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 ותבמחלק השגחה מיוחדת/שמירה מיוחדת/הסתכלות מיוחדת
 האשפוז 

 : רשימת עדכונים

 תאריך שם המעדכן אור העדכוןית הסעיף מהדורה

נוהל זה מחליף את נוהל "ביצוע   2

, 11מיוחדת במחלקה" מס'  הסתכלות 

נוהל "ביצוע השגחה מיוחדת במחלקה 

מקובץ נהלים בתי חולים  " 12מס' 

 .1995פסיכיאטריים דצמבר 

 01/10/2018 אילנה אהרונוביץ

על תדירות בדיקת של רופא  -שיטה 6.1.2 3

 מטופל  הנמצא בשמירה מיוחדת 

 16/07/2019 אילנה אהרונוביץ

על תדירות התיעוד של אחות  -שיטה 6.1.6.6 

 מטופל הנמצא בשמירה מיוחדת

 16/07/2019 אילנה אהרונוביץ

תדירות בדיקה של רופא על  -שיטה 6.2.6 

 מיוחדתהשגחה בהנמצא מטופל 

 16/07/2019 אילנה אהרונוביץ

תדירות בדיקה של רופא על  -שיטה  6.3.3 

 מטופל הנמצא בהסתכלות מיוחדת

 16/07/2019 אילנה אהרונוביץ

תדירות התיעוד של אחות   על  -שיטה 6.3.5.4 

 מטופל הנמצא בהסתכלות מיוחדת

 16/07/2019 אילנה אהרונוביץ

אפיון המחלקה לביצוע הוראות  -שיטה 6.2.8.1 

 ההגבלה.

 16/07/2019 אילנה אהרונוביץ

 16/07/2019 אילנה אהרונוביץ פירוט הקריטריונים לשמירה מיוחדת  נספח ב' 

   

 ידי: -נערך על

 אילנה אהרונוביץ, ד"ר אהוד ססר, ראזק חוואלד.

 ידי: -אושר על

 דר' טל ברגמן-ראש השירות לבריאות הנפש

 

 ______________________ :חתימה
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 ות האשפוזבמחלק מיוחדת הסתכלותמיוחדת , שמירההשגחה מיוחדת, 

 כללי .1

 נוהל זה ,כולל  פירוט של השגחה מיוחדת, הסתכלות מיוחדת  ע"פ החוק לטיפול בחולי הנפש 
ומדרג של התערבויות הניתנות  )להלן התקנות(1992 –ותקנות טיפול בחולי נפש התשנ"ב  1991-התשנ"א 

 .מתן הוראה וביצוע של שמירה מיוחדת של  פירוט קיים  בנוסף .אלשיקול דעתו של הרופ

 מטרה .2

שמירה מיוחדת והסתכלות  השגחה מיוחדת, :שלאת מדרג ההתערבויות באשפוז פסיכיאטרי להסדיר 
 .מיוחדת

  מסמכים ישימים .3

 .1991 -חוק טיפול בחולי נפש התשנ"א .3.1

 .1992-תקנות טיפול בחולי נפש התשנ"ב  .3.2

 .1996 -חוק זכויות החולה התשנ"ו .3.3

 .2016נוהל הבטחת רצף טיפול  .3.4

  הגדרות .4

 (.1)תקנה  אחות אחראית מחלקה/אחראית משמרת -אחות אחראית .4.1

   הסתכלות /לביצוע הוראה להשגחה מיוחדתע"י אחות אחראית בכתב אחות שמונתה  -אחות ממונה .4.2

 (.22)תקנה   מיוחדת    

 ידי מנהל המחלקה שמונה על  בריאותשיון באחד ממקצועות היאיש צוות שהינו בעל ר -מנהל מקרה .4.3

  .להיות מנהל מקרה    

 ספר מחלקתי שבו נרשמות באופן ידני או ממוחשב הוראות רופא למתן טיפול. -ספר הוראות .4.4

  השגחה, בידוד קשירהפנקס שבו ירשמו באופן ידני או ממוחשב הוראות מיוחדות להסתכלות,  -פנקס .4.5

 .(20והסיבות למתן ההוראות האמורות )תקנה     

 אחות אחראית או אחות ממונה תהיה "על פיה הוראת רופא - 26כאמור בתקנה  – השגחה מיוחדת .4.6

 . "צמודה למטופל בכל עת ובכל מקום ולא תעזוב את המטופל לפני בואה של ממלאת מקומה    

  האחות או האחראית האחות "חייבת הוראת רופא על פיה  -25כאמור בתקנה  -הסתכלות מיוחדת .4.7

 מצאו".יה ומקום החולה של מצבו על, עת בכל, לדעת הממונה    

 רופא למעקב חריג אחר מטופל מאושפז, שאינה הסתכלות מיוחדת או  הוראת -מיוחדת שמירה .4.8

  ןנאמ סטודנטאו  כוח עזר ,גם על ידי מי שאינו אח/אחות להתבצע יכולההשגחה מיוחדת, ואשר      

  .)להלן מבצע שמירה מיוחדת( אסקלציה-דה     

 קיים חשש שיסכנו.  אואו זולתם ו/מטופלים אשר מסכנים את עצמם  -מטופלים בסיכון גבוה .4.9

 

 

http://www.health.gov.il/hozer/mtl51-003.pdf
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 וסמכות   אחריות .5

 האחריות לעדכון הנוהל הינה של ראש האגף לבריאות הנפש או מי מטעמו. .5.1

 של מטופל. הסתכלות מיוחדת /הוראה של השגחה מיוחדתבסמכות הרופא להחליט על  .5.2

 של מטופל. הסתכלות מיוחדת  /בסמכות הרופא להחליט על ביטול ההוראה של השגחה מיוחדת .5.3

 . הסתכלות מיוחדת /באחריות אחות אחראית/ אחות ממונה לבצע הוראה להשגחה מיוחדת .5.4

 הנוהל.על הטמעת המחלקות באחריות מנהל ביה"ח  להורות למנהלי  .5.5

 באחריות מנהלת הסיעוד להורות לאחראיות מחלקה על הטמעת הנוהל . .5.6

 שיטה .6

 שמירה מיוחדת  6.1

הגיע הרופא למסקנה ,כי מצבו של המטופל מחייב מעקב אך לא ברמה של צורך בהשגחה  .6.1.1

תוכן  .כמפורט לעיל, מוסמך הרופא לתת הוראה של שמירה מיוחדת הסתכלות מיוחדת/מיוחדת

, (תקופת ההוראה, מבצעה )שיכול להיות גם כוח עזר, סטודנט נאמן דה אסקלציה: אתההוראה יכלול 

וות אחר במהלך תקופת ההוראה תדירות הבדיקה של המטופל על ידי מבצע ההוראה או איש צ

 וכו')נספח ב'(.

של מנהל המחלקה או מי  הרופא יבדוק את המטופל שנמצא בשמירה מיוחדת לפי שיקול דעתו .6.1.2

 .שעות8 -לכל הפחות אחת לדו שהוסמך על י

בהתאם לשיקול דעתו  השמירה המיוחדתבסמוך למתן ההוראה, הרופא יידע את המטופל על מהות  .6.1.3

 .ומצבו של המטופל

 שעות ממתן ההוראה. 24למטופל תוך   שמירה מיוחדתהרופא יידע את מנהל המקרה על ביצוע  .6.1.4

ירשום זאת השמירה המיוחדת רופא למסקנה לאחר בדיקת המטופל שאין צורך בהמשך הגיע  .6.1.5

 .מיוחדתלשמירה ההוראה הפסקת בפנקס/רשומה רפואית, ויחתום על 

 אחות אחראית/אחות ממונה: .6.1.6

סטודנט נאמן דה אסקלציה /כוח עזר.  אחות/ קביעת זהות מבצע ההוראהאחראית ל .6.1.6.1

 אשר יהיה אחראי לביצוע הוראה של שמירה מיוחדת. 

צוות  מיוחדת כולל פעילויות שבפיקוח שמירהתתכנן את סדר היום של המטופל ב .6.1.6.2

 המחלקה בהתאם לתכנית הטיפול.

דעתה  שיקול   מיוחדת ומשך ההשגחה, ע"פ שמירהלמטופל על הנימוקים ל תסביר .6.1.6.3

 .ובהתאם למצב המטופל

 מיוחדת. שמירהתיידע את הצוות המטפל במשמרת על כך שהמטופל נמצא ב .6.1.6.4

בהם הצוות המטפל ידווח לאחות אחראית/אחות ממונה על מצב המטופל בפעילויות  .6.1.6.5

 השתתף המטופל במהלך המשמרת.

 )נספח א'(.  לשעההמטופל אחת  מצב   תתעד ברשומת המטופל את .6.1.6.6

 באחריות מי שהוטל עליו ביצוע השמירה המיוחדת כוח העזר, סטודנט נאמן דה אסקלציה  לדווח  .6.1.7

 על מצבו של המטופל לאחות אחראית /אחות ממונה  ובתדירות גבוהה יותר במידה לשעה  אחת        

 ולהערכתו חל שינוי משמעותי במצב המטופל.       

(, תקפים גם 6.2.1)למעט בהמשך אשר יפורטו  ,השגחה מיוחדת 6.2סעיף לסים המתייחתתי הסעיפים 

 .לשמירה מיוחדת בהתאמות הנדרשות
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 השגחה מיוחדת  .6.2

וחדת תתבצע במקרים בהם קיימת החמרה פסיכוטית ומצב גופני מורכב בו נדרשת השגחה מי .6.2.1

 )נספח ב'(. אחות אחרת מטעמהת אחראית/אחות ממונה או השגחה צמודה של אחו

מיוחדת לאחר בדיקת הוראה לביצוע הוראה להשגחה  לתתע"פ שיקול דעתו  ופא רשאיר .6.2.2

עקב שינויים במצבו הגופני צמודה למסקנה שהמטופל זקוק להשגחה שהגיע המטופל במידה 

 .לעיל( 1)כפי שצוטטה בסעיף  19והתמלאו תנאי תקנה  והנפשי

ספר וכן  ב רפואיתהרשומה וב הרופא ירשום את ההוראה לביצוע השגחה מיוחדת בפנקס .6.2.3

 , משך ההשגחה  הנדרשתהמיוחדת לביצוע ההשגחה יםנימוקה את . הרישום יכלולהוראות

 .והנחיות מיוחדות ככל שישנן

שעות ממתן  24תוך  הרופא יידע את מנהל המקרה על ביצוע השגחה מיוחדת למטופל .6.2.4

 ההוראה.

בהתאם לשיקול  המיוחדת שגחההרופא יידע את המטופל על מהות ההבסמוך למתן ההוראה,  .6.2.5

 דעתו ומצבו של המטופל.

דעתו של מנהל המחלקה או  לפי שיקול הרופא יבדוק את המטופל שנמצא בהשגחה מיוחדת .6.2.6

 .שעות 8ל אחת לכל הפחות מי שהוסמך על ידו 

ירשום  המיוחדת  שאין צורך בהמשך ההשגחה לאחר בדיקת המטופל הגיע רופא למסקנה .6.2.7

 ביטול ההוראה להשגחה מיוחדת.רשומה רפואית, ויחתום על /זאת בפנקס

 השגחה מיוחדת:ביצוע  .6.2.8

  עם בקרת כניסה ויציאה. השגחה מיוחדת תתבצע במחלקה  .6.2.8.1

 : אחות אחראית מחלקה/אחות ממונה .6.2.8.2

  .חה מיוחדתגשל הש אחראית לביצוע ההוראה .6.2.8.3

 בכל עת ובכל מקום.שניתנה לגביו הוראה להשגחה מיוחדת תהיה צמודה למטופל  .6.2.8.4

 כולל פעילויות שבפיקוח צוות  בהשגחה מיוחדת תתכנן את סדר היום של המטופל .6.2.8.5

 .לתכנית הטיפולהמחלקה בהתאם         

 תסביר למטופל על הנימוקים להשגחה מיוחדת ומשך ההשגחה, ע"פ שיקול דעתה  .6.2.8.6

 .ובהתאם למצב המטופל        

 מיוחדת. שגחה על כך שהמטופל נמצא בהבמשמרת תיידע את הצוות המטפל  .6.2.8.7

 הצוות המטפל ידווח לאחות אחראית/אחות ממונה על מצב המטופל בפעילויות בהם  .6.2.8.8

 השתתף המטופל במהלך המשמרת.         

  .(נספח א') לחצי שעה אחת  את מצב המטופל  תתעד ברשומת המטופל  .6.2.8.9

 במקרים בהם האחות האחראית/האחות הממונה נאלצת להפסיק את ביצוע ההשגחה  .6.2.8.10

 להמשך ביצוע ההוראה )באופן זמני או  מקום למנות ממלאת  תדאג, על ידה המיוחדת          

 קבוע(.           

 ככל שהוא  בעת ההשגחה המיוחדתמנהל המקרה יבצע התערבות ממוקדת במטופל  .6.2.8.11

 כוללת: סיבות להשגחה המיוחדת, תכנית טיפול ומניעת מצבים  ההתערבותנוכח.           

 .להשגחות מיוחדות נוספותהעלולים לגרום            
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 חדתמיו הסתכלות .6.3

)כפי שצוטטה  19שהתמלאו התנאים כאמור בתקנה החליט הרופא לאחר בדיקת המטופל,  .6.3.1

עקב שינויים במצבו  תדיר )לפחות אחת לחצי שעה( לעיל( וכי המטופל זקוק למעקב 1בסעיף 

 תו לפי שיקול דעתו לתת הוראה להסתכלות מיוחדת בכתב ובחתימתוובסמכ, הגופני והנפשי

 )נספח ב'(.

קב של הסתכלות מיוחדת כמפורט הגיע הרופא למסקנה ,כי מצבו של המטופל מחייב מע .6.3.2

לעיל, מוסמך הרופא לתת הוראה של הסתכלות מיוחדת. תוכן ההוראה יכלול את: תקופת 

(, תדירות הבדיקה של המטופל על ידי מבצע רק אחותההוראה, מבצעה )שיכול להיות 

 ההוראה או איש צוות אחר במהלך תקופת ההוראה וכו')נספח ב'(.

של מנהל המחלקה נמצא בהסתכלות מיוחדת  לפי שיקול דעתו הרופא יבדוק את המטופל ש .6.3.3

  .שעות 8ל  -לכל הפחות אחת לאו מי שהוסמך על ידו 

יחד עם מתן ההוראה להסתכלות מיוחדת הרופא שנתן את ההוראה, יסביר למטופל על  .6.3.4

 מהות ההסתכלות המיוחדת בהתאם לשיקול דעתו ומצב המטופל.

 :ביצוע הסתכלות מיוחדת .6.3.5

 עם בקרת כניסה ויציאה.הסתכלות מיוחדת תתבצע במחלקה  .6.3.5.1

 אחות אחראית מחלקה/אחות ממונה אחראית לביצוע ההוראה. .6.3.5.2

 עת בכל עת את מצב המטופל ומקום חייבת לדאחות אחראית מחלקה/אחות ממונה  .6.3.5.3

 .מצאויה         

 ותתעד זאת מצאו אחת לחצי שעה ימקום הואת האחות תבדוק את מצבו של המטופל  .6.3.5.4

 ברשומת המטופל.         

 אחות ממונה על מצב המטופל בפעילויות /הצוות המטפל ידווח לאחות אחראית מחלקה .6.3.5.5

 בהם השתתף המטופל במהלך המשמרת        

 
תקפים גם להסתכלות , (6.2.1,6.2.8.4למעט ) השגחה מיוחדת 6.2תתי הסעיפים שפורטו בסעיף 

 .רשותמיוחדת בהתאמות הנד

 

 רישום ותיעוד .7

כל איש צוות מחויב לרשום ולתעד את הנושאים שבתחום אחריותו וסמכותו בהתאם לדרישות חוק 
 . ובהתאם לאמות מידה מקצועיות מקובלות זכויות המטופל
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 (5.5,5.6 .3.1.2.2,6.2.8.8,6) :אלמנטים מדידים עליהם מבוסס הנוהל )סעיפים
 )COP.3) שירותים בסיכון גבוה JCIבהתאמה לנוהל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .מנהיגות ביה"ח קובעת ומיישמת את ההנחיות לטיפול במטופלים בסיכון גבוה 

.מנהיגות בית החולים מזהה סיכונים נוספים העלולים להשפיע על מטופלים ושירותים בסיכון גבוה 

  .קיימים תהליכים לניטור מטופלים בסיכון גבוה 
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 א'ספח נ

 שמירה מיוחדת /הסתכלות מיוחדת/מעקב אחר מטופל הנמצא בהשגחה מיוחדת

 
 שם המטופל..................................... ת.ז................................

 תאריך מתן ההוראה...........................  שעת מתן ההוראה...............................
 
 אחות ממונה/חתימת אחות אחראית של החולה )אי שקט, תוכן דיבור, פעילות  וכדומה(תיאור מצבו  שעה
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 נספח ב'

 מיוחדת , שמירה מיוחדתמדרג התערבויות לביצוע השגחה מיוחדת, הסתכלות 

 

 

 

 

מצב נפשי המלווה  
במסוכנות או  

פוטנציאל מסוכנות

מצב נפשי אקוטי 
המלווה במסוכנות

בעיות גופניות  
פעילות

מצריכות מעקב צמוד

השגחה מיוחדת

מצריכות מעקב תדיר

הסתכלות מיוחדת

מצב נפשי עם 
פוטנציאל למסוכנות  
המצריך תשומת לב  

.מוגברת

בעיות גופניות  
המצריכים ליווי ללא 
התערבות סיעודית  

פעילה

שמירה מיוחדת


