפואה 

  מס': חוזר חוזרים והוראות שעה

 22/05/19 מתאריך   רפואה :שם אגף/אזור

פיילוט לעדכון שיטת שם החוזר: 
ההפעלה וסמכויות כונן 

 התגובה המידית.

 עמודים 10 מתוך 2 עמוד מס'

 
 החוזרמטרת 

 
)גורמי המטה, הנהלות המרחבים, הגורמים להנחות את  .א הרלוונטיים במד"א 

 נוגעות לפיילוט :בכל הסוגיות ה המוקדים, צוותי השטח והכוננים(

 שיטת ההפעלה. (1

 סמכויות הכונן בזירת האירוע. (2

 תיעוד ודיווח. (3

 כח אדם והכשרות. (4

)כגון  (5 זירות אירועים "מיוחדים"  אירוע ללא נפגעים, סירוב  –ניהול 

(.טיפול/פינוי, וכדו ' 

 להגדיר מדדים אשר ישמשו כאמצעי לבחינת הצלחת הפיילוט. .ב

 
 

 
 מסמכים ישימים

 
 .2112יולי  –עקרונות הפעלת כונן תגובה מידי  .1

 .2112יוני  –סמכות הפראמדיק הכונן בעת מתן מענה לאירוע  .2

הסדרת המענה הראשוני להגשת עזרה ראשונה ע"י כונני  -חוזר מנכ"ל משהב"ר  .3

 .2114ינואר  – רפואת חירום

 .2112ינואר  – ALSולצוות   BLSאוגדן מקצועי לצוות .4

 
 
 

 הגדרות
 

:  כל ההגדרות המופיעות במסמכים הישימים, ובנוסף 

כונן תגובה מיידית אשר שובץ במסגרת הפיילוט בגזרה ובשעות  – כונן משמרת .1

ל גבי כלי הצלה רשמי של מד"א ע, ומתנייד הנהלת המרחב שהוגדרו לו ע"י

.)אופנ )  וע, בינבולנס, אמבולנס, וכדו'

 

 
 



 אגף רפואה 

  מס': חוזר חוזרים והוראות שעה

 22/05/19 מתאריך   רפואה :שם אגף/אזור

פיילוט לעדכון שיטת שם החוזר: 
ההפעלה וסמכויות כונן 

 התגובה המידית.

 עמודים 10 מתוך 3 עמוד מס'

 
 פירוט

 
1. :  הנחיות כלליות 

. .א  הפיילוט יבוצע במרחבים ירקון ואיילון

 חודשים.   6 –משך הפיילוט  .ב

 

2. :  כח אדם 

יוגדר מאתר )פול( של כונני משמרת. .א  בכל מרחב 

רפואת  של חובש מינימאליתכונן משמרת יהיה בעל הכשרה מקצועית  .ב

ויעמוד בכל תנאי הכשירות הנדרשים בהתאם לנהלי מד"א  .חרום, 

 .המצ"ב כמפורט בנספח ייעודיתכלל כונני המשמרת יעברו הכשרה  .ג

 

 : ההפעלה וההזנקהשיטת  .3

כונני המשמרת יופעלו על ידי  כונני משמרת. מס' בכל משמרת ישובצו .א

)וזאת בנוסף/ללא קשר להפעלת כוננים מזדמנים ע"י  המוקדים המרחביים 

. –מוקד הכוננים   כפי שמבוצע כיום(

שיבוץ כונני המשמרת וחלוקת גזרות המענה יבוצע בתיאום בין הנהלת  .ב

 המרחב ואגף המבצעים.

)שיגור  .ג הזנקת כונן המשמרת למקרה תיעשה בדומה להזנקת כלי הצלה 

בהתאם לשיקול דעתו של תורן המוקד/קצמ"ש או שיקולי  –וויזה( 

 המערכת )במקרים של הזנקה אוטומטית(.

כונן משמרת שהוזנק לאירוע יקבל את מלוא הפרטים הנוגעים למקרה,  .ד

אמצעים נוספים , נתונים רפואיים, מלאיםנתונים דמוגרפיים  –לרבות 

וזמן הגעתם המשוער י שהוזנקו לאירוע  וייעודיים + זמנ , בתי"ח קרובים 

 פינוי משוערים.

ייתן מענה לכל אירוע אליו הוזנק במהלך המשמרת. .ה  כונן משמרת 

 

 

 

 



 אגף רפואה 

  מס': חוזר חוזרים והוראות שעה

 22/05/19 מתאריך   רפואה :שם אגף/אזור

לעדכון שיטת  פיילוטשם החוזר: 
ההפעלה וסמכויות כונן 

 התגובה המידית.

 עמודים 10 מתוך 4 עמוד מס'

 

 : הוראות כלליות לכונן המשמרת .4

, כללי האתיקה )לרבות חוקי התעבורה( ע"פ כל חיקוק ודיןיפעל  .א

ו בכפוף לנהלים, הנחיות והוראות השעה הנהוגות בארגון המקובלים, 

.)לרבות בנושא המענה הרפואי למטופל   בזירת האירוע(

ויציאה למקרים, בהתאם להנחיית המוקד המרחבי  .ב  -יהיה זמין לאיתור 

 במהלך כל המשמרת אליה שובץ.

 יוודא תקינות ושלמות הציוד שברשותו בתחילת כל משמרת. .ג

יקפיד על הופעה נאותה = מדי מד"א מלאים או אפוד זיהוי תקני של  .ד

 הארגון.

וימנע ממסירת מידע לגורמים  פיד על נהלי שמירת סודיות רפואית,יק .ה

 שאינם מוסמכים.

להשתתף ו להתעדכן בנהלים ובחוזרים המתפרסמים מעת לעת, יקפיד .ו

 בהתאם להנחיות המטה. –בהשתלמויות ומפגשים מקצועיים תקופתיים 

 

 : התנהלות כונן המשמרת בזירת אירוע .5

וינהל את זירת האירוע )בטיחות,  .א יזדהה בפני המטופל/ים והסובבים, 

( עד הגעת צוות  קהל/סובבים, כוחות חבירים, העברת דיווחים, וכדו'

 אמבולנס/נט"ן למקום.

כונן המשמרת מנהל את  -למען הסר ספק, ככל שבזירה נוכחים מס' כוננים 

 זירת האירוע )למעט במקרים בהם קיים דרג מקצועי בכיר ממנו בזירה(.

הכשרתו המקצועית, יגיש סיוע רפואי למטופל/ים בזירת האירוע, בהתאם ל .ב

לשם כך  .ובכפוף להנחיות הארגון –סמכויותיו, הציוד המצוי ברשותו 

 רשאי להתייעץ עם הפראמדיק/רופא במוקד הרפואי.

 כמפורט מטה. –יעביר דיווח למוקד המרחבי  .ג

ויסייע  .ד יוודא "העברת מקל" מסודרת לצוות מד"א המגיע לזירת האירוע, 

)לרבות התלוות לפי .לו ככל שיידרש   נוי(

ככלל, בסמכות כונן המשמרת, ובתיאום מול המוקד המרחבי/המוקד  .ה

)כמפורט מטה(  : –הרפואי   לבצע את הפעולות הבאות 

 לבטל את כלל הכוחות שבדרכם לאירוע. (1



 אגף רפואה 

  מס': חוזר חוזרים והוראות שעה

 22/05/19 מתאריך   רפואה :שם אגף/אזור

פיילוט לעדכון שיטת שם החוזר: 
כונן  ההפעלה וסמכויות

 התגובה המידית.

 עמודים 10 מתוך 5 עמוד מס'

 

 לבטל/לשנות את חלק מהכוחות שבדרכם לאירוע. (2

3) .  לשנות את הגדרת הדחיפות והמדרג הטיפולי

4) .  להחתים מטופל על סירוב טיפול/פינוי

 

ודיווח .6  : תיעוד 

כונן המשמרת ידווח יציאה והגעה לכל אירוע אליו הוזנק ע"י המוקד  .א

 .  המרחבי

כונן המשמרת, לאחר שסקר את זירת האירוע והגיש את הסיוע הרפואי  .ב

יעביר דיווח למוקד המרחבי. הדיווח יכלול את הנתונים  –הראשוני הנדרש 

:  הבאים 

)לדוגמא  (1 צירי הגעה,  –פרטים חשובים/נוספים מזירת האירוע 

. ) '  מכשולים, סכנות בזירה, וכדו

2) .  מס' המטופלים ומצבם )בהערכה ראשונית(

 צורך בשינוי הגדרת הדחיפות בהתאם לממצאים בזירה. (3

4) . )פירוט מטה(  המלצה לשינוי/ביטול כוחות שבדרך 

צורך ב"אמצעים מיוחדים" )משטרה, כב"א, יחידת חילוץ, מסוק,  (5

. )  וכדו'

 , לאחר שסקר את הזירה וערך בדיקה מלאה של המטופל/ים,כונן המשמרת .ג

: ייוועץ בפראמדיק שבמוקד הרפואי )פירוט מטה(   במקרים הבאים 

1) . ו/או פינוי רפואי  מטופל מסרב קבלת טיפול רפואי 

וניתן לבטלו )ככל  (2 מצבו הרפואי של המטופל אינו מצריך נט"ן, 

 שהוזנק לאירוע(.

)לרבות התייעצויות  .ד כונן המשמרת יתעד את מכלול הפעולות שביצע 

ייעודי עים באוגדן בהתאם לכללי התיעוד כפי שמופי – טלפוניות( בדוח 

 הפרוטוקולים.

 

 

 



 אגף רפואה 

  מס': חוזר חוזרים והוראות שעה

 22/05/19 מתאריך   רפואה :שם אגף/אזור

פיילוט לעדכון שיטת שם החוזר: 
ההפעלה וסמכויות כונן 

 התגובה המידית.

 עמודים 10 מתוך 6 עמוד מס'

 

 : אירוע ללא נפגעים .7

יוודא כי  ,על הגעתו המרחבילאירוע ידווח למוקד  כונן המשמרתבהגיע  .א

ויבצע סריקה של האזור )ככל אכן הגיע לכתובת האירוע המדויקת  ,

 .שנדרש(

לראות כי מדובר באירוע ללא נפגעים או כי המטופל  כונן המשמרת נוכח .ב

יפעיל את כל אמצעי הכריזה והתאורה לטובת נראות,  - עזב את המקום

 . בזירהאין מטופלים אכן ויוודא כי 

ידווח כי לא אותרו ו, המרחבימוקד הקשר עם  ייצורכונן המשמרת  .ג

 מטופלים או כי המטופל עזב את המקום.  

אכן מדובר המוקד יפעל לאתר את המודיע/מטופל על מנת לוודא כי  תורן .ד

 .ולא נדרש כל סיוע מצוותי מד"א –באירוע ללא מטופלים 

/ א נפגעלל אירוע"כ במערכת השו"ב מוקד יוגדר האירועהלאחר בדיקת  .ה ים 

 ייהיה רשאי לבטל את רכב ותורן המוקד, המטופל עזב את המקום"

 .שבדרכם לאירוע ההצלה

. .ו  כונן המשמרת יתעד את כלל הפעולות שביצע בדוח הייעודי

 

 : שינוי מדרג טיפולי .8

( הניתן  .א קיימים שיקולים רבים המשפיעים על המענה הרפואי )טיפול ופינוי

 למטופל, ועיקרם :

 המטופל.מצבו הרפואי של  (1

 זמינות צוותי רפואת החרום להגעה אל המטופל. (2

)לדוגמא  (3 . –אמצעים לטיפול/ניטור בזירת האירוע   מתקן רפואי(

ייעודי.זמן פינוי משוער  (4  למתקן רפואי קרוב ולמתקן רפואי 

 רצון המטופל/בני המשפחה. (5

 יכולת ביה"ח לתת מענה מיטבי לבעייתו הרפואית של המטופל. (2

לרוב מצבו הרפואי של המטופל יהיה הגורם המכריע במכלול השיקולים,  .ב

 זמינות הצוותים וזמן פינוי משוער "יכתיבו" את  –ובמקרים אחרים 

 



 אגף רפואה 

  מס': חוזר חוזרים והוראות שעה

 22/05/19 מתאריך   רפואה :שם אגף/אזור

פיילוט לעדכון שיטת שם החוזר: 
ההפעלה וסמכויות כונן 

 המידית.התגובה 

 עמודים 10 מתוך 7 עמוד מס'

 

ניתן להסתייע  המענה הנדרש. יש להפעיל שיקול דעת בכל מקרה לגופו. 

 במוקד הרפואי לצורך קבלת החלטה מושכלת.

העריך את מצבו הרפואי להסמכות הכלים ויש את הידע,  כונן המשמרתל .ג

עבור  האופטימאליבסמכותו לקבוע מהו המענה הרפואי  של המטופל.

 ) )הבדיקות, הטיפול, הניטור, רמת הליווי, וכדו' בכפוף להנחיות  –המטופל 

 אגף הרפואה.

לתורן המוקד/קצין המשמרת יש את מכלול האמצעים לביצוע הערכת  .ד

משאבים מלאה )מבחינת זמינות צוותים ואמצעים, שיקולי זמן ומרחב, 

 וכדו'(.

) .ה המענה הרפואי  (upgradeכונן המשמרת רשאי לשקול צורך בשדרוג 

בהתאם לממצאים בזירת האירוע. במקרה זה על כונן המשמרת  –שהנקבע 

 ליצור קשר עם תורן המוקד המרחבי/קצין המשמרת לצורך ביצוע השדרוג.

)כונן המשמרת רשאי לשקול  .ו המדרג הטיפולי ( downgradeצורך בשנמוך 

"י שבדרך והמשך ניהול המקרה ע)ביטול אט"ן   BLSלרמת   ALSמרמת 

: תוך שימת לב לשיקולים(  צוות אמבולנס רגיל בלבד  הבאים 

לוחות הזמנים הצפויים להגעת כלי ההצלה שבדרך, בהתחשב בזמני  (1

 הפינוי הצפויים ומצבו הרפואי של המטופל.

, ALSמצבו הרפואי של המטופל לא מצריך מענה ע"י צוות ברמת  (2

פינוי נמוך הסיכוי להתדרדרות במצבו הרפואי של המטופל במהלך הו

 .ביותר

שינוי המדרג צפוי לשפר את יכולות המענה ברמה המרחבית )מבחינת  (3

. ALSזמינות צוותי ה   (, מבלי לפגוע במענה הרפואי הפרטני

( בוצעו  (4 בדיקות נוספות בהתאמה למצבו הרפואי של )ככל הניתן

)לדוגמא  , ונמצאו תקינות או ללא  –המטופל  אק"ג, רמת סוכר בדם(

 הבסיסי של המטופל. שינוי ממצבו

לא ניתן טיפול תרופתי פרט ל : אקמול, אופטלגין, טרמדקס, גלוקוז,  (5

נוזלים.  ועירוי 

להיוועץ בפראמדיק  כונן המשמרתבכל הנוגע לשנמוך המענה הרפואי על  .ז

. רק  )תוך שהוא מוודא מסירת מידע בהתאם למצוין מעלה(  במוקד הרפואי 



 אגף רפואה 

  מס': חוזר חוזרים והוראות שעה

 22/05/19 מתאריך   רפואה :אגף/אזורשם 

פיילוט לעדכון שיטת שם החוזר: 
ההפעלה וסמכויות כונן 

 התגובה המידית.

 עמודים 10 מתוך 8 עמוד מס'

לאחר קבלת אישור מהפראמדיק במוקד הרפואי, רשאי כונן המשמרת 

 אשר ימשיך את הטיפול בכוחות שבדרכם לאירוע –לפנות למוקד המרחבי 

 .ביטול הנט"ן( –)קרי 

)ביטול אט"ן ושיגור אמבולנס( צפוי לשפר  .ח במידה והשינוי במדרג הטיפולי 

במרחב והשינוי לא יגרום לעיכוב  ALSמשמעותית את זמינות צוותי ה 

רשאי המוקד המרחבי המפעיל  -משמעותי בזמן ההגעה הצפוי ליעד הפינוי 

 לבטל את אט"ן ולשגר אמבולנס לאירוע.

 

 : טיפול/פינויסירוב  .1

 ,תפקידוו יזדהה בפני המטופל בשמו בהגיע כונן משמרת לזירת אירוע .א

 ויציין בפני המטופל כי אמבולנס/אט"ן של מד"א בדרכו למקום האירוע.

הערכה מלאה של יבצע  ככל שאין התנגדות מצידו של המטופל, הכונן .ב

ף הליכי העבודה  והפרוטוקולים שפורסמו ע"י אגמ כמתחייב -המטופל 

 הרפואה במגן דוד אדום.

קבל טיפול רפואי או מתנגד לפינוי היבדק, לל מדעתככלל, מטופל המסרב  .ג

 יש לכבד את רצונו. –לבי"ח 

כל שביכולתו  בכדי לשכנע את המטופל להיבדק ו/או יעשה  כונן המשמרת .ד

למסור  לשם כך עליולקבל טיפול רפואי ו/או להתפנות לבית החולים. 

דע על מצבו הרפואי, על התועלת שבקבלת טיפול את מלוא המילמטופל 

 רפואי / פינוי לבית חולים ועל ההשלכות והסכנות הנובעות מסירובו.

 מומלץ להיעזר בקרובים/בני משפחה/סובבים בזירת האירוע.

לבדיקה רפואית / קבלת טיפול רפואי / פינוי  עומד בסירובוהיה והמטופל  .ה

ויעביר יצור הכונן קשר עם הי – לבית החולים  , פראמדיק במוקד הרפואי

דיווח מלא )כולל תיאור הזירה, נסיבות האירוע, הערכה לגבי מצבו 

 . הרפואי והקוגניטיבי של המטופל, מידת ההתנגדות וסיבתה(

ו  .ו ככל שהפראמדיק במוקד הרפואי התרשם שאכן מדובר במקרה שאינ

)קרי  בעיה רפואית מינורית, מטופל בהכרה  –מצריך התערבות נוספת 

 ) מלאה ומתמצא במקום ובזמן, לא נשקפת סכנה מיידית ממשית למטופל 

 ינחה את הכונן לדווח למוקד המרחבי.

 



 אגף רפואה 

  מס': חוזר חוזרים והוראות שעה

 22/05/19 מתאריך   רפואה :שם אגף/אזור

פיילוט לעדכון שיטת שם החוזר: 
ההפעלה וסמכויות כונן 

 המידית.התגובה 

 עמודים 10 מתוך 1 עמוד מס'

 

שבדרכם ההצלה  יהמוקד המרחבי המפעיל יהיה רשאי לבטל את רכב .ז

 לאירוע זה.

האירועים )לרבות ההתייעצות עם המוקד יתעד את מהלך  כונן המשמרת .ח

ויחתים את המטופל על סירובו במקום המיועד לכך בדו"ח  הרפואי(,

 הרפואי.

את  כונן המשמרתיתעד  –סירב המטופל לחתום במקום המיועד לכך  .ט

 הסירוב לחתימה. 

ניסיון אובדניכל ב .י לבעיה רפואית על רקע נפשי חשד כשעולה או  ,מקרה של 

יש לפעול על פי הנחיית אגף רפואה "פינוי מטופל אובדני או מטופל עם  -

 .חשד להפרעה נפשית מגבילה"

המטופל סובל מבעיה רפואית כי  שמרתכונן המבכל מקרה בו מתרשם  .יא

-שלא מדעת  מסרבהמטופל מסכנת חיים או שעלולה לגרום לנכות, או ש

לשיקול תורן המשמרת ביטול  לאירוע.  ALSיוודא הזנקת צוות ברמת 

 האמבולנס הרגיל שבדרכו לאירוע.

 

 מדדים
 

לבחינת  –חודשים, תבוצע מדידה של מס' פרמטרים  3לאחר תקופת הטמעה של  .1

 תוצאות הפיילוט.

המדידה תבוצע בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד באותם המרחבים, וכן  .2

 בהשוואה לתקופה מקבילה במרחבים בהם לא הופעל הפיילוט.

3. :  להלן פירוט הפרמטרים שימדדו 

. .א  מס' האירועים אליהם הגיע כונן כמענה ראשוני )אחוז מסך הקריאות(

 ע.זמני הגעה של כונן לזירת האירו .ב

 מס' האירועים בהם בוטלו צוותים נוספים שבדרכם לאירוע. .ג

 השפעה על זמינות רכבי ההצלה ברמות השונות. .ד

. .ה ) '  עלות הפעלת הפרוייקט )לרבות עלויות הכשרה, ציוד, וכדו

 

 



 אגף רפואה 

  מס': חוזר חוזרים והוראות שעה

 22/05/19 מתאריך   רפואה :שם אגף/אזור

פיילוט לעדכון שיטת שם החוזר: 
ההפעלה וסמכויות כונן 

 התגובה המידית.

 עמודים 10 מתוך 11 עמוד מס'

 

 

 ,בברכה

 

ר   תמ"ג רמי מילר    פי סטרוגומגן ד"ר 

   ל רפואהסמנכ" ןמנהל אגף רפואה פאראמדיק ראשי 

    

 

 

 העתקים:

  מנכ"ל

  משנה למנכ"ל

 אג"מ

 ארגון ומנהל

 הד"ס

וירקון  הנהלת המרחבים איילון 

 ארציאחראי מוקדים 

     מטה אגף רפואה

 פאראמדיקים סופרוייזרים

 צוות המוקד הרפואי

 

  



 אגף רפואה 

 

 הכשרת כונן משמרת –נספח 

 

 

 שעות. 8 – משך ההכשרה .1

 

2. :  נושאים 

 הערכת מטופל וקביעת אבחנה משוערת. .א

 .BLSדגשים מאוגדן לצוות  .ב

. .ג  מענה למטופל המסרב קבלת טיפול רפואי/פינוי רפואי

. .ד ופינוי  שיקולי חבירה 

 רפואי ודיווח. תיעוד .ה

ייעודיים. .ו  שימוש באמצעים טכניים 

 תחקירי אירועים. .ז

 

 

 

  



 אגף רפואה 

וקוגניטיבי.ב דגשים -נספח   הערכת מצב רפואי 

 

1. :  מצב חרום רפואי 

נסיבות שבהן אדם מצוי בסכנה מיידית לחייו, או קיימת סכנה מיידית  הגדרה :

יינתן לו טיפול רפואי  –שתיגרם לאדם נכות חמורה בלתי הפיכה  אם לא 

 דחוף.

:  דוגמאות 

 כחלוןמטופל המצוי במצוקה נשימתית = נשמת, שימוש בשרירי עזר,  .א

 מרכזי, חוסר יכולת להשלים משפטים עקב קוצר נשימה.

 מטופל מחוסר הכרה/בהכרה מעורפלת/חסר נוירולוגי חדש. .ב

. לחץ דםמטופל עם  .ג ) ) חיוורון, הזעה   נמוך וסימני שוק 

 

2. :  סכנה חמורה 

נסיבות שבהן אדם מצוי בסכנה לחייו, או קיימת סכנה שתיגרם לאדם  הגדרה :

. –נכות חמורה בלתי הפיכה  יינתן לו טיפול רפואי  אם לא 

:  דוגמאות 

. –נפגע טראומה עם מעורבות של קינמטיקה קשה  .א  גם אם אינו סימפטומטי

 מטופל עם חשד לתסמונת כלילית חריפה. .ב

 ום חריפה.מטופל עם מחלת ח .ג

ללא סימנים למצב חרום  –מטופל המצוי תחת השפעת סמים/אלכוהול  .ד

 רפואי.

 

 הערכת מצב קוגניטיבית .3

מצבים בהם קיים חשד שהמטופל אינו מסוגל לקבל החלטה מושכלת בדעה  .א

 צלולה :

 .  המטופל הינו קטין

 .קיים מידע כי המטופל סובל ממחלת נפש מגבילה 

  ו )אינ מתמצא/מתמצא חלקית במקום ובזמן, המטופל נראה מבולבל 

.)  התנהגות חריגה, וכדו'

 .קיים חשד שהמטופל מצוי תחת השפעת תרופות/סמים/אלכוהול 

 

: .ב  שאלות מסייעות באבחון מצבו הקוגניטיבי של המטופל 

 . )? יום ? איזה חודש ? איזו שנה  )איזה   התמצאות בזמן 

 )? ? באיזו מדינה/עיר   .התמצאות במקום )היכן הוא נמצא 

 . )?  התמצאות בסביבה )האם מזהה את הסובבים/בני משפחה/שכנים 



 אגף רפואה 

יש לקחת אנמנזה מהסובבים ככל  תבמידה וקיימת הפרעה קוגניטיבי .ג

)טווח  חריפההניתן, בכדי לנסות ולהבין האם ההפרעה הקוגניטיבית הינה 

.-חודשים-ימים( או כרונית )טווח של שבועות-של שעות  שנים(

 

 רקים )רשימת תיוג( :ראשי פ –הסבר למטופל  .4

 הסבר כללי קצר על הבעיה הרפואית ממנה סובל המטופל. –הבעיה הרפואית  .א

הסבר כללי קצר על הטיפול הרפואי הנדרש ועל התועלת  –הטיפול הרפואי  .ב

 שבקבלת טיפול בבית חולים )בדגש על מידת הדחיפות(.

ל הסבר על סיבוכים שעלולים להתפתח במידה והמטופל לא יקב –סכנות  .ג

 טיפול רפואי בהקדם/לא יתפנה לבית חולים.

הסבר על מגבלות הטיפול/בדיקות האבחון במתאר  –הטיפול בבית חולים  .ד

טרום אשפוזי, ועל הטיפולים/בדיקות האבחון שקרוב לוודאי יבוצעו במסגרת 

 בית החולים.

 


