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     "ג תשרי תשע"חי    , ירושלים

 2017אוקטובר  03                  

 גריאטריים ופסכיאטריים כלליים, אל:  מנהלי בתי החולים

 קופות החולים  –מנהלי האגפים הרפואיים        

 דיאליזההמנהלי מכוני        

   

 חורף למערכת הבריאות הערכות הנדון: 

 

 : רקע. 1

דבר המלווה  –תקופת החורף מאופיינת בעליה בתחלואה בכלל ובתחלואת דרכי נשימה ושפעת בפרט 

עליה בתמותה, בעיקר בקרב ו תפוסה בבתי החוליםחלקות לרפואה דחופה, עליה בבעומס במבעליה 

 סיכון.הקבוצות חולים מ

חובה להערך ההחולים ובתי החולים, מוטלת קופות לרבות  על כל הגופים והארגונים במערכת הבריאות,

 .בחודשי החורףעומסים עליה משמעותית בשל ולהתכונן לאפשרות 

 

  :המטר. 2

 .רוט ההערכות הנדרשת מבתי חולים וקופות החולים לחורףיפ

 

  :תחולת החוזר. 3

  .בכל שנה ועד לסוף מרץ נובמברב 1 –החל מ 

 

 :הנחיות. 4

   : (נעתרפואה מו) חיסונים והיערכות  .4.1

מומלץ להתחסן נגד שפעת עונתית, נגד זיהומים פנוימוקוקיים וכן להשלים את מתן חיסוני  . 4.1.1

 .לחוזר זה 'בהשגרה  לילדים, כמפורט בנספח 

 ובמיוחד ל:  מעלהחודשים ו 6מומלץ לכלל האוכלוסייה מגיל  חיסון נגד שפעת. 4.1.2

  ;אנשים בסיכון לסבול מסיבוכי שפעת( 1 

  ;להעביר את השפעת לאחרים ,בירות גבוההבס ,אנשים העלולים( 2 

 נשים הרות;( 3 
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 .אנשים הממלאים תפקידי מפתח בשירותים חיוניים (4 

בפרק חיסון השפעת בתדריך החיסונים ניתן למצוא קבוצות הסיכון כלל פירוט את  

   :של משרד הבריאות

http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/epidemiology/td/docs/360_Influenza.pdf 

עלולים הם וחלה חובה מיוחדת להתחסן נגד שפעת מאחר עובדי מערכת הבריאות על  . 4.1.3

שמערכת מטופלים ל במיוחד ,ולמטופליםאחרים להעביר את נגיף השפעת לאנשי צוות 

 קהילה()בבתי חולים וב בסיכון גבוה לסיבוכי שפעתוכן למטופלים החיסון שלהם פגועה 

  .יולדות ואחריםכגון: ילודים, פגים, קשישים, 

  : חיסון אנשי הצוות הרפואי   .4.1.4

 . ימוסד הרפואהבאחריות מנהל ( 1

בהן מאושפזים חולים אחר שיעור המתחסנים בכלל ובמחלקות  יעקובמנהל המוסד ( 2

 בפרט.במוסדו בסיכון גבוה לסיבוכי שפעת 

 י, להכין תוכנית לחיסון הצוות הרפואי באופן זמין ונגישרפואהמוסד הבאחריות מנהל  ( 3

באתרים  הגעה יזומה אל צוותי הרפואה השוניםו עמדות חיסון רבותקיום )

  .(בכל משמרת ,אפשרות לקבלת חיסוןהשונים

ו של השפעת, יעילותאודות השלכות מחלת לצוות תכנית הסברה גיבוש והפעלת  ( 4

 .בטיחותווהחיסון, 

 ציבוריים ופרטיים: – גריאטריים מוסדות ( 5

כדי להשיג שיעור גבוה של התחסנות כנגד שפעת בקרב הצוותים המטפלים במוסדות, 

 יינקטו הצעדים הבאים:

רשימת  את שייך המוסד,  ה, אלית החוליםקופהמוסד יעביר ל"מרפאת קשר" של  .א

מבוטחי הקופה )במתכונת העברת רשימת הקשישים באנשי הצוות המטפל 

 מבוטחי הקופה לצורך קבלת החיסון(. שהינם שפזים המאו

 .ומשלוח מנות החיסון ע"י הקופה למוסד יהיה על פי הרשימות של צוותים אל .ב

הרשומה את לעדכן ידאגו קופות החולים לאחר מתן החיסונים,  ,על פי דיווחי המוסד .ג

 בתיקו האישי של המבוטח בנוגע לקבלת החיסון בפועל.

מצ"ב כנספח א' לחוזר זה( )קבלת חיסון לעל טופס סירוב ן יוחתם עובד שיסרב להתחס ( 6

 לחתום על הטופס יש לתעד זאת ברשומות. העובד יסרבבמקרה ש

  :על חיסון העובדים במוסדם החל מתאריך על מנהלי המוסדות לדווח ( 7

  .כנדרשמדי שבועיים, לפברואר,  1 -ועד ל לנובמבר   1 

 :  חיסון מטופלים   .4.1.5

ל קופות החולים לתעד ברשומה הרפואית את סוג החיסון שקבלו המבוטחים ולדווח ע

 ,כנגד שפעת עונתית ההתחסנומספר מבוטחיהם אשר למרכז הלאומי לבקרת מחלות על 

 1-ולא יאוחר מה), החל מתחילת מבצע החיסון (בכל חודש 15-וב 1-ב)לשבועיים, אחת 

 'גנספח שבוח. הדיווח יתבצע על פי הטבלה הדיוחובת ועד להודעה על הפסקת  (לנובמבר
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חיסון על מלאי החיסונים ודגש על חשיבות דיווח אודות  מודגשת חשיבות דיווח.  לחוזר זה

 נשים הרות.

תדריך החיסונים של משרד בחיסון השפעת פרק לפרטים אודות חיסון השפעת, ראה   .4.1.6

 : הבריאות

http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/epidemiology/td/docs/360_Influenza.pdf 

 

 :בבתי החולים הכלליים ברשומה הרפואיתודווח שפעת תיעוד  .4.2

מוכחת מעבדתית חולי שפעת במחלקות וביחידות לטיפול נמרץ של אשפוז וטיפול במלר"ד . 4.2.1

 .Influenza 487.0 על פי הקוד: ת המטופליקודדו ברשומ

באמצעות דו"ח יועבר למשרדנו  חולי השפעת שפנו למיון או אושפזו ספרמאודות  דווח   .4.2.2

דיווח יומי על  :חוזרנוראה . בעמודה המיועדת לכך מורחבה היומי )דו"ח ברלוהתפוסה 

 (.יםמרכזים רפואיים גריאטריבו בבי"ח כללי תתפוסת מיטו

בטיפול  )חולה שהונשם ו/או אושפזבמצב קשה על כל חולה מאושפז שמי דווח  . 4.2.3

ועבר ללשכת הבריאות י ,עם שפעת שאובחן מעבדתיתנמרץ/בטיפול ביניים /מוגבר( 

  ית ראש שירותי בריאות הציבור.יהנחבהתאם להאזורית 

 

  :(מלר"דיםמחלקות לרפואה דחופה )להלן: תגבור  .4.3

גבר כוח האדם ותימחלקות לרפואה דחופה בעומס בבתקופת החורף, כאשר קיימת עליה משמעותית  

 כמפורט להלן:  

( במלר"ד ילדים גריאטריה או רפואת ילדים ,פנימיתדחופה, תגבור רופא מומחה )ברפואה  .4.3.1

הנחיות חוזר זה בנוגע לתגבור  .(23:00)עד שעה כתורן נוסף  הערבשעות  במלר"ד במהלך

  ."חובת נוכחות רופא מומחה במלר"ד"בנושא: חוזרנו לדרישות  בנוסףהינן 

 אחיות במלר"ד בכל משמרת בוקר, ערב. 2 עד רתגבו. 4.3.2

 .תגבור אחות במלר"ד בכל משמרת לילה. 4.3.3

 תגבור עובד סוציאלי בחצי תקן לשעות אחר הצהריים. -מומלץ . 4.3.4

בכלל בתי החולים, מומלץ, בעיתות עומס מטופלים לתגבר את המלר"ד ברופאים מומחים  .4.3.5

מוקדי העומס בבית החולים לתגבר בעובדי התאם לבובאחיות נוספים. כמו כן מומלץ 

 טיפול במלר"ד.למקצועות המהווים "צוואר בקבוק" השאר ברנטגן וטכנאי מעבדה, 

 

 :כלליבבית חולים תגבור מחלקות  .4.4

להוסיף כ"א יש עקב עומסי החורף, הינה למעלה מתפוסה מלאה התפוסה  ןבתי חולים בהבמחלקות   

  כדלקמן:  

  . )חצי תורנות( במחלקה למשמרת ערב ןרופא תור. 4.4.1

 במחלקה בה התפוסה( כוננות / תקני המחלקה )על בסיס משמרת זהב /  אחות אחת למשמרת. 4.4.2

  .או יותר חולים מונשמים 3בה מאושפזים  /אוו למעלה מתפוסה מלאה
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ף תקן לעו"ס חריג במחלקות הפנימיות להוסיגבוה יש לשקול בבתי חולים גדולים עם עומס  . 4.4.3

 המטופלים המאושפזים.ושחרור וויסות שתסייע בלמחלקות אלו, 

 2חולים מונשמים יש להוסיף  3מאושפזים ולמעלה מתפוסה מלאה במחלקה בה התפוסה  . 4.4.4

 עזר למשמרת. כוחעובדי 

 פעילות רפואית מתוכננתמומלץ לצמצם  למעלה מתפוסה מלאהבבתי החולים בהם התפוסה  . 4.4.5

 קטיבית( ובכלל זה ניתוחים מתוכננים בכפוף לשיקול דעתו של מנהל בית החולים. )אל

בתי מלר"דים של לאזור מההפניית חולים וויסות בתי חולים שיש בהם תפוסת יתר המצדיקה  .  4.4.6

 כמקובל. רפואההמינהל יפנו אל מנהלת האגף לרפואה כללית ב חולים אחרים,

על ידי העלאת , שלא לצורך, שהיית מטופלים באשפוז לצמצום תפעלהנהלת בית החולים . 4.4.7

, יעוץ מומחים, CTכדוגמת אקו לב, , הנמצאות בעומסשירותים הניתנים למחלקות  זמינות

שחרור . כמו כן, תפעל ההנהלה לועוד ביצוע טרכאוסטומיה, בדיקות גסטרואנטרולוגיות,

 .מהמחלקות םשחרור לע שהוחלטבמהלך היממה של מטופלים  ,ככל האפשר ,מוקדם

בכדי לסייע בוויסות מטופלים ולמנוע עומסים חריגים יש להגדיר את המטופלים המתאימים  . 4.4.8

 -במערך זה  לאשפוז המשכי במחלקות לגריאטריה פעילה בהתאם לדיווחי תפוסת המיטות

ריים )דו"ח מרכזים רפואיים גריאטבו בבי"ח כללי תדיווח יומי על תפוסת מיטו חוזרנו בנושא:

   .(המורחב ברלו

 

 :הערכות קופות החולים .4.5

 ;ע"י המוקדים הטלפונים מתן מענה לפניות בנושא שפעת וחיסונים. 4.5.1

  ;במרפאות יםעומס הצפויקיום תוכנית הערכות להתמודדות עם מצבי . 4.5.2

ול משעה הבטחת מענה רפואי רציף במרפאות לכל אורך שעות הפעילות השגרתיות )בימי ח. 4.5.3

(; המענה יכול להינתן באמצעות מרפאות 12:00ובימי שישי ובערבי חג עד  19:00ועד  8:00

   ;מטופל-הנמצאות במרחק סביר זו מזו, וללא קשר לשיוך רופא

  ;תגבור המרפאות והארכת שעות פעילותן על פי הצורך . 4.5.4

 ;ךעל פי הצורוספקיה  קופת החוליםתגבור מוקדי לילה של  .4.5.5

כללי  בבית חוליםלמתן חלופות אשפוז ו / או קיצור משך האשפוז  ,תגבור שירות טיפול בית . 4.5.5

    ;למטופלים עם מחלות זיהומיות חריפות, בעיקר למרותקי בית

 רענון תכניות ההערכות למצבי מזג אויר קיצוני.  . 4.5.6

 

 :אישפוז המשכי בגריאטריה פעילה .4.6

 :גריאטריה פעילהמתאימים להגדרת סטטוס אשפוז במחלקות החולים של הסדרי אשפוז  

מבית ו"תת אקוטי"  העברת מאושפזים המוגדרים "מונשם כרוני", "סיעודי מורכב" "שיקומי גריאטרי"

בנושא: בהתאם להנחיות בחוזר מינהל רפואה יעשה  ,חולים כללי למחלקות לגריאטריה פעילה

על  כללי למחלקות לגריאטריה פעילה".מבית חולים ולהעברת מאושפזים  "כללים להתחשבנות

  .בלבד למחלקות ברישוי מתאיםאלו קופות החולים להעביר מאושפזים 
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הגריאטריים  השיקומיים םיכללי יצור קשר עם מנהלי המרכזים הרפואיבית חולים מנהל   .4.6.1

 ים( באזורו לצורך תאום מנגנוני ההעברות.")מרג

להכיר את יכולות מבית החולים ורופאי המלר"ד  חלקות הפנימיותבמהרופאים על    .4.6.2

 אליהם. כיםהסמו  םהגריאטרי םהרפואיים מרכזהטיפול של ה 

, מאושפז שמוגדר למעלה מתפוסה מלאהתפוסה במצבים שבהם קיימת במחלקה הפנימית    .4.6.3

אקוטי -וגדר תתגריאטרי. ניתן להעביר ישירות מטופל שה ת חולים"תת אקוטי", יועבר לבי

שעות, לאחר תיאום ואישור ישיר של  48מהמחלקה לרפואה דחופה, ללא זמן המתנה של 

גם אם אין הסכם בין המחלקה כאמור אקוטית המקבלת. זאת -מנהל מחלקה גריאטרית תת

 ראה נספח ד'. –לרשימת המרג"ים  לבין הגורם המבטח.

יציב פרט לצורך  נו ממוסד סיעודי, ומצבםהמאושפזים במחלקה פנימית, שהופ מטופלים   .4.6.4

 ו,יכולת, בתנאי שבממנו הופנו אל המוסד לחזור, יכולים בהמשך טיפול אנטיביוטי דרך הוריד

רשימת המוסדות בעלי . ובתאום עימו הטיפוללהמשך קבלת בהתאם להרשאות רשיונו, 

של משרד ובאתר האינטרנט לחוזר זה ' ההרשאה לטיפול תוך ורידי מפורטת בנספח 

 הבריאות.

 

 : בבית חולים כללימינוי אחראי  .5

או  ,. אחראי זהליישום הנחיות חוזר זה, שיהיה אחד מסגניו, קבוע למנות אחראיבית חולים על כל מנהל 

נוכח  יהיהאו נציג בכיר אחר מההנהלה( מפקחת )מנהל רפואי תורן, אחות  ימונה על ידואשר  נציג מטעמו

מידיים משמרת הערב לשם סיוע לפעילות התקינה של המלר"ד ומתן פתרונות בשעות , בכל יוםבמלר"ד 

 . איש קשר בנושאים אלה עם משרד הבריאותשמש י . אחראי זהבמחלקות בית החוליםבמלר"ד או  לעומס

  

 הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

 

 

                  

 ב ב ר כ ה,       

 

  ד"ר ורד עזרא                        

  רפואההראש מינהל                    

 

 שר הבריאות העתק : 

 המנהל הכללי

 המשנה למנהל הכללי

 הנהלה מורחבת

 צ.ה.ל –קרפ"ר 

 שרות בתי הסוהר –קרפ"ר 

 משטרת ישראל –קרפ"ר 

 משרד הבריאות –רכז הבריאות, אגף תקציבים 

 יו"ר ההסתדרות הרפואית

 ו"ר הסתדרות האחיות י

 ההסתדרות הרפואית –יו"ר מועצה מדעית 

 מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה

 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי
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 ארכיון המדינה

 מנכ"ל חברת ענבל

 

 

 

 

 

 107677417סימוכין :  

כתובת אתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי מינהל הרפואה וחוזרי 

 www.health.gov.il -מנכ"ל היא: 
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 נספח א'

 

 )סמליל המרפאה המחסנת(

 

 כנגד שפעת  סירוב עובד בריאות  לקבל חיסון

 

ממך להדביק , וימנע השפעתעליך מפני הדבקות במחלת  ןבטוח ויעיל שיג ןשרד הבריאות ממליץ לך לקבל חיסומ

 . זו המטופלים במחל

 עלול לסכן את בריאותך ואת בריאות מטופליך.  חיסון זהסירובך לקבל 

 

חיות, אמצעי הזהירות לפני חתימתך על טופס זה, אנא שאל/י כל שאלה  בכל נושא המתייחס לפעולות החיסון, הנ

 .לקבל חיסוןוהוריות הנגד, והמשמעויות של היעדר חיסון או סירוב 

 

 

 הצהרה:

לאחר שעיינתי בכתוב לעיל, קבלתי הסבר וקראתי את דף המידע לעובד בריאות על החיסונים שמומלץ כי אקבל, 

  .שפעת אינני מסכים/ה לקבל את החיסון נגד

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

_________________   _____________  _________________     _________________ 

 תאריך     חתימה    מס' ת"ז  שם מלא

 

_______________________________________        __________________________ 

 תאריך                             של מרפאת החיסוניםחתימת האחות או הרופא האחראי/ת 
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 'בנספח 

 מניעת מחלות מדבקות בחורף

 

 :חיסוני השגרה בגיל הרך .1

במעונות יום ובגנונים בבתים צפיפות  בעיקר בשל תנאיעולה בחודשי החורף, מדבקות מחלות של שכיחות ה

מנת לצמצם תחלואה זו, יש להקפיד על קיום תוכנית -ובחדרים עם חלונות הסגורים כנגד הקור והגשם. על

 בזמן.בוצעו החיסונים של משרד הבריאות: לחסן את הילדים במועד הנכון ולהשלים את החיסונים שלא 

 

 :חיסון נגד זיהומים פנוימוקוקיים  .2

ינואר , עדכון 1999על פי הנחיות  בפרק תרכיבים נגד זיהומים פנוימוקוקיים, תדריך חיסונים יינתן חיסון 

2014. 

 

  :ףבחורעונתית שפעת מניעת  .3

 .המתעדכן מדי שנהיינתן על פי ההנחיות בפרק תרכיבים נגד שפעת, תדריך חיסונים, חיסון 

 

                                                          : של האגף לאפידמיולוגיה ראהפרק שפעת לתדריך החיסונים 

 

http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/epidemiology/td/docs/360_Influenza.pdf  
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 קופות החולים-אופן דיווח על ביצוע חיסוני שפעת - 'גנספח 

 

בכול חודש, החל מתחילת מבצעי החיסון  15-וב 1-יש לדווח על התקדמות תהליך החיסון על פי הטבלה שלהלן ב

 עד להודעה על הפסקת הדיווחים. (לנובמבר 1-ולא יאוחר מה)

 קופה מדווחת:______________________ תאריך עדכון:______________________

  †סה"כ מתחסנים מס' מועמדים לחיסון  

     †כלל חברי הקופה

      ^‡חודשים 23עד  6בני 

   ‡חודשים 59עד  24בני 

   ‡שנים 5-12בני 

   ‡שנים  13-19בני 

   ‡שנים 19-34בני 

   ‡שנים 35-49בני 

   ‡שנים 50-64בני 

     שנים ומעלה 65בני 

     65חולים כרוניים* מתחת לגיל 

   נשים הרות

 

, אשר עשוים 9ילדים עד גיל הכוונה למספר האנשים שחוסנו ולא למספר מנות החיסון שניתנו. הדבר נכון גם ל †

 לקבל יותר ממנת חיסון אחת, בהתאם להמלצות.

 .1.10.15 -חודשים בתאריך ה 23עד  6^ מתייחס לתינוקות שהיו בקבוצת הגיל 

 הכוונה לסה"כ המתחסנים באותה קבוצת גיל )עם וללא מחלה כרונית כפי שהוגדרה להלן(. ‡

  בתדריך החיסונים.פידמיולוגיה י האגף לא"חולים כרוניים כפי שהוגדרו ע*  

 

 סה"כ  

סה"כ מנות זמינות )לאחר ניכוי המנות 

   השמורות עבור ילדים למתן חיסון שני(

   סה"כ מנות הצפויות להתווסף למלאי

 

 ועד להודעה על הפסקת הדיווחים. (לנובמבר 1-ולא יאוחר מה)תקופת הדיווח: החל מתחילת מבצע החיסון 

 בכל חודש.  15-וב 1-אמור, אחת לשבועיים בתדירות הדיווח: כ

 

  influenza@moh.health.gov.ilנא לשלוח הדיווחים למרכז הלאומי לבקרת מחלות, דוא"ל: 

 050-6242251נייד:  ,214שלוחה  03-7371500טלפון:  ,03-5349881פקס: 
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  'דנספח 

 

 שיקומיים רשימת מרכזים רפואיים גריאטריים 

 לופי למחלקה למחלות פנימיות שבבית חולים כלליהמורשים לאשפוז ח

 

  
 פקס טלפון

 8307194- 04 8307091-2- 04 , חיפהמר"ג 1    

 2377361- 073 2377372- 073 בית בלב, נשר מר"ג, 2

 6375724- 04 6375611- 04 שוהם, פרדס חנה מר"ג, 3

 8630151- 09 8630101-2- 09 דורה, נתניה מר"ג, 4

 5008950- 03 5008900- 03 ים , בתמר"ג 5

 6540856- 02 5316831- 02 , ירושליםמר"ג 6

 5903844- 02 5487555- 02 עמל ירושלים, מעלה אדומים מר"ג, 7

 9220672- 08 9258801-2- 08 שמואל הרופא, באר יעקב מר"ג, 8

 9445551- 08   9445544- 08 נווה עמית, רחובות מר"ג, 9

 6360872- 08 8591880- 08 דרההרצפלד, ג מר"ג, 10

     9328118- 03   9373811- 03 תקוה -בית רבקה, פתח מר"ג, 11

 6383649- 03 6383666- 03 רעות, ת"א מר"ג, 12

 8518877- 08 8518888- 08 בית הדר, אשדוד מר"ג, 13
מר"ג, נאות התיכון, יפו       14   
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 :הנספח 

 

  דיים בעלי הרשאה תקיפה למתן טיפול למחלות חריפות )טיפול תוך ורידי(רשימת בתי חולים גריאטריים סיעו

    

הינה בהתאם  -ההרשאה למתן טיפול למחלות חריפות ללא סכנה מיידית, במסגרת המחלקה הסיעודית לחוסים בה 

ף גריאטריים סיעודיים באתר האגלבתי חולים ( מופיע בקובץ הנהלים 0.5.4לנוהל האגף לגריאטריה )נוהל 

 http://www.health.gov.il/download/ng/0_5_4.pdfלגריאטריה 

 

 ההרשאה היא למתן טיפול במסגרת המוסד למטופלים קבועים של המחלקה ולא למטופלים חדשים.

הטיפול, למטופלים המתאימים, יכול להינתן הן כטיפול המשכי לאחר אשפוז בבית חולים כללי והן כטיפול ראשוני 

 במוסד.

מתעדכנת מעת לעת. ההרשאה ) )כולל טיפול תוך וורידיוסדות המורשים למתן טיפול למחלות חריפות רשימת המ

 מצוינת ברשיון בי"ח הגריאטרי והמפורסם באתר משרה"ב:

 

http://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/institution/inst_Castom_out.asp?p=1 

 

 

 

 


