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עמוד 1

יחידת קישור רפואית
בבתי החולים )יק"ר(
מס' נוהל1.012 :

-

כללי
 .1בתי החולים האזרחיים משמשים כחלק ממערכת הטיפול בחייל הנפגע מאחר ואין למערכת הבטחונית בתי חולים
צבאיים יחודיים.
 .2יעוד היק"ר להוות מפקדה לחיילי צה"ל המאושפזים בבתי החולים וגורם מתאם לצוותים החוברים אליה בשעת
חירום כגון רבנות צבאית ,איתור נעדרים ,דובר צה"ל ,תחקירני חיל רפואה וכד'.
 .3היק"ר הנה יחידת קישור רפואית צבאית השייכת לחיל הרפואה וממוקמת בתוך בית החולים .גודל היחידה נקבע
בהתאם לגודל בית החולים ומספר הנפגעים המאושפזים בו.
המטרה
 .4מתן מידע עדכני כללי על יק"ר ברמת בית החולים ,הפיקודים ומקרפ"ר.
תפקידי היק"ר
 .5גוף קישור ליישום מדיניות האשפוז בחירום של חיל הרפואה לנפגעי צה"ל.
 .6קליטה ודיווח שלישותיים )ממוכנים וטלפוניים( של כל זכאי הטיפול ביק"ר ומעקב אחריהם עד לגמר הטיפולים
הרפואיים.
 .7שמירת קשר עם החייל הנפגע ובני משפחתו לאורך כל האשפוז.
 .8אספקת שירותי רווחה לפרט ולמשפחתו ומתן מידע לגבי זכויות תנאי שירות )ת"ש( לנפגע ולבני משפחתו ,כנגזר
ממצבו הרפואי ובהתאם לפקודות הצבא.
 .9קליטת ציוד צבאי מהחייל )העלול להגיע עם אמצעי לחימה ,המתאשפז בבית החולים והנפקת ציוד בסיסי עם
שחרורו מבית החולים )הסעות ,חלוקת ציוד ,איפסון נשק וכד'(.
 .10להוות גוף מנחה ומתאם לגורמים הצבאיים המטפלים בנפגעי צה"ל בבית החולים בחירום ולקשר בינם לבין
הנהלת בית החולים.
 .11הזנת הנתונים על פי עזרי מטה יעודיים למערכת ויסות הנפגעים הממוחשבת.
אוכלוסיות בטיפול היק"ר
 .12חיילי צה"ל )חובה ,קבע ,מילואים ,מג"ב  -חובה ,משטרת ישראל  -חובה(.
" .13אחרים" )גדנ"עים במסגרת פעילות צבאית ,שוחרים בפנימיות צבאיות ,חניכי בית הספר הטכני של צה"ל
וקורסים קדם צבאיים(.
 .14אוכלוסיות זרות )שבויי אויב ,משתלמים מצבאות זרים ,צבא דרום לבנון ,נספחים צבאיים ,חיילי או"ם ,אזרחי
ארץ אוייב(.
כפיפות
 .15היק"ר כפוף למר"פ הפיקודי )פירוט ראה בנספח א'(.
 .16כפיפות מקצועית לענף יק"רים במקרפ"ר.
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יחידת קישור רפואית
בבתי החולים )יק"ר(
מס' נוהל1.012 :
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 .17כפיפות פיקודית מוגבלת בעת ביצוע משימותיו למפקד היחידה הצבאית בבית החולים )יחצ"ב(.
 .18מפקד היק"ר יפעל בתיאום ואל מול מטה החירום של בית החולים.
מבנה
 .19ליק"ר מפקדה אשר לה כפופים מקצועית ופיקודית:
א .מדור רישום ודיווח  -מבצע כלל הרישומת השלישותית הנדרשת מהיחידה ,מרכז ,מעבד ומזין מידע על נפגעים
שבמצבתו.
ב .מדור תנאי שירות לפרט ולמשפחתו  -מהווה חוליה המקשרת בין צה"ל וגורמים נוספים לנפגע ולמשפחתו.
מספק צרכי הנפגע ומשפחתו בהתאם להוראות הצבא.
ג .מדור רפואה  -מיישם מדיניות חיל הרפואה במתקני האשפוז.
ד .מדור תחזוקה  -מספק שירותי תחזוקה ושירותים נוספים לנפגעים ולסגל היק"ר.
 .20היחצ"ב מפקד על כלל הכוחות הצבאיים הפועלים בשטח בית החולים והיק"ר מתאם לצורכי תפעול בשטח בית
החולים את הגורמים הבאים:
א .תחקירני חיל הרפואה.
ב .דובר צה"ל.
ג .איתור נעדרים )אית"ן(.
ד .רבנות צבאית )רב"צ(.
הפעלה
 .21בבתי החולים להם הסכמי שילוב ובהם פועלות יחידות ר"ם  2ברגיעה ,יעביר מפקד ר"ם  2בסדיר את הפיקוד
למפקד היק"ר והסגל הסדיר ישתלב בפעילות היק"ר.
 .22בבתי החולים ללא הסכמי שילוב ,תוקם היחידה עם הגעת סגל המילואים לבית החולים.
 .23סגל המילואים מתגייס חלקו ביחידות חיל הרפואה הפיקודיות וחלקו מתייצב ישירות בבתי החולים לפי נוהל
הגיוס וההצטיידות של חיל הרפואה.
 .24היק"ר פועל בחדרים שבתי החולים היקצו לשם כך מראש ,כאשר באחד החדרים תשתית לחיבור חומרת מחשב
למערכת הדיווח השלישותית ומערכת ויסות הנפגעים ,אשר אושרה על ידי ביטחון שדה מבחינת שמירת רמת
סיווג.
 .25מפקדי היק"רים מושכים הציוד )ציוד אישי לסגל ,ציוד יחידתי ,ציוד מחשוב ,ציוד לנפגעים ,רכב פינוי ,ערכות ציוד
משרדי וטפסים יעודיים וכד'( מיחידות חיל הרפואה הפיקודיות.
 .26צוות היק"רים משתלב בעבודת בית החולים בעת קליטה באתרי הטיפול תוך שיתוף פעולה עם צוות משרד
הקבלה ,ובמרכז המידע תחת ההנהלה של מנהל השירות הסוציאלי.
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 .27בית החולים יעביר ליק"ר כל מידע רלוונטי נדרש אודות אוכלוסיית המאושפזים אשר בטיפול היק"ר )כמפורט
בסעיפים  14-12לעיל(.
 .28הזנת דו"חות מערכת ויסות נפגעים:
א .באחריות מטה בית החולים באמצעות קצין קישור לבית החולים מילוי הדו"חות והעברתם ליק"ר.
ב .באחריות מפקד היק"ר ומדור רישום ודיווח הזנת הדו"חות למערכת הממוחשבת בסמוך לקבלת הדו"חות.
ג .אין ליק"ר כל אחריות לגבי תוכן הדו"חות שהוגשו על ידי בית החולים.
 .29היק"ר פועל  24שעות ביממה בעבודה של משמרות ,כאשר כוח אדם המונה את צוות היק"ר מושתת בעיקר על
אנשי מילואים המתגוררים בקרבת בית החולים ואינו מחייב צורך בסידורי הלנה.
 .30כלכלה בהתאם להסדרים שיקבעו בין בית החולים והיחצ"ב.
נספחים
א .רשימת בתי החולים בהם פורס יק"ר בחירום.
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נספח א'
מס"ד

בתי החולים בהם פורס יק"ר בחירום
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