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 להלן מספר נושאים לריענון מהעת האחרונה:

 

 :מדדי איכות .א

"כאשר ניתן למדוד את הדבר שעליו מדובר ולהביע זאת במספרים, ניתן בהחלט לדעת על מה מדובר, אבל כאשר 

 לא ניתן למדוד את הדבר עליו מדובר ולא ניתן לבטא אותו במספרים, הידע הוא בלתי מספק בעליל" 

  1824-1907 ( ןלורד קלוויויליאם תומסון )

 

 תזכורת למדדים הקיימים:הצלחה להלן  %100שנגיע ל , על מנת השיפור ניכר כל העת

 מתן הנחיות טלפונית ע"י מוקדן לביצוע החייאה בעת זיהוי חשד לדום לב. .1

 ( למטופל עם חשד לאירוע מוחי חד.FASTביצוע הערכה קלינית סטנדרטית ) .2

 לביה"ח על הגעת מטופל עם חשד לאירוע מוחי חד. מקדיםהעברת דיווח  .3

 .STEMI-עם חשד ל מטופללביה"ח כולל אק"ג עבור  םמקדיהעברת דיווח  .4

 (.ACSעם חשד לאירוע כלילי חד ) למטופלמתן אספירין בלעיסה  .5

מרגע התקנת נתיב אוויר מתקדם )לרבות מטופלים המונשמים ע"י  ETCo2רישומים לפחות של  3ביצוע  .6

 טרכיאוסטום( ועד הגעה לבית החולים. 

 יש לבצע בדקה הראשונה לפרוצדורה, בדקה החמישית ובדקה העשירית/הגעה ליעד הפינוי. האת הבדיק

 ."A"ברמת הכרה  5ביצוע הערכת כאב לכל מטופל מעל גיל  .7

יש להקפיד ולתעד בדו"ח הרפואי את הבדיקות וערכי המדידה בעמודת הבדיקות ולא כמלל חופשי בשדה : דגש

 האנמנזה.

             

 עם המטופלים! מיטיבה –וכפועל יוצא מכך   מובילה לשיפורודת איכות המענה הרפואי מדי               

 

 :פעילות שגרה –פראמדיק משמרת  .ב

 ( יודגשו הבאים:45/106בהתאם להוראת השעה בנושא: "אחסון והחזקת תרופות במד"א" )חוזר מס' 

  הנט"ן או הפראמדיק במשמרת.צרור המפתחות של הנט"ן הפעיל במשמרת יימצא ברשותו של נהג 

  .בדיקת נט"ן בתחילת ובמהלך משמרת תיעשה בנוכחות פראמדיק המשמרת 

 חל איסור על חניכי קורס פראמדיק לבדוק את הנט"ן ללא נוכחות פראמדיק המשמרת. 

 הציוד בנט"ן היא על פראמדיק המשמרת בלבד!כלל להזכירכם כי האחריות על מצאי, תקינות ותוקף 

  פראמדיק המשמרת לוודא כי בעת חניית הנט"ן הפעיל בתחנה/מקום האירוע/יעד הפינוי /אחר יהיה באחריות

 בנוסף יש לוודא כי כלל הנטני"ם הלא פעילים והתאר"ן החונים בתחנה יהיו נעולים. הנט"ן נעול.

 .השלמת תרופות מארון ההשלמות/כספת תתבצע ע"י פראמדיק המשמרת 

   ריענון לצוותים

 07.11.2019מתאריך:              מרחב נגב 

 
 עמודים   2    מתוך    1עמוד מס'   
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  :BLS-ל ALSהעברת מטופל מצוות  .ג

לצורך פינוי/המשך טיפול  : "העברת מטופל מצוות אחד למשנהו45/92חוזר מס' צע ע"פ ובמטופל תהעברת  -ככלל 

 והפעלת , כלים מתאימים מיומנות קלינית, קיים ידעהמתבססות על ( תוך קבלת ההחלטות קובץ מצורף) ופינוי"

 .שיקול דעת נבון

עליו למלא את טבלת העזר המופיעה בטאבלט )תמונה  BLSמבקש להעביר מטופל לצוות  ALSבמידה וראש צוות 

 .מצו"ב(

  ואין צורך בפניה למוקד הרפואי ייענו בתשובה "נכון" יתקבל מס' אישור אוטומטי 1-5במידה וכלל השאלות . 

  לפנות למוקד  אישור אוטומטי ועל ראש הצוותבמידה ושאלה אחת או יותר ייענו בתשובה "לא נכון" לא יתקבל

 הרפואי.

  המטופל.יש לענות על כל סעיף בכובד ראש ובהתאמה למצב 

 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

 

 

 :BLS-ל  ALSלאחר העברת מטופל מצוות 

 בכל שינוי במצב המטופל יש לעדכן את המוקד המרחבי המטופל כנדרש. בבדיקת וניטורלהמשיך על הצוות המפנה 

 בהתאם למצבו )פינוי דחוף/הזמנת אט"ן(.את המטופל ולפנות 

 

 מדידת סימנים חיוניים בעמדת הטריאז' במלר"ד: .ד

 חתימת איש הצוות הסיעודי על המדידה. צוות הסיעודי במלר"ד. יש לוודאהמדידה תתבצע אך ורק ע"י ה –ככלל 

 נא ליידע אותי בכל בעיה בנושא.

 

 

 לרשותכם בכל שאלה.

 .ובטוחההמשך עשיה ברוכה, מקצועית 

 

 ב.מרחב נג -י מ"מ מפקח רפוא, למנחם בלומנט

  ריענון לצוותים

 07.11.2019מתאריך:                מרחב נגב 
 

 עמודים     2מתוך        2  מס' עמוד 

 ל אישור    בחובה לק      
 )טאבלט / מוקד רפואי(   
 המטופל!העברת טרם    
 4רמה חריגה  = אי ביצוע 


