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מס __'ג/1/1221/_:'תיק

הכלליים:אל החולים בתי מנהלי

חירום:הנדון למתארי המוכנות לקידום עצמי תרגול ערכות

ובקהילה באשפוז חרום לשעת הלאומית הרשות להחלטת להביא10.1.06:מיוםבהתאם הננו
ופעולתכם לידיעתכם שבנדוןבזאת בנושא ההנחיות :את

החולים .1 בית הנהלת על חלה חירום למתארי גבוהה מוכנות רמת לשמירת  .האחריות

כוללים .2 המוכנות להבטחת העזר היתר,אמצעי והתרגילים,בין ההדרכות את
חרום לשעת האגף ידי על פי)ח"שע(המבוצעים רפואה העורףומחלקת קוד

 ).ר"פקע(

ע .3 המבוצעים לתרגילים העורף"בנוסף ופיקוד הבריאות משרד לשע,י האגף ח"פיתח
לצוות לאפשר המיועדים שונים תרחישים עם ההתמודדות של עצמי לתרגול ערכות

פנימיים תרגילים לערוך החולים למוסדבית מחוץ גורמים בסיוע צורך אנו.ללא
לתירגולי רבה חשיבות החירוםרואים למתארי החיונית מההערכות כחלק אלה  .ם

תרגול .4 סוג מכל הנדרשים וההישג הלקח את מפרטים העצמי התרגול ,ערכות
הנדרשת תרגול,התדירות כל לבקרת,משך תיוג ורשימת התרגיל ומהלך מתכונת

 .התרגיל

מוסדכם .5 של ההדרכה במערך העצמי התרגול ערכות את להטמיע מתבקשים ,הנכם
המפורטיםולקיי ובתדירות בהיקף התרגילים את התרגולם מערכות אחת  .בכל
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התרגול .6 ערכות בסיס על התרגולים שהושגובדיקתלרבות,קיום על,התוצאות יבחנו
לשע האגף המוכנות"ידי בקרות במסגרת לשנתייםח אחת מוסד בכל על.הנערכות

התרגול מועדי אודות רישום לנהל יש המשתתפים,כן ולקחים,פרטי תוצאות
 .שהופקו

החולים .7 בתי מנהלי על היא אלה תירגולים אחר ומעקב לביצוע .האחריות

במוסדכם בדבר הנוגעים כל לידיעת זה חוזר תוכן להעביר .הואילו

הכללי:העתק המנהל
הכללי למנהל המשנה

אנוש"מנכ/ס ולמשאבי למנהל בכיר    ל

החולים"סמנכ בתי חטיבת וראש בריאות שרותי ל
להסברה"מנכ/ס בינלאומייםל ויחסים

המשפטית היועצת
הסיעוד מינהל וראש ארצית ראשית אחות

מחוזות מחוזיות–רופאי בריאות לשכות
כללית לרפואה האגף מנהל

ביטחון בכיר אגף מנהל
חרום לשעת האגף מנהל

איכות להבטחת האגף מנהלת
פנים ביקורת אגף מנהל

ענבל"מנכ חברת ל
ל המחלקה סיכוניםמנהלת ענבל–ניהול חברת

החולים"מנכ קופות לי
קהילתית לרפואה המחלקה מנהל

הרפואית הספריה
ל.ה.צ–ר"קרפ
רפואה"רע ר"מקרפ-ן
מדיצינית"מנכ הסתדרות "הדסה"–ל

הבריאות תקציבים,רכז האוצר–אגף משרד
בישראל"יו הרפואית ההסתדרות ר
המדינה"יו רופאי ארגון ר
המדעיתר"יו הרפואית–המועצה ההסתדרות

ברפואה"מנכ סיכונים לניהול החברה ל
והאוניברסיטאי הלאומי הספרים בית

המדינה ארכיון
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