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מתעדכן מפעם לפעם באתר משרד הבריאות, מינהל , ה26.11.13נוסח מעודכן לתאריך  -) ות לטפול נמרץ ומיוחד בילוד ובפג (פגיותלמחלקעקרונות התכנון  להלן

: , בקישור המצ"בהנחיות תכנון – תכנון, בינוי ופיתוח מוסדות רפואה

efault.aspxhttp://www.health.gov.il/UnitsOffice/HRS/Construction/Planning_guidance/Pages/d 

  
  עקרונות תכנון למחלקות לטפול נמרץ ומיוחד בילוד ובפג (פגיות)

 

בתכנון מחלקה חדשה יש לקחת בחשבון את הגידול הצפוי במספר הלידות, כאשר היחס בין מיטות לטיפול נמרץ לבין מיטות לטיפול  .1
 בהתאמה. 2 -ל  1מיוחד יהיה 

רי הלידה ולחדרי ניתוח בבית החולים עם מעבר ייעודי לשינוע המיטות מאגף חדרי רצוי שהמחלקה תתוכנן במפלס אחד, סמוך לאגף חד .2
 הלידה אל המחלקה.

מחוץ למחלקה וסמוך לכניסת המשפחות ימצאו חדר הורים שיכלול מטבחון ופינות ישיבה, לוקרים לשמירת חפצים, דפי מידע על פגים  .3
 (רצוי עמדת מחשב עם אינטרנט מוגבל)  ושרותים ומקלחת.

 כל הכניסות למחלקה יהיו עם בקרת שליטה. הכניסה הראשית, המשמשת גם כניסת משפחות, תהיה מבוקרת על ידי הצוות. .4
 המחלקה תכלול אזור אשפוז ממוגן (בהתאם לתקנות פקע"ר), שצמוד לו שטחים מינהלתיים, שטחי שרות ושטחים לוגיסטים. .5
 חלוקים וכיור לרחצת ידיים לצוות ולמבקרים במחלקה.בכניסה הראשית לאזור האשפוז יותקנו קולבים לתליית  .6
אזור האשפוז יכול להיות אולם/אולמות/ חדרים בודדים, בחלוקה למיטות לטיפול נמרץ ומיטות לטיפול מיוחד ביילוד. כל מיטות האשפוז  .7

 יהיו בצפיה ישירה מתחנת האחות המרכזית ותחנה משנית, אם קיימת. 
 צא חדר סגור לתרופות  שיכלול: מקרר תרופות עם בקרה, ארון תרופות, מנדף וכיור.צמוד לתחנת אחיות המרכזית ימ .8
 עמדות טיפול נמרץ ביילוד: .9

מ"ר לעמדה סגורה (בחדר או בתא קבוע). בנוסף, יש להקצות שטחים למעברים  14 –מ"ר לעמדה פתוחה ו  11.2שטח נטו לא יפחת מ  9.1
  ולכיורים.

 לעמדות סגורות. 2.40 –לעמדות פתוחות ו  1.20 רוחב המעברים בין העמדות לא יפחת מ 9.2
 מטר. 2.40המרווח בין המיטות בעמדות סמוכות לא יפחת מ  9.3
 לפחות אחת העמדות במחלקה תהיה בחדר סגור שישמש כחדר בידוד בתת לחץ. 9.4

 עמדות טיפול מיוחד בילוד: .10
כיורים. רוחב מעברים וכמות כיורים כמפורט מ"ר לעמדה פתוחה. בנוסף, יש להקצות שטחים למעברים ול 8שטח נטו לא יפחת מ  10.1

 לעיל. 8בסעיף 
  מטר 1.50המרווח בין המיטות בעמדות סמוכות לא יפחת מ  10.2

 כיורים לרחצת ידיים .11
  עמדות אשפוז.  4מספר הכיורים לרחצת ידיים לא יפחת מכיור לכל  11.1
  באולם עם עמדות פתוחות. מטר 0.9 -מטר ולא יפחת מ 6.0המרחק מכיור רחצת ידיים למיטת אשפוז לא יעלה על  11.2
  כאשר מתוכננות עמדות בחדרים בודדים/תאים קבועים, יתוכנן כיור לכל חדר. 11.3
יש להתקין כיורים רפואיים (ללא חור גלישה) שימנעו התזת מים לסביבה. הברזים יהיו ללא מגע יד (חשמליים או מרפק), מתקני  11.4

 ב בלבד.ניגוב ידיים יהיו ללא צורך לגעת במתקן אלא בניר הניגו
המחובר ליילוד, לגליון   -אבחוני, ניטורי וטיפולי  -יש צורך לדאוג לתשתיות המחשוב ולממשק המאפשר העברת נתונים מהציוד הרפואי .12

 הרפואי בזמן אמת.
י בראייה תכנונית ניתן לחלק את המחלקה למספר חלקים עיקריים: אזור כניסה, אזור אשפוז, שטחי מינהלה, שרותים רפואיים, שטח .13

 רותים משקיים, כדלקמן:יאחסון וש
  מ"ר . 12מ"ר למיטה ולא פחות מ  1יחושב לפי   –המתנה וחדר שהייה להורים    אזור כניסה

 רותים, ירותים ותא שימינימום תא מקלחת הכולל כיור וש –רותים להורים יתאי מקלחת וש
  מותאמים לאנשים עם מוגבלויות.

  .מקום הלבשה להורים ולתליית חלוקים  

 יור לרחצת ידיים לפני הכניסה לאזור האשפוז.כ  

  מיטות. כל עמדה תכלול כורסת הנקה  6יחושב לפי עמדה לכל  –חדר הנקה/שאיבת חלב לאמהות
 ומשאבת חלב.

  עם בקרהיתוכנן כחדר סגור ויכלול מקרר  -אם/תרכובות מזון (תמל"ים)-להכנת חלב - מטבח חלב ,
  וכיור. משטח עבודה (רצוי מנדף), משטח לאחסון 

  גם כחדר הסתגלות יכול לשמש רותים ומקלחת צמודה. יכולל יחידת ש - חדר הדרכה ושחרור
  .להורה במידת הצורך (יכלול  מיטה)



 

 

 
מיטות טיפול נמרץ וטיפול מיוחד, מעברים, כיורים לרחצת ידיים.  (ראה  –אולם/אולמות אשפוז    אזור אשפוז

 וד  לקראת שחרור.) וכיורים/אמבטיות לרחצת יל10, 9סעיפים 

  אפשרי דלפק משותף או תמוקם כך שתתאפשר שליטה ויזואלית על המיטות.  –תחנת האחיות
  .דלפקים פיצול

  תחנת האחיותאינטגרלי משטח כחלק  יכול להיות –חדר עבודת אחיות.  

  חדר סגור ומבוקר, שיכלול מקרר תרופות עם בקרה, ארון תרופות, מנדף וכיור. –חדר תרופות  

 החדרים המשמשים את צוות המחלקה. מספרם יקבע בהתאמה להיקף הצוות ולפחות:  י מנהלהשטח

 חדר לאחות אחראית 

 חדר למנהל מחלקה 

  חדר לסגן/רופא בכיר 

 חדר לרופא תורן שישמש גם לעובד סוציאלי/פסיכולוג 

 ות נוסף לכך יוקצו שטחי שרות לצוות כגון: מטבחון צוות, מלתחות ותאי שרותים, חדרי ישיב
  וסמינרים וכו'

רותים יש
  רפואיים

 טכנאי/ת הנשמה  

 (קרוב לאזור האשפוז) מעבדה  

  כולל שקעי טעינה. –נישות למכשור רפואי כמו: אינקובטור נייד, אולטרסאונד לב, רנטגן נייד  

  מ"ר 6בהתאם לגודל היחידה ולא פחות מ  –מחסן חיתולים/לבנים    שטחי אחסון

  מ"ר. 6היחידה ולא פחות מ  בהתאם לגודל –מחסן ציוד כללי  

  מ"ר. 6בהתאם לגודל היחידה ולא פחות מ  –מחסן ציוד רפואי מתכלה  

  מ"ר לכל מיטת טיפול מיוחד  1.7 –מ"ר לכל מיטת טיפול נמרץ ו  2.8יחושב לפי  –מכשור רפואי
 מ"ר. 20ולא פחות מ 

 אחסון ארגזי תמיסות  

רותים יש
  משקיים

  ניקוי אינקובטורים ועריסות 

 כלי ניקוי חדר 

 חדר אשפה 

 .חדר כביסה מלוכלכת  

 

  מידע נוסף, כדוגמת נהלים לתשתיות אלקטרומכניות וכו', ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד הבריאות, מינהל תכנון, בינוי
 נהלי תכנון. –ופיתוח מוסדות רפואה 

  דות רפואה.מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוס -פרוגרמה לבינוי תאושר מול משרד הבריאות  

            








