
 אגף רפואה 

 88/44 מס': חוזר חוזרים והוראות שעה

 05.02.2020 מתאריך   רפואה :שם אגף/אזור

אובדני או מטופל פינוי  שם החוזר:
עם חשד לאבחנה של מטופל 

 מגבילה הפרעה נפשית

 עמודים 10 מתוך 1 עמוד מס'

 
 אגף רפואה   
 ' שבט, תש"פי   

0505פברואר  50   

 אל:

 רשימת תפוצה

 

 :  עם חשד לאבחנה של הפרעה נפשית מגבילהפינוי מטופל אובדני או מטופל הנדון
 

 
 כללי

 
נטיות עם צוותי מד"א נדרשים לעיתים לתת מענה רפואי ראשוני למטופל  .1

עם חשד לאבחנה של הפרעה נפשית או למטופל  ,במצב נפשי סוער המצוי ותאובדני

בצורה לא ופועלים יתכן ש - בשיקול הדעת או ביקורת המציאותהפוגעת 

הפניה למד"א יכול שתיעשה ע"י המטופל עצמו, אך במרבית המקרים רציונלית. 

. /עובר אורחתבוצע ע"י בן משפחה/בן זוג/קרוב/שכן  וכדו'

צוות מד"א להתמודד עם הסוגיה  נדרשלעיתים קרובות במסגרת המענה,  .0

 .אלו מסרבים בדיקה/טיפול רפואי ו/או פינוי רפואימטופלים בה המורכבת ש

  1991 –, התשנ"ו חוק זכויות החולה , 1991 -התשנ"א  ,החוק לטיפול בחולי נפש .3

מגדירים את הפעולות הנדרשות לביצוע בעת , מהםהנגזרים  משרד הבריאותונהלי 

תוך שמירה על  – כאמור שאינו משתף פעולה עם צוות מד"א מתן מענה למטופל 

זולתו מאידך.  זכויות החולה וכבודו כאדם מחד, והצורך להגן עליו ועל 

דן  .4 אליהן נדרשים צוותי מד"א בעת מתן מענה הנפוצות סוגיות בהחוזר הרצ"ב 

 למטופלים אלו.

 

 החוזר מטרת
 

)  צוותילהנחות את  , עובדי מוקד, מנהלים ובעלי ALSו  BLSמד"א בכל הרמות 

עם למתן מענה רפואי למטופל אובדני או מטופל ( בכל הסוגיות הקשורות תפקידים

 .חשד לאבחנה של הפרעה נפשית הפוגעת בשיקול הדעת או ביקורת המציאות
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 מסמכים ישימים
 

 .1991 - החוק לטיפול בחולי נפש, התשנ"א  .1

 .1991 - חוק זכויות החולה, התשנ"ו .0

 ביצוע בדיקה או אשפוז כפויים דחופים ולא דחופים. – 20.550נוהל משה"ב  .3

. – 20.551נוהל משה"ב   .4  שירות חירום בבריאות הנפש )שח"פ(

 
 

 הגדרות
 

   :  כל ההגדרות המופיעות במסמכים הישימים, ובנוסף 
 

בהכשרתו לדעת איש הצוות הבכיר מטופל אשר  – מטופל החשוד כלוקה בנפשו .1

עם חשש לפגיעה בשיקול  פרעה נפשית חריפהמהסובל  בזירת האירוע מקצועיתה

,מצב מאני , דכאון מאג'ורי התקף פסיכוטי –)כגון הדעת או ביקורת המציאות 

 .(וכד' חריף 

 מאייםאשר על פי המידע שבידי הצוות בזירת האירוע מטופל  – מטופל אובדני .0

שעות לאחר  04, או שחלפו פחות מ לפגוע בעצמואו מבצע מעשים שכוונתם  לבצע

ניסיון אובדני שביצע  . בפועל 

מטופל הסובל מפגיעה ביכולת התובנה והשיפוט  –מטופל המצוי בדליריום  .3

אירוע מוחי, לאחר חבלת ראש,  –ולא ממצב נפשי. לדוגמא  מצב פיזימכתוצאה 

 .  תחת השפעת תרופות/סמים/אלכוהול, היפוגליקמיה, מחלה זיהומית, וכדו'

לדעת איש הצוות הבכיר בהכשרתו נסיבות שבהן  – רפואי /חרוםמצב חרום .8

כי תיגרם  דיתימאו קיימת סכנה , לחייו יתדמיאדם מצוי בסכנה  המקצועית

יינתן לו טיפול רפואי - לאדם נכות חמורה בלתי הפיכה נסיבות או  ,דחוף אם לא 

גופו ולבריאותו של הזולת מידיתמהווה סכנה בהן אדם   .לחיי הזולת או לשלמות 

כללי או  לבי"ח פינוי רפואי כולל, כמוגדר בחוק זכויות החולה –טיפול רפואי  .0

 .פסיכיאטרי

)אי הסכמה של מטופל  – סירוב לקבלת טיפול .1 נוכח האו אפוטרופוס לענייני גוף 

יכול הסירוב  טיפול רפואי. /הענקתלקבלתבמקרה של התנגדות בעל פה(  –במקום 

מפורשות בגיליון  יש לתעדו ו –להתבטא בכתב, בעל פה או בדרך של התנהגות 

 הרפואי.

ות הגסירוב לקבלת טיפול רפואי בדרך של אמירה והתנ – התנגדות אקטיבית .2

ללא שימוש  /פינוי רפואילתת טיפול רפואי לא מתאפשראקטיבית. במצב זה 

 סדציה(.)הגבלת המטופל ו/או  באמצעים פיזיים
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 פירוט
 

 בהפרעה נפשיתאובדני או מטופל החשוד כלוקה מטופל  ה של/בהקשר לבעת פניי

) מגבילה ן פיזי מידי -קרי ומהווה איום  ו , יפעל(עלול לסכן את עצמו או את זולתו סיכו

   : מד"א כדלקמן צוותי

 
1. :  תורן המוקד 

 :יתשאל את הפונה כמיטב יכולתו, תוך שימת דגש לפרטים הבאים  .א

 . )להערכת הפונה( המטופל מסכן פיזית את עצמו או את זולתו  האם 

  ככל שידוע לפונה( המטופל מאובחן כסובל מהפרעה נפשית/ בעל( האם 

 רקע טיפולי פסיכיאטרי: 

o .  אושפז בעבר בבי"ח פסיכיאטרי

o  .נוטל תרופות פסיכיאטריות 

)כפוף   ALSיוודא הגדרת המקרה כאירוע דחוף, ושיגור צוות רפואי ברמת  .ב

  לזמינות הצוות(.

בהתאם לדיווח שהתקבל  )במידת הצורך( ראשוני למשטרהיוודא העברת דיווח  .ג

 .מהגורם הפונה

עם  בהתייעצות ככל שיידרשיסייע לצוות  -לאחר הגעת הצוות לזירת האירוע  .ד

  ., משטרה, פסיכיאטר מחוזי, וכדו'הרופא במוקד הרפואיהגורמים השונים: 

 .מוקדהשביצע ביומן ד את הפעולות יתע .ה

 

 :בזירה צוות .0

אין . לבטיחות אנשי הצוות, תוך שימת דגש הזירה של ראשונית יבצע הערכה .א

 !! להתעמת עם מטופל המסרב אקטיבית לבדיקה/טיפול רפואי

הערכה של מצבו הרפואי והנפשי של המטופל, תוך שימת דגש  ככל יכולתויבצע  .ב

( לפרטים הבאים  : )נספח א'

  :נסיבות האירוע העכשווי, מחלות רקע, אנמנזה מהמטופל ו/או מהסביבה

 . פתי קבוע, אשפוזים קודמים, וכדו'טיפול תרו

 ים חיוניים לרבות חום, רמת סוכר , מדדמצב הכרה: בדיקה גופנית בדגש על

 .בדם

 זיהוי בני  שתכלול הערכת מצב קוגניטיבי  , התמצאות במקום ובזמן

 ., וכדו'המשפחה

  ה, שקט/אגרסיבי, הזיות שמיעה/ראי: תיאורשתכלול מצב נפשי הערכת

 .מחשבות שווא, מחשבות אובדניות וכדו'

 .אבחנה מבדלת בין דליריום לבין פסיכוזה/הפרעה נפשית אקוטית 
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הערכה למידת המסוכנות הפיזית של המטופל לעצמו או  ככל יכולתויבצע  .ג

 ., ומידת התנגדותו לבדיקה/טיפול/פינוילזולתו

איש הצוות להערכת בכל מצב שבו  לחבירה ALSהזמנת צוות יוודא  BLSצוות  .ד

הווה סיכון פיזי לעצמו או לזולתו, והוא המטופל מהבכיר מקצועית בהכשרתו, 

 רפואי.גדות אקטיבית לבדיקה/טיפול/פינוי מתנגד התנ

 הצוות ראשת להערכהרופא במוקד הרפואי בכל מצב שבו ייוועץ עם  ALSצוות  .ה

, והוא מתנגד התנגדות אקטיבית  המטופל מהווה סיכון פיזי לעצמו או לזולתו

 .ויפעל בהתאם להנחיותיו – לבדיקה/טיפול/פינוי רפואי

בהנחיית הרופא התורן במוקד הרפואי/כונן אגף רפואה ייצור קשר עם  .ו

הפסיכיאטר המחוזי/הכונן הרלוונטי )בהתאם לרשימה המצויה במוקד 

, ימסור לו )לרבות העברת  הרפואי( את מירב הפרטים בנוגע לאירוע הספציפי 

, ויקבל הנחיות באשר לדרך הפעולה המומלצת, תוך  דיווח כתוב בפקס/מייל(

:  מתן דגש למרכיבים הבאים 

 .צורך בהנפקת הוראה לבדיקה פסיכיאטרית כפויה 

  אישור לשימוש באמצעי כפיה כגון הפעלת כוח או שימוש בתרופות

 הרגעה.

 הסתייעות  . )  בגורמי עזר )משטרה, מכבי אש, עו"ס, וכדו'

 . ) , וכדו'  היעד לפינוי )מלר"ד כללי, מלר"ד פסיכיאטרי

מוקד המרחבי יסתייע ב - כאשר להערכת ראש הצוות תידרש הפעלת כוח פיזי .ז

לאחר התייעצות עם הרופא במוקד  ,יוודא הזמנת משטרה לזירת האירועו

 הרפואי.

אינו מצוי במצב של  הבכיר בזירה המטופל  ALSה במידה ולהערכת איש צוות .ח

ונפשי תקין,  סכנה פיזית מידית לעצמו או לזולתו, הוא מצוי במצב קוגניטיבי 

יש להחתימו על סירוב  –והוא מתנגד אקטיבית לבדיקה/טיפול/פינוי רפואי 

 לקבלת טיפול רפואי/פינוי רפואי.

 

 רפואי :המוקד רופא ב .3

 פעולותלבכל הנוגע  של צוותי השטח והמוקדים המרחביים ה לפניותייתן מענ .א

מטופל אובדני או מטופל החשוד כלוקה ות לביצוע בעת התנהלות מול הנדרש

 בנפשו. 

ביעת האטיולוגיה )דליריום לעומת פסיכוזה/הפרעה יסייע לראש הצוות בק .ב

וינחה על טיפול התואם את מצבו הרפואי של המטופל.  ,  נפשית אקוטית(

לפנות  –בזירה, בסיוע הפראמדיק במוקד הרפואי  ALSת ר' צוות ה ינחה א .ג

 במקרים של פסיכוזה/הפרעה נפשית אקוטית, לפסיכיאטר המחוזי התורן 

 בכפיה.פסיכיאטרית להערכתו תידרש הנפקת צו הבאה לבדיקה  כאשר
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ניתן לקבל הנחיה מהפסיכיאטר המחוזי .ד , ינחה או מסגנו במקרים בהם לא 

ר' צוות ה  באשר לדרך הפעולה המומלצת בהתאם  ALSהרופא התורן את 

הפינוי במקרים אלו יהיה  .לרבות שימוש באמצעים פיזיים - לשיקול דעתו

 למלר"ד של בי"ח כללי.

 

 רפואי :המוקד פראמדיק ב .4

, כונן  .א יסייע לר' הצוות ביצירת קשר עם הגורמים הרלוונטיים )רופא תורן

(.אגף רפואה, פס ' , וכדו  יכיאטר מחוזי

יוודא השלמת מלוא המידע הנדרש על גבי טופס הפניה לפסיכיאטר מחוזי,  .ב

( ושליחתו בהתאם להנחיות הפסיכיאטר ג'  .)נספח 

יתעד את השתלשלות האירועים, לרבות ההנחיות שניתנו על ידי הגורמים  .ג

 המייעצים השונים.

 

 לותח
 

 ותקפה ממועד פרסומה.ההנחיה חלה על כל עובדי ומתנדבי מד"א, 

 

 יםנספח
 

ונפשי –דגשים לאיש צוות  .א  .הערכת מצב קוגניטיבי 

)הלידול, הנחיה ל .ב .וקטאמין דורמיקוםשימוש בתרופות הרגעה  ) 

. .ג  טופס פניה לפסיכיאטר מחוזי

 

 

 ,בברכה

 

 

ר   תמ"ג רמי מילר    פי סטרוגומגן ד"ר 

   רפואה סמנכ"ל  מנהל אגר"פו ראמדיק ראשיפ 

    

 

 

 העתקים:

 מטה אגף רפואה      מנכ"ל

   ראמדיקים סופרוייזריםפ      מטה

  ראמדיקים אחראייםפ      אג"מ

   צוות המוקד הרפואי    מרחביםמנהלי 

 אחראי מוקדים ארצי
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 א'נספח 

 

 .הערכת מצב קוגניטיבית ונפשית –דף עזר לאיש צוות מד"א 

 

מסוגל לקבל החלטה מושכלת בדעה  מטרתה לבחון האם המטופל – יקוגניטיבהערכת מצב  .1

 . מתבססת על מס' שאלות :צלולה

 )התמצאות בזמן )יום, חודש, שנה. 

 )התמצאות במקום )רחוב ומס', עיר, מדינה. 

 .)התמצאות בסביבה )בני משפחה, שכנים, מכרים 

  מצוי תחת השפעת תרופות/סמים/אלכוהול שהמטופלקיים חשד האם ? 

 אירוע מוחי, היפוגליקמיה, חבלת  –בילה, כגון האם קיים חשד להפרעה פיזית מג

 ? ראש, מחלת חום, וכדו'

 

 

את מצבו הנפשי של מטרתה לבחון )בדיקה ראשונית וכללית(  – נפשיתהערכת מצב  .2

 מתבססת על : המטופל, ולהעריך את מידת היותו מסוכן פיזית לעצמו או לזולתו.

 אי שקט פסיכומוטורי, צורת לבוש, צורת הליכה, ) התנהגות כללית של המטופל

 .(התנהגות אלימה כלפי הסביבה, וכדו'

  שמיעת ( דוגמת : הלוצינציותחזיונות שווא )ו/או  (דלוזיותמחשבות שווא )קיומן של

 קולות, ראיית מראות שאינם קיימים, דיבור "לאוויר", וכדו'.

 .הצהרה של המטופל על רצונו למות או רצונו לפגוע בעצמו 

 ריקות של  ריבוי חפיסות)כגון  שבוצע לאחרונהיסיון אובדני "עדות" סביבתית לנ

כולל דיווחים של  - או לפגיעה אחרת במטופל או בזולת (בזירת האירוע כדורים

 . הסובבים

 

 

יהיה מוכן לקבל סיוע רפואי,  מטרתה לבחון האם המטופל – מידת שיתוף הפעולההערכת  .3

ומידת  תשאול ישיר של המטופל . מתבססת עלבמידה ולא ומה מידת הכפייה שתידרש

שיתוף פעולה בפועל )האם מושיט יד למדידת לחץ דם? האם מתלווה לאיש הצוות ונכנס 

 .לאמבולנס וכו'(
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 'בנספח 

 

 )סדציה( הנחיות לשימוש בתרופות הרגעה

 

 כללי
 

יכולה לנבוע מבעיה לקבלת טיפול רפואי או לפינוי רפואי אקטיבית התנגדות  .1

ורי,  )פסיכוזה אקוטית, דכאון מאג' פיזיולוגית )דליריום אקוטי( או בעיה נפשית 

. )  וכדו'

ניתן לתת טיפול  –ם האטיולוגי ללא קשר לגור .0 במצב של התנגדות אקטיבית לא 

 של המטופל.  התנגדותורפואי/פינוי רפואי ללא שימוש באמצעים לדיכוי 

(, אזוקאמצעי הדיכוי יכול שיהיו פיזיים )שימוש בכוח להחזקת המטופל,  .3 , וכדו'

.  או פרמקולוגיים )שימוש בתרופות הרגעה(

)באישור רופא המוקד הרפואי/כונן  3במד"א קיימות  .4 תרופות בהן ניתן להשתמש 

( , Haloperidolאגף רפואה( במצבים אלו = הלידול  )(  (Midazolamדורמיקום 

 .(Ketamine) וקטאמין

 
 

 פירוט
 

1. ( :Haloperidolהלידול   ) 

תרופה אנטיפסיכוטית הפועלת במנגנון של חסימת  – פעולה מנגנון .א

 .CNSרצפטורים דופמינרגיים ב 

. IMפומי, תוך שרירי, תוך ורידי )במד"א =  – צורת מתן .ב  בלבד(

המצוי בהתקף פסיכוטי, מטופל המצוי מטופל  – אקוטי התוויות לשימוש .ג

, מטופל המתנגד אקטיבית לקבלת טיפול חריףבמצב של דליריום 

הרופא התורן/כונן אגף רפואי/פינוי רפואי )ושלגביו ניתנה הנחייה ע"י 

.רפואה או   פסיכיאטר מחוזי/כונן(

, חולי אפילפסיה,  – התוויות נגד .ד מטופלים הסובלים ממחלת פרקינסון

 אלרגיה ידועה.

מופיעות בשכיחות גבוהה יותר כאשר התרופה ניתנת לאורך  – תופעות לוואי .ה

 זמן ממושך )שבועות(, במינונים גבוהים, ובקשישים:

  ת מקטע ירידה/עליה חדה בלחץ הדם, הארכ –קרדיווסקולריותQT ,

 לב. באי ספיקתהפרעות קצב, החמרה 



 אגף רפואה 

  דיסטוניה, דיסקינזיה, תופעות אקסטראפירמידליות,  –נוירולוגיות

 ישנוניות, בלבול, סחרחורת.

 מטבוליות – neuroleptic malignant syndrome . 

  תגובה אלרגית– . )נדיר(  עד אנאפילקסיס 

ן והנקה .א  .class C – הריו

ן  .ב  :מינו

  מ"ג  0.0 –מבוגריםIM  ניתן לחזור על המנה לאחר . במידת הצורך 

 דקות. 05-35

  מעל 11אינה ניתנת לילדים מתחת לגיל התרופה במד"א  –ילדים .

 = מינון כמו במבוגרים. 11גיל 

  ן גיל  –התאמת מינו . IMמ"ג  0.0( = 20בקשישים )מעל   חד פעמי

 
 

2. ( :Midazolamדורמיקום   ) 

ן .א ר   GABAהגברת האפקט של הנוירוטרנסמיטר – פעולה מנגנו על הרצפטו

 .CNSהייעודי ב 

. – צורת מתן .ב  אינטראנזאלי, תוך שרירי, תוך ורידי

מטופל בהתקף פסיכוטי, מטופל במצב של  – אקוטי התוויות לשימוש .ג

דליריום אקוטי, מטופל המתנגד אקטיבית לקבלת טיפול רפואי/פינוי רפואי 

פסיכיאטר הרופא התורן/כונן אגף רפואה או הע"י )ושלגביו ניתנה הנחייה 

הנ"ל בנוסף להתוויות לשימוש בתרופה במצבי חירום שונים  –מחוזי/כונן( ה

.ניהול מתקדם של נתיב האוויר)פרכוסים,  )  , וכדו'

זוויתית חריפה,  – התוויות נגד .ד ל"ד נמוך וסימני היפופרפוזיה, גלאוקומה 

 . ירידה במצב ההכרה

,  – עיקריותתופעות לוואי  .ו )עד כדי צורך במתן סיוע נשימתי( דיכוי נשימתי 

 ירידה בלחץ הדם.

ן והנקה .ז  .class D – הריו

 :( הרגעתיטיפול כמינון ) .ח

  מ"ג  0 –מבוגריםIM/IV  ,15  מ"גIN ניתן לחזור על . במידת הצורך 

 דקות. 15-10המנה לאחר 

  ילדים–  IM 0.1-0.2 mg/kg = מקסימום למנה .mg 0 . 

  ן גיל  –התאמת מינו  ( = יש להפחית מינון למחצית.20בקשישים )מעל 

 

 



 אגף רפואה 

3. ( ן  :Ketamineקטאמי  ) 

סם הרדמה סינטטי, דיסוציאטיבי המוגדר כאנטגוניסט  – פעולה מנגנון .א

 .NMDA  (N-methyl d-aspartate)לרצפטור 

. – צורת מתן .ב , תוך ורידי  תוך שרירי

, מטופל במצב של מטופל בהתקף פסיכוטי – אקוטי התוויות לשימוש .ג

דליריום אקוטי, מטופל המתנגד אקטיבית לקבלת טיפול רפואי/פינוי רפואי 

הרופא התורן/כונן אגף רפואה או )ושלגביו ניתנה הנחייה כתובה ע"י 

הנ"ל בנוסף להתוויות לשימוש בתרופה במצבי  –פסיכיאטר מחוזי/כונן( 

ניהול מתקדם של נתיב האווטיפול בכאבחירום שונים )  ,. )  יר, וכדו'

)התווית נגד יחסית  mmhg 180מעל  – יתר לחץ דם משמעותי – התוויות נגד .ד

 . במקרי חירום(

י  – תופעות לוואי עיקריות .ה עליה בקצב הלב, עליה בלחץ הדם, ריור, דיכו

גופיות(נ )חוויות חוץ   .שימה, הזיות 

ן והנקה .ו  .class C – הריו

 :מינון )כטיפול הרגעתי(  .ז

 IV 1 mg/kg  מינון מקסימאלי למנה(100 mg) , אוIM 2 mg/kg 

 . , עדיפות לשריר הירך(mg 200)מינון מקסימאלי למנה 

  במתן תוך ורידי  דקות 15במידת הצורך ניתן לחזור על המנה לאחר

 .דקות במתן תוך שרירי 05או 

 

 

 סד"פ הטיפול: .8

ונפשית( של  .א )לרבות הערכה קוגניטיבית  המטופל, יש לבצע הערכה ראשונית 

. A – B – Cולתת טיפול נדרש ע"פ סדר קדימויות ) ) 

יש להיוועץ במקרה של מטופל המתנגד לקבלת טיפול רפואי/פינוי רפואי  .ב

לשימוש  ולקבל אישורעם הרופא במוקד הרפואי/כונן אגף רפואה, 

 בכדי לאפשר מתן טיפול רפואי/פינוי רפואי בכפיה. –בתרופות הרגעה 

ים קטנים ככל הניתן )הפחתת הסכנה להתפתחות מומלץ להשתמש במינונ .ג

, ובשילוב של שתי התרופות הנ"ל )אפקט מ םתופעות לואי משמעותיות(

 סינרגיסטי(.

, יש לוודא השגת גישה ורידית .ד )במידה ולא  לאחר השגת האפקט הרצוי

)לרבות תיעוד של  ולנטר את המטופל במהלך הפינוי, הושגה קודם לכן(

. 0-15מדדים חיוניים כל   דקות(

  



 אגף רפואה 

 ג'נספח 

 

 


