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 ' תשרי, תשע"זז        ירושלים, 

 2016אוקטובר,  9            

 

 אל: מנהלי בתי החולים 

 קופות החולים  –מנהלי האגפים הרפואיים       

 

 

 לעוזר רופא ברפואה דחופהנהלי עבודה הנדון: 

  12.05.15מיום:  7/2015חוזר המנהל הכללי מס'  :סימוכין 

 

 רקע: .1

 

נקבע נציבות שירות המדינה ומשרד האוצר, נציגי בתי החולים, בשיתוף , בעבודת מטה במשרד הבריאות

" 2001-התשס"א בתקנות הרופאים "כשירויות לביצוע פעולות חריגות עוזר רופא ברפואה דחופה"תפקיד "

 )להלן "התקנות"( ובחוזר המנכ"ל שבסימוכין.

והכשרה מתאימים, יתנו מענה מקצועי איכותי לטיפול בחולים במחלקה לרפואה עוזרי רופא, בעלי השכלה 

בקבלת החולים, בטיפול בהם, בביצוע פעולות ובהשגחה על לרופאים (. עוזרי הרופא יסייעו דחופה )מלר"ד

 אחריותו.בהמטופלים, על פי הנחיות הרופא המטפל, בפיקוחו ו

 

 ה:מטר .2

 .לרפואה דחופה בבתי החוליםקות במחל לעוזר הרופאקביעת נהלי עבודה 

 

 

 : עוזר רופא ברפואה דחופה העסקתהכשרת ו .3

 

 תקנות הם: ה על פי כעוזר רופא ברפואה דחופהתנאי סף להכשרה  .3.1

( MDבוגר תכנית ללימודי רפואה )או ( שהוכשר בחו"ל physician assistant, עוזר רופא )פרמדיק

לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הממשלתית אושרה ע"י האגף בחו"ל שזכאותו לגשת לבחינה 

  , שמועמדותם אושרה ע"י משרד הבריאות. הבריאות

 

מנהל באישור רק במחלקות לרפואה דחופה ו מותרתברפואה דחופה  עוזר רופאהעסקת  .3.2

 .לרפואה דחופה ומנהל בית החולים המחלקה
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עובד בריאות ובכלל זה ביצוע חיסונים התחלת העסקה מותנית בקיום הליך מקובל של העסקת  .3.3

  .כנדרש

 

יועסקו אך ורק עוזרי רופא שסיימו בהצלחה הכשרה שאושרה על ידי במחלקה לרפואה דחופה  .3.4

 משרד הבריאות.

 

על ידי מנהל המלר"ד בהרשאה אישית אשר  סמכויותיו של עוזר הרופא תינתנה באופן פרטני .3.5

  תתחדש מדי שנה על פי הקבוע בתקנות.

 

 .לרפואה דחופהמחלקה הלמנהל  – ומנהלתית מקצועית פיפותכ .3.6

 

 :עוזר הרופא ברפואה דחופהתפקידי  .4

ה רפואית, בדיקנטילת אנמנזה  ,קבלת מטופללרבות הרופא האחראי,  על פי הוראת יפעל (1

 ;וביצוע התכנית הטיפולית והאבחנתית לרבות ביצוע פעולות לרופאמטופל  הצגת ,גופנית

 ;תוצאות בדיקות אבחנתיות שבוצעו למטופל והצגתן לרופאמעקב וריכוז  (2

 ;השגחה וליווי חולים מורכבים (3

חיבור , או חיבור לקוצב חיצוני, טיפול תרופתי, אינטובציה, דפיברילציהביצוע החייאה לרבות  (4

 .למכונת הנשמה

 

 :תהליכי עבודה .5

 

 .בפועל מתואמות עמו ומקצועית למנהל המחלקה ולפיכך כל סמכויותי ףכפו עוזר הרופא .5.1

על פי רשימת הסמכויות  לעוזר הרופאמנהל המחלקה יקבע תכנית הדרגתית למתן הסמכויות  .5.2

 .זהבנספח לחוזר  המפורטת

ברשומת המטופל בחלק של "המעקב הרפואי  כל הפעולות שביצעתעד את עוזר הרופא י .5.3

 . המטפל יאושר ע"י הרופא. כל תיעוד המבוצע ע"י עוזר הרופא והשוטף" בחתימת

 .במחלקתו יםהמועסק עוזרי הרופאאת  הרפואיבאחריות מנהל המחלקה לשתף בישיבות הצוות  .5.4

 ,עוזר הרופא אינו מוסמך להחליט על אשפוז או שחרור מטופל מהמלר"ד ,למען הסר ספק .5.5

 ואינו מורשה להיות לבד במחלקה.לקבוע מוות או לחתום על טופס הודעת פטירה 

עם האחות האחראית בשיתוף לעוזר הרופא  ר נהלי עבודהיהסדלבאחריות מנהל המלר"ד  .5.6

 . גורמי הטיפול השונים עםיחסי הגומלין  את ובכלל זה במלר"ד

 

 .   ACLSשנים קורס רענון  3 -כל עוזר רופא יעבור אחת ל .6
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 הערכה ובקרה: .7

 באחריות מנהל המחלקה לבצע בקרה שוטפת על הטיפול הרפואי של עוזרי הרופא. .7.1

   .מנהל הרפואהיישום התפקיד והטמעתו בשטח יבחן מעת לעת בבקרות  .7.2

 הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

 

 

 

                   

 ב ב ר כ ה,                

 

                             

 

 ר ורד עזרא"ד                                                                                             

 רפואההראש מינהל                   

 

 

 

 הבריאות שרהעתק : 

 המנהל הכללי

  המשנה למנהל הכללי

 הנהלה מורחבת

 צ.ה.ל –קרפ"ר 

 מקרפ"ר –רע"ן רפואה 

 שרות בתי הסוהר –קרפ"ר 

 משטרת ישראל –קרפ"ר 

 משרד הבריאות –רכז הבריאות, אגף תקציבים 

 יו"ר ההסתדרות הרפואית

 יו"ר הסתדרות האחיות

 ההסתדרות הרפואית –יו"ר מועצה מדעית 

 מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה

 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

 ארכיון המדינה

 מנכ"ל חברת ענבל

 

 

 

 

 272853816 סימוכין:

  

כתובת אתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי מינהל הרפואה 

 www.health.gov.il -וחוזרי מנכ"ל היא: 
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 פעולות חריגות שאושרו לביצוע ע"י עוזרי רופא* –נספח 

 

 מדידת סימנים חיוניים: לחץ דם, חום, דופק, נשימות, שתן וסטורציה; .1

 ;(כדוגמת פורטקאט)הוצאת דם ורידי לווריד פריפרי וצנתרים מרכזיים קבועים  .2

 הכנסת עירוי פריפרי; .3

 התחלת טיפול בנוזלים; .4

 הכנסת זונדה; .5

 הכנסת צנתר לשתן; .6

 מסכת חמצן ומשקפי חמצן;הרכבת  .7

 ;CPAPהרכבה והסרה של מערכת  .8

 ;BIPAPהרכבה והסרה של מערכת  .9

 קני לצורך סקשן או לקפנוגרף;–חיבור וניתוק מכונת הנשמה לצינור תוך .10

 קני;–שאיבה מדרכי נשימה לרבות מצינור תוך .11

 ניקוי, חיטוי וחבישת פצע; .12

 הרכבה והסרה של קיבועי גבס או פלסטיק למיניהם; .13

 –ביצוע החייאה, לפי הרשאה אישית בלבד  .14

 דפיברילציה ידנית; .א

 קני;–אינטובציה או מנתבי אוויר שאינם תוך .ב

 טיפול תרופתי לפי הוראה רפואית פרטנית או לפי פרוטוקול; .ג

 חיבור לקוצב חיצוני; .ד

 חיבור למכונת הנשמה. .ה

 

 

 * התקנות מתעדכנות מעת לעת. 


