
רפואה   אגף 

   :'מס חוזר  חוזרים והוראות שעה

 03.09.12  מתאריך      רפואה :אזור/שם אגף

מינימליות : שם ההוראה רפואיות  פעולות 
אינטראקציה  בעת  המחויבות 

מטופל   . עם 

מס  עמודים  3 מתוך  1 'עמוד 

  
רפואה   אגף 

  ב"תשע–אלול–'ח
  12–ספטמבר–03 

  
  

  :אל

תפוצה   רשימת 

  

  
ן מטופל: הנדו עם  אינטראקציה  בעת  המחויבות  מינימליות  רפואיות    .פעולות 

  
  
  

ביום .1 שעודכנו  לפרוטוקולים  החלטה ו, 28/03/2012 בהמשך  קבלת  לצורך 

מטופלים ופינוי  לטיפול  בנוגע  ה -  מושכלת  צוותי  על  החובה  של חלה  רפואה 

בכל "מד האפשר(להשלים  הרמותא  הפעולות ) במידת  כלל  של  ביצוע 

נפגע  ,הבאות החולה  בטופס  להלן  המפורט  תיעוד  חובת  עליהם  חלה  / וכן 

  : רופא/ פראמדיק 

  
שניתן  .א ככל  מלא  הבאים , תשאול  המרכיבים  את   :הכולל 

המטופל • של  עיקרית    תלונה 

התסמינים • הופעת    מועד 

נלווים •   תסמינים 

שניתן • קודם  רפואי  לתלונה טיפול    בהקשר 

המטופל • סובל  מהן  רקע    מחלות 

המטופל • נוטל  אותו  קבוע  תרופתי    טיפול 

  )'וכדו, מזון, תרופות(אלרגיות  •

 

של   .ב של הערכה  הנוכחי  הרפואי  לנתונים , המטופלמצבו  דגש  שימת  תוך 

  :הבאים 

כללית  • מצוקה(התרשמות  מרובה, כחלון, חיוורון, סימני  , הזעה 

.'וכדו ( 

 



רפואה   אגף 

   :'מס חוזר  החוזרים והוראות שע

 03.09.12  מתאריך      רפואה :אזור/שם אגף

מינימליות : שם ההוראה רפואיות  פעולות 
אינטראקציה  בעת  המחויבות 

מטופל   . עם 

מס  עמודים  3 מתוך  2 'עמוד 

 

הכרה • מצב  לקול, מעורפלת, מלאה( בדיקת  לכאב, תגובה  , תגובה 

הכרה .מחוסר  (  

אויר בדיקת  • ב , חרחורים, פתוח(נתיב  .AWצורך  (  

רספירטורית • מערכת  מ  - נשימות ( בדיקת  מ , בדקה 20יותר   8פחות 

עזר, בדקה בשרירי  מרכזי, שימוש  .כחלון  (  

קרדיווסקולארית • מערכת  , הקצב וסדירות לב קצב –דופק ( בדיקת 

.ד"ל (  

נוספיםבדיקת  • הצורך  מדדים  בדם, חום( במידת  סוכר  .רמת  ( 

 

הבאות במקרי   .ג הבדיקות  את  גם  לבצע  יש   :טראומה 

חיצוני • לדמם  מקורות    .סקר 

דפורמציות • לאיתור  בגפיים , בפנים בדיקה  או  לשבר(בגו  , חשד 

.'וכדו, פריקה (  

חיצוניות • המטומות  ושפשופים , תיאור  שניתן - פצעים    .ככל 

  
לנ .2 הצורךו, ל"בנוסף  למקרה במידת  ביצוע  ALSצוות  ,בהתאם  יוודא 

הבאות של ) האפשר במידת(   :הפעולות 

רספירטורית  • מערכת  לריאות –בדיקת   .האזנה 

קרדיוווסקולארית  • מערכת  הלב –בדיקת  לקולות   .האזנה 

נוירולוגית  • אישונים–בדיקה  גס, תגובת  הפרעה , פציאליס, כוח 

 .'וכדו, בדיבור
  

הנ .3 הפעולות  כלל  כי  לוודא   .הרפואיח "בדו תתועדנהל "יש 

הנ .4 הפעולות  כלל  לביצוע  לשאוף  הממצאים , ל"יש  תיעוד  על  מיוחד  בדגש 

הרפואי  רפואי  –בגיליון  לפינוי  המסרבים  במטופלים  משיקולים (בעיקר 

סיכונים ניהול  .של  ( 

רפואית .5 לבדיקה  מסרב  והמטופל  ע, במידה  לפעול  הנוהלים "יש  עקרונות "פ 

אמבולנס צוות  ט", "עבודת  ניידת  צוות  עבודת  נמרץעקרונות  ופרק " יפול 

ב אט"המבוא  לצוות  פרוטוקולים   ".ן"חוברת 



רפואה   אגף 

   

  

  

רב   ,בכבוד 

  

מילר סטרוגו"ד      ג"תמ, רמי  רפי    מגן, ר 

וס ראשי  אגר' פאראמדיק  רפואה    פ"מנהל  אגף    מנהל 

  

  

  

  :העתקים

  ל"מנכ

רפואה        מטה אגף    מטה 

ארצי        מ"אג מוקדים    אחראי 

דרום מנהל סופרוייזרים    אזור    פאראמדיקים 

מרחבים אחראיים    מנהלי    פאראמדיקים 

  

 
  

 


