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  1

' מס  תאריך 'מס
   מהות העדכון  סעיפים שעודכנו   שם הנוהלמהדורה הנוהל

קווים מנחים ותנאי רישוי   4 0.3.1 01/02/15 128
 בית חוליםלהפעלת 

 יתשוש/גריאטרי סיעודי
  נפש

  3.5סעיף 
הגדרת מטופל נכה , סעיף חדש

פ אגף "וקישור לנוהל שתנפש 
  גריאטריה ובריאות הנפש 

א    3'נספח 
תקינת תפקידי ניהול רפואי 

  ח גריאטרי"וניהול סיעודי בבי

  ח גדול "עדכון הגדרת בי
  ל רפואיעדכון ניהו

   אדם-תקן כח  6 0.3.2 01/02/15 127
  במחלקות סיעודיות

  'נספח ד
תקינת כח אדם במחלקה 

  לסיעודיים צעירים

  תיקון סכימת תקינת כח אדם 
 אמות מידה 033-1וקישור לנספח 

  למחלקה לסיעודיים צעירים
לסיעודיים ' התאמה למח, ניסוח   רקע1סעיף 

  צעירים והיקף בית החולים
  מחלקה לסיעודיים 3.6 סעיף 
  צעירים

תיאור ותנאים לתפעול , סעיף חדש
מחלקה לסיעודיים צעירים והפניה 

סיעודיים ' לנספח אמות מידה למח
  033-1צעירים 

 סוגי מחלקות אשפוז  5 0.3.3 01/02/15 126
גריאטרי במערך הנוספות

    בית חולים 3.7 סעיף 
  גריאטרי  גדול 

  עדכונים ודוגמה 

125 01/02/15 N033-1 1   033. לנוהל  1נספח 
לרישוי  אמות מידה

ולתפעול מחלקה 
  לסיעודיים צעירים

  נספח חדש
 פירוט אמות מידה -  נספח חדש

, תקן כח אדם, תפעול, לרישוי
לקת הנחיות מבנה וציוד למח

  סיעודיים צעירים

 - 10.2מחיקת סעיפים  - עדכון  מניעת זיהומים  2 0.4.6 01/02/15 124
  10.1 ועדכון סעיף 10.5

 0.4.11 בנוהל המפורטיםמחיקת סעיפים 
 זה והפניה לנוהלבריאות הצוות וחיסונים

123 
בריאות הצוות וחיסונים  1 0.4.11 01/02/15

חדש   לצוות   נוהל 
התאמת הנחיות חיסונים - נוהל חדש

לצוותי מערך , ושמירת בריאות הצוות
  הגריאטרי

עקרונות העשייה   2 2.1.1 01/02/15 122
והתאמה  מרבית סעיפי הנוהל  הסיעודית ניסוח  י  נ   עדכו

ניהול  הגדרת תפקידי  5 2.1.2 01/02/15 121
ח " בביבמערך הסיעודי

  מרבית סעיפי הנוהל  גריאטרי

 עדכון והתאמה, שינוי שם הנוהל
כולל התאמה , במרבית סעיפי הנוהל

לבית חולים גדול והוספת תפקידים על 
 212-1ח וקישור לנספח "פי גודל ביה

  .מטפלים בסיעוד/  הכשרת כוח עזר 

120 01/02/15 N212-1 1   2.1.2לנוהל  1נספח - 
וחות תכנית לימודים לכ

 עזר ומטפלים סיעודיים
  תכנית לימודים -  נספח חדש  נספח חדש

שמירה על אוטונומיית   1 2.3.16 01/02/15 119
מטופל בעת טיפול 

חדש   סיעודי אינטימי ורחצה   נוהל 

הנחיית צוות סיעודי   - נוהל חדש
 שמירת אוטונומיית לפעולה לשם

מטופל בעת טיפול סיעודי אינטימי 
ורחצה ולתאום ציפיות בנושא עם 

  מטופל ומשפחתו

   הגדרות3.3 -  3.2סעיפים 
ח "ה לביעדכון הגדרות התאמ

גדול ותפקיד מנהל שרות גריאטרי 
  ח"ס בביה"עו

עדכון והתאמה לתקן ותפקיד מנהל    סמכות ואחריות4.2 - 4.1סעיפים 
  ח "שרות עבודה סוציאלית בבי

   התאמה לדרישה3 - 5.3.2סעיפים   היקף משרה ופריסה5.3סעיף 

   וקישור לחוזריםהתאמה לדרישות ומעקבמינוי אפוטרופוס 7.4סעיף 

ס "מרחב תפקידי עו  2 4.0.1 01/02/15 118
 .ח והגדרת תפקידיו"בבי

  הוספת אסמכתאות וקישור אליהם  ואסמכתאות נספחים 8סעיף 
קבלת מטופל הסתגלותו    4.0.2 01/02/15 117

ח " התאמה לביהעדכון הגדר   הגדרה3.2סעיף   ותכנית טיפול
  גדולגריאטרי 

              

http://www.health.gov.il/download/ng/0_3_1.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/0_3_2.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/0_3_3.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/0_4_6.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/0_4_11.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/N033-1.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/N212-1.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/2_1_1.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/2_1_2.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/2_3_16.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/4_0_1.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/4_0_2.pdf
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' מס  תאריך 'מס
   מהות העדכון  סעיפים שעודכנו   שם הנוהלמהדורה הנוהל

   הגדרה3.3סעיף 
ח " התאמה לביהעדכון הגדר

  גדולגריאטרי 

סמכות  4.3, 4.2סעיפים 
  ואחריות

עדכון והתאמה לתהליך מינוי 
מעקב ומת תעודת רופא , אפוטרופוס

   לחוזרים רלבנטייםוקישור

שמירה על זכויות   2 4.0.3 01/02/15 116
  המטופל

  הוספת אסמכתאות וקישור אליהם  ואסמכתאות נספחים 8סעיף 

ח " התאמה לביהעדכון הגדר   הגדרה3.3סעיף 
  גדולגריאטרי 

ס "השתלבות העו  2 4.0.4 01/02/15 115
  בצוות הרב מקצועי

עדכון שותפות בישיבת צוות וידוע  שותפות בישיבת צוות 4.4סעיף 
  משפחת המטופל

  .תיקון ניסוח ועדכון הגדרות   הגדרות 3.9 - 3.6סעיפים 
 3.13,  3.12,  3.10סעיפים 
  הגדרות

,  דיאטה אישית-הגדרות חדשות 
  מצוקת הספקה, מצב חרום

   4.2.5 - 4.2.3סעיפים 
  הרכב תפריט 

הנחיות להרכב תפריט והכנתו 
והתאמה למרקמים רכים והרכב 

  .מזונות מיוחדים
  קביעת מנת רזרבה למחלקה   4.3.2סעיף 
  דכון ע- הרכב תפריטים והכנתם הרכב והכנת תפריטים 4.6סעיף 

   מערך המזון  2 5.0.3 01/02/15 114

מחסן מזון לצריכה  8סעיף 
   חרוםמצבשוטפת ול

 .ח"עדכון והתאמה לדרישות נוהל שע
  קישור לנספח רלבנטי

113 01/02/15 N500-8 5   לוח תדירות של -נספח
השימוש בפריטי המזון 

  בתפריט השבועי 
  עדכון פרטים בכל סעיפי הנספח  כל סעיפי הנספח

112 01/02/15 N500-9 5   גודל מנות  -נספח
  סטנדרטי

   ארוחת בוקר- 1טבלה 
   ארוחת ביניים- 2טבלה 
   ארוחת ערב- 5טבלה 

  עדכון פרטים בארוחות
  לקהעדכון מנת רזרבה למח
 "טווח משקלים"הנחיית התייחסות  ל

עדכון פרטים בכל סעיפי הנספח וקישור   כל סעיפי הנספח
  .לנוהל שעת חירום במערך הגריאטרי

 הגדרות מצוקת הספקה ומלאי מינימום  2.3    2.2סעיפים  

111 01/02/15 N500-10 4   מלאי מזון חיוני  -נספח
  מזון שוטף ומלאי 
  לשעת חרום

 מלאי מזון לעובדים סעיף חדש   8סעיף 
  ח"וילדיהם בשע

  עדכון מטרות  2.2, 2.1סעיפים  
  עדכון הגדרות   3.8  -  3.5סעיפים  

/ עדכון סמכות ואחריות מנהל רפואי   4סעיף 
 רופא במחלקה והנהלת בית החולים

 דווח מנהל השירות על תקלות-חדש   )חדש (4.3.6סעיף 
  בציוד תומך 

  כפיפות כח עזר בפיזיותרפיה-חדש   )חדש (5.3סעיף 
 עדכוני ניסוח עיקרי תפקיד מנהל שרות   7.1.12  -  7.1.9סעיפים  

  פיזיותרפיה   3 6.0.1 01/02/15 110
 יערכות ארגוניתה

  יםוהגדרת תפקיד

  עדכוני ניסוח תפקידי פיזיותרפיסט   7.2סעיף 
מתן טיפולי פיזיותרפיה  4 6.0.2 01/02/15 109  רי נספחיםתיקוני ניסוח ועדכון מספ   מספר סעיפים

  עדכון התרשים    תרשים- 6סעיף 

ציוד טיפולי וציוד תומך   2 6.0.3 01/02/15 108
  למטופל

  עדכוני ניסוח    6.  4,  3.2סעיפים 

ציוד טיפולי וציוד תומך   3 6.0.4 01/02/15 107  עדכוני ניסוח    רקע1סעיף 
  למטופל

  עדכונים   6,  5,  4,  3סעיפים 

106 01/02/15 N600-1 3  הערכת מטופל - 1 נספח 
בפיזיותרפיה למטופל 

  ודי מורכבסיע/ סיעודי 
כותרת וסעיפי מסגרת טיפול 

   סעיף חדש -הערכה 
  שינוי שם הנספח

  עדכוני ניסוח ועריכה 

105 01/02/15 N600-2 2  הערכת מטופל - 2 נספח 
תשוש נפש בפיזיותרפיה 

רמת מעורבות "כותרת וסעיפי 
 סעיף חדש -הערכה . "טיפולית

  שינוי שם הנספח
   עדכוני ניסוח ועריכה

http://www.health.gov.il/download/ng/N500-8.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/N500-9.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/N500-10.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/N600-1.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/N600-2.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/4_0_3.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/4_0_4.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/5_0_3.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/6_0_1.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/6_0_2.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/6_0_3.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/6_0_4.pdf
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' מס  תאריך 'מס
   מהות העדכון  סעיפים שעודכנו   שם הנוהלמהדורה הנוהל

104 01/02/15 N600-3 2  מטופל  מעקב- 3 נספח 
   בפיזיותרפיה

  עדכוני ניסוח שינוי שם הנספח ו  כותרת וסעיף 

103 01/02/15 N600-4 2  רישום יום יומי  - 4 נספח
טיפולים בפיזיותרפיהשל 

   שינוי שם הנספח    ומקראכותרת 
  עדכון וניסוח כותרת ומיקרא 

הגדרתהערכות ארגונית ו  3 1.07. 01/02/15 102
ים וסמכויות בצוותתפקיד

   שם הנוהל  ריפוי בעיסוק
   ומרבית סעיפי הנוהל

   שבוטל7.0.2 שילוב הנוהל עם תכני נוהל
 עדכון והתאמה, שינוי שם הנוהל

ת הגדרות התאמ, במרבית סעיפי הנוהל
כל תפקידי ריפוי בעיסוק ותפקיד מנהל 

   גדול ח"בי להשרות והתאמה

ר והגדרת תפקידים תיאו   7.0.2 01/02/15 101
  נמחק   הנוהל בוטל  בצוות ריפוי בעיסוק

טיפולי ריפוי בעיסוק   2 3.07. 01/02/15 100 מרבית סעיפי הנוהלשל  עדכון והתאמה  מרבית סעיפי הנוהל
 במוסד

"ישות בינוי לריפוי בעיסוקדר "נוסף נספח   חדש- לנוהל 1נספח 
תפקידי מדריך פעילות   2 4.07. 01/02/15  99

  ותעסוקה
מרבית סעיפי הנוהלשל  עדכון והתאמה  מרבית סעיפי הנוהל

98  01/02/15 N700-3 2   הנחיות  - 3נספח
להכנת טופס הפניה 

   ת תעסוקה/למדריך

   שם הנספח 
  הנספח סעיפי  כל

  ,  הנספחשינוי שם 
   . ועריכתו מחדששינוי כל תוכן הנספח

97  01/02/15 N700-4 2   הערכה של  - 4נספח
לקשיש סיעודי דריך מ

   ותשוש נפש

   שם הנספח 
  הנספח סעיפי  כל

 בגרסה 700-6 נספח - נערך מחדש 
  4הוסב לנספח  , הקודמת

96  01/02/15 N700-5 2   מעקב - 5נספח   
מטופל   חודשי אחר דו 

  תשוש נפש/ סיעודי

  ח  שם הנספ
  הנספח סעיפי  כל

  ,  הנספחשינוי שם 
   . ועריכתו מחדששינוי כל תוכן הנספח

95  01/02/15 N700-6 2   תכנון ודווח  - 6נספח
  על קבוצת נושא

   שם הנספח 
  הנספח סעיפי  כל

  ,  הנספחשינוי שם
   ועריכתו מחדשחשינוי כל תוכן הנספ

94  01/02/15 N700-7    טופס מעקב - 7נספח 
  נמחק    בוטלהנספח חודשי אחרי קשיש סיעודי

93  01/02/15 N700-8    טופס מעקב  8נספח
חודשי אחרי קשיש 

  תשוש נפש
  נמחק    בוטלהנספח

92  01/02/15 N700-9    דווח על קבוצת - 9נספח
  נמחק    בוטלהנספח  נושא

91  01/02/15 N700-10    דוגמאות - 10נספח 
  נמחק    בוטלהנספח לטכניקות הפעלה עדכניות

             
              

  

http://www.health.gov.il/download/ng/N600-3.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/N600-4.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/N700-3.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/N700-4.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/N700-5.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/N700-6.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/7_0_1.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/7_0_3.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/7_0_4.pdf

