
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ___3/2015_וזר מס' :_ח

 

                                                                                       כ"ו בשבט, התשע"הירושלים, 

 2015פברואר  15    

 

 

 מנהלי בתי חולים  אל: 

 החולים  קופות  –מנהלי האגפים הרפואיים        

 

 לביצוע תורנויות רופא ביחידות לטיפול נמרץ הכשרה נדרשת הנדון:

 

מועצה הלאומית לכירורגיה, השנכתב על סמך המלצות בנושא שבנדון חוזר הננו להביא בזאת לידיעתכם 

 ואושר על ידה. הרדמה וטיפול נמרץ

 

 רקע .1

מצב ולילדים המצויים בפול למבוגרים טייחידות לטיפול נמרץ קיימות במערכת האשפוז וייעודן הינו מתן 

 חוזר זה מתייחס ליחידות לטיפול נמרץ למבוגרים בלבד.קשה. רפואי 

"יחידה  "היחידה לטיפול נמרץ כללי", –מהות יעודן את יחידות אלה נושאות שמות מגוונים המשקפים 

 רץ ניתוחי לב חזה" ועוד."יחידה לטיפול נמ לטיפול נמרץ כירורגי", "יחידה לטיפול נמרץ נוירוכירורגי",

מבחינת כ"א ותשתיות אלה להפעלת יחידות הגדיר דרישות מינימום האיגוד הישראלי לטיפול רפואי נמרץ 

 (.Storage/Type8/Ne41_TipulNimratz.pdfhttp://www.ima.org.il/Ima/Form -)קישור למסמך האיגוד פיזיות 

 חוזר זה הוכן על פי המלצות המועצה הלאומית לכירורגיה, הרדמה וטיפול נמרץ. 

 :מטרה .2

 לביצוע תורנויות רופא ביחידות לטיפול נמרץ למיניהןה נדרשת הגדרת הכשר

 :הגדרה .3

צויד לטיפול מו בצוות מיומן  שאזור אשפוז ייעודי בבית חולים, המאוי -" יחידה לטיפול נמרץ מבוגרים"

 במצבים מסכני חיים או לניטור מצבים בעלי פוטנציאל להיות מסכני חיים.

 ;ביחידות לטיפול נמרץרופא מתמחה לביצוע תורנויות דרישות  .4

 .ATLS /אוו ACLS הכשרה בסיסית של .4.1

 

או כל מקצוע  קצועות הקליניים כירורגיה כללית, פנימית או הרדמההמשנת התמחות באחד מ .4.2

 הכולל סבב חובה בטיפול נמרץ.

 

http://www.ima.org.il/Ima/FormStorage/Type8/Ne41_TipulNimratz.pdf


 

 

 

 

הכוללים רוטציה בעת התמחות במקצועות החל מהחודש השני של תקופת הרוטציה או לאחריה,  .4.3

 בטיפול נמרץ.

 

 .הרשאה/הסכמה של מנהל טיפול נמרץ ומנהל מחלקת האם לביצוע תורנויות על ידי המתמחה .4.4

 

 . הול מתקדם של דרכי אוירנילצורך  מיומנות והרשאה לביצוע אינטובציה .4.5

 

 של הרופא התורן ביחידה לטיפול נמרץ בכל  שעות התורנות. ידית יזמינות מלאה ומ .4.6

 

ביחידות טיפול נמרץ במחלקות: לב, ניתוחי לב, נוירוכירורגיה וכוויות  יהיה צוות התורנים מבוסס  .4.7

 על המתמחים במקצועות אלה לאחר שיעמדו בתנאי חוזר זה. 

 

צוות מספק של קיום לטיפול נמרץ בבית חולים תינתן רק לאחר הוכחת  חדשה יחידה הרשאה להפעלת

 , העומדים בדרישות אלה.וכוננים תורנים

 . 1.8.2015יש להיערך ליישום חוזר זה החל מ: 

 הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

    

                

 ב ב ר כ ה,        

 

 

 

 

 ד"ר ורד עזרא                         

 )בפועל( רפואההראש מינהל                  

 

 סגן שר הבריאותהעתק :   

 מנהל הכלליה   

 המשנה למנהל הכללי

 הנהלה מורחבת

 מנהלי קופות החולים

 צ.ה.ל –קרפ"ר 

 שרות בתי הסוהר –קרפ"ר 

 משטרת ישראל –קרפ"ר 

 בריאותמשרד ה –רכז הבריאות, אגף תקציבים 

 יו"ר ההסתדרות הרפואית

 ההסתדרות הרפואית –יו"ר מועצה מדעית 

 מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה

 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

 ארכיון המדינה

 מנכ"ל חברת ענבל
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