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 מנהלי בתי החולים אל: 

 קופות החולים  –מנהלי האגפים הרפואיים      

   

 תחלואה חריפה המטופל במצבי במפגש ללא נוכחות ואימתן יעוץ רפהנדון: 

  "אמות המידה להפעלת שירות בריאות מרחוק"בנושא :   15/2012סימוכין: חוזרנו מס': 

 

 רקע: .1

 סדרה לשמירה על המצריכות הנקודות מתן שירותי בריאות מרחוק על ידי רופאים ואחיות העלה מספר 

 הליך מייטבי.   קיום 

של בלא נוכחות מטופל מצריכה הכשרה נאותה וטכנולוגיה מתקדמת בעיקר למתן יעוץ רפואי 

בדיקה  בצעלאו  יכולת להתרשם ממצבו הבריאותי של מטופל: התנאים הבאיםהעדר האפשרות ל

 .  העדר זמינות הרשומה הרפואית ;; העדר היכרות מוקדמת עם המטופלמכוונת לתלונותיוהגופנית 

 

 : מטרה .2

לשיפור תהליך  ,תחלואה חריפהללא נוכחות מטופל, במצבי יעוץ רפואי  למתןקביעת אמות מידה 

 .קבלת ההחלטות

 

 :הגדרות .3

רפואיים המתאפיינים בהופעת תסמינים מהירה )שעות עד מצבים  – "מצבי תחלואה חריפה" .3.1

 . ימים(

, נסיבות שבהן אדם מצוי "1996תשנ"ו חוק זכויות החולה ""מצב חירום רפואי": כהגדרתו ב .3.2

מיידית לחייו או קיימת סכנה מיידית כי תיגרם לאדם נכות חמורה בלתי הפיכה, אם  בסכנה

 לא יינתן לו טיפול רפואי דחוף.

"מפגש רפואי": אינטראקציה בין מטופל ומטפל בתחום המקצועי; בין אם בכתב או בע"פ,  .3.3

 בנוכחות המטופל או ללא נוכחותו, ובין אם בזמן אמת או באופן נדחה.



 

 

 

או כל גורם אחר,  , בתי חוליםגופים, כגון קופות חולים –" י רפואה מרחוקיל שירותהמפע ף"גו .3.4

 המטפל.במקום המצאותו של שירות יעוץ רפואי ללא נוכחות המטופל למתן מטפלים המעסיק 

מערכת בה היעוץ אינו מיידי, אלא קיים פרק זמן בין העברת  –"מערכת תקשורת נדחית"  .3.5

 של יעוץ שמועבר בדואר אלקטרוני(. ה לבין המענה עליה )למפניה

 

 הנחיות:  .4

 מתקיימים התנאים הבאים:לוודא כי אחריות המטפל:  .4.1

המטופל או הפונה בשמו, בשני אמצעים לפחות )לדוגמא: שם ומספר תעודת  יהויז .4.1.1

 זהות(.

ברשומה הרפואית של המטופל ע"י וההמלצות שניתנו בסיומו פרטי המפגש  תיעוד .4.1.2

 ן לקיום המפגש הרפואי. המטפל, בסמוך ככל הנית

 רב התנאים הבאים:ימ ביצוע המפגש הרפואי תוך קיום .4.1.3

 ., במידת האפשר תוך שימוש בוידאו צ'טעם המטופל הדברות ישירה (1

כאשר מדובר בתינוקות, בפעוטות ובמטופלים שאין יכולת לתקשר עימם טלפונית,  (2

מידת האפשר, ץ להוריהם או למלוויהם ובנוכחותם יתקיים, בההמלצה היא שהייעו

     .בוידאו צ'טתוך שימוש 

כגון: דופק, חום, לחץ דם, מספר נשימות,  אוביקטיביים מדדי בדיקההתיחסות ל (3

במקרים בהם קיימים בבית המטופל עזרים למדידות  ,ריוויון חמצן, תרשים א.ק.ג

 . כאמור

 .לשירות של המטופלקודמות  בפניות עיון (4

 

 : נוכחותוב / טיפול הפניית מטופל לקבלת יעוץ .4.2

 ,ת לצורך קבלת החלטות רפואיותוחיוניאו ביצוע בדיקות עזר  הבדיקה הגופנית  כאשר .4.2.1

בנוכחותו, תוך קביעת הדחיפות הרפואית לביצוע הבדיקה הרפואית המטופל יופנה 

 הנדרשת.

 .למלר"ד ה באמבולנס/ העברהפנייה המחייב  "חירום רפואי"במצב  .4.2.2

  

 לקיים את התנאים הבאים: ירות שאת ה גופים המפעיליםה באחריות .4.3

ובמידע פניות קודמות של אותו מטופל ברשומה הרפואית מות לצפ ,למטפללאפשר  .4.3.1

 . של הגוף המפעיל , הקיים במערכות המידערפואי רלבנטי אודותיו

 .להפנות את המטופל למלר"ד מטפלעל הבהם  לקבוע מצבים רפואיים .4.3.2

למוקד  את יצירת הקשר בין המטופלא ולוודלהבטיח  מטפלעל הלקבוע עקרונות לפיהם  .4.3.3

 אמבולנס לפינוי )מצבי סכנת חיים מידית(.  לצורך הזנקת ,או ארגון הצלה אחר מד"א

הבין את הדחיפות הנדרשת  ואיש לוודא, שהבמקרים בהם הופנה מטופל למלר"ד,  .4.3.4

וכן לתעד זאת ברשומת  הסיכונים באי ביצוע ההמלצהאת בפניה לטיפול דחוף ו

  .המטופל



 

 

להגדיר מצבים בהם יש ליצור קשר המשכי עם המטופל לאחר סיום היעוץ בעיקר   .4.3.5

 במקרים בהם מצבו הרפואי של המטופל מחייב המשך הבירור.  

 ,מתבצעת במערכת תקשורת נדחית )אסינכרונית( יעודיתלשירות הרפואי כאשר הפניה  .4.3.6

המערכת אינה כי  בצורה מודגשת לדאוג להתראה בפני הפונה מפעיל השירותחובה על 

כן, יש לציין את משך הזמן הצפוי עד -מיועדת לפניות במצבים רפואיים דחופים. כמו

 .קבלת התשובה במערכת ומידע מפורט לגבי דרכי פניה לטיפול רפואי דחוף

אלא אם מדובר בשירות  ייעוץ כאמורהסיכום את של המטופל  קופת החוליםלהעביר ל .4.3.7

  .פרטי והמטופל מתנגד להעברת המידע

 

  . מגן דוד אדום )מד"א(טלפוני של יחס למוקד יחוזר זה לא מת .5

 זה אינו מתייחס להתייעצות בין מטפלים.חוזר  .6

או על ידי המטפל, יינתן השירות ללא השתתפות  הלמלר"ד נעשית בהמלצית מטופל כאשר הפני .7

 עצמית של המטופל.

 

 תחולת תוקף חוזר זה מיום הפצתו.

 לו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.הואי

                   

 ב ב ר כ ה,       

 

 

 

 ד"ר ורד עזרא                        

  רפואההראש מינהל                   

 

 

 שר הבריאות העתק :  

 מנהל הכלליה   

 המשנה למנהל הכללי

 הנהלה מורחבת

 מנהלי קופות החולים

 צ.ה.ל –פ"ר קר

 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 

 יו"ר הסתדרות האחיות 

 מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה

 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

 ארכיון המדינה

 כ"ל חברת ענבלמנ
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