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 הגדרות

 ברכב:ציוד עבור כל פריט 

 הכמות האמיתית ברכב. – כמות בפועל 

  הכמות שיש להשלים על מנת להגיע למכסה הרצויה. –כמות חסרה 

 כמות סף שנקבעה מראש של הכמות החסרה המזכה קבלה במכונת המלאי. – כמות מזכה 

 הכמות שניתנה בפועל בהתאם לזכאות ולמלאי במכונה. – כמות שניתנה 

  ראש צוות )חובש, נהג או פרמדיק( אשר נמצא במשמרת. –בעל זכות משיכה 

 טיפול באירוע

 :קבלת אמבולנס

  בטאבלט. יש לוודא שלכל איש צוות יש את כרטיס העובד שלו עליו.על כל איש צוות להיכנס למשמרת ולהירשם 

 השלים מלאי ולעדכן לפי הנוהל הקיים.יש ל 

 :דוח רפואי לאירוע

 ח רפואי."יש למלא דו בסיום אירוע 

  יש שני סוגי דיווחים שיכולה להיות להם השלכה על שימוש בציוד: ,3בדו"ח הרפואי, בעמוד 

 
o יווח זה נחלק לשלושה תתי דיווחים: ד :מדידות 

 בדיקות כלליות. 
 בדיקות עזר. 
 .טיפולים 
o יולדת/קבלת לידה.  

  בצד ימין. *עם  נת, מסוממצריכה שימוש בציודאשר  פעולהכל 
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 ייפתח החלון שלהלן, יש לעדכן את הפריטים שנדרשו לביצוע הפעולה על פעולה בלחיצה: 

 
 במסך הן ברירות המחדל שהוגדרו במערכת עבור הפעולות שבוצעו.סוגי הציוד והכמויות המופיעות 

 .בחלונית ניתן לבחור את הציוד ואת הכמות שהשתמשו בהם בפועל 

  .השתמשו. –לא השתמשו בציוד, אחרת  – 0בחירת סוג ציוד אחד מרבים נעשית על ידי בחירת מספר היחידות 

  .בלחיצה על פעולה אשר משתמשים בה בסוגי ציוד קבועים ובכמות קבועה, לא מופיע מסך הבחירה 

  אוטומטית הדיווח על ערכת לידה. יורד  עולה אוטומטית הדיווח על ערכת לידה. בלחיצה על  בלחיצה על 

 אלא במסך "עדכון פריטי ציוד".  מבוצעת במקום זהעדכון "ניהול נתיב אוויר" לא  :הערה 

 .יש לדווח על כל מטופל באירוע 

  עבור המטופל אשר דווחוכמויות סוגי הציוד והעל נשמרים הנתונים  3בעת לחיצה על כפתור "הבא" בעמוד. 

 :עדכון פריטי ציוד -אירוע 

 אשר מסכם את הציוד שנדרש לאירוע מסוים "דוח השלמת ציוד" נפתח המסך כפתור בלחיצה על ה: 
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 .בכניסה הראשונה, מופיע האירוע האחרון לרכב ובאירוע מופיע המטופל הראשון 

 ."אם אין מטופלים לאירוע, מופיעה ההודעה: "אין מטופלים באירוע זה 

 ."אם למטופל לא בוצעו טיפולים, מופיעה ההודעה: "לא בוצעו טיפולים למטופל זה 

  אירועים הפעילים לרכב. כל הבלחיצה על רשימת הבחירה "בחר אירוע" נפתחת רשימת 

 ת רשימת המטופלים שטופלו באירוע.לאחר בחירת אירוע, בלחיצה על "בחר מטופל" נפתח 

  מופיעות כל הפעולות הרלוונטיות לאירוע זה.לאחר בחירת מטופל 

  ממנה. יםפריטי הציוד המושפעכל  מדידהולכל ות כל המדידות שבוצעו, פעולה מוצגליד כל 

 .לכל מדידה יש גוון אחר 

 .כל פריט ציוד מופיע בשורה חדשה 

  לפעולה אשר ניתן בה לבחור בין סוגי הציוד שונים, מופיעים כל סוגי הציוד האפשריים. סוגי הציוד שלא נבחרו
 .0בדו"ח יופיעו עם כמות 

 סוגי ציוד קבועים בכמות קבועה. פריטי הציוד מופיעים גם עבור פעולות שיש להן 

 .ליד כל פריט ציוד יש אפשרות לעדכן את הכמות 

  על כפתור  חיצהלב( יופיע כפתור "שמור". 3במידה ובוצע שינוי במסך זה או לא בוצעה בחירה  בדוח הרפואי )בעמוד
 .יישמר המידע במסך זה ויעדכן את הציוד והכמות שהשתמשו בהם" שמור"

 יציאה" תתבצע יציאה ללא שמירה. בלחיצה על כפתור" 

 :תצוגת זכאות לפריטי ציוד –רכב 

 נפתח המסך "דוח השלמת ציוד": בלחיצה על הכפתור 

 " מהמכונות האוטומטיות להשלים ניתןאשר עבור הרכב, " מופיעים פריטי הציוד בירור זכאותבלחיצה על כפתור . 

הכמות החסרה גדולה או שווה לכמות נקבעת במידה ו ה הכמות לזכאות. כמות זאתמופיעציוד ליד כל פריט 
 .המזכה

 
י קבלת אישור מראש בהמשך, תתווסף האפשרות לבקשה חריגה של ציוד שאינה מופיעה ב"בירור זכאות" על יד]

 [מהמוקד המפעיל

 מכונת המלאי

 :עדכון פריטי ציוד –אופן תפעול אירוע 

  .מכונות המלאי נמצאות במחסן ייעודי בבית החולים 

 מכונות:סוגים של  שלושהמכונת המלאי היא מבנה מודולרי הנבנה מ 
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o  במכונה זאת יש גם את  .אשר צריכים להישמר בקירור קטנים פריטים: למשיכת מקוררת סליליםמכונת
 מסך השליטה.

o  קטנים.פריטים  להנפקת :רגילה סליליםמכונת 

o  מגירות נמוכות.חלק של מגרות גבוהות ו חלק שלבמכונה יש  גדולים.פריטים מכונת מגירות: למשיכת 
 

 עם לוח שליטה אחד מכונות 6בשלב זה בית חולים מוצבות כל ב: 
o  סלילים מקוררתיחידה אחת של מכונת. 
o .שתי יחידות של מכונת סלילים רגילה 
o .שלוש יחידות של מכונת מגירות 

 :המכונהתפעול מסכי 

 :מסך הכניסה למכונה נראה כך 
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 10מתוך  6עמוד    צוות אמבולנס – מכונות מלאי
 

 

  להעביר את כרטיס העובד שלו אל מול הקורא במכונה. הניפוקבעל זכות על איש מד"א 

 :אם אין נגיעה במשך דקה אחת, מתבצעת חזרה למסך הראשי. –בכל מסך הממתין לתגובה  הערה 
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  .ניתן גם להיכנס למכונה בעזרת הקלדת מספר הזהות במקום התג וזאת לאחר אישור מיוחד שניתן מראש 
o ."יש להקליד את מספר הזהות ובסיום ללחוץ על כפתור "המשך 

o .בלחיצה על כפתור "למסך ראשי" חוזרים למסך הראשי ללא כניסה למכונה 
o  זה שירות זה אינו פעיל.הערה: בשלב 

  ,מסך הפירוט: נפתחלאחר אימות הפרטים 

 כל פריט בשורה נפרדת:ופקיםנבמסך מוצגים כל פריטי הציוד אשר אמורים להיות מ . 
o בעיגול כחול בצד ימין. –ופקת נמהכמות ה 
o .צילום של הפריט 
o .שם הפריט ומספרו הקטלוגי 
o  (שם הפריטהערה לגבי הפריט )אם אין הערה יוצג. 

  :יציאה" -"אישור" ויש שני כפתורים."  

  תהליך הניפוק. מתחילכפתור "אישור", בלחיצה על 

 " סגר המסך ופריטי הציוד לא ינופקו.נ", יציאהבלחיצה על כפתור 
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 :משיכת פריטי ציוד מהמכונה

 קבל המסך הבא:לאחר אישור הקבלה, מת 

 .במסך מופיעים כל הפריטים אשר ינופקו בסבב זה 

  ולו הפרטים הבאים:כל פריט מופיע בשורה נפרדת 
o .שם הפריט 
o (.ונשאר עד לסוף ההנפקה מספר המכונה בה נמצא הפריט )מופיע לפריט שמנופק ברגע זה 
o .הכמות המונפקת 
o .הכמות שנופקה 

 :עבור כל פריט המנופק ברגע זה מופיע 
o .השורה נצבעת בכחול 
o .מופיע שם המכונה בה נמצא הפריט 
o  הפריט בפורמט: בתחתית המסך מופיע מספר מזהה של מיקוםM Tr: 

 M – .מספר המכונה בה נמצא הפריט 
 T – .מספר המגש במכונה 
 R – ( 2מספר הסליל במגש )ספרות. 

o " 07, סליל 2, מגש 1" מציין: מכונה 1 207לדוגמה: המספר. 
o " 0מיקום הפריט במכונת מגירות יהיה תמיד." 

  שניות. שורת הפריט מסומנת  3שגיאה באדום למשך במידה ואין כמות מספיקה של הפריט במכונה, ניתנת הודעת
 בכחול.
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 :מכונת סלילים 
o  ,כל פריטי הציוד נופלים פל למטה. הוא נועד ש תקדם באמצעות סיבוב הסלילמפריט ציוד ממכונת הסלילים

 .לתחתית המכונה וניתן לאסוף אותם מהחלונית

  מגירותמכונת: 
o  .לכל מגירה יש חוצצים לרוחב 
o  יחידת פריט ציוד אחת. ישבכל חוצץ 
o  במקצת ועל איש מד"א לפתוח אותה עד שהיא נתקעת. החוצץ בו נתקעת המכונה נקבע נפתחת המגירה

  בהתאם לכמות הדרושה ולמצב מילוי המגירה.

o :חוצצים, בחוצץ הראשון אין פריט ובכל השאר יש ונדרשים שני פריטים, המגירה  5אם במגירה יש  לדוגמה
 ל לקחת את פריטי הציוד מהחוצצים השני והשלישי.והשלישי, כך שאיש מד"א יכ עד החוצץ נפתחת
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 10מתוך  10עמוד    צוות אמבולנס – מכונות מלאי
 

  ,מסך זה נשאר  ומערכת מד"א מעודכנת בפרטי הציוד שנופק. כפתור יציאהמופיע בסיום הנפקת כל פריטי הציוד
 מצב המתנה )מסך כניסה(.לדקה אחת ואז מתבצעת חזרה אוטומטית דולק למשך 

  ,דית למצב המתנה )מסך כניסה(.כפתור "יציאה", מתבצעת חזרה מי לבלחיצה עלחילופין 

  דוח השלמת ציוד"למסך חוזרת כניסה האם התהליך הושלם כראוי והמערכות עודכנו על  ידי אפשר לבדוק" 
 כל פריטי הציוד שנופקו לא יופיעו.. "בירור זכאות"לתצוגת 

 תמיכה טכנית
  המפעיללכל תקלה ובעיה יש להתקשר עם המוקד.  

 בבתי החולים מכונות לניפוק ציוד
 

 אסף הרופא 

 תל השומר 


