
    
 MAGEN  
 DAVID  
 ADOM  
 IN ISRAEL                                              

 מגן דוד
 אדום

 אגף הרפואה   בישראל
    

 
 BLSבאמצעות הטאבלט לצוותי  ממוחשב קבלת אישור סירוב פינוי 

 
 : רקע א.

  להתקשר למוקד הרפואי לצורך קבלת אישור    BLS -במהלך השנה החולפת נדרשו צוותי ה •

 מטופל/ת אשר מסרב פינוי. בכל מקרה של 

מצא שהפניה עומדת בכל הקריטריונים אשר מופיעים   היה והפראמדיק במוקד הרפואי  •

וכי המטופל  " הגישה למטופל המסרב קבלת טיפול רפואי או פינוי לבית החוליםבחוזר "

ניתן אישור   - חמורה והוא מסרב לפינוי מדעתבמצב חירום רפואי/סכנה  מצוי אינו

 פרוטוקול לראש הצוות. 

אישור אוטומטי   שיאפשר הנפקתפיון ממשק ממוחשב לאחרונה הושלם תהליך א •

 למטופלים הנ"ל. 

 : חשוב להדגיש

 מלאה הערכה ביצוע ולאחר ראש בכובד הסירוב ממשק סעיפי את למלא יש .1
 .(טיביתיקוגנ הערכה+  יקליתפיז בדיקה+  מלא  תשאול)  למטופל

מוקד לא ניתן לקבל אישור באירועים אשר הוגדרו בדחיפות "נט"ן" על ידי ה .2
באירועים אלו חובה ליצור קשר עם פראמדיק במוקד הרפואי לשם   -אוטומטי 

 קבלת  האישור. 

יש ליצור קשר עם המוקד הרפואי  –בכל ספק ו/או חוסר יכולת לקבל אישור  .3
 ר כבעבר.לצורך קבלת אישו

הממשק מופעל לתקופת ניסיון של שבועיים; בתום התקופה אגף הרפואה יקבע  .4
שיש לחזור לקבלת אישור   האם ניתן לבצע מעבר קבוע לפעילות ע"ג הממשק או

 טלפוני כפי שבוצע במהלך השנה החולפת.
 

 : אופן תפעול הממשק ב.
 : טיפול/פינוי"תחת "דוחות" יש ללחוץ על לחצן "סירוב  .1

 

  19.01.2020מתאריך:                קרא וחתום 

 עמודים   3  מתוך    1   עמוד מס'    BLSאישור סירוב פינוי לצוותי 
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לא בוצע  " או "בוצע טיפול" ובחירה באפשרות המתאימה "המטופל סירב פינוילאחר סימון " .2

 כבעבר: " אישורללחוץ על "יש  –" טיפול

 
 

", בחלון זה יש לסמן בכל סעיף את  אישור אוטומטי" יפתח חלון "אישורלאחר לחיצה על "  .3

 ".  לא נכון" / "נכון" –האפשרות המתאימה 

בנוסף, ניתן לצפות בהסברים לכל ההגדרות אשר מסומנות בצבע כחול ע"י לחיצה עליהן )מצב  

   חמורה/ מצב קוגנטיבי/אפוטרופוס(. חירום רפואי/ סכנה  
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   אישור סירוב אוטומטי:  יצור ליוכל  ראש הצוות ממוחשב, לאחר סימון כלל סעיפי האישור ה .4

 
 

להחתימו על סירוב   BLSהיה והמטופל אינו עומד בקריטריונים אשר מאפשרים לראש צוות  .5

קבלת  תופיע הודעה בתחתית המסך אשר תפנה את ראש הצוות ל ,ללא קבלת ייעוץ טלפוני

 אישור טלפוני מהמוקד הרפואי: 

 
 

 ן פרטי עדי להזיניתן להתקדם במסך הסירוב כבעבר,  טלפוני . לאחר קבלת האישור האוטומטי/6 

 להשלים את ההליך בשדה "חתימת המסרב".  –ראיה ולבסוף      

 
 

 מג"ר תומר קפלן 
 מפקח אגף רפואה 

 מ"מ מנהל המוקד הרפואי 


