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     "ד אדר א, תשע"וי  ירושלים, 

 2016פברואר,  23     

 מנהלי בתי החולים הכלליים   אל: 

 קופות החולים  –מנהלי האגפים הרפואיים       

 

  סרטןממחלת ה מחלימיםמעקב אחר המלצות לטיפול וסיכום  :הנדון 

המורכבת מנציגים  ועדה ייעודית וושא שבנדון אשר גובשו ע"י הננו להביא בזאת לידיעתכם הנחיות בנ

 לאומית לאונקולוגיה, בריאות הקהילה ואיגוד רופאי המשפחה.המועצה מה

 :רקע .1

מספיק נתונים עדיין אין . סרטן נמצא בבחינה ובמחקר בעולם המערבימחלת המ המחלימיםאחר מעקב ה

בין רופא  הטיפוליהרצף קיימת הסכמה ששיפור ך א ,כלשהומעקב מודל להיכולים להצביע על עדיפות 

ממחלת הסרטן שסיימו טיפול  מיטיבים את איכות המעקב והטיפול במחלימיםהמטפל המשפחה והאונקולוג 

 .משלים במחלתם הממארת

 :מטרה .2

  . העברת המעקב של המחלימים ממחלת הסרטן מהאונקולוג לרופא המשפחההסדרת הליך 

 ים ממחלת הסרטן:המעקב אחר המחלימחשיבות  .3

  ;באותו איבר או באיבר אחר נוסףהישנות ו/או גידול מוקדם של גילוי  .3.1

 ;המחלה או הטיפול במחלהבתופעות נלוות של טיפול  .3.2

 ;ים ודאגה לאיכות חייהם של המחלימיםיטיפול בהיבטים הפסיכוסוציאל .3.3

תפויות עצמיות, מימון עדכון החולים בזכויותיהם, לדוגמא: לגבי בחירת נותני שירות, פטורים מהשת .3.4

 טיפולי שיניים וכד'.  

 

 הנחיות:  .4

נציגים מראש על ידי  תוכןשתבניתו , מכתב סיכום מטופלעם סיום הטיפול האונקולוגי יינתן ל .4.1

  .דעייםהאיגודים הממ

 של כל האונקולוגים בבתי החולים. וטמע ברשומה הממוחשבת תתבנית מכתב זה  .4.2

קולוג המטפל ויועבר לרופא המשפחה להבטחת הרצף הטיפולי מכתב הסיכום ימולא ע"י הרופא האונ .4.3

 ואיכות המעקב המשותף אחרי החולה שהחלים ממחלת הסרטן.  

האבחנה, סוגי הטיפולים שניתנו, תופעות לוואי  יכלול, לכל הפחות, את הפרטים הבאים: מכתב סיכום .4.4

 .וכד', ל סוג בדיקות המעקב ותדירותןכול המעקב הנדרשפירוט  ,בטווח הקצר והארוך



 

 

 

מתן  שתפקידיה)או בעל מקצוע בריאות אחר( אחות אונקולוגית  מונהמומלץ כי בכל בית חולים ת .4.5

מענה לפניות הן לרופאי הקהילה והן למטופלים שסיימו את הטיפול והמעקב במכון האונקולוגי 

 והועברו להמשך מעקב בקהילה.

חולים )או בסניף אזורי מרכזי( ימונה אחראי ומרכז הטיפול בחולים  קופתמחוז של מומלץ כי בכל  .4.6

 אונקולוגיים, שיעבור הכשרה לכך ותפקידיו יהיו: 

 איש קשר מול בתי החולים; (1

 בתהליכים הבירוקרטיים בקופה ומול המוסדות המתאימים. ליווי והנחיה (2

 הקופה. זמינות ישירה לפתרון בעיות וניתוב המטופל לגורמים המתאימים בתוך (3

 מאחד ממקצועות הבריאותעובד אחר ל להיות איש מינהל או אחות או ואיש הקשר יכ. 

      

 

 הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

 

                   

 ב ב ר כ ה,       

 

 

 

 

 ד"ר ורד עזרא                        

 )בפועל( הרפואהראש מינהל                  

 

 הבריאות שרהעתק :  

 מנהל הכלליה

 המשנה למנהל הכללי

 הנהלה מורחבת

 צ.ה.ל –קרפ"ר 

 שרות בתי הסוהר –קרפ"ר 

 משטרת ישראל –קרפ"ר 

 משרד הבריאות –רכז הבריאות, אגף תקציבים 

 יו"ר ההסתדרות הרפואית

 ההסתדרות הרפואית –יו"ר מועצה מדעית 

 רפואהמנכ"ל החברה לניהול סיכונים ב

 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

 ארכיון המדינה

 מנכ"ל חברת ענבל
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