
   האגף לגריאטריה –משרד הבריאות 
  נהלי בתי חולים גריאטריים    

ב"     ח ו ר י  ל ה    "נ

 פטירה וטיפול בנפטר ובמשפחתו:שם הנוהלים טיפוליים ותהליכ)חולים(תנועת מטופלים  :פרק

 0.5.6:נוהל' מס 00/00/0000:עודכן בתאריך 1מהדורה01/07/2007תאריך אישור
    

   גם למיגדר השניהכוונה היא ,  או נקבהבכל מקום בו נכתב המסמך בלשון זכר
 

  1 עמוד   
   2 מתוך

  0        מספר נספחים

  :רקע   1
יחה ראשיתי לדף פ/עבור   הלי רוחבחזור לתוכן נ  

  . לצוות המטפל ולמטופלים האחרים, פטירת מטופל מהווה מצב של דחק למשפחה

יחד עם הצורך , במשפחה ואנשי הצוות לשמור על כבוד המת ולתמוך כדיהטיפול במצב זה מחייב פעילות 
.פעולות העונות על דרישות החוק והנהליםביצוע ב

:מטרות הנוהל  2   

.להבטיח טיפול נאות ונכון בנפטר תוך שמירה על זהותו וכבודו  2.1  

.טיפול נכון ותמיכה במשפחה בתהליך האבללהבטיח   2.2  

.משפחתובנחות את ההנהלה והצוות בתהליכי הטיפול בנפטר ולה  2.3  

 

   3 :תהליך 

.ב"אחריות ולוח זמנים בטבלה המצ, פעילויות, ראה שלבים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/Geriatrics/ng/Pages/Rohav.aspx
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/Geriatrics/ng/Pages/default.aspx
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   לטיפול בנפטר ובמשפחתו אחריות ולוח זמנים, פעילויות, שלבים
.קישור לנהלים וחוזרים רלבנטיים+ 

3.1  
  

עתויטיפול בגופהעתויטיפול במשפחהעתויטיפול בנפטרפעילותמקצוע

  בית / רופא
ת רפואי/מנהל

רופא זמין/ופא הביתר רופא ביתאחריות וסמכות

פעולה
  קביעת המוות 

   בתיק הרפואיתיעוד
 וסיכום האשפוז

חתימת הודעת פטירהמסירת הודעה למשפחה
  מיידי  עד

רפואה

1.2.4קישור לנוהל

' ש24 

 

' ש24 

4/920 אהחוזר מנהל רפו

  עד 
' ש24

אחראית משמרת אחראית משמרת אחראית משמרתאחיות וסמכות

פעולה

  הודעה לרופא
טיפול בגופהפחהליווי המשרישום בדוח הסיעודי

  עד   סיעוד
מיידי

' ש24 

2.4.2 2.4.2 2.4.2 קישור לנוהל

'  ש2
לאחר 
קביעת 
המוות

הנהלה 
אדמיניסטרטיבית

הנהלה 
אדמיניסטרטיבית

אחריות 
וסמכות

הנהלה 
אדמיניסטרטיבית

פעולה
העברת הגופה לפי נוהל 

פנימי
הכוונה להמשך טיפול 

  משרדי
טיפול בחפצי הנפטר

  
מינהל 
יםוכספ

 שעתיים

3.2.3קישור לנוהל

 רפואה' חוזר מנ
/200228

    רפואה'חוזר מנ
200217/ חפצי נפטרים

שבוע

3.2.3

 

ס המחלקה"עו ס אחראית"עו ס המחלקה"עואחריות וסמכות

-פעולה

ליווי המשפחה בזמן 
  מסירת ההודעה

ליווי המשפחה בתהליך 
הפרידה והאבל

 

עבודה 
סוציאלית

 24עד 
'ש  

--קישור לנוהל

 רפואה 'נחוזר מ
/200250

20026/רפואה ' נחוזר מ

 

  - אחריות וסמכות

-פעולה 
  
 

הנהלת 
המוסד

-קישור לנוהל

 

-

 
  20022/  רפואה'חוזר מנ

 

 

  קביעת המוות 
   בתיק הרפואיתיעוד

 וסיכום האשפוז

  הודעה לרופא
רישום בדוח הסיעודי

העברת הגופה לפי נוהל 
פנימי

הכוונה להמשך טיפול 
  משרדי

טיפול בחפצי הנפטר

ליווי המשפחה בזמן 
  סירת ההודעהמ

ליווי המשפחה בתהליך 
הפרידה והאבל

בנפטר ערירי יצירת 
קשר עם אפוטרופוס 
ודאגה לסידורי הקבורה

 נההעברת הגופה ואחסו
רישום ודיווח

צעי אחסון מהבטחת א
לגופה על פי נהלי המשרד

קביעת נוהל פנימי 
להודעה למשפחה וליווי

  

  

 

http://www.health.gov.il/download/ng/1_2_4.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mr20_1994.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/2_4_2.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/2_4_2.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/2_4_2.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/3_2_3.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mr28_2002.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mr28_2002.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mr17_2002.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mr17_2002.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/3_2_3.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mr50_2002.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mr50_2002.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mr06_2002.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mr02_2002.pdf
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