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 2020/2 וזר מס' :ח

 

 ' שבט, תש"פבירושלים, 

 2020ינואר,  28

 מנהלי בתי החוליםאל: 

 קופות החולים –מנהלי האגפים הרפואיים 

 לצורך טיפול בפיזיותרפיה שינויים במשתנים של מכונות הנשמהלפיזיותרפיסטים:  פעולה חריגה יישוםהנדון: 

  ובמהלך הטיפול הפיזיותרפי בלבד להנשמה ממושכת ותחולים במחלקב

 

 :רקע .1

, הוכנס תיקון בשנת תשע"ט 2001-בתקנות הרופאים )כשירויות לביצוע פעולות חריגות(, התשס"א

( : בפרק "פעולות חריגות המותרות לעוזרים" המגדיר פעולה חריגה 10בתוספת השביעית )תקנה 

לבצע שינויים  שעומד בכל הדרישות והנהלים וקיבל הרשאה אישית ממנהל המוסדלפיזיותרפיסט 

של מכונת הנשמה לצורך טיפול בפיזיותרפיה, בחולים במחלקות להנשמה ממושכת ובמהלך  במשתנים

  .הטיפול הפיזיותרפי בלבד

 

 :המטר .2

ביצוע שינויים במשתנים של מכונת הנשמה ל פיזיותרפיסט והליך קבלת הרשאה תדרישות הכשרפירוט 

 .הטיפול הפיזיותרפי בלבדובמהלך  חולים במחלקה להנשמה ממושכתב לצורך טיפול פיזיותרפיה

 

 :הגדרות .3

: פעולה שהיא עיסוק ברפואה שמותרת לביצוע ע"י מי שאינו רופא בהתאם "פעולה חריגה" .3.1

 למוגדר בתקנות. 

: פיזיותרפיסט שעמד בכל הדרישות והנהלים וקיבל הרשאה אישית מהמנהל "בעל הרשאה" .3.2

 הרפואי במוסד.

 

 :הוראות ביצוע .4

 :סףדרישות  .4.1

בהתאם לחוק הסדרת העיסוק  מטעם משרד הבריאותבפיזיותרפיה תעודת מקצוע  .4.1.1

 ;2008במקצועות הבריאות, התשס"ח 

של שנתיים לפחות במחלקה לטיפול נמרץ או במחלקה להנשמה ניסיון מקצועי  .4.1.2

 ;ממושכת
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או  שעות לפחות )עיוני + מעשי( 42בתחום הנשימתי בהיקף של  ייעודית השתלמות .4.1.3

  ;ודי התוארתיעוד של ההכשרה במסגרת לימ

 

 :הכשרה ייעודית .4.2

 : (שעות 24סה"כ ) הכשרה .4.2.1

בנושא מכונות הנשמה, שיטות הנשמה, תהליכי  שעות לפחות 18בהיקף של עיונית  (1

  גמילה ומכשור תומך אחר;

ביחידה להנשמה ממושכת ו/או יחידה לטיפול שעות לפחות  6בהיקף של מעשית  (2

שינויים במשתנים של מכונת בהשגחה של פיזיותרפיסט בעל הרשאה לבצע  נמרץ

 .ההנשמה

 תכנית ההכשרה תאושר ע"י המחלקה הארצית לפיזיותרפיה במשרד הבריאות; .4.2.2

 

 :נדרשידע ו מיומנות .4.3

  ;הבנת מדדי תצוגה עיקריים ובכלל זה, תפעול מכונת הנשמה .4.3.1

 ;כללי בטיחות .4.3.2

 ;נשמההשיטות הנשמה ותהליכי גמילה מ .4.3.3

 ;תפעול מכשור נשימתי .4.3.4

 .אומדן כאב, אומדן נשימתי –ניטור מטופל מונשם  .4.3.5

 

 :תהליך קבלת הרשאה .5

יציג למנהל שירות הפיזיותרפיה מסמכים  לעיל פיזיותרפיסט שעמד בכל הדרישות כאמור .5.1

 המאשרים זאת. 

אישור על עמידתו של  הפיזיותרפיסט  המוסד הרפואי של יציג למנהל הפיזיותרפיה מנהל שרות .5.2

 בכל הדרישות וימליץ על מתן הרשאה; 

במשתנים  לבצע שינוייםלפיזיותרפיסט,  כתובהאישית הרשאה  ייתן הרפואי של המוסדל מנהה .5.3

 ;במהלך הטיפול הפיזיותרפי בלבד במכונת הנשמהשל 

 של הפיזיותרפיסט; בתיקו האישי יישמר העתק ההרשאה .5.4

 .חדשאישור קבלת אחר מחייב רפואי מעבר למוסד  וסדית.ההרשאה היא אישית ומ .5.5

 

 הפעולהביצוע  .6

 ;הטיפול הפיזיותרפי יבוצע בתיאום עם הצוות הרפואי והסיעודי .6.1

  ;הטיפול כולו יתועד כנדרש ברשומת המטופל .6.2

  .מיד עם סיום הטיפול יוודא הפיזיותרפיסט את החזרת המדדים למצבם טרם תחילת הטיפול .6.3
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  הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

 ב ב ר כ ה,

 ד"ר ורד עזרא 

 הרפואה חטיבתראש 

 מנהל הכלליההעתק : 

 המשנה למנהל הכללי

 הנהלה מורחבת

 מנהלי קופות החולים

 צ.ה.ל –קרפ"ר 

 שרות בתי הסוהר –קרפ"ר 

 משטרת ישראל –קרפ"ר 

 משרד הבריאות –רכז הבריאות, אגף תקציבים 

 יו"ר ההסתדרות הרפואית

 יו"ר ההסתדרות האחיות 

 ההסתדרות הרפואית –מדעית יו"ר מועצה 

 מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה

 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

 ארכיון המדינה

 מנכ"ל חברת ענבל

 

 571662719סימוכין : 

 

 ל"מנכ וחוזרי הרפואה חטיבת חוזרי מפורסמים בו האינטרנט אתר
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