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 ב, מדיקים שלום רארפחובשים ו

 הנושאים הבאים:אבקש לרענן את לקראת החג 
 

פינוי ע"י אמבולנס רגיל כאשר האט"ן נמצא –סירוב טיפול ביטול אט"ן/ .1

 בזירה:

חובה על הפראמדיק לראות את המטופל  – כאשר אט"ן הגיע לזירה .א

 בעצמו, לבדוק אותו ולקבל החלטה על המשך התנהלות מולו.

ימלא דוח סירוב כנדרש,  הפראמדיק – קבמידה והנ"ל מסרב להיבד .ב

למעט במקרים בהם הצוות נדרש למקרה אחר במרחב. במקרים אלו 

הפראמדיק יציין בהערות שהוא ראה את המטופל והוא מסרב להיבדק וצוות 

 הרגיל ימלא דוח סירוב, תוך ציון עובדת המצאות צוות האט"ן בזירה.

ראמדיק הפ – במידה והמטופל מוכן להיבדק אך לא מעוניין להתפנות .ג

דיקה ותשאול מלא ויעשה כל מאמץ לפנות את המטופל. רק במידה יבצע ב

במידה ויש קריאת יחתים את המטופל על סירוב לפינוי.  –וכשלו ניסיונות אלו 

נט"ן ממתינה, ניתן לתת לרגיל לבצע את הליך ההחתמה, והאט"ן יצא 

של  למקרה הדחוף. במועד מאוחר יותר ישלים דוח רפואי לגבי האירוע

הסירוב )תוך שהוא מציין בסעיף הערות שעזב את המקום כיון שנקרא 

 למקרה דחוף אחר בגזרה(.

הפראמדיק יכול, לאחר סיום  – במקרה שהמטופל אינו מסרב לפינוי .ד

התשאול והבדיקה להשאיר את המטופל לפינוי ע"י אמב' רגיל במידה והנ"ל 

 .  BLSלצוות  ALSעומד בקריטריונים להעברה מצוות 

ביטול אט"ן ע"י אמב' רגיל ניתן לביצוע רק כאשר האט"ן בדרכו  .ה

למקום, לא כאשר הגיע לזירה! )אט"ן שנמצא בחניה אך לא עלה 

 לכתובת = הגיע לזירה!(

 

 בדיקת ציוד בתחילת משמרת: .2

בבקרות שקיימתי נמצא שבחלק מהמקרים לא נבדקת תקינותם של פריטים 

יש לוודא שהפריטים אכן תקינים,  -ם אינה נבדקת, אלא הימצאותם בלבדמסוימי

שלמים ופונקציונאליים. לדוגמה: קורפולס פורק שוק וכל הכבלים תקינים, 

מנשם עובד וחלקיו אינם קרועים, דפיברילטור מציג נורה ירוקה ומכיל את 

 הפריטים הנלווים, מפוח מבוגר וסקשן תקינים וכו'.

 

 :"ח רפואיחובת רישום דו .3

בכל אירוע למעט ביטול לאחר הזנקה )בכל אירוע בו הצוות הגיע למקום( חובה 

כולל אירוע ללא נפגעים, קריאת שווא, צוות אחר מפנה,  –למלא דוח רפואי 

 ביטול לאחר הגעה, המטופל עזב את המקום וכו'.  
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 :"11והזמנת מיטה " לקיחת מדדים בכניסה למיון .4

האחריות  - לצוותי מד"א לקחת מדדים בטריאז' אסור -אבקש להדגיש שוב 

הרפואית על המטופל בעמדת הטריאז' חלה על האחות הממיינת, ועליה לתעד 

  את המדדים ולחתום על המדבקה.

" על הצוות לעדכן את האחות הממיינת 01בנוסף, במידה והוזמנה "מיטה 

בכניסה לטריאז' ולאפשר לה לבדוק את המטופל אם היא חפצה בכך. כבר היו 

למטופלים שהזדקקו לחדר הלם או  "01מיטה "מקרים בהם צוותים הזמינו 

  .שוטףהזדקקו לניטור שבפועל לא 

 

 משתלמים בניידות טיפול נמרץ: .5

למשמרת באט"ן  עי אט"ןמסיימשתלמים שלא עברו הכשרה של ין להעלות א

  ללא אישור של הח"מ ו/או אחראי מתנדבים מרחבי.

 

 :שימוש בקורפולס בעת הכנסת מטופל מהניידת לבית החולים .6

במהלך הכניסה לבית החולים )בעיה  במידה ומטופל מצריך ניטור ע"י קורפולס

נשימתית(. חובה להיכנס עם כל יחידות המכשיר! חל איסור מוחלט \לבבית

 להשאיר את יחידת הדפיברילציה ברכב.

 










 
 
 
 
 

 המשך עשיה ברוכה,
 

 תומר קפלןמג"ר 
 רפואי מפקח 

 מרחב נגב 
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