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מס __200842/_:'חוזר

תשרי"כ,ירושלים ט"תשס,ט
2008,אוקטובר28

מס __200/03/_:'תיק

הכלליים:אל החולים בתי מנהלי
הגריאטריים החולים בתי מנהלי

הרפואיים האגפים החולים–מנהלי קופות

לחורף:הנדון 2009-2008–הערכות

מ לחורף2008בנובמבר1–החל הערכות נוהל לתוקפו הינה.ייכנס זה חוזר להדגישמטרת
חיסון נוהלי ולקבוע היפותרמיה מאירועי להתגונן כיצד חולים,ולחדד בתי והערכות דיווח

החורף עונת .2008-2009לקראת

הנדרשים וההערכות ההסדרים להלן הקרוב החורף :לקראת

שפעת .1 נגד להתחסן השגרה,מומלץ חיסוני מתן להשלים וכן ריאות דלקת

א,לילדים בנספח זהל'כמפורט .חוזר

 

ההתחסנות .2 שיעורי על מחלות לבקרת הלאומי למרכז לדווח החולים קופות על

החיסונים תהליך תום ועד נובמבר מתחילת החל שבועיים כל מבוטחיהם בקרב

הרפואה מינהל הוראת פי  .על

מ .3 מחלקה1.11.08-החל בכל להציב יש החולים בית מנהל לשיקול ובהתאם

דחופה מי(לרפואה מומחה,)וןחדר פנימי תורן רופא בה מומחה,שאין רופא

ערב כתורן לגריאטריה מומחה או פנימית הלילה.לרפואה משמרת במהלך

ככונן ישמש זה  .רופא
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ג .4 בנספח שנקבעו המידה אמות את תואמים התפוסה שיעורי בהם יש'במקרים

זה בנספח כאמור האדם כח תוספת את .להקצות

צפו .5 החורף הקשורהבתקופת תחלואה בשל לאשפוז יותר גדול ביקוש י

זו לעונה האופיניות ולמחלות הקשישה,לקור באוכלוסיה .בעיקר

וחולים כרוניים מונשמים אשפוז הסדרי להלן נאותה הערכות לשם

גריאטריים :פנימיים

ביה.5.1 מנהל וחולים"על ממושכת בהנשמה מטופלים חולים להעביר הכללי  ח

ג גריאטרייםפנימיים רפואיים במרכזים לאשפוז ד(ריאטריים נספח ).'ראה

המשרד,בנוסף למדיניות מס(ובהמשך בחוזרנו ביטוי לידי ,33/2008'שבאה

חיוב" גריאטריים–כללי פנימיים חולים או כרוניים מונשמים ,")מאושפזים

מנ על וזאת זה מחורף החל השנה כל בכך שיעסוק פנימי מנגנון להקים תיש

מערכת על העומס הקלת ולשם אלו לחולים ומיטבי מקיף טיפול להעניק

הכלליים החולים  .בתי

בי.5.2 מנהל כל הפואיים"על המרכזים מנהלי עם קשר ליצור כללי ח

ההעברות)גים"מר(הגריאטריים תאום לצורך .באזורו

במרכז.5.3 יבקרו החולים מבית הפנימיים שהרופאים מומלץ

של הטיפול ויכולות התשתיות את ויכירו אליהם הסמוך הגריאטרי הרפואי

.המרכז

אישור.5.4 טעונה גריאטרי למרכז פנימית ממחלקה מאושפז חולה הפניית

קופ של החולה"מראש מבוטח בה .ח

לקופה יפנה המחלקה גריאטרי,צוות למרכז להעברה המועמד חולה ,לגבי

שעה תיתן,14:00עד שעההקופה עד ותודיע14:00מענה הפניה למחרת

החולה את להעביר מבקשת היא מוסד אחרי(לאיזה תאפשר14:00פניה

נוסף יום  ).לקופה

ע הגריאטרי במרכז האשפוז עלות את יממנו החולים משרד"קופות תעריף פ

ע או החולה אושפז בה למחלקה בהתאם אשפוז ליום התעריף"הבריאות פ

ה המרכז בין לקופהשסוכם השניים(גריאטרי מבין ).הנמוך

פנימית .6 במחלקה המאושפזים סיעודי,חולים ממוסד פרט,שהופנו יציב ומצבם

הוריד דרך אנטיביוטי טיפול בהמשך אל,לצורך בחזרה להשתחרר יכולים

הופנו ממנו בתנאי.המוסד לגריאטריה,זאת האגף מטעם הרשאה יש שלמוסד

הבריאות ט,במשרד הורידלתן דרך הסיעודיים(יפול המוסדות לרשימת

הוריד דרך טיפול למתן ה,המוכרים נספח ).'ראה



 

 

ולהזכיר .7 לשוב החורף:יש בחודשי משמעותית בעיה הינן קור בשנים.פגיעות

כ,האחרונות אף300-ארעו וחלקן אשפוז שהצריכו משמעותיות קור פגיעות

במוות ו.הסתיימו הנחיות'נספח קורמפרט פגיעות עם והתמודדות  .למניעה

קודי פי על היפותרמיה הארעות על לדווח בנספח ICD9CMיש  .כמפורט

החולים .8 בית מנהל החולים,באחריות בבית פנימית מחלקה בכל במקום,להציב

לחורף,בולט ההערכות בנושא לציבור הסבר ז(דף נספח ).'ראה

 
 

ז חוזר תוכן להעביר במוסדכםהואילו בדבר הנוגעים כל לידיעת  .ה

ה כ ר ב ,ב

לוי"ד חזי ר
רפואה מינהל ראש

נספחים:לוט

הבריאות:העתק שר
הכללי המנהל

הכללי למנהל המשנה
אנוש"מנכ/ס ולמשאבי למנהל בכיר ל
רפואה"נכמ/ס מוסדות ובינוי לתכנון בכיר ל
בריאות"מנכ/ס לכלכלת ל
ולתימחור"מנכ/ס תיקצוב לתכנון ל
חולים"מנכ/ס קופות ל
בינלאומיים"מנכ/ס ויחסים להסברה ל

כהן יוסי השכר–מר על לממונה האוצר–המשנה משרד
קינר יוסי הבריאו-מר מערכת על והממונה המדינה שרות נציב תסגן

ותשתיות רפואיות לטכנולוגיות המינהל ראש
הציבור קבילות נציב

ע הציבור קבילות ממלכתי"נציב בריאות ביטוח חוק פ
המשרד חשב

המשפטית היועצת
הסיעוד מינהל וראש ארצית ראשית אחות

הציבור בריאות שרותי ראש
מחוזות מחוזיות–רופאי בריאות לשכות

טכ למדיניות האגף רפואיותמנהל נולוגיות
ומכשירים מוסדות רישוי אגף מנהל

הנפש בריאות שרותי ראש
לגריאטריה האגף מנהל

כללית לרפואה האגף מנהל
הרוקחות אגף מנהל

ומחשוב מידע לשרותי האגף מנהל

רפואי ומידע רישום תחום מנהלת
מחלות לבקרת הלאומי המרכז מנהל

חרום לשעת האגף מנהל
ה איכותמנהלת להבטחת אגף

 



פנים ביקורת אגף מנהל
החולים"מנכ קופות לי

קהילתית לרפואה המחלקה מנהל
ומשק מינהל תחום מנהל

לאפדמיולוגיה המחלקה מנהל
למעבדות המחלקה מנהל

הלאומיות המועצות מרכזת
סוציאלית לעבודה הארצי השרות מנהלת

הרפואית הספריה
הסיעוד על ארצית כללית–אחראית ברפואה
הסיעוד על ארצית הנפש–אחראית בבריאות
הסיעוד על ארצית הציבור–אחראית בבריאות
הסיעוד על ארצית בגריאטריה–אחראית

ראשית הכללית"קופ–אחות ח
ראשי והרווחה–רופא העבודה משרד

ל.ה.צ–ר"קרפ
רפואה"רע ר"מקרפ-ן
הסוהר–ר"קרפ בתי שרות
ישראל–ר"קרפ משטרת
מדיצינית"מנכ הסתדרות "הדסה"–ל

קוגן ראובן הבריאות-מר תקציבים,רכז האוצר–אגף משרד
בישראל"יו הרפואית ההסתדרות ר
המדינה"יו רופאי ארגון ר
המדעית"יו המועצה הרפואית–ר ההסתדרות

ברפואה"מנכ סיכונים לניהול החברה ל
והאוניב הלאומי הספרים רסיטאיבית

המדינה ארכיון

11922

וחוזרי הרפואה מינהל חוזרי מפורסמים בו האינטרנט אתר כתובת
היא"מנכ  www.health.gov.il-:ל



א 'נספח

בחורף מדבקות מחלות מניעת

הרך .1 בגיל השגרה חיסוני

החורף בחודשי עולה לאדם מאדם העוברות המחלות כל צפיפות,שכיחות עקב וזאת

יום במעונות והגשם,בגנים,ילדינו הקור כנגד סגורים חלונות עם ובחדרים -על.בבתים

לצמצ זומנת תחלואה הבריאות,ם משרד של החיסונים תוכנית קיום על להקפיד :יש

בזמן התקבלו שלא החיסונים את ולהשלים הנכון במועד הילדים את  .לחסן

שפעת .2 נגד  חיסון

השפעת מחלת אותנו פוקדת חורף שנה.מדי מידי בשפעת חולים רבים בעיקר,אזרחים

דצמבר באופ.פברואר-בחודשים לצמצם עניתן בשפעת התחלואה את משמעותי י"ן

ויעיל בטוח חיסון ב.קבלת מוריד להידבק90%עד80%-החיסון הסיכון חיסון.את יש

שנה כל שנה,חדש כל להתחסן צורך יש  .ולכן

להדבקה גבוה בסיכון נמצאים קטנים שפעת.ילדים נגד נוגדנים להם שאין מאחר

קודמים בני,מחורפים ילדים לחסן ועד6מומלץ .שנים6חודשים

סיבוכים ללא חולפת השפעת כלל שסובלים,בדרך גיל בכל ואנשים מבוגרים אנשים אך

החולים בבית לטיפול להזדקק ואף מסיבוכים לסבול עלולים ממושכות לכן.ממחלות

הבריאות משרד בניממליץ האזרחים כל את מי50לחסן כל כן וכמו ומעלה שנה

ממושכת ממחלה אסתמה(כלשהישסובל למיניהם,סוכרת,כגון לב ).מחלות

משפעת כתוצאה סיבוכים ועוד ריאות בדלקת להסתבך עלולות הרות שנשים ,מאחר

אותן גם לחסן לידה,מומלץ לאחר נשים וכן הריונן חודשי שפעת.בכל חיסון מתן

גיל עד תינוקות על גם יגן לידה לאחר ולנשים קטנים בהם6לילדים החיסוןחודשים

יעיל אינו .לתינוק

השפעתפי-על כנגד יתחסנו בריאות עובדי שגם חשוב המשרד מי,וכן,המלצת כל

סיעודיות במחלקות או אבות בבתי להדבקה,שעובדים גבוה בסיכון שהם מאחר

אחרות ממחלות סובלים שכבר מטופלים להדביק עלולים גם שהם ומאחר .ממטופליהם

למתן עדיפויות השפעתסדר לה:חיסוני ומחוצה בישראל שערכנו אין,מבירורים

החיסונים במלאי השנה כלשהו מחסור כל,לכך-אי.לצפות את שפעת נגד לחסן יש

הנ בסעיפים שהוגדרו הסיכון לקבוצות המשתייכים זאת.ל"הפרטים שיש,עם בודאי

ע החיסון קבלת במיוחד לעודד בני"מקום אזרחים בכלחולים,ומעלה65י כרוניים

בריאות עובדי וכן .הגילאים



ריאות .3 דלקת נגד חיסון

בני לאנשים בחיים פעם ניתן זה בו.ומעלה65חיסון לחסן ונגד-ניתן שפעת נגד זמנית

ריאות בן.דלקת אזרח שכל ריאות65מומלץ דלקת נגד כה עד התחסן שלא ומעלה

החורף לפני עוד החיסון את .יקבל

ההמלצות החורףסיכום לפני חיסונים לקבלת

הרך .1 בגיל לילדים במועד השגרה חיסוני כל .מתן

הרך .2 בגיל החסרים החיסונים כל .השלמת

שפעת .3 נגד חיסון  :מתן

ומעלה50לבני  .א בני,שנים  ומעלה65ובמיוחד

בני  .ב ועד6לילדים שנים6חודשים

ממושכות  .ג מחלות עם הגילאים בכל  לחולים

לידה  .ד ולאחר הרות  לנשים

סיעודייםל  .ה בחולים המטפלים אלה ולכל בריאות  עובדי

 

ריאות .4 דלקת נגד חיסון כה65לבני)פנאומוקוק(מתן עד חוסנו שלא .ומעלה

המשרד של האינטרנט באתר מופיעים לעיל שהוזכרו החיסונים כל שתדריכי לציין .יש

ע הוצאו השפעת למניעת ב"ההנחיות רפואה מינהל מס,28.8.08-י .36/2008'חוזר

Winter2008;12/10/08

 

ב 'נספח

שפעת חיסוני ביצוע על דיווח החולים-אופן קופות
ב שלהלן הטבלה פי על החיסון תהליך התקדמות על לדווח חודש15-וב1-יש עד,בכול

הדיווחים הפסקת על .להודעה

מדווחת ______________________:קופה

עדכון ______________________:תאריך

לחיסון'מס   מתחסנים"סה מועמדים  כ

הקופה חברי      כלל



     ^חודשים23עד6בני

   חודשים60עד24בני

ומעלה65בני      שנה

כרוניים לגיל*חולים      65מתחת

הגיל^ בקבוצת שהיו לתינוקות ה23עד6מתייחס בתאריך 1.10.08-חודשים

כרוניים*   עחולים שהוגדרו לאפידמיולוגיה"כפי המחלקה נרכשת(י דם וכלי לב /מחלת
שיגרונית,מולדת לב מחלת עורקים,כולל דם,טרשת לחץ הלב,יתר ספיקת ,אסטמה,אי

כרוני ציסטי,ברונכיטיס לאחר,שחפת,אמפיזמה,ברונכיאקטאזיס,פיברוזיס כרוניים מצבים
הילוד בתקופת נשימתיות נטייה,סכרת,הפרעות עם אחרות כרוניות מטבוליות מחלות

לזיהומים השתן,מוגברת ודרכי הכליות של כרוניות המצב,מחלות דיכוי מלוות מחלות
ממאירות,האימונולוגי ומחלות איידס וחוסר,לרבות חסינות מדכא טיפול המקבלים חולים
ממושך ).דם

 
 כ"סה  

זמינות"סה מנות המנות(כ ניכוי לאחר
שניהשמורו חיסון למתן ילדים עבור    )ת

למלאי"סה להתווסף הצפויות מנות    כ

הדיווח מרץ:תקופת סוף עד נובמבר תחילת
הדיווח ב,כאמור:תדירות לשבועיים חודש15-וב1-אחת  .בכול

לד הדיווחים לשלוח ברומברג"נא מיכל ר
מחלות לבקרת הלאומי המרכז

 monitor@icdc.health.gov.il:ל"דוא
 03-5349881:פקס

238שלוחה03-7371500:טלפון
050-6242337:נייד



 
 

ג 'נספח

כ האישפוז"תגבור במצוקת לטיפול חורף–א 20092008/הערכות

הנחיותנו להלן הכלליים החולים בבתי האישפוז מצוקת :לנוכח

מעל.1 הינה הכוללת התפוסה בהם החולים כ%110בבתי להוסיף כדל"יש :קמןא

מעל )1 הינה התפוסה בה מחלקה מאושפזים/או%125בכל מונשמים3ו חולים
למשמרת אחת אחות להוסיף .יש

מעל )2 הינה בהן הכוללת שהתפוסה מחלקות שתי רופא%125בכל להוסיף יש
ערב למשמרת .תורן

מעל.2 הינה הכוללת התפוסה בהם החולים רפואית125%בבתי פעילות לדחות יש
מתוכנניםאל ניתוחים זה ובכלל  .קטיבית

אחרים.3 חולים לבתי חולים הפניית המצדיקה יתר תפוסת בהם שיש חולים בתי
מחוזי,באיזור גריאטר או רפואה מינהל עם זאת לתאם .מתבקשים

מומחה.4 גריאטר(רופא או הערב)פנימי במהלך מיון שעה(בחדר ).23:00עד

מיו בתוקף אלה עדהנחיות החוזר פירסום מינהל31.3.09:ם שיקבע אחרות הנחיות לפי או
הרפואה

 



ד :נספח

פנימיות למחלות למחלקה חלופי לאשפוז המורשים הגריאטריים הרפואיים המרכזים רשימת
כללי חולים בבית

חריפה לגריאטריה ברישוי מחלקות עם תתגריאטר/מרכזים חריפה-יה

פלימן"בי .1 חיפה,ח

שוהם .2 גריאטרי רפואי חנה,מרכז פרדס

דורה .3 גריאטרי רפואי נתניה,מרכז

הרצוג"בי .4  ירושלים,ח

אדומים"בי .5 הוד אדומים,ח  מעלה

הרופא"בי .6 שמואל יעקוב,ח  באר

הרצפלד"בי .7  גדרה,ח

בלב"בי .8 בית הזהב(ח ים,)מגדל  בת

 

 

לגריא רישוי לקבלת שבתהליך אקוטיתמרכזים תת/טריה  אקוטית-גריאטריה

רבקה"בי .9 בית תקווה-פתח,ח

רעות"בי .10 אביב,ח תל

שבא"בי .11 נווה שבע,ח באר
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למחלות:הנדון טיפול למתן תקפה הרשאה בעלי סיעודיים גריאטריים חולים בתי רשימת
ורידי(חריפות תוך )טיפול

 



ל:הסבר טיפול למתן מיידיתההרשאה סכנה ללא חריפות המחלקה,מחלות במסגרת
בה לחוסים לגריאטריה-הסיעודית האגף לנוהל בהתאם בקובץ)0.5.4נוהל(הינה מופיע

לבי לגריאטריה"הנהלים האגף באתר סיעודיים גריאטריים ).www.health.gov.il/geriatricח
קבועים למטופלים המוסד במסגרת טיפול למתן היא למטופליםההרשאה ולא המחלקה של

.חדשים
המתאימים,הטיפול חולים,למטופלים בבית אשפוז לאחר המשכי כטיפול הן להינתן יכול

במוסד ראשוני כטיפול והן .כללי
לעת מעת מתעדכנת חריפות למחלות טיפול למתן המורשים המוסדות .רשימת

הרשאה בעלי המוסדות מחוזות-רשימת לספטמבר(לפי )2008מעודכן

ירושלים.א מחוז
הורים המאוחד-נוה זקנים סימון,888.ד.ת-מושב 91008ירושלים,סן

צפון.ב מחוז
דבוריה כפר אבות 16910דבוריה988.ד.ת-בית

עפולה ת–משלב המורה 18101עפולה961.ד.גבעת
המונטפורט אצולת 25140מעליא265.ד.ת-מוסד

טבריה ת-נאות משה טבריה1624.ד.קרית
אשל גבת-בית יזרעאל–קיבוץ 30069עמק

חיפה.ג מחוז
אברהם"בי בית הספרדי 31092חיפה,1גדליהו'רח-א

הזהב כיפת נאות מאירחוף-מוסד 35153חיפה,1כיכר
כרמל דור אבות א-בית שאנן'גדליהו חיפה,נוה
טבעון דור אבות דיין'רח-בית טבעון,8משה קריית

הגפן חיפה,4הגפן'רח-נוף

מרכז.ד מחוז

נתניה נפת
הזהב גיל שד-מוסד נתניה,וייצמן'סוף
בכפר דרורים-פרוטאה אבות ת,כפר מונד מונד101.ד.תל תל

תקוה פתח נפת
עד השרון120מוסד ה,1הטווס'רח-הוד שרוןהוד

הורים חדוות השרון,15החרש'רח-מוסד הוד
גריאטרי מרכז תקוה,4אלחנן'רח-ארבל פתח

עוז גיל נאות גריאטרי תקוה,1אמסטרדם'רח-מרכז פתח
השלושה גבעת משולב גריאטרי תקוה,35ארלוזורוב'רח-מרכז פתח

השרון נאות סיעודי תקוה,6ל"קק'רח-מרכז פתח
בית רעננה,269אחוזה'רח-אחוזת
רעיה השכל'רח-נוה תקוה,שעריה,23בנסיית פתח

רם גיל תקוה,68פינסקר'רח-נאות פתח
הדקל ישראל'רח-בית תקווה,15נצח פתח

רחובות נפת
המושבה ציונה,6הפטיש'רח-נאות נס

בולגריה עולי איחוד אבות צ"ראשל235.ד.ת,8האם'רח-בית
רחובות עמית נווה אבות בשיסט'רח-בית 76110רחובות1067.ד.ת10מרדכי

דוד .76228רחובות4הפלמח'רח-גן
אורנים הדרום'רח-נווה 70700גדרה,127ד"ת,3חזית
עמית לציון-120עד-נוה 75258צ"ראשל40סמולנסקי–ראשון

רמלה נפת
ה בעלי מוסדות זהאין בשלב רשאה

תל.ה אביב-מחוז



התיכון נאות יפו,8טולוז'רח-מוסד
לה נאות גרדיה'רח-גרדיה-מוסד אביב,76לה תל

עד גיל אבות השומר"בי,23ביתן-בית תל גן,ח רמת
בע וותיקים משכנות גאון'רח-מ"שיר עמרם ברק,6רב 51650בני

אלצהיימר"בי השומר,5קציקאהרון'רח-לנפגעי גן,תל רמת
ירושלים'רח-צהלון יפו,100שדרות

אשקלון.ו מחוז
הדר בית אבות 77242אשדוד,3אורט'רח-בית

אשדוד לקשיש אזורי ניסים-מרכז אשדוד,7הרב

דרום.ז מחוז
שירלי אבות סאלי–דמונה–בית 86000דימונה73.ד.ת2בבא

שבא שבע-נוה המלך–באר שבע51שלמה 84549באר

המוסדות טלפון,פרטי מיטות,לרבות ועוד,מספר רישוי האגף-משך באתר מופיעים
גריאטריה"תחתwww.health.gov.il/geriatricלגריאטריה בתחום מחלקות עם חולים בתי

ממושכות ".ומחלות



ו 'נספח

בקשישים מקור למניע-פגיעה מנחים וזיהויקוים ה
לרופאים בקהילה,מיועד מקצועיים וצוותים אחיות

:רקע.1

לקור מחשיפה לפגיעה בסיכון אוכלוסיה היא הקשישים תזונתי.אוכלוסיית במצב אנשים
כרוני,ירוד חולי קור,דמנטים,במצבי לפגיעת יותר חשופים אלכוהוליסטים או .מוגבלים

גו של בשילוב מקורה קור לפגיעת והתנהגותייםהסכנה פיזיולוגיים :רמים
יורדת • בקשישים הקור ;תחושת
לאזן–בזקנה • פוחתת)לווסת(היכולת הגוף חום ;את
מטבולי • חום פחות מייצרים והם ירוד המטבוליזם במצב;בקשישים מחמירה התופעה

ירוד  ;תזונתי
ולהתייבשות • מדי מועטה לשתיה נוטים בחורף–קשישים  !גם
אלכ • בשתיית חום–והולהסכנה פיזור והאצת הדם כלי להרחבת מביא האלכוהול

מחמם שהוא מוטעה רושם למרות  ;מהגוף
מוגבלת • פעילותו אשר בתנועה-קשיש  ;ממעט
ובחוץ • בבית האויר מזג לתנאי מתאים לבוש על הקפדה  ;אי
בהוצאות • לחסוך בכדי ביתם את פחות לחמם נוטים  ;קשישים
ושימוש • תחלואה של גבוהה  ;בתרופותשכיחות
קרה • ריצפה על ממושך זמן שרועים ולהיות בביתם ליפול עלולים בודדים  .קשישים

לקור ה,בחשיפה לערך מתחת לרדת עלולה הגוף (נורמלי"טמפרטורת למצב).היפותרמיה"
כנדרש ויטופל יזוהה לא אם חמורות בריאותיות השלכות היפו.זה עם שאובחנו בקשישים

כ,תרמיה היא פי.%50-התמותה גדול מהיפותרמיה לתמותה גיל5הסיכון מעל בקשישים
מ75 נמוך שגילם באנשים .שנים65-מאשר

בריאותיים לסיבוכים לגרום עלולה לקור תקין,חשיפה הגוף חום כאשר קשה.גם הבעיה
ריאות או לב ממחלות הסובלים מבוגרים אצל .יותר

לכך למנוע,אי כדי האמצעים בכל לנקוט אלוחשוב אירעו,מצבים מבעוד-ואם לזהותם
.מועד

:מטרה.2
לנושא המודעות את הבריאותיים,להגביר הנזקים של מקדימים לסימנים הערנות ואת

לקור מחשיפה .הנגרמים
ראשוניים לרופאים מיועדים בנושא המנחים בקהילה,הקווים נוספים מקצוע ואנשי .לאחיות

מקור.3 פגיעה של :הגדרה
לה מתחת יורדת הגוף טמפרטורת בו כמצב מוגדרת בהיפותרמיה.350C-יפותרמיה

ב חומרה3-מבחינים קלה.דרגות ל(היפותרמיה היפותרמיה,)320Cועד350C-מתחת
קשה)320C-280C(בינונית ל(והיפותרמיה חמורה).280C-מתחת ההיפותרמיה שדרגת ככל
יותר,יותר עמוקים .הסימנים

הםהסימנים מהיפותרמיה לחשש :הבולטים
קלה • למגע-בהיפותרמיה קר קל,איטיות,עור בעירנות,בלבול ,)אפתיה(ירידה

ברור לא הידיים,דיבור באצבעות עדינות תנועות על השליטה יכולת איבוד
זאת.ורעידות הגוף,עם חום ירידת של ההתחלתיים מקור-בשלבים הסובל לאהזקן
קיתלונן תחושת !ורעל

בינונית • ניכר-בהיפותרמיה בלבולי בהכרה(delirium)מצב ירידה צבע,ובהמשך
והאזניים האף הגפיים אצבעות של שרירים,כחול מעובה,קשיון שהעור תחושה

בצקת(ומוצק ו,)עקב הלב בקצב בולטת וירידה ושטחית אטית הפרעות/נשימה או
 .קצב

קשה • קר-בהיפותרמיה מאד מגיביםאישונים,עור דופק,קומה,התכווצויות,לא
נשימה ולזהות דופק למשש ניתן לא בו מצב עד דם לחץ וירידת ועלול–איטי

מוות של מוטעה איבחון  .להיות
היפותרמי במצב מוות לקבוע לפחות,אין של גוף לטמפרטורת חימום לאחר  360Cאלא

(“No one is dead –until warm and dead”) 
 



מ.4 קורדרכי פגיעות של :ניעה
קור מפגיעת להימנע כיצד מידע לציבור להעביר :יש

נאות :חימום
של • בגבולות המגורים בחדרי קבועה טמפרטורת על (200C-240Cשמירה מומלץ.

החדר טמפרטורת את שמודד מדחום ).לרכוש
בחדר • האוויר ללחות לדאוג מידי,יש יבש מאויר להימנע להשתמש–כדי אפשר

אדיםבמכ  .שיר
המגורים • חדרי של נאות לאוורור לדאוג  .יש
בדירה • התנורים בטיחות את לוודא מקצוע–יש ואנשי משפחה בבני הסתייעות  .תוך
בערה • בתנורי להשתמש מוחלט איסור חד)נפט(חל הפחמן-הפולטים  .תחמוצת
החימום • במימון כלכליים קשיים יש באזו–אם הרווחה משירותי סיוע לבקש רניתן

 .המגורים
בהתאם • ולהיערך האוויר מזג תחזיות אחר לעקוב .יש
 

נאות :לבוש
ומחמם • נוח לבוש על להקפיד חום,יש איבוד למנוע שכבות  .בכמה
מהבית • למעיל–ביציאה בנוסף כפפות וללבוש כובע לחבוש להקפיד  .יש
נכון • חימום על להקפיד יש ביתר(בלילה לכיסוי)לא ולדאוג השינה חדר גוףשל

 ).שמיכות,נמנמת(מתאים
 

בריאות :הרגלי
מספקת • בכמות לשתות ליום8-10(יש שתייה צמא–)כוסות תחושת ללא !גם
ואלכוהול יש • קפאין של מרובה משתייה .להימנע
קרובות • לעתים קלות ארוחות על להקפיד כבדות)ביום5-6(יש מארוחות .ולהימנע

באמצעו מוכנות ארוחות לקבל העירוניותניתן הרווחה בלשכות לזקן המדור  .ת
הגוף • חום על לשמור מסייעים חמים ואוכל  .שתיה
ותנועה • קלה גופנית פעילות על להקפיד ולהעלות,יש הדם זרימת את להגביר כדי

המטבולי החום ייצור קצב ואת המטבולי הקצב  .את
 

המטפל הרופא עם להתייעץ :יש
להגבי • העלולות תרופות נטילת לקורלגבי הרגישות את לשינה(ר תרופות בפרט

ואחרים,ולהרגעה בנזודיאזפינים ועוד,מסוג (אופיואידים ).להלן'ר).
מהיפותרמיה • להיפגע הסיכון את להגביר העלולים חולי מצבי  ).להלן'ר(לגבי

 
לבד,ובנוסף המתגוררים קשישים :לגבי

קרובות ונמצאי,לעיתים בביתם נופלים עריריים עלקשישים רב זמן שרועים ם
הקרה קשה,הרצפה בהיפותרמיה להסתיים העלול :לכן,מצב

המשפחה • בני של בבית לביקורים ולדאוג קשר על לשמור או,שכנים,חברים,יש
ביום-מתנדבים פעם  .לפחות

האישיים • שהפרטים טלפון,כתובת,שם(לוודא הרווחה)ומספר שירותי בידי נמצאים
המגורים סדיריםכד,באזור וביקורים הצורך במידת סיוע לקבל  .י

 
מקור.5 לפגיעה מוגבר בסיכון :מטופלים

ירוד • תזונתי ממצב ;סובלים
בתפקודם • מוגבלים או להתנועע פרקים(ממעטים בעיות עקב מוחי,לרבות ,שבץ

ועוד פרקינסון  ;)מחלת
דם • וכלי לב ממחלות כרוניות,סובלים ריאות בלוטתפעילות-תת,סכרת,מחלות של

מוגבר–)היפותירואידיזם(התריס מקור הסיכון בהן אחרות  ;ומחלות
קוגניטיבית • מירידה נפש)שיטיון,דמנציה(סובלים מחלת  ;או
קור • לפגיעת הסיכון את המגבירות תרופות ולהרגעה(נוטלים לשינה תרופות בפרט

בנזודיאזפינים דיכאון,מסוג ועוד,נוגדי  ).אופיואידים
באלכוהולמשתמ •  ;שים
בית • חסרי או ירודים בתנאים  ;חיים
חריפה • זיהומית ממחלה הגוף–סובלים חום ירידת דווקא הוא הראשון הסימן לעתים

יותר( צעירים באנשים מהתגובה  ).להיפך
 



הראשוני.6 הקור-הטיפול ודרגת החשיפה במשך תלויה מקור הפגיעה חומרת
.והרטיבות

רגי במדחום חום הבעיהמדידת את תזהה לא הליבה,ל טמפרטורת את למדוד  (core)יש
מתאים טווח עם מדחום .באמצעות

חשובים הקליניים של–הסימנים מוטעית לאבחנה להביא ועלולים ספציפיים אינם אך
אחרים הלב(מצבים שריר אוטם כרונית,היפוגליקמיה,כגון קוגניטיבית ירידה או ).זיהום

היפותר • של הקל,מיהבמצב בשלב מערכות,גם בתפקוד לפגיעה סכנה קיימת
החוליםחיוניות לבית מיידית פניה .ונדרשת

חם • במשקה להשקות יש בהכרה הנמצאים קור  .נפגעי
הסיוע • להגעת ויבש–עד חם למקום בעדינות המטופל את להעביר .יש
ובשמיכות • יבשים בבגדים ולכסות להסירם יש רטובים הבגדים  .אם
גירוייש • או מטלטול המטופל(excessive stimulation)יתר-להיזהר מחשש–של

קצב הפרעות  .לגרימת
 

הבריאות.7 למשרד לדווח החולים בתי היפותרמיה,על ארועי על מידע תחום מנהלת
קודי"ע  :ICD9CMפ

 
 
991.6 Hypothermia (accidental) 
991.8 Other specified effects of reduced temperature 
991.9 Unspecified effect of reduced temperature 

 
 

הבריאות משרד של האינטרנט באתר גם מופיעים בנושא  www.health.gov.ilפרטים



ז :'נספח

ל לציבור–חורףהיערכות הסבר דף

גריאטריים רפואיים במרכזים נוספות אשפוז מיטות פתיחת על מודיע הבריאות ,משרד
חריפות פנימיות ממחלות הסובלים בקשישים .לטיפול

א ו ב :מ

למחלות במחלקות יתר תפוסת על החורף עונת להשפעת עדים אנו האחרונות בשנים

בב הכללייםפנימיות החולים המתאשפזים.תי מרבית הינם המבוגר הגיל בגיל.1בני

ביותר רבה חשיבות יש החריפה,המבוגר במחלה המיטבי לטיפול התייחסות,מעבר למתן

ותפקודיות בריאותיות לבעיות ורב,סוציאליות/כוללנית רחבה גריאטרית ראיה -מתוך

.מקצועית

המצב את לשפר כדי לעשות ניתן ?מה

שניתן,ראשית - ואשפוז,ככל תחלואה למנוע כנגד,רצוי חיסונים קבלת באמצעות

ריאות דלקת וכנגד כרוניות,שפעת במחלות נאותים ומעקב .וטיפול

ובטוחה - מתאימה הגנה ללא לקור מחשיפה וחימום(להימנע ).ביגוד

אשפוז המצריכה חריפה מחלה אשפ–משאירעה במסגרת מתאים טיפול לקבל וזניתן

המבוגר לגיל הגריאטריים,ייעודית הרפואיים טיפול,במרכזים הוא התמחותם תחום אשר

המבוגר בגיל במחלות גבוהה גיל,ברמה ה(65מעל בני ).ומעלה75-בעיקר

                                                           
.  מהמאושפזים  במחלקות הפנימיות36% -כ+ 75   ובני58 %-כ + 65כאשר בממוצע במשך כל השנה מהווים בני   1

אך גם לאחר פרק זמן , +65 - ימים לגילאי ה7 - ימים לכלל החולים וכ4 - כמשך האשפוז הממוצע במחלקות אלה הינו
במצב . היות וכידוע  משך ההחלמה מתארך בגיל המבוגר, ולעתים גם סיבוכיה, זה ניכרות תוצאות המחלה החריפה

ועל בני  דבר המקשה עליו –האדם המבוגר משתחרר מאשפוז עם מצב בריאות ותפקוד ירודים משהיו טרם שחלה , זה
  .משפחתו

  

 :במרכזים רפואיים גריאטריים מורשים על ידי משרד הבריאות קיים
עם ידע ומיומנות , צוות מוסמך ואיכותי לטיפול בקשישים במצבים חריפים •

הצוות כולל רופאים מומחים . סיבוכים השכיחים בגיל המבוגרבמניעת  
עובדים (אחיות מוסמכות ואנשי מקצועות פארארפואיים , בגריאטריה
 ).מרפאות בדיבור, תזונאיות, מרפאות בעיסוק, פיזיותרפיסטיות, סוציאליים

 .אמין ומנוסה המסייע לקשיש לחזור לתפקודו הקודם, כח אדם מומחה בתחום •
מאפשר , משך אשפוז ארוך מעט יותר ביחס לבית חולים כללי, רךבמידת הצו •

תיאום שחרור עם הקהילה ומניעת אשפוזים , חזרה לתפקוד, איזון המחלות
  .חוזרים בגין אותן מחלות

 תנאים פיזיים המותאמים לגיל המבוגר •
 .שעות ביקור גמישות יותר למשפחות  •
 

 .ים עדכניים לטיפול בקשישכל זאת מאפשר גישה גריאטרית כוללנית עם סטנדרט



הגריאטריים הרפואיים :המרכזים

הגריאטריים הרפואיים המסמך,המרכזים שבסוף ברשימה לטיפול,המפורטים מורשים

כללי,חריפהבמחלה חולים בבית פנימית למחלקה אישפוז .כחלופת

המאפיינות המורכבות והתפקוד הבריאות בבעיות בטיפול מומחיות קיימת אלה במרכזים

מקצועי רב צוות באמצעות המבוגר הגיל גריאטריים,את רופאים ,אחיות,הכולל

בעיסוק,פיזיותרפיסטים וע,תזונאים,מרפאים תקשורת סוציאליםקלינאי אשר,ובדים צוות

אלה מטופלים לצרכי הולם מענה לתת וטיפול.ביכולתו באיבחון מתמחים אלה מרכזים

המבוגר שבגיל המורכבות הרפואי,בבעיות וכרוניות(בתחום חריפות תרופתי,בעיות ,)איזון

התפקודי והשכלי(בתחום ועוד,)הפיזי תזונתי וח-איזון היכולות לשמירת זאת ככלכל זרה

החריפה,האפשר המחלה טרם הצורך.לתפקוד משך,במידת מתאימים במקרים מתאפשר

כללי חולים לבית ביחס הגריאטרי במרכז יותר מעט ארוך .אשפוז

הגריאטריים הרפואיים למרכזים הפניה מסלולי

הגריאטריים הרפואיים במרכזים הייעודיות למחלקות הפניה על ממליץ הבריאות ,משרד

פנימיותכ במחלקות לאשפוז גיל,חלופה מעל צעירים,75במטופלים בגילאים גם ולעתים

החריפה,יותר במחלה בטיפול צורך עדיין ויש הסתיים אבחונם להינתן,שתהליך היכול

הרלבנטי הגריאטרי .במרכז

ע רק אפשרית אלו למרכזים רופא"ההפניה המתאימים,י הבאים,במקרים :במסלולים

אבותפני )1( מבתי ישירה .ה

כלליים )2( חולים בבתי פנימיות ממחלקות .הפניה

חם חורף ובריא,מאחלים .בטוח

הרפואה מינהל

הבריאות משרד

 




