
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3102/31 וזר מס' :ח

 

                                                                                    ' אייר, תשע"זח      ירושלים, 

 2017מאי,  4     

 

 מנהלי בתי החולים אל: 

 קופות החולים  –מנהלי האגפים הרפואיים      

 

 קות בית חולים חובשים מתנדבים במחלהנדון: 

 6/2016 המנהל הכללי מס':חוזר : סימוכין

 

 :רקע .1

. במצבים של אירועים רבי נפגעים ובשעת חרוםוכמובן שבשגרה מתמודדים עם עומס מוסדות רפואיים 

 תגבור.צורך לרפואת חירום  חובשיעזר ביבמטרה להקל על עומסים אלו ניתן לה

 

 

 מטרה: .2

 חלקות בתי החולים.קביעת אמות מידה לפעילות חובשים במ

 

 הכשרה: .3

הכשרת חובש רפואת חרום, כולל תנאים ואישורים לקבלה לקורס, השלמות נדרשות, וקריטריונים להסמכה 

 .30/2013נו מס': מפורטים בחוזר

 

 תנאי סף: .4

 ביטוח, בדיקות וחיסונים, זכויות וחובות.עמידה בכלל דרישות קליטת עובד בריאות ובכלל זה  .4.1

על פי נוהל "הפעלת מתנדבים במערכת הבריאות באשפוז ובקהילה בשגרה  - חובש מתנדבקליטת  .4.2

 (. 6/2016ובעתות חרום" )חוזר מנכל 

 

 סמכויות: .5

  .רשאי לסייע לאיש צוות רפואי בפעולות שאין במהותן עיסוק עצמאי ברפואהשעבר הסמכה חובש 

כה לשביעות רצון מנהל לאחר שעבר הדר להלן רשימת הפעולות המותרות לחובש במסגרת בית חולים

 :  פועלהוא המחלקה בה 

 ;לקיחת מדדים חיוניים   .5.1

  חיבור מטופל למוניטור בהוראת צוות רפואי.   .5.2



 

 

 ביצוע א.ק.ג בהוראת איש צוות רפואי.  .5.3

 נוזלים. החדרת עירוי  .5.4

במידה והחובש עבר קורס נטילת דמים והוסמך לכך על ידי אגף המעבדות במשרד  –לקיחת דמים  .5.5

  הבריאות.

 ליווי מטופל לאתרים שונים בבית החולים במצבים בהם אין צורך רפואי בליווי;  .5.6

סיוע למטופלים בנושאים כלליים, כגון: מתן מידע שאינו רפואי, תיווך בין המטופל לאנשי הצוות,   .5.7

 דאגה לצרכי הפרט כגון הגשת מזון, שמיכה, תקשורת עם בני המשפחה, ועוד. 

 שמירת כשירות: .6

, או משמרת אחת בחודש במידה והחובש לפעילותו ביצוע לפחות שתי משמרות בחודש במחלקה המיועדת

 באופן רציף כחובש רפואת חרום / נהג אמבולנס.   עובד 

 כפיפות: .7

  או מי מטעמו:  ,באחריות מנהל המחלקה

 .אנשי הצוותמי מלהגדיר את כפיפותו של החובש ל .7.1

קבלת החובש  עם הקיימת בה ההעובדה במחלקה והשגר לבצע תדרוך לצורך היכרות עם נהלי .7.2

 . למחלקה

על ביצוע  לקבל הוראות ולמי הוא מחוייב בדיווחהחובש ממי רשאי  בכל משמרת יש לקבוע .7.3

 .משימותיו

 חובות כלליות: .8

 על החובשים במחלקות בתי החולים:

 ;העיסוק "חובש"ציון לשאת תג שמי ב .8.1

ני המשפחה ולקבל את הסכמתם המודעת לחשיפת המידע להציג את שמו והכשרתו בפני המטופל וב .8.2

  ;הרפואי

לשמור על כללי האתיקה והסודיות , להתייחס בכבוד למטופל לבני משפחתו ולאנשי הצוות הרפואי .8.3

 .בחוק זכויות החולה והוראות כל דין לכבד את זכויות המטופל כמתחייבו הרפואית

 

 פיקוח ובקרה:  .9

   פעילות החובשים ולהעיר ולתת משוב בהתאם. מו לבקר את באחריות מנהל המחלקה או מי מטע



 

 

 

 

 הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

 

                   

 ב ב ר כ ה,       

 

 

 

 

 ד"ר ורד עזרא                        

  רפואההראש מינהל                 

 

 שר הבריאותהעתק :  

 כללימנהל הה   

 המשנה למנהל הכללי

 הנהלה מורחבת

 מנהלי קופות החולים

 צ.ה.ל –קרפ"ר 

 שרות בתי הסוהר –קרפ"ר 

 משטרת ישראל –קרפ"ר 

 משרד הבריאות –רכז הבריאות, אגף תקציבים 

 יו"ר ההסתדרות הרפואית

 יו"ר הסתדרות האחיות

 ההסתדרות הרפואית –יו"ר מועצה מדעית 

 ברפואה מנכ"ל החברה לניהול סיכונים

 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

 ארכיון המדינה

 מנכ"ל חברת ענבל
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