
 האגף לגריאטריה  –משרד הבריאות 
 נהלי בתי חולים גריאטריים  

ב"   ח ו ר י  ל ה   "נ

  סביבה בטיחותית  למטופל ומניעת תאונות ונפילות  שם הנוהל: תפעול בית חולים גריאטרי פרק:

 0.4.8 מס' נוהל: 01/09/2019 עודכן בתאריך: 3 מהדורה 01/09/2010 תאריך אישור
  

 , הכוונה היא גם למיגדר השני או נקבה בכל מקום בו נכתב המסמך בלשון זכר

 1 עמוד   
  3 מתוך

 1     מספר נספחים   

 חזור לתוכן נהלי רוחב רקע   1

 ביבה מותאמת למוגבלויות המטופלים, תורמת לשימור ולשיפור מכלול היכולות התפקודיות שלהם.ס
תוך מזעור הסיכונים לתאונות  של המטופל התפקודיותסביבה בטיחותית ונגישה מקדמת את מיצוי היכולות 

 .םלצמצומהתערבות מערכתית ומחייבים  מכרעת על מצב המטופלהשפעה להם אשר ונפילות 

 מטרות הנוהל   2

 מניעת נפילות / תאונות.ו בטיחותיתלהעלות את המודעות לשמירה על סביבה   2.1

, כל אחד בתחום עיסוקו  בטיחותיתהנחות את עובדי בתי החולים בצעדים הנדרשים להבטחת סביבה ל  2.2
 .ואחריותו המקצועית

לשמירה על למטרת ייצוב מנח ישיבה ושל מטופל לשימוש באמצעי הגבלה פיזית  לקבוע אמות מידה  2.3
 במחלקה גריאטרית. המטופלים בטיחות ותפקוד

 הגדרת מושגים   3

 המחיה והתפקוד של האדם.מרחב  -סביבה   3.1

 .ובחצריוכל השטחים הציבוריים בתוך בית החולים הגריאטרי  - מרחב מוסדי  3.2

האמצעים וציוד העזר המשמשים את המטופל בחיי היומיום לרבות השטחים, כל  -סביבת המטופל   3.3
 .המיטה ועזרי הניידות

המאפשרת תפקוד בטיחותי של , מכשולים וגורמים מסכנים, נטולת מפגעים סביבה - סביבה בטיחותית  3.4
 .השוהים בה

 סמכות ואחריות   4

מערך / מנגנון ולתפעל  להקיםוכן   בטיחותיתהנהלת בית החולים הגריאטרי אחראית ליצור סביבה   4.1
 .ניהול סיכוניםללהבטחת איכות ו

 בטיחותיתאחראי ליצירת סביבה , (רפואה, בריאות, מינהל ומשק), כל סקטור עובדיםשל מנהל   4.2
 פעילות ולהתריע על מפגעים בכל הקשור לתחום אחריותו המקצועית.  ומקדמת

 , איתור מפגעים ודיווח לממונים.בטיחותיתכל עובדי בית החולים אחראים לשמירה על סביבה   4.3

  החלטה ראשונית על הגבלה פיסיתרופא או אחות מוסמכת אחראית המשמרת, רשאים לקבל   4.4
 ( .15/2009חוזר מינהל רפואה ) תנועתועלולה להגביל את היא של מטופל גם אם 

העלולה  או על ייצוב ותמיכה של מטופל כשגרת טיפול שימוש באמצעים מגביליםהמשך החלטה על   4.5
  מלא בראשות רופא.  תנועתו, תתקבל בהיוועצות צוות רב מקצועי חופש להגביל את

 .(מרפא בעיסוקובמיוחד עם פיזיותרפיסט )

 בטיחותיתנוהל פנימי לניהול סביבה    5

מניעת תאונות ונפילות. בנוהל  ו בטיחותיתמנחה יצירת סביבה הפנימי נוהל  ייכתבבבית החולים הגריאטרי   5.1
 .ןלמניעת אזורים ברמת סיכון גבוהה לתאונות ונפילות ואופן ההתערבותתחומים ויפורטו מפגעים שכיחים ויצוינו 

 כולל מינהל ומשק. ,בכתיבת הנוהל יהיו שותפים נציגי כל סקטור  5.2

 :1המפורטים בנספח  בתחומים הבאיםְמַסְכִנים זיהוי גורמים לאיתור ולהנוהל יכלול הנחיות   5.3

 ( 74חוזר מינהל סיעוד מס ) באמצעות כלי פילותלנסכנה ור אמדן סיעודי לאית  5.3.1

  בטיחותיתסביבה   5.3.2

 סביבה מוסדית בדגש על אזורי סיכון    5.3.3

 סביבת מטופל מותאמת לצרכיו   5.3.4

  וניהול נושא סביבה בטיחותית וניטורו.דרכי טיפול   5.3.5

  להלן 7כמפורט בסעיף  הגבלה פיסית  5.3.6

 בטיחות המטופל במהלך הזנה ומרקמי המזון   5.3.7

 דיווח   5.3.8

 עבור/י לדף פתיחה ראשי                   

http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/Geriatrics/ng/Pages/Rohav.aspx
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/Geriatrics/ng/Pages/Rohav.aspx
http://www.health.gov.il/hozer/mr15_2009.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/ND74_08.pdf
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/Geriatrics/ng/Pages/default.aspx
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/Geriatrics/ng/Pages/default.aspx
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 , הכוונה היא גם למיגדר השני או נקבה בכל מקום בו נכתב המסמך בלשון זכר

 2 עמוד   
  3 מתוך

 1     מספר נספחים   

 

 ציוד    6
יענו לדרישת תקנים מוכרים או  ,ונמצאים בסביבתוהמטופל  אתציוד ופריטים המשמשים חובה ש  6.1

  (.CEלהצהרת יצרן )

 הגבלה פיסית של מטופלים   7

 "שימוש באמצעים להגבלת מטופלים".  0.4.12מפורט בנוהל הגבלה פיסית של מטופלים   7.1

 משלים מידעומכתאות סא   8

 "נוהל להגבלה פיסית של מטופלים לצורך מתן טיפול רפואי". 2009/15חוזר מינהל רפואה  .1

 65על גיל אצל אנשים מ לאיתור מסוכנות לנפילות - 74חוזר מינהל סיעוד מס  .2

 התאמת ציוד תומך למטופל ,   0.4.3נוהל רוחב  .3
  , 6.0.3   6.0.1נהלים מס'  -פיזיותרפיה    3.132.   ,2.3.5   2.3.3    2.1.4 נהלים מס' -: סיעוד נהלים סקטוריאליים

 .3.1.4בטיחות ושעת חירום  , 3.1.3 החזקת מבנה ציוד ומיזוג  -מינהל    2.7.0נוהל מס'  -ריפוי בעיסוק 

 .1279תקן ישראלי לכיסאות גלגלים ידניים  .4

  0.5.5הזנה ה הטיפול בתחום ונוהל רצף  0.4.12ם נוהל הגבלה פיזית של מטופלי .5

 

 

http://www.health.gov.il/hozer/mr15_2009.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/ND74_08.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/0_4_3.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/2_1_4.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/2_3_3.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/2_3_5.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/2_3_13.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/6_0_1.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/6_0_3.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/7_0_2.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/3_1_3.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/3_1_4.pdf
https://www.health.gov.il/download/ng/0_5_5.pdf


 נהלי רוחב  האגף לגריאטריה -משרד הבריאות 
 048-1  נספח   נהלי בתי חולים גריאטריים

 3 1נספח 

 ניהול סביבה בטיחותית - נוהל פנימיקווים מנחים לתכני 

 

  74חוזר מינהל סיעוד מס המפורט ב באמצעות כלי אמדן סיעודי לאיתור מסוכנות לנפילות   1

 בדגש על: בטיחותיתסביבה    2

 מפגעים, תקלות ומכשולים. (א)

 ציוד בלתי תקין (ב)

 :  בדגש על אזורי סיכון כגון סביבה מוסדית   3

 ושירותים.טמפרטורת המים חדרי רחצה  (א)

 חדרי מגורים. (ב)

 חדרי טיפולים. (ג)

 .ומכשולים שטחים ציבוריים, אזורי מדרגות, שיפועים (ד)

 שטחי חצר , שבילים,  פרגולות (ה)

 מותאמת לצרכיו בדגש על: סביבת מטופל   4

 דפנות, מעצורים, מנגנונים, מזרנים. מיטה: (א)

 , אמצעי ייצוב.אמצעי הגבלה, אביזרים נלווים, כסאכסא גלגלים:   (ב)

 .גומיות, מקלות, הליכוןאביזרי ניידות:   (ג)

 .מידות, דגמיםביגוד והנעלה:   (ד)

 בדגש על:  דרכי טיפול   5

 נושא.למינוי מרכז  (א)

 שיתוף אנשי צוות מכל הסקטורים הרלוונטיים. (ב)

 הדרכה והטמעה. (ג)

 הפקת לקחים. (ד)

 מעקב. (ה)

 תיעוד. (ו)

 דגש על: בנוהל וב 7כמפורט בסעיף  פיסיתהגבלה    6

 .על הגבלה פיסית ראשוניתסמכויות ודרכי החלטה  (א)

 . המשך הגבלה פיסית / הגבלה כשגרת טיפולסמכויות, דרכי החלטה והיוועצות על  (ב)

 ייצוב מטופל במצב ישיבה / שכיבה. (ג)

 לחץ וכו'פגיעה ברקמות רכות: שפשופים, פצעי ל שימוש באביזרים / אמצעים מונעי סיכון (ד)

 שינויי מנח, הפוגה לסירוגין מהגבלה בפרקי זמן קצובים וכו'  :טיפול סיעודי למניעת סיבוכים (ה)

 .תיעוד (ו)

 בדגש על:  דיווח   7

 תהליך (א)

 אמצעים (ב)

 תיעוד. (ג)

 

http://www.health.gov.il/hozer/ND74_08.pdf

