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 למוקד ולצוותי השטח מסמך דגשיםהנדון: 

ייעודישינוע חולי קורונה  ומוניטור   תוך שימוש במצלמת תא אחורי 

 

העברה  מספר דגשים בנוגע לאופן ביצוע להלן –בהמשך לפרסום החוזר הנ"ל 

 ים תוך שימוש באמצעי ניטור מרחוק.של חולי קורונה מאומת

 

 101מוקד /במוקד העברות את הפניה בעת קבלת הקריאה, התורן המקבל .1

 .של המטופל הנוכחי יבצע תשאול ראשוני של הגורם המזמין בנוגע למצבו

)סיעודי/ התשאול יכלול את המרכיבים הבאים : מדדים, סטטוס תפקודי 

, טיבי, רמת הכרה, מצב נשימתי, היסטוריה רפואיתיקוגנעצמאי(, מצב 

, )  צורך בניטור קבוע, טיפול תרופתי המשכי )לרבות שימוש קבוע בחמצן

. '  וכו

 

לאחר ביצוע התשאול יקבע התורן באיזה סוג העברה מדובר ומה רמת  .2

 הנדרשת:הליווי 

לא נדרש  –החזרה של מטופל אשר שוחרר ממוסד רפואי לביתו  .א

סט תיעוד וניתן להסתפק ב כלשהוא במהלך הנסיעה, ניטור

 .השחרורשנלקח בביה"ח בזמן מדדים ה

נזקק/צפוי בהכרה, נושם עצמונית, אשר אינו העברה של מטופל  .ב

באמצעות מצלמת ינוטר  –להזדקק לטיפול רפואי במהלך הפינוי 

ייעודי.  תא אחורי + מוניטור 

 –העברה של מטופל אשר דורש השגחה של איש צוות במהלך הפינוי  .ג

 .יועבר בליווי חובש מלווה

. .ד  העברת נט"ן

 

במידה והוחלט כי ניתן להעביר את המטופל ע"י אמב' מחיצה תוך שימוש  .3

 ניטור מרחוק יש לוודא ביצוע כלל הפעולות הבאות: באמצעי

יוודא הנהג מול מוקד העברות שהמוניטור עובד  .א עם שיבוץ המשימה 

 .ומתקשר ושניתן לראות את תא הנוסע במסך המצלמות

עם ההגעה למטופל יעדכן ראש הצוות את המוקד על חיבור המטופל  .ב

 .למוניטור
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ככל שראש הצוות מזהה פער בין המלצת המוקד לליווי נדרש לבין  .ג

מצבו הרפואי של המטופל, ייצור קשר עם הפראמדיק במוקד הרפואי. 

תיקבע מחדש רמת  –בהתאם להנחיית הפראמדיק במוקד הרפואי 

. ,תשהליווי הנדר ניתן להיוועץ ברופא התורן  במידת הצורך 

כי המטופל  הרפואי/מוקד העברות מוקדה תורן הבכל מצב בו מזה .ד

 , נמצא במצוקה )על פי התבוננות במצלמה ו/או על פי מדדי הניטור(

אלחוטית/טלפונית לנהג. הלה יעצור את האמבולנס  ועבר דיווח מיידיי

ויגיש סיוע  –בנקודת עצירה קרובה ובטוחה, יעבור לתא האחורי 

 רפואי בהתאם לפרוטוקולים המקובלים.

ברה לראש הצוות במהלך הפינוי תתועד ב"דיווחים כל חריגה שהוע .ה

. –נוספים" בשו"ב   ע"י משגר מוקד העברות/מוקד רפואי

 

 !! העברה מחייבת מילוי דו"ח רפואיכל  .4

  במידה ומדובר בהחזרת מטופל מאומת אשר שוחרר ממוסד רפואי

ניתן להתבסס על מדדים אשר אינם מחייבים חשיפה פיזית  –לביתו 

)רמת הכרה, מצב נשימתי( תוך ציון מילולי של מדדיו כפי  למטופל 

 שנלקחו בעת שחרורו.

  ג כל העברה אחרת מחייבת תיעוד מדדים בדו"ח הרפואי בהתאם לנהו

 בכל פינוי /העברה אחרת.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 אגף רפואה

 
 HS6500הוראות תפעול למכשיר מוניטור 

 
 עם החולה יש להתמגן במיגון מלא. טרם כניסה ומגע ,ע"פ הנחיות אגף הרפואה .1

 
 מחוברים למכשיר. האביזרים בעדינות כי כל דאו .2

 
 בפינה הימנית התחתונה. מופיעהכפתור הכתום ה ידי לחיצה על המכשיר על את הפעל .3

 
 .OFFלצבע ירוק במצב  בסרגל התחתון על המסך() 4G-ן לשינוי צבעו של כפתור ההמת .4

 
 "."ONוהמתן להופעת   4G-ה כפתורחץ על ל .5

 
עורק הדם על ידו של המטופל כאשר הצינור מונח במרכז השרוול מדידת לחץ את   הנח .6

 .הברכיאלי
 

 לחץ על כפתור ההפעלה של מדידת לחץ הדם. .7
 

 דקות. 10הדם כל לאחר מדידה ראשונית, המכשיר ידגום אוטומטית את לחץ  .8
 

 על היד בה נמדד לחץ הדם. ולא ,ידו השנייה של המטופל טורציה עליחיישן הס את הנח .9
 .אישה עם לק יש להניח לאורך האצבעל
 

 .כפתור הכתוםה ע"י לחיצה ארוכה על מכשיריש לכבות את ה ,לאחר ההגעה ליעד .10
 

 .המכשיר עם הכבלים במגבונים לחים יש לחטא את .11
 

 ני(.להטען את המכשיר החשמל )זמ ה ישלאחר הנסיע .12
 

 יש לכבות את המכשיר בין חולה לחולה .13
 

 יש להניח את המכשיר בתיק בעדינות בצורה אופקית. .14
 

 


