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 7/2020 וזר מס':ח

 

 י"ח שבט, תש"פירושלים, 

 2020פברואר,  13

 

 מנהלי בתי החוליםאל: 

 קופות החולים –מנהלי האגפים הרפואיים 

 

 הטיפול הכירורגי בילדים בבית חולים ללא כירורג ילדים הנדון: 

 

 : רקע .1

לניתוחי  מענה לתת הכלליים הכירורגים נדרשים ,ילדים ייתכירורגמחלקה / יחידה ל אין בהם במרכזים

  .ועל כן יש לקבוע כללים להתנהלות נכונה במקרים אלה ילדים

  .לילדים הכירורגים ואיגוד הכירורגים איגודחוזר זה נכתב על בסיס המלצות משותפות של 

 

 מטרה: .2

 בהם אין שירות של החולים לבתי המגיעים לילדים נאותרפואי כירורגי  מענה קביעת כללים למתן

  . ילדים ייתכירורג

 

 הנחיות: .3

 רפואי למרכז לטיפול יועבר - כירורגית בעיה עם המאובחן ,שנים 15 גיל עד ילד או תינוק, ילוד כל .3.1

 הנהלת רפואית של באחריות תהיה זו העברה ילדים לכירורגיתתיקנית יחידה  / מחלקה פועלת בו

  .השולח החולים בית

העוסק  אורולוג פועל בו רפואי במרכז, בלבד אורולוג י"ע יטופלו Acute Scrotum עם ילדים .3.2

 ;בילדים אלה בבעיות בטיפול

יחידה  או מחלקה פועלת לא בובבית חולים  כללי כירורג י"ע לטיפול הניתנות הדחופות פעולותה .3.3

 :כוללות ילדים לכירורגית

  ;)כירורג כללי ופלסטיקאי( טראומה לאחר בעור חתכים תפירת (1

 ;פריאנלית פילונידלית, מורסה מורסה בקרקפת, בעכוז,: בעור מורסות ניקוז (2

 ורופאי הטראומה צוות ,הכלליים הכירורגים צוות י"ע, חולים בית בכל יטופל חבלה לאחר ילד כל .3.4

 יועבר ,הכירורג ולהחלטת לצורך בהתאם, מכן לאחר לייצובו, עד ילדים נמרץ טיפול / הילדים

 ;ילדים לכירורגיתיחידה  / מחלקה פועלת שםאחר  רפואי למרכזהילד 
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 יכול )ילדים כירורגן )כונ ולה לכירורגיית ילדים יחידהמחלקה /  קיימת בהם רפואיים במרכזים .3.5

 הכוללת האחריות זה במקרה )ילדים כירורגן )הכונ נוכחות  /באישור לנתח הכללי הכירורג

 ;ילדים כירורגיית כונן על היא ה/בילד לטיפול

/  מחלקה פועלת בו רפואי למרכז עברווי כירורגית בעיה אובחנה אצלם ,ותינוקות ילודים, פגים .3.6

 עם בתאום כירורג ילדים בכיר י"ע כירורגי מענה לקבל יוכלו אם אלא ילדים לכירורגיתיחידה 

 ;נולד בה בפגייה כירורגי טיפול לקבל יילודה יוכל אלה במקרים. חולים בית הנהלת

הדורשים התערבות מיידית של כירורג , הלידה קודם לזיהוי הניתנים מולדים מומיםבמקרים של  .3.7

, הלידה קודם, האם את העבירהנחות את האם ללדת במרכז רפואי מתאים או לל מומלץ ילדים,

 י"ע הילוד את לנתח יהיה שניתן כך ילדים לכירורגיתיחידה  / מחלקה פועלת בו רפואי למרכז

 .ילדים כירורגים

 הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

 ב ב ר כ ה,

 עזרא  ד"ר 

 הרפואה חטיבתראש 

 מנהל הכלליההעתק : 

 המשנה למנהל הכללי

 הנהלה מורחבת

 מנהלי קופות החולים

 צ.ה.ל –קרפ"ר 

 שרות בתי הסוהר –קרפ"ר 

 משטרת ישראל –קרפ"ר 

 משרד הבריאות –רכז הבריאות, אגף תקציבים 

 יו"ר ההסתדרות הרפואית

 יו"ר ההסתדרות האחיות 

 ההסתדרות הרפואית –יו"ר מועצה מדעית 

 מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה

 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

 ארכיון המדינה

 מנכ"ל חברת ענבל

 

 

 402668319סימוכין : 

 הרפואה וחוזרי מנכ"ל חטיבתאתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי 
 

http://www.health.gov.il/

