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  32781609 :סימוכי�                                                                                                                   

 :מבוא .1

השירות המרפאתי הוא חלק מהמער� האמבולטורי בבריאות הנפש הכולל ג� מחלקת טיפול יו�   

. י מהווה חוליה מרכזית ברצ# הטיפול והשיקו� בבריאות הנפשהשירות המרפאת. ויחידת מיו� קהילתי

ייעוד השירות המרפאתי להציע מער� טיפולי� נגיש וזמי� בקהילה הכולל מענה ראשוני ושניוני לכל 

  .הזכאי� לשירות

  

 :מטרת הנוהל .2

ח בריאות י חוק ביטות� לפי הנלהגדיר הלי� מסודר ודרישות להפעלת שירות מרפאתי בבריאות הנפש 

  . לזכאי� לפי החוקממלכתי

  

 :אחריות .3

 .נות� השירותליישו� הנוהל חלה על  3.1 

 באמצעות הפסיכיאטר המחוזי י בריאות הנפשעל ראש שירותחלה מעקב אחר ביצוע הנוהל ל 3.2 

 .מי שהוסמ� על יד�כל במחוזו וכ� 

    

 :אזכורי� .4

  )1981((א"משהת, חוק הגנת הפרטיות  4.1 

  .1991, א"התשנ, טיפול בחולי נפשחוק   4.2 

  1994., ד"התשנ, חוק ביטוח בריאות ממלכתי  4.3 

  1960 –� "התש, )טיפול והשגחה(חוק הנוער   4.4 

  6/96, ל משרד הבריאות" חוזר מנכ–הרשומה הרפואית "   4.5 

  .)47/96' מס( נוהל מנהל רפואה –טיפול מרפאתי כפוי   4.6 

  1996 (ו"ת החולה התשנחוק זכויו  4.7 

  . 2000(ס"התש, חוק שיקו� נכי נפש בקהילה  4.8 

 –" מסקנות ועדת אליצור למבנה ופריסה של השירות האמבולטורי בקהילה"  4.9 

   ).2006(המועצה הלאומית לבריאות הנפש 

, מחלקות טיפול יו�,  שירות מרפאתי–אבטחת יחידות בריאות הנפש בקהילה "  4.10 

עדכו�  (20085/' סטנדרט מס". סוקה ושיקו� וטיפול בנפגעי התמכרויותיחידות תע

  .משרד הבריאות,  אג# הביטחו�, )2008 יולי 1' מס

  

              

  )מרכז(ר דוד אלישע "ד: ועדת היגוי
  
  ,סיגל פרחי' גב, ר ברו� סטיר"ד, נורית לוסטיג' גב
  רינה שמש' גב, ענת שליו' גב, ר נת� קרני"ד
  

  ר יעקב פולאקבי0"ד: ידי$אושר על
                          ראש שירותי בריאות הנפש

  
  ______________:חתימה
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  נוהל שירותי בריאות הנפש –" תיאו� ויישו� סדרי אבטחה במער� האמבולטורי בבריאות הנפש  4.11 
  . 2 מהדורה 79.001' מס

    

 :הגדרות .5

, ייעו0, אבחו�, יפול אמבולטורי בבריאות הנפש למטרת מיו�מער� ט – המער� האמבולטורי  5.1 

מחלקת טיפול יו� בקהילה , טיפול ומעקב ופעולות מניעה בקהילה הכולל שירות מרפאתי

   .ויחידת מיו� קהילתי

מסווג השירות . נ"בתחו� ברה) אמבולטורי(מקצועי לטיפול מרפאתי (שירות רב– שירות מרפאתי  5.2 

הגדרת רמות השירות ) (�"מקב(נ "מרפאה ומרכז קהילתי לברה, שלוחה: ותלפי שלוש רמות שיר

  ).'בנספח א

  .  פסיכיאטר מחוזי או סגנו– פסיכיאטר מחוזי   5.3 

נ שמונה כמנהל שירות " איש מקצוע מורשה באחד ממקצועות ברה– שירות מרפאתי מנהל  5.4 

  .מרפאתי

טיפול ,  שירות מרפאתי לרבות פעולות אבחו� רפואי כל המבקש או המקבל טיפול במסגרת– מטופל  5.5 

  .טיפול פסיכולוגי או טיפול סיעודי, רפואי מונע

 6(אחד לפחות ב)  להל�5.7סעי# ( כל מטופל בשירות מרפאתי שקיבל שירות – מטופל פעיל  5.6 

  .החודשי� האחרוני�

משפחתית או , זוגית, רבות פגישה פרטניתשירות מרפאתי לבטיפולית  פגישה – שירות   5.7 

  ").מגע"מחלי# המושג " שירות"(  קבוצתית

תעודה סיעוד או , עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, ברפואה) ישראלי( בעל רישיו� – מורשה מטפל  5.8 

לצור� מת� , באישור המנהל, מרפא בעיסוק שנפגש ע� מטופלי�במקצוע בריאות כ) ישראלית(

  .שירות בשירות המרפאתי

כמומחה בפסיכיאטריה או פסיכולוגיה קלינית או עובד ) ישראלי(בעל רישיו�  $ל מוסמ�  מטפ  5.9 

נ מטע� מועצת "י ועדת הרישוי לתחו� ברה"נ ע"סוציאלי בעל הכרה כמומחה בתחו� ברה

ות בוגרת קורס /העובדי� הסוציאליי� או מרפא בעיסוק בעל תעודת מומחה בבריאות הנפש או אח

  .העל בסיסי בפסיכיאטרי

מטפל מוסמ� שמנהל השירות המרפאתי האציל עליו סמכות להחליט עצמאית   –מטפל בכיר   5.10 

התערבויות או סיו� , בכל הנוגע לתכנית הטיפול) במסגרת תחומי העיסוק המוגדרי� ברישיונו(

 שנת ניסיו� בעבודה 1במקצוע הסיעוד נדרשת  .ג� אלה שאינ� בטיפולו הישיר, טיפול של מטופלי�

  .נ לאחר סיו� קורס על בסיסי בפסיכיאטריה"תחו� ברהב

פ הוראה "המתבצע ע, טיפול בשירות המרפאתי א# ללא הסכמת המטופל  (טיפול מרפאתי כפוי   5.11 

  .פ צו בית המשפט"כתובה של פסיכיאטר מחוזי או ע

  . שירות מרפאתיהבעלי� והמפעיל של  (נות� שירות    5.12 

     

  ):הנוהללעדכו� (חלות   .6 

  חלה על ראש שירותי בריאות הנפש   
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 : שיטה .7

 : תנאי מבנה וסביבה–מסגרת השירות  7.1 

  . 'דרישות מבנה וסביבה מפורטות בנספח ב  7.1.1 

יהיה במרחב נפרד שאינו נגיש למטופלי� מבוגרי� , בכל רמות השירות, שירות מרפאתי לקטיני�  7.1.2 

  .1.3 סעי# 1('כמפורט בנספח ב

     
  ): קהל יעד(אוכלוסיית המטופלי�   7.2 

פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ושבהתא� להתוויות (כל תושב המדינה הזכאי לשירותי בריאות על  

 .מקצועיות זקוק לשירות מרפאתי בבריאות הנפש

    

 :דרכי פנייה 7.3 

 מחוזי או בצו בית המשפט עצמי או מכל גור� מקצועי או קהילתי כולל הפניה בהוראת פסיכיאטר  

 .לטיפול מרפאתי כפוי

     
 :סל שירותי� 7.4 

, מש� והיק# המפגשי� הטיפוליי� וההתערבויות, מהל� הטיפול בכל הנוגע לתכיפות 7.4.1  

ויתבסס על שירותי� הכלולי� בסל ושיקולי דחיפות מקצועיי� פ התוויות "ייקבע ע

 . ויעודכ� מעת לעתי משרד הבריאות"כפי שייקבע ע, השירותי�

ח ולחוות דעת מקצועית או "דו/אישור/כללי� לזכאות וקביעת גור� מממ� למכתב 7.4.2  

 . 'משפטית מפורטי� בנספח ג

       

  :כוח אד�  7.5 

, פסיכיאטר: שירות מרפאתי יהיה באחריות מנהל ע� הכישורי� הבאי�: מנהל  7.5.1    

על המנהל להוכיח בנוס# . נ"מומחה בברהפסיכולוג קליני או עובד סוציאלי המוכר כ

 5.1כהגדרתו בסעי# (נ " שנות ניסיו� בעבודה במער� האמבולטורי בברה5לפחות 

  ). לעיל

או (ימונה בנוס# פסיכיאטר , במקרי� בה� מונה מנהל שאינו פסיכיאטר: מנהל רפואי  7.5.2    

ו לייע0 למנהל כמנהל רפואי שתפקיד) פסיכיאטר מומחה לילדי� ולנוער לפי העניי�

  .בנושאי� רפואיי� הנוגעי� להפעלת השירות המרפאתי

   7.5.3   

  

  

  

מנהל השירות  ביחידות ייעודיות לטיפול בילד ובנוער: מנהל שירות לילדי� ונוער

המרפאתי יהיה פסיכיאטר מומחה בטיפול בילדי� ונוער או פסיכולוג קליני או עובד 

 שני� ניסיו� 5נהל להוכיח בנוס# לפחות על המ. נ"סוציאלי המוכר כמומחה בברה

  .נ"בתחו� הטיפול בילדי� ונוער במער� האמבולטורי בברה

 2בשירות ברמה . צוות המטפלי� בשירות המרפאתי יהיה רב מקצועי: צוות מקצועי  7.5.4   

חובה להעסיק ביחידה לפחות מטפל מוסמ� אחד מכל אחד ) �"מקב (3וברמה ) מרפאה(

   . לעיל5.9י� בסעי#  מהמקצועות המפורט

נהל בהיק# שמאפשר מת� מידע ינות� השירות אחראי להעסקת צוות מ: מענה אנושי  7.5.5   

   .באמצעות מענה אנושי וקביעת תורי� וזימוני� בשעות הקבלה
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י נות� "נהל ומשק ייקבע עימספר המשרות בכל מקצוע ובצוות מ: היק� כוח האד�  7.5.6   

עומד בדרישות הנוהל על , נית� בצורה מקובלת וסבירההשירות ובלבד שהשירות 

ידי משרד (סעיפיו ובסטנדרטי� מקצועיי� ומדדי איכות כפי שיעודכנו מעת לעת על

  .הבריאות והגורמי� הממוני� על כל מקצוע

 פסיכותרפיה פרטנית או פסיכותרפיה קבוצתית יבוצעו רק ,הטיפולי�: פסיכותרפיה  7.5.7   

פסיכולוג , פסיכיאטר או רופא בתכנית התמחות מוכרת: אי�י אנשי מקצוע הב"ע

עובד סוציאלי , קליני או פסיכולוג בתכנית התמחות מוכרת בפסיכולוגיה קלינית

או עובד סוציאלי )  לעיל5.9כפי שהוגדר בסעי# (המוכר כמוסמ� בתחו� בריאות הנפש 

השתת# אנשי מקצוע אחרי� רשאי� ל. בתכנית התמחות מוכרת בבריאות הנפש

  . כמטפלי� מלווי� בפסיכותרפיה קבוצתית

   7.5.8  

  

נות� השירות אחראי לספק הדרכות קליניות למטפלי� בהתא� לדרישות : הדרכות

) 5.9כהגדרתו בסעי# (כל מטפל שאינו מוסמ� , בכל מקרה. וקריטריוני� של כל מקצוע

 עבודתו בשבוע לפחות וכל) 1(חייב לקבל הדרכה מקצועית בהיק# של שעה אחת 

  .  מתחו� המקצוע המתאי�) מטפל מוסמ� או בכיר(תהייה באחריות מדרי� 

מורשי� נות� השירות רשאי להעסיק מטפלי� : שאינ� מוסמכי�מורשי� מטפלי�   7.5.9   

כ המפגשי� "ובלבד שסה, בכפו# לתנאי� המפורטי� לעיל, שאינ� מוסמכי�

כ המפגשי� " מסה50%מוסמכי� לא יעלה על (הטיפוליי� של המטפלי� הלא

  .הטיפוליי� הניתני� בשירות

� שאינ� מורשי� ובלבד נות� השירות רשאי לאפשר הכשרה של מטפלי: מתלמדי�  7.5.10   

שכל פעילות� בשירות המרפאתי היא חלק מתכנית הכשרה מובנית ונעשית בפיקוח 

 ידי(כ המפגשי� הטיפוליי� שיבוצעו על"סה. והדרכה של מטפל מוסמ� או בכיר

לא יעלה , הפועלי� במסגרת תכנית הכשרה מובנית כאמור, מטפלי� שאינ� מורשי�

  .כ המפגשי� הטיפוליי� הניתני� בשירות" מסה10%על 

     

  :פעילות שוטפת  7.6 

  סטנדרטי� , ההערכה והטיפול ייעשו ברמת טיפול נאות,  הליכי הבדיקה:כללי   7.6.1   

  . כפי שיעודכנו מעת לעת מקצועיי� מקובלי� ונהלי משרד הבריאות

       

  :פנייה ובדיקה ראשונית  7.6.2   

פנייה וקבלה לשירות מרפאתי יבוצעו בהתא� לחוק : הליכי ותנאי פנייה וקבלה   7.6.2.1      

ביטוח בריאות ממלכתי ותקנותיו כפי שיעודכנו מעת לעת ובהתא� לנוהלי 

  .משרד הבריאות כפי שיעודכנו מעת לעת

. לפוני� טלפונית ייקבע מועד לקבלה בהתא� לשיקולי דחיפות: יה טלפוניתפנ  7.6.2.2      

' בנספח ד. ידי מנהל השירות המרפאתי או מטפל בכיר(רמת הדחיפות תיקבע על

  .מוצגי� יעדי הבטחת איכות לזמינות

)  בלבד3  וברמה 2ברמה (נות� השירות ומנהל השירות המרפאתי : פנייה ישירה  7.6.2.3      

שיאפשרו ביצוע בדיקה ראשונית של כל פונה שהגיע  לקבוע הסדרי�אחראיי� 

  .לשירות המרפאתי בשעות הקבלה וביקש להיבדק
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 פוני� שהגיעו לשירות המרפאתי בשעות הקבלה: פוני� שאינ� זכאי� לשירות  7.6.2.4      

היעדר הסדרי ביטוח מפאת (ואינ� זכאי� לקבל שירות אצל נות� השירות 

יופנו לשירות מרפאתי הקרוב ביותר בו ה� זכאי� ) עבור�בריאות או מימו� 

, בהתא� לשיקולי דחיפות) פסיכיאטרי או כללי(לקבל טיפול או לחדר מיו� 

א� מדובר במצב חירו� רפואי תינת� ההתערבות שאינה ניתנת  .נגישות וזמינות

  .לדחייה עד להעברת הפונה למסגרת טיפול חלופית ללא התניה

תוצאות בדיקתו והחלטות , פונה שנבדק: ראשונית ות ומסקנות בדיקהתוצא  7.6.2.5      

לרבות , רמת הדחיפות והערכת סיכוני� וההתערבויות הדרושות, בדבר אבחנה

 שירות המרפאתיי  מנהל ה"יאושרו ע, הצור� בהפניה למסגרות טיפול אחרות

  .או מטפל בכיר

       

  ):אינטייק(הערכה ראשונית   7.6.3   

פונה שנבדק ונקבע שיש התוויות להמש� טיפול : זמינות ההערכה הראשונית   7.6.3.1      

פ שיקולי "בשירות המרפאתי יש להשלי� את ההערכה הראשונית באופ� זמי� ע

מוצגי� יעדי ' בנספח ד. מותנה בשיתו# הפעולה של המטופל, דחיפות מקצועיי�

  .הבטחת איכות להשלמת ההערכה הראשונית

ההערכה הראשונית תכלול בירור הא� יש צור� להפנות את : לות בירורפעו  7.6.3.2      

זכאות לקצבה ולשירותי שיקו� וכ� הא� , המטופל לביטוח לאומי לקביעת נכות

תוצאות הבירורי� יצוינו . יש צור� לשקול הליכי� לקביעת אפוטרופסות

  .במסקנות ההערכה הראשונית

כולל אבחנות או , ההערכה הראשוניתמסקנות : אישור ממצאי ההערכה  7.6.3.3      

, מסגרת הטיפול הרצויה, החלטות בדבר המש� טיפול, אבחנות משוערות

י מנהל השירות המרפאתי או "הערכת גורמי סיכו� ורמת הדחיפות יאושרו ע

                     .מטפל בכיר

       

  :טיפול  7.6.4   

פ התוויות ושיקולי דחיפות "יפול ייקבע עהמועד להתחלת הט: התחלת הטיפול  7.6.4.1      

הזמינות לטיפול . 'יעדי הבטחת איכות לזמינות מוצגי� בנספח ד. מקצועיי�

  .נמדדת ממועד סיו� הלי� ההערכה הראשונית

, ותועדה בכתב, לא יוחל בטיפול בטר� נקבעה: החובה לקבוע תכנית טיפול  7.6.4.2      

תו# ע� המטופל או בהסכמתו תכנית הטיפול תגובש בשי. תכנית טיפול

 תבמקרי� בה� אי� המטופל מסוגל להשתת# בקביעת תכנית הטיפול או לת(

הסכמתו נוהגי� בהתא� לחוק טיפול בחולי נפש או לחוק זכויות החולה 

  ).בהתא� למקרה

 תכנית הטיפול תותא� למצבו הייחודי של המטופל כפי :פרטי תכנית הטיפול  7.6.4.3      

ומגורמי הרקע המשפיעי� על מצבו לרבות חוסנו של המטופל שנגזר מהאבחנה 

  .והמשאבי� העומדי� לרשותו
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תכנית הטיפול תכלול יעדי� וסדר עדיפות בבחירת : בתכנית הטיפול יעדי�  7.6.4.4      

את תדירות , את הצפי למש� הטיפול, שירותי� ותציי� את השיטות להתערבות

  .י� והאחראיי� לטיפולוהפגישות הטיפוליות ואת המטפלי� המעורב

ובלבד שלא תעלה (בתו� תקופה שתיקבע בתכנית הטיפול : הערכה תקופתית  7.6.4.5      

יבצע המטפל בשיתו# המטופל הערכה תקופתית שתתועד ) על שישה חודשי�

מטרת ההערכה . י מנהל השירות המרפאתי או מטפל בכיר"בכתב ותאושר ע

, י הטיפול כפי שנקבעו בתכנית הטיפולהתקופתית לקבוע באיזו מידה הושגו יעד

א� יש צור� , הא� יש התוויות לסיו� הטיפול ומה ה� היעדי� להמש� טיפול

  .בכ�

החלטה בדבר סיו� הטיפול חובה ):סיו� התקשרות ע� המטופל(סיו� הטיפול   7.6.4.6      

במקרה של נשירה . שתיעשה באישור מנהל השירות המרפאתי או מטפל בכיר

על המטפל לנסות לברר את ) י המטופל על דעתו בלבד"פול עהפסקת הטי(

הסיבות לנשירה ביחד ע� המטופל ולנסות ולהגיע לסיו� הטיפול באופ� מסודר 

  .לפי העניי�

        

  :שונות  7.6.5    

      7.6.5.1  

  

בכל שירות מרפאתי אחראי המנהל לקבוע נהלי� למעקב : ועדות סל שיקו�

, חוק שיקו� חולי נפש בקהילה(ל שיקו� אחר ביצוע החלטות של ועדות ס

  ).4.8אזכור 

(פי הוראת פסיכיאטר מחוזי או על(מטופלי� שהופנו על: טיפול מרפאתי כפוי  7.6.5.2      

) מינהל רפואה(פי צו בית המשפט יטופלו בהתא� לנוהל טיפול מרפאתי כפוי 

  .�רשומות ודיווחי, סיומו, כולל בכל הנוגע להחלטות בדבר המש� הטיפול

מנהל השירות המרפאתי אחראי להסדיר : מקרי� דחופי� ומצבי חירו�  7.6.5.3      

ולהביא לידיעת המטופלי� נוהל לפניות להתייעצות דחופה לאחר שעות 

תור� או לחדר מיו� , הפעילות של השירות לפיו יונחו המטופלי� לפנות לכונ�

  .ינותבהתא� לצור� ולפי הסידורי� שנקבעו ולשיקולי נגישות וזמ

 תהייה זמינה באתר ערכת תרופות 3( ו2בשירות מרפאתי רמה : ערכת תרופות  7.6.5.4      

להתמודדות ע� מצבי� פסיכוטיי� או תגובות חריפות אחרות המלוות 

המנהל . טרופיות(ולטיפול בתופעות לוואי של תרופות פסיכו, בהפרעות התנהגות

. ד מת� תרופות בעת הצור�הרפואי יקבע את תכולת הערכה ויקבע נוהל לתיעו

הערכה תישמר בארו� נעול ותהייה באחריות המנהל הרפואי או רופא או אחות 

תבוצע , כולל בדיקת תאריכי תוק#, בקרה של ערכת התרופות. שהוסמכו על ידו

  .            יו� לפחות ומיידית לאחר כל שימוש30ותתועד כל 

תהייה זמינה באתר ערכת ) כל הרמות(אתי בשירות מרפ: ערכת עזרה ראשונה  7.6.5.5      

האחריות על הגשת . '1('עזרה ראשונה שתכלול את הציוד המפורט בנספח ה

עזרה "עזרה ראשונה מוטלת על צוות המטפלי� בשירות עליה� להשלי� קורס 

. כולל השתלמות רענו� לפחות פע� בשנתיי�', 2('כמפורט בנספח ה" ראשונה

. ל הרפואי או רופא או אחות שהוסמכו על ידוהערכה תהייה באחריות המנה
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בקרה של הציוד הנדרש תבוצע ותתועד אחת לשנה לפחות ומיידית לאחר כל 

  .שימוש

במקרי� בה� נפגע או נפצע אד� או יש עדות למצב חירו� : מצב חירו� רפואי  7.6.5.6      

הזעקת עזרה מגור� מקצועי , בהתא� לנסיבות המקרה, יש לשקול, רפואי

.                      אי תו� כדי הגשת העזרה הראשונה הנדרשת על ידי צוות המרפאהרפו

       

  זכויות מטופלי�  .7.6.6   

ד# מידע , בתחילת הטיפול, בכל שירות מרפאתי יימסר למטופל: ד� מידע  7.6.6.1      

  : ד# המידע יכלול". זכויות וחובות"

  ;)'נספח ז" (מגילת זכויות המטופל"את  .א

  ; פרטי� על זכויות וחובות המטופל הנוגעי� להסדרי ביטוח ותשלומי�. ב

   מע� לשכתו ומספרי הטלפו� , פרטי� על זהותו של הפסיכיאטר המחוזי. ג

   הרלוונטיי� ופרטי� אלה הנוגעי� למטה שירותי בריאות הנפש ונציב     

  ; קבילות הציבור במשרד הבריאות    

    להימנע מהתנהגות אלימה ומפגיעה  התייחסות לחובת המטופל.ד 

  ברכוש ובגו# של צוות העובדי� וכל אד� הנמצא באתר השירות      

  .המרפאתי     

עובדי מינהל , המטפלי�, מנהל השירות המרפאתי, על נות� השירות: סודיות  7.6.6.2      

ומשק וכ� כל עובד אחר המועסק בשירות המרפאתי חלה חובת שמירת סודיות 

. בני משפחתו ומקורבי� אחרי�,  בכל הנוגע למידע אודות מטופלרפואית

מסירת מידע על מטופלי� תיעשה רק לגורמי� מוסמכי� בהתא� להוראות כל 

הצהרת מנהל השירות המרפאתי אחראי לכ� שכל עובד בשירות חתו� על  .די�

, מעת לעת לפי שיקול דעתו, וכ� אחראי לדאוג לכ� שיבוצעו הדרכותסודיות 

  . העובדי� על חובת שמירת הסודיות והחריגי� להלכל

       
  :רישו� ודיווח, תיעוד  7.6.7   

 במקרי� בה� הוחלט להפנות המטופל למסגרת טיפול אחרת :מכתב הפניה  7.6.7.1      

. בחתימת מנהל השירות המרפאתי או מטפל בכיר, יימסר לידו מכתב הפניה

, יפול אליה הופנה המטופלעותק של מכתב ההפניה ישלח בדואר למסגרת הט

  .אלא א� המטופל ביקש כי הדבר לא יעשה

החלטה בדבר סיו� הטיפול תתועד בתיק המטופל בסיכו� : סיכו� טיפול  7.6.7.2      

השיקולי� המקצועיי� שהביאו להחלטה . א: שיכלול את הפרטי� הבאי�

סיכו� . ב; להפסיק את התערבות ע� התייחסות לתכנית הטיפול שנקבעה

ההתערבויות שיושמו , ליעדי� שנקבעו, לי� הטיפול כולל התייחסות לאבחנהתה

 המלצות להמש� טיפול .ג;  לסיו� ההתקשרותותוהתוצאות שהושגו וכ� הסיב

  .והסדרת הפניה למסגרת אחרת א� יש צור�
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מנהל השירות המרפאתי אחראי לוודא : אחריות מנהל השירות לרישו� ותיעוד  7.6.7.3      

עוד של כל המידע הנדרש ברשומה הרפואית כולל רישו� קליני רישו� ותי

כפי שיעודכנו מעת ) 6/96ל "חוזר מנכ(בהתא� להוראות משרד הבריאות , שוט#

המנהל אחראי לוודא מילוי טפסי דיווח נדרשי� בכל עת ושליחת� ללשכת . לעת

הפסיכיאטר המחוזי ולמוסדות אחרי� לפי הצור� בהתא� לחובת שמירת 

  .סודיות

  
  :בקרה וניהול סיכוני�.   8  

ניהול סיכוני� ואבטחת איכות בשירות על פי נהלי� אלה , מנהל השירות המרפאתי אחראי לבקרה  8.1 

  . ככל שנקבעו או יקבעו ויעודכנו מעת לעת, ובהתא� לנהלי� אחרי� רלוונטיי�

 שיבטיחו את המטופל מנהל השירות המרפאתי יקבע אחראיי� לביצוע הטיפול ואת האמצעי�  8.2 

  . מסביבתו הפיזית ומהטיפול עצמו, מזולתו, מעצמו, וסביבתו מסיכוני� אפשריי�

מנהל השירות המרפאתי אחראי ליישו� נהלי עבודה מקומיי� להתמודדות ע� מטופלי�    8.3 

להתמודדות ע� ) ככל שנקבעו או יקבעו(המסוכני� לעצמ� או לזולת� וכ� להטמעת נהלי� 

יתועדו בתיק ) או לאחרי�/לעצמו ו(תיאור והערכת המסוכנות של המטופל . כאמורמטופלי� 

  . או תיק חולה אלקטרוני/כולל בבסיס נתוני� ממוחשב ו, הרפואי

מנהל השירות המרפאתי אחראי לקביעת והסדרת נוהל לפניות מטופלי� לאחר שעות הפעילות של   8.4 

  . לעיל7.6.5.3 השירות המרפאתי כמפורט בסעי#

  .מעקב וסיכומי טיפול כנדרש, טיפול, מנהל השירות המרפאתי אחראי לקביעת נהלי אבחו�  8.5 

מנהל השירות המרפאתי אחראי לוודא שיתו# פעולה של כל העובדי� בשירות ע� גורמי�   8.6   

מוסמכי� מטע� משרד הבריאות והעברת כל מידע נדרש לביצוע פיקוח ובקרה על השירות בהתא� 

  . שייקבעו בכל עתלנהלי� 

  

  :בסיס נתוני� ממוחשב .9

) מאגר מידע(נות� השירות ומנהל השירות המרפאתי אחראיי� על התקנה של בסיס נתוני� ממוחשב  

מפורטי� ' בנספח ו. לאיסו# שוט# ואגירת נתוני� הנוגעי� לפעילות השירות והפקת דוחות בהתא� לצור�

באחריות המנהל לדאוג לרישו� המאגר . ח ובקרה מוסמכי�נתוני� שחובה לאגור ולספק לגורמי פיקו

  .כדי�

    
  :ניהול מאגר המידע ואבטחתו .10

 ותקנותיו ובהתא� 1981(א"התשמ, ניהול מאגר המידע ואבטחתו יבוצעו בהתא� לחוק הגנת הפרטיות 

  . להנחיות משרד הבריאות העדכניות

  :אבטחה  .11

תיאו� ויישו� סדרי אבטחה במער� "שירות בהתא� לנוהל אבטחת המחלקה תבוצע באחריות נות� ה  

 של אג# 5/2008' וסטנדרט מס ) 2 מהדורה 79.001' השירות האמבולטורי נוהל מס(נ "האמבולטורי בברה

יחידות תעסוקה , מחלקות טיפול יו�,  שירות מרפאתי–אבטחת יחידות בריאות הנפש בקהילה "ביטחו� 

  .כפי שיעודכנו מעת לעת, "תושיקו� וטיפול בנפגעי התמכרויו
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  :ביטול והחלפת נהלי�  .12

  : הנהלי� הבאי� של השירות האמבולטורימבטל ומחלי�נוהל זה   

 – 71.001;  הפעלת שירותי חונכות( 62.001;  תיאו� טיפול( 61.001;  הפעלת השירות האמבולטורי( 70.001

 מרפאת – 74.001;  זכויות וחובות מטופלי�– 73.001;  קביעת תכנית טיפול– 72.001;  פניה ומיו� מטופלי�

  .  סיו� התקשרות ע� מטופל– 75.001; מעקב

  

  

    נספחי�031.

  . סיווג השירות המרפאתי– ' נספח א13.1

  . תנאי מבנה וסביבה ופרוגראמה–'  נספח ב13.2

  מקצועית או ח ולחוות דעת "דו/אישור/כללי� לזכאות וקביעת גור� מממ� למכתב –' גנספח  13 .3

  .                          משפטית

  .זמינותהגדרת : יעדי� להבטחת איכות  (' דנספח  13.4        

  . ערכה וקורס עזרה ראשונה–' הנספח  13.5 

   נתוני חובה בבסיס הנתוני� הממוחשב (' ונספח  13.6 

  )משרד הבריאות(  מגילת זכויות המטופל (' ז נספח 13.7
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   *סיווג השירות המרפאתי: 'נספח א $ 131.

  

  : שלוחה 1$רמה 

  

�"מקב (3או  רמה ) מרפאה (2משירות ברמה  חלק יופעל רק כ) שלוחה (1ברמה  שירות (  

  

  . בהתא� לצור� – ת המטופלי�אוכלוסיי

יעו0 ותמיכה יטיפול בשיחות ע� , פול תרופתייט, אבחו�, הערכה ראשונית,   מיו�$ שירותי� דרושי�

  . תי קהילה לברור הצור� בהפניה לאיש מקצוע בריאות הנפשלשירו

 כולל טיפול בחולי� ממושכי� וקשי� בקהילה סיעוד, סוציאלי, פסיכולוגי ,פסיכיאטרי $ סוגי טיפול

  . לרפואה ראשוניתבקהילה ו וייעו0 ,תרפיה(פסיכו, ובביקור בית

   'הנספח בטבלה ב. קולי דחיפות מקצועיי�מועד ההתערבות ייקבע בכל מקרה לפי שי  $ רמת זמינות       

  .       מוצגי� יעדי� להבטחת איכות

רכז קהילתי משל או   של מרפאהכלוויי� השירות יכול להינת� על ידי מטפלי� עצמאיי� או $ צוות דרוש

  . נגישותשיקולי על פי לבריאות הנפש 

  

    :מרפאה $ 2רמה 

  

  . בהתא� לצור�  $אוכלוסיית המטופלי� 

נ ובסל "הכלולי� בקטלוג השירותי� לשירות האמבולטורי בברהרותי� ישה  כל$ ותי� דרושי�שיר

   .השירותי�

 כולל טיפול בחולי� ממושכי� וקשי� בקהילה סיעוד, סוציאלי, פסיכולוגי, פסיכיאטרי $סוגי טיפול

אבחו� וטיפול , יו�מ, טיפול חירו�בנוס# . לרפואה ראשוניתבקהילה ו וייעו0 ,תרפיה(פסיכו, ובביקור בית

     .ממדי(כוללני רב

  ' בטבלה בנספח ה.   מועד ההתערבות ייקבע בכל מקרה לפי שיקולי דחיפות מקצועיי�$        רמת זמינות

  .       מוצגי� יעדי� להבטחת איכות

 נית� לספק . בהתא� לצור�טיפוליהפועל כצוות ) 7.5.2לפחות כמפורט בסעי# (  רב מקצועי $צוות דרוש

 ובלבד שיפעלו כצוות כאשר יש , נ"או כלווי� של מרכז קהילתי לברהג� בהסדר של מטפלי� עצמאיי� 

    .צור� בכ� בהתא� לצורכי המטופלי�
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�"מקב( שמרכז קהילתי לבריאות הנפ $ 3רמה ( :  

  

   כל הגילי� $אוכלוסיית מטופלי� 

נ ובסל "י� לשירות האמבולטורי בברההכלולי� בקטלוג השירותרותי� ישה כל $ שירותי� דרושי�

 וספציפית תתמחות ייחודיה(יחידות מומחי� לנושאי תת, שירותי מיו� דחו# בקהילההשירותי� לרבות 

  .  בהתא� לצורכי אוכלוסיית האזור,'תחלואה כפולה וכו,  כגו� הפרעות אכילה,נ"ברהב

    .מחי�כל סוגי הטיפול המפורטי� לעיל ובנוס# שירותי מו – סוגי טיפול

  ' בטבלה בנספח ה.   מועד ההתערבות ייקבע בכל מקרה לפי שיקולי דחיפות מקצועיי�$        רמת זמינות

  .מוצגי� יעדי� להבטחת איכות

יש צור� בצוות רב מקצועי  . מובנית במסגרת מרפאהטיפולי רב מקצועי הפועל כצוות $צוות דרוש

   .7.5.2לפחות כמפורט בסעי#  

  

  

  

  

  

  

  

  המועצה הלאומית (" מסקנות ועדת אליצור למבנה ופריסה של השירות האמבולטורי בקהילה"ל ע מבוסס       * 

  ) . 2006(לבריאות הנפש         
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  דרישות פנימיות וציוד , מבנה, מיקו�: $1' נספח ב$ 2.31

  

   שהוק� דרישות פנימיות וציוד חלות על שירות מרפאתי, מבנה,  הדרישות הנוגעות למיקו�:הערה

  כניסתו לתוק# של נוהל שירות מרפאתי שהוק� לפני תארי� .  תוק# של נוהל זהכניסתו לתארי�  לאחר            

  .  שני�3יעמוד בדרישות אלו תו�             

  

  שירותמיקו� ה. 1

  .באזור ע� נגישות נוחה לתחבורה ציבורית  1.1  

  קלה ובתנאי שבסביבה הקיימת אי� מפגעי� ומטרדי�אזור מסחרי או תעשייה , באזור מגורי�  1.2  

  באחריות מפעיל השירות לקבל כל היתר .           העלולי� לסכ� את המטופלי� או לפגו� באיכות הטיפול

  .ידרשיככל שהדבר , היתר לשימוש חורג, הנדרש לש� הפעלת השירות במקו� לרבות          

  יהיה במרחב נפרד  שאינו נגיש למטופלי� מבוגרי� , ת השירותבכל רמו,  שירות מרפאתי לקטיני� 1.3  

  נות� השירות רשאי להבטיח מרחב נפרד עבור מטופלי� .  חדרי טיפול ושירותי�,  לרבות  אזור ההמתנה         

  ובלבד שתובטח שהייה , י קביעת שעות קבלה נפרדות לקטיני� ולמבוגרי� באותו מרחב"קטיני� ע          

  .נפרדת לקטיני� במרחב על כל מתקניו ושהמבנה כולל מתקני� וציוד נדרשי� לקטיני�          

  

  הדרישות מבנ. 2

  תקנות רשויות כיבוי , תקני� ישראליי� מחייבי�,   על המבנה לעמוד בדרישות חוק ותקנות התכנו� והבנייה2.1

  .   אש והצלה ודרישות פיקוד העור# באשר למיגו� ומקלוט  

  .בהתא� לחוק ולתקנות התקפי�, יש לאנשי� ע� מוגבלויותמבנה להיות נגעל ה  2.2

  ) א� נדרש(ידי הפרדות ויזואליות (על, פרטיות המטופל וסודיות הטיפול דגש על וש� ישירות  בתכנו� ה2.3

  .)מחשבי�, יפוי בעיסוקר, קבוצתי/טיפול פרטני (בפרט בכל חדרי הטיפולי�,        ורמת אקוסטיקה גבוהה

  יעת חבלה מפני אלימות ולמנ) מטופלי� ומטפלי�(הגנה על השוהי�  אמצעי� בטיחותיי� ל, המבנה יכלול  2.4

  .מתקני�העצמית או ניסיונות אובדניי� מהמבנה או מ      

  . ולחצ� מצוקהרו� ציודא, שולח� עבודה למטפל, שולח� תה,   כל חדר טיפול פרטני יצויד בכיסאות נוחי�2.5
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  דרישות מינימו� $ שטחי� תפרוגראמ( תנאי מבנה וסביבה :$2'בנספח  2.31$

  3$1בחלוקה לרמות                                                       
 
  

  ש� החדר
  'מס

  יחידות
שטח 

   יחידות
  ר"במ

כ "סה
  נטו
  ר"במ

  
  הערות

רמה (שלוחה 
1(  

        

מזכירות 
  וקבלת קהל

  .ה על אזור ההמתנהנדרשת שליט. לעמדה אחת  8  8  1

 ארכיב
תיקי� ל

  פעילי�

  . אפשרות נעילה וכניסה מבוקרתע�כניסה מחדר מזכירות   4  4  1

כלול אזור המתנה י. זמנית(וב ממתיני� 6מחושב לעד   10  10  1  המתנה
 כאשר .מתק� מי� קרי� והכנה לטלוויזיה, תנהמכיסאות ה

 מתנהההאזור , )קטיני�( ונוער השלוחה משרתת ג� ילדי�
 נישה רצוי שאיזור ההמתנה יכלול. פינת משחקי�כלול ג� י

   .לאחסו� עגלות
רצוי . כיסא גלגלי�בדי� יגברי� ומתני, # לנשי�תתא משו  3  3  1  קהלשירותי 

  .לדאוג לפינת החתלה
  

 תרופות רחד
  וטיפולי�

  
1  

  
10  
  
  

  
10  
  

לאחסו� . חובה רק במקומות בה� נית� טיפול תרופתי
הכניסה . וביצוע טיפולי�)  לנעילהארו� הנית�(תרופות 

  . מ" ס120מומל0 רוחב מעבר חופשי , לחדר תהייה מבוקרת

שטח החדר יקבע בהתא� לאוכלוסייה .  חדרי�2מינימו�   24(20  12(10  2  חדר טיפול
  .ר" מ12 –קטיני� ; ר" מ10  –מבוגרי� : לפי, הייעודית

חו� בפינת מט
  צוות

  נישה  2  2  1

  .שות# לגברי� ונשי�מ  2  2  1  שירותי צוות
רמה (מרפאה 

2(  
        

מזכירות 
  וקבלת קהל

1  
  

  .נדרשת שליטה על אזור ההמתנה. לשתי עמדות  12  12

 ארכיב
תיקי� ל

  פעילי�

  .כניסה מחדר מזכירות ע� אפשרות נעילה וכניסה מבוקרת  6  6  1

  
  

  המתנה

  
  
1  

  
  

15)20  

  
  

15)20  

 15 – מבוגרי�אזור המתנה ל. זמנית( ממתיני� בו10לעד 
 1.5לכל מבוגר נוס# יש להוסי# .ר" מ20(קטיני� ל, ר"מ
כלול כיסאות יההמתנה אזור . ר" מ2לכל קטי� , ר"מ

. מתק� מי� קרי� וטלפו� ציבורי, הכנה לטלוויזיה, המתנה
כאשר המרפאה משרתת ג� קטיני� אזור ההמתנה יכלול 

 נישה רצוי שאיזור ההמתנה יכלול. ג� פינת משחקי�
, במרפאה המשרתת מבוגרי� וקטיני�. ותלאחסו� עגל
יש לדאוג להפרדה ויזואלית בי� אזור , באות� שעות

  . ההמתנה למבוגרי� ואזור ההמתנה לקטיני�
  

  שירותי קהל
  
3  

  
3,2,2  

  
7  

  .1(כיסא גלגלי� בידי� ימתנ, 1 –גברי� , 1 –נשי� 
  . רצוי לדאוג לפינת החתלה

חדר תרופות 
  וטיפולי�

  
1  

  
10  
  

  
10  

. וביצוע טיפולי�) ארו� הנית� לנעילה(� תרופות לאחסו
מומל0 רוחב מעבר חופשי , הכניסה לחדר תהייה מבוקרת

  ..מ" ס120
    12  12  1  חדר מנהל

  
  חדר טיפול

  
4  

  
10)12  

  
40)48  

שטח החדר יקבע בהתא� לאוכלוסייה .   חדרי�4מינימו� 
כאשר . ר" מ12 – קטיני� \ר" מ10 –לפי מבוגרי� , הייעודית

רפאה מיועדת לשתי קבוצות האוכלוסייה יש לחלק את המ
  .החדרי� בהתא�
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המש� (
  )פרוגראמה

        

חדר טיפול 
(עד(קבוצתי 

  ) איש12

כאשר המרפאה משרתת קטיני� מומל0 . בותיישמש ג� ליש  20  20  1
� לאפשר שימוש בחדר ג� לריפוי כלהגדיל השטח וב
  .בעיסוק לקטיני�

מחס� לציוד 
  טיפולי

עבודות , ניירות, לאחס� חומרי�( לחדר טיפול קבוצתי צמוד  5  5  1
  ).'וכו

פינת מטבחו� 
  לצוות

1  4  4    

  משות# לנשי� וגברי�  2  2  1  שירותי צוות
          
  
  
  

  ש� החדר

  
  

  'מס
  יחידות

  
שטח 

  יחידות 
  ר"במ

  
כ "סה
  נטו
  ר"במ

  
  
  

  הערות
           )3רמה(�"מקב

מזכירות 
  וקבלת קהל

  .שליטה על אזר ההמתנהנדרשת . לשתי עמדות  12  12  1

תיקי� /ארכיב
  פעילי�

ע� אפשרות נעילה וכניסה (כניסה מחדר מזכירות   8  8  1

  ).מבוקרת

ש להוסי# ילכל מבוגר נוס# . זמנית( ממתיני� בו15לעד   30 30 1  המתנה

יש ליצור הפרדה ויזואלית בי� . ר" מ2לכל קטי� , ר" מ1.5

, אות המתנהאזורי ההמתנה יכללו כיס. מבוגרי� וקטיני�

בנוס# . מתק� מי� קרי� וטלפו� ציבורי, הכנה לטלוויזיה

  . ונישה לאחסו� עגלות פינת משחקי� ( ורמלא

כאשר . 1(כיסא גלגלי� במתניידי� , 1(גברי� , 2(נשי�   9  3,2,2  4  לשירותי קה

  .רצוי לדאוג לפינת החתלה, המרפאה משרתת ג� קטיני�

חדר תרופות 
  וטיפולי�

. וביצוע טיפולי�) ארו� הנית� לנעילה(ו� תרופות לאחס  10  10  1

מומל0 רוחב מעבר חופשי , הכניסה לחדר תהיה מבוקרת

  .מ" ס120

    12  12  1  חדר מנהל

חדר טיפול 
  למבוגרי�

5  10  50    

  חדר טיפול
  לקטיני�

4  12  48    

חדר טיפול 
  קבוצתי

  .אחד למבוגרי� ואחד לקטיני�  40  20  2

מחס� לציוד 
  טיפולי

, ניירות, לאחסו� חומרי�(צמוד לחדרי טיפול קבוצתי   10  5  2

  . נית� לאחד למחס� אחד).'עבודות וכו

  חדר ריפוי 
בעיסוק 
  לקטיני�

1  40  40    

  .צמוד לריפוי בעיסוק  5  5  1  מחס�

כולל ספריה ועמדת ,  מקומות ישיבה בהיק# החדר35(לכ  40  40  1  חדר ישיבות

  .מחשב

  .מות ישיבה סביב שולח� מקו4לעד   10  10  1  מטבחו� צוות
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          המש� פרוגראמה

  
  שירותי צוות

  משות# לגברי� ונשי�  2  2  1
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  ח ולחוות דעת מקצועית או משפטית"דו/אישור/כללי� לזכאות וקביעת גור� מממ� למכתב: 'ג נספח $ 3.31

  

  הגור� האחראי לתשלו�    

  בסל השירותי�כלול   לקוח/פונה  קוד שירות  סוג האישור הרפואי

ד או תעודת רופא "מת� חו

פי הוראה של $על

או , הפסיכיאטר המחוזי

פי צו בית המשפט $על

בהלי� פלילי בהתא� 

להוראות של חוק הטיפול 

  בחולי נפש

  

90889   

  או

99075  

    

  

+                

ד או תעודת רופא "חו

במסגרת חוק  הנוער או  

חוק שיקו� חולי נפש 

  בקהילה 

 90889 או 99080

  99075או 

                              

+                

ח לגורמי "דו/אישור/מכתב

 –חינו� /שיקו�/טיפול

   א בלבד"ללקוח פעיל במט

  

  90889 או 99080

    

+               

תעודת /ח"דו/אישור/מכתב

  רופא 

למימוש זכויות מול רשויות 

  א בלבד"ללקוח פעיל במט –

  

  90889 או 99080

  

  

       

+               

תעודת /ח"דו/אישור/מכתב

רופא להתערבות רפואית 

חודרנית מכוח התוויות 

  רפואיות 

  

90889  

                             

+               

תעודת /ח"דו/אישור/מכתב

  להתערבות רפואיתרופא 

שלא מכוח התוויות 

התערבויות (רפואיות  

 $כירורגיות אלקטיביות

  ) אחרותקוסמטיות או

  

  

90889  

  

  

+                 

  

   

  /מקצועית/ד משפטית"חוו

  תעודת רופא בתביעה

   אזרחית

  

99075  

            

+                 

  

בדיקת מסוגלות הורית 

  פי הפנייה $ עללרבות(

  

99075  

  

+                  
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  ) מבית משפט

  )' כללי� לזכאות וקביעת גור� מממ� וכו: ' נספח ג( 13.3המש�  (

  

   תעודת רופא למינוי אפוטרופוס

  

    �  גור� מממ

  כלול בסל השירותי�  לקוח/פונה  קוד שירות  

 –או רכוש / וגו� אפוטרופוס

   בלבדא "במטמטופל פעיל 

9080L    +                

  
  



  70.002 : 'נוהל מס  משרד הבריאות
    1:  'מהדורה מס  שירותי בריאות הנפש

  עמודי�  24 מתו� 18  עמוד  י� במער� האמבולטורינהלי�  וסטנדרט: הנושא
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  *יאות הנפשי בברשירות מרפאתבזמינות $יעדי� להבטחת איכות : 'ד נספח $ 4.3

   

   :ותהער 

מפעיל שירות לפעול בשקידה ראויה על מנת נות� השירות ושעל  יעדי� להבטחת איכות בנספח זה מפורטי�  .א

כגו� כאילוצי� מערכתיי� לקחת בחשבו� גורמי רקע  מאפשרהיש לראות ביעדי� אלו סטנדרט מומל0 .  להשיג�

טיפול תחו� האנשי מקצוע בכגו� (ע או בתחו� מסוי� ארצית במקצו העדר כוח אד� מיומ� ברמה אזורית או

  . וכיוצא באלה)ילדי� ונוערב

  .מועד ההתערבות ייקבע בראש ובראשונה לפי שיקולי דחיפות מקצועיי�. ב

  . הנקוב ממיידי עד המועד ,ה� בזמ�הגדרות הזמינות . ג

  . לטיפולשהתקבללקוח /מדובר ביעדי זמינות עבור פונה. ד

  

   זמינות דרושה   סוג ההתערבות

  במהל� יו� העבודה (walk-in) למגיע לשירות) מיו�(ראשונית  בדיקה

  עד שבוע  בכתב פ פניה "שהתקבל עפונה עבור בדיקה ראשונית 

  עד חודש  ) הערכה ראשונית(אבחו� מקי# 

  עד שלושה ימי�  טיפול במצבי משבר וטיפול תרופתי בהתא� להתוויות

  לאחר שחרור מאשפוזטיפול חולי� כרוניי� /קבלה

  פ הפניה בכתב"שהתקבלו לטיפול ע

  עד שבועיי�

  עד חודש   מת� מענה לסיבת פניה /טיפול ראשוניתחילת 

  עד שלושה חודשי�  זוגית או משפחתית, קבוצתית, פסיכותרפיה פרטנית

  עד שבוע  )בהתא� להתוויות (ביקור בית

  עד ארבעה חודשי�  דיאגנוסטית(הערכה פסיכו

  עד שבועיי�  יחידת מומחי�הפנייה ל

  עד חודש  הפנייה לוועדת סל שיקו�

  

  

המועצה הלאומית  (" ועדת אליצור למבנה ופריסה של השירות האמבולטורי בקהילה"מסקנות מבוסס על * 

  ) . 2006(לבריאות הנפש 
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  :$1'ה נספח $ 5.31

  

  ערכת עזרה ראשונה למער� האמבולטורי בבריאות הנפש

  

  :תכולת הערכה 

  ).5,2( מסכות 2+ אמבו מבוגר כולל שקית העשרה   .1  

  . מסכות ילדי� ותינוקות 2+ צינור העשרה +אמבו ילדי�   .2  

  . קטטרי�5+סקש� ידני   .3  

  .למידה'  יחAW (0,00,1,2,3,4 , 2(מעביר אוויר   .4  

  . כולל ווסת דרישה D מיכל חמצ� נייד מסוג  .5  

  .דות יחי3, מסכות חמצ� חד פעמיות  .6  

  . יחידה1חס� עורקי�   .7  

  . יחידות10פד גזה סטרילי   .8  

  . יחידות2תחבושת אישית   .9  

  . יחידות5משולש בד   .10  

  . יחידות2מיקרופור   .11  

  . זוגות10כפפות חד פעמיות   .12  

  . יחידה1מד לח0 ד� ע� שעו�   .13  

  . יחידה1סטטוסקופ   .14  
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  '2 (' הנספח  (13.5

  

  בריאות הנפשלמער� האמבולטורי בס עזרה ראשונה קור

  

 :מטרה .1

  

  

  

2. 

 בהגשת עזרה ראשונה בריאות הנפשער� האמבולטורי בבמהכשרת והסמכת עובדי� 

  .בסיסית למטופלי� במצבי חירו�

  

  :תחומי הידע הנלמד

 .הכרת ערכת עזרה ראשונה של המער� האמבולטורי בבריאות הנפש .א 

  .ב 

  .ג

  

  .ד

  .ה

  .ו

  .ז

  .ח

 .ט

  ).ילדי� ומבוגרי�, תינוקות(החייאה באמצעות מכשירי� 

זיהוי והתערבות במצבי חירו� שכיחי� במער� האמבולטורי בבריאות 

  .  )ספס�(  לרינגו,פרכוסי�( (הנפש

  .זיהוי מצבי חירו� כלליי� והטיפול בה�

  .דגשי� בטראומה

  .חתכי� ושטפי ד�, פצעי�

  .תחנות תרגול כל החומר הנלמד

  .מבח� מסכ� מעשי

 .מבח� מסכ� עיוני

  :אוכלוסיית היעד .3

  אנשי צוות מקצועיי�

 :תנאי� להסמכה .4

 1.  

2. 

  .השתתפות מלאה בכל הקורס

 . לפחות80%הוכחת ידע  במבח� מסכ� עיוני בציו� של 

  

5. 

  

 :מש� הקורס

 . שעות לימוד9 

  

 :ריכוז הנושאי� הנלמדי� .6

 

  

 השיעור' מס

  

 נושא

  

 השיעורש� 

  

 מש� השיעור

   דקות10 מבוא לעזרה ראשונה מבוא .1

 

2.  

 

  דקות10 סכמת הישרדות  

  דקות40 סכמת החייאת מבוגרי�  החייאה  .3



  70.002 : 'נוהל מס  משרד הבריאות
    1:  'מהדורה מס  שירותי בריאות הנפש

  עמודי�  24 מתו� 21  עמוד  י� במער� האמבולטורינהלי�  וסטנדרט: הנושא
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  המש� ריכוז (

 )נושאי�

  

  השיעור' מס

  

  נושא

  

  ש� השיעור

  

  מש� השיעור

4.  

 

  דקות60  מבוגרי�–תרגולי החייאה בסיסית  

5.  

 

  דקות20 סכמת החייאת ילדי� 

6.  

 

  דקות60  ילדי�–תרגול החייאה בסיסית  

  דקות60 תרגול החייאת מכשירי�  .8

  דקות20 השתנקות מצבי חרו� .10

11.  

 

  מצבי חירו� באד� מחוסר הכרה  

 )פרכוסי�, סכרת, עילפו�(

  דקות60

12.  

 

  דקות20 מצבי חירו� נשימתיי� 

13.  

 

  דקות20 שטפי ד� 

14.  

 

  דקות20 חבישות וקיבועי�, פגיעות שלד 

15.  

 

  דקות20 פצעי� וחתכי� 

16.  

 

   דקות30 התחשמלות, הרעלות, כוויות 

17.  

 

  דקות20 פגיעות ראש טראומה

18.  

 

  דקות30 מבח� מסכ� עיוני סיכו�

  

 

  שעות9.0 כ"                                           סה 
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 :צוות ההדרכה  .7

 .הקורס יהיה פאראמדיקמדרי�   

  :ציוד להדרכה .8

 .ערכת עזרה ראשונה של המער� האמבולטורי .1 

 .מבוגר(בובת תרגול .2 

 .ילד(בובת תרגול .3 

 .חומרי חבישה לתרגול .4 

 .קטטרי�, קנולת משקפיי�, מסכות חמצ� .5 

 .חוברת המקיפה את כל החומר הנלמד לכל חני� בקורס .6 

    

 :כללי .9

 .  שאלות30ב� , מבח� אמריקאי,  החומר הנלמדכלהמבח� העיוני יכלול את  .א 

 .עותק של התעודה יצור# לתיק העובד. לכל חני� תונפק תעודת סיו� מנוילנת .ב 

) כולל ציו� בבחינת הסיו�(רשימת המטפלי� שהשלימו את הקורס בהצלחה   .ג 

 .תישמר ביחידה ותהייה זמינה לבקרה

  .25יכי� בקורס לא יעלה על  החנ' מס .ד 

  ).שנתיי�(יש לקבוע תוק# על גבי התעודה   .   ה 

  . שעות ייער� פע� בשנתיי�9רענו� ב�    .ו 
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  נתוני חובה בבסיס הנתוני� הממוחשב: 'ו נספח 6.31$

  : פרטי� אישיי�

 להל� (ריאות בשרד המתוני� של נ� ילומלפי (מצב משפחתי ; תארי� לידה; מי�; כתובת; תעודת זהות; ש�

  ).ב"לפי מנמ (בה חבר המטופל קופת חולי�;  )ב"מנמלפי (אפוטרופסות ;  )ב "מנמלפי (דת ולאו� ) *ב"מנמ

  ):מקור הכנסה(תעסוקה 

  ב "מנמלפי 

  סטאטוס נכות

   נכות____%.  3מוכר כנכה נפש  . 2לא מוכר כנכה נפש  . 1

  נתוני� על פונה ילד

  ב "מנמלפי 

  בחנה פסיכיאטריתא

  ICD ( 10ולפי  ב  "מנמלפי 

  בעברניסיו� התאבדות 

  לא ידוע. 3לא היה  . 2היה  . 1:  לפי הקודי�

  או אלכוהול /שימוש לרעה בסמי� ו

  ב "מנמלפי 

  מחלות גופניות

  ב "מנמלפי 

  מקור הפניה

  ב "מנמלפי 

  )' וכו בכפיה,  בהסכמהטיפול(סטאטוס חוקי 

  ב "מנמ לפי 

  סוכנותפוטנציאל מ

  לא ידוע. 4  לעצמו ולאחרי� . 3לאחרי�  . 2לעצמו   . 1

  תכנית טיפול

  .משרד הבריאות העדכנימקטלוג השירותי� של בריאות הנפש ) סוגי טיפול(לפי קודי� 

  מהל� טיפול

משרד מקטלוג השירותי� של בריאות הנפש ) סוגי טיפול(לפי קודי� ) מגעי� (שירותי�רישו� שוט# של כל ה

  .)ב"לפי מנמ ( כולל ציו� מקצוע המטפלת העדכניהבריאו

  )סיו� טיפול(סיבות לסגירת תיק 

  ב "מנמ לפי 

  הפנייה להמש� טיפול 

  ב "מנמלפי 

  

  משרד הבריאות, נ"שירותי ברה, נית� לקבל ממחלקת מידע והערכה* 
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  משרד הבריאות $מגילת זכויות המטופל                 :'ז נספח $ 7.31

  

  מגילה זו מפרטת את עיקרי זכויות החולה כפי . 1996 נכנס לתוקפו באוגוסט 1996(ו"ות החולה התשנחוק זכוי"

  .ומחייבי� בחוק זכויות החולה, שקיבלו ביטוי   

  

   בהתא� –בשאר המצבי� . רפואי ללא כל תנאי(במצב חירו�. זכאי לקבלו, כל הנזקק לטיפול רפואי. 1

  .רכת הבריאות   להסדרי� ולתשלומי� הנהוגי� במע

  .וכיוצא באלה, לאו� או אר0 מוצא, מי�,גזע, הטיפול הרפואי יוענק למטופל ללא הפליה מטעמי דת. 2

  .איכותי ויחס אנושי, מטופל זכאי לקבל טיפול מקצועי. 3

  טפל או של המוסד הרפואי מינת� לפי מיטב יכולתו של ה, הטיפול במצב חירו� רפואי או סכנה חמורה. 4

  .ה הצור� יכלול הפניית המטופלת לטיפול במקו� אחרובמקר    

  .מטופל זכאי לדעת את זהות המטפל בו ותפקידו. 5

  לעניי� הטיפול בו ולקבל את שיתו# הפעולה של הצוות הרפואי " דעה נוספת"מטופל זכאי להשיג מיוזמתו . 6

  .והמוסד הרפואי לצור� זה   

  זכאי לשיתו# פעולה של המטפלי� והמוסדות הרפואיי� , חרמטופל העובר למטפל אחר או למוסד רפואי א. 7

  .לש� הבטחת המש� הטיפול הנאות בו    

  .דסמטופל המאושפז במוסד רפואי רשאי לקבל מבקרי� לפי הסדרי� שיקבע מנהל המו. 8

  . שלבי הטיפול הרפואי מטופל זכאי שכבודו ופרטיותו ישמרו במהל� כל .9

לאחר שקיבל את כל המידע , לו טיפול אלא א� כ� נת� את הסכמתו המוקדמת לכ�מטופל זכאי שלא ינת� . א. 10

במצב חירו� רפואי או בנסיבות בה� , במקרי� מסוימי�. ב. הרפואי על הטיפול הדרוש לו כדי להחליט בנדו�

 רשאי מטפל לתת טיפול רפואי א# ללא –המטופל אינו מסוגל להסכי� או בנסיבות אחרות המפורטות בחוק 

כאשר נשקפת למטופל סכנה חמורה והוא מתנגד לקבל טיפול רפואי , תבנסיבות חריגו. ג.  סכמת המטופלה

וזאת על פי אישורה של ועדת ,  לרצו� המטופלדרשאי מטפל לתת את הטיפול א# בניגו, דחו# שהוא זקוק לו

  .ששמעה את המטופל אשר דנה בעניי� לאחר, האתיקה

  בנסיבות , מטעמו שיהיה מוסמ� להסכי� במקומו לקבלת טיפל רפואימטופל רשאי למנות בא כוח . 11

  .ובתנאי� שהוא יורה      

  . מטופל זכאי לקבל מ� המוסד הרפואי או מהמטפל מידע רפואי מ� הרשומה המתעדת את הטיפול בו. 12

  ל שלא רשאי המטפ, בנסיבות בה� עלולה מסירת המידע לגרו� נזק חמור למטופל, במקרי� מסוימי�     

  .ו# לאישור ועדת אתיקהפלמוסרו בכ     

  .מטופל זכאי לשמירה על סודיות המידע הרפואי הנוגע אליו. 13

  בכל מוסד רפואי ימונה אחראי לזכויות המטופל שתפקידו יהיה קבלת תלונות של מטופלי� ויעו0 וסיוע . 14

  .הקשור למימוש זכויותיה� לה� בכל      

  דע על ממצאיה ומסקנותיה של ועדת בדיקה שהוקמה לש� בדיקת תלונה שלו או מטופל זכאי לקבל מי. 15

  ."אירוע חריג הנוגע לטיפול הרפואי בו לש� בדיקת     

  ר מאיר אור�"ד

  )1996(המנהל הכללי 

   




