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 חטש יאופר רטמורב תווצ -לארשי ןגמ תדעו

 5 רפסמ ח"וד

 

 :ח"ודה תרטמ

 יתבב םירזוח םירוקיבו םילפטמה םע רישי רשק( חטשב םילפטמהמ רישי חווידל םאתהב םילוחה יתבב יוושכע בצמ ףקשל .1

 .)םילוחה

 .האולחתה ףקיהל הנעמ תתל תואירבה תכרעמ תלוכי לע עיפשהל תולולעה תויטירק תודוקנו קובקב יראווצ יבגל עירתהל .2

 .םיעוציבה תא רפשל תויושעש תויוברעתה עיצהל .3

 

  -םילוח יתבב יוושכע בצמ תנומת

 יתבב םיסמועה .הנידמה בחורל האולחתהו הקבדהה ףקיהב תבחרנו תיתועמשמ הצאה תיפצנ םדוקה חודה זאמ ףלחש עובשב

 .האולחתהו הקבדהה ףקיה תא הרישי הרוצב ףקשמ וניאש ןפואב ןיידע ךא ,ץראה יבחר לכב הגרדהב םילוע םילוחה

 המ ,םתובכרומבו םילוחה יאליגב הילע לש המגמ תיפצנ ,םילוחה יתבב םיסמועה ינפב ןגמה תמוח הווהמה ,הליהקה תאופרב

 .םיבורקה תועובשב תוריטפהו םיכוביסה רועישב תפסונ הילעל ןוכיסה תא הלעמש

 עבונו םילשורי רוזאבו ץראה ןופצב ןיידע זכרתמ ירקיעה סמועה .םינושה ץראה ירוזא ןיב ינויווש אל רוזיפ הפצנ ןיידע

 םורדבו ץראה זכרמב הלכהל ןתינ ןיידעש סמוע םייק  .הנורחאל דע ולא םירוזאב םידקוממ ויהש האולחתה יסמועו תוצרפתההמ

  .האולחתב הילעו םילפוטמ לש הטסה לשב ולא םירוזאב םג תרבוג הסופת םע ךא

 יתבמ רורחשל םישרדנה םיבכרומ םיידועיס םילוחל תונורתפה יאצמבו תירטאיריגה זופשאה תכרעמב רבוג סמוע םג בוש ןמתסמ

 .םילוחה

 לשב רקיעב Standard of care-ב תמייוסמ העיגפ תוקלחמהמ קלחבו םילוחה יתבמ קלחב תיפצנ םיסמועב הילעל םאתהב

 תטסהב ךרוצ היהיו םיזפשואמה תומכב הילעה ךשמית םא רימחהל היופצ וז העיגפ .תימינפהו ץרמנה לופיטה יתווצ לע סמועה

 .הנורוקה ילוחב לופיטל םיפסונ םיבאשמ



 

 

 תיתועמשמ תמרות וז הילע .םיכרעמה לכבו ץראה יבחר לכב םילפטמה םיתווצה ברקב האולחתבו םידודיבה רועישב הילע תמייק

 םוצמצב ךרוצל תמרוג תינומה תוצרפתה םהב ץראה יבחרב תוקלחמ רפסמ לע חווד .םייאופרה םיתווצה לע סמועה תורבגתהל

 העיגפ םע הז טביהב םג תידיתע הרמחה םיפוצ ונא .םיביטקלא םיתוריש קפסל תלוכיב העיגפב ףאו םילפוטמ תטסהו םיתוריש

 .םהיתוחפשמ ינב / םיתווצ לש דודיב לשב שויאה תולוכיב תיתועמשמ

 יתווצ ופלחוה אל תודסומהמ םידחאב .רבוגה האולחתה לג ינפמ םששחבו םילוחה יתבמ קלחב םיתווצה תקיחשב הילע תרכינ

 .הכורא הפוקת רבכ הנורוקה

 םיידיימ םידעצ תטיקנב ךרוצה לע בוש עירתהל םיבייוחמ םישיגרמ ונא רבעש עובשב רבכ ונקפיסש הערתהל ךשמהבו ל"נה רואל

 .םילפוטמל יואר הנעמ קפסל היביכרמ לכ לע תואירבה תכרעמ תולוכיב העיגפה ךשמהמ ענמיהל ידכ האולחתה םוצמצל םיבחרנו

 האולחתה ףקיהב הריהמ הדרוהל איביש יתועמשמו יללכ הנעמ שרדנ יכ ונל רורב ךא םידעצה ףקיה לע ץילמהל ונדיקפתמ הז ןיא

 חכונל דחוימב ךומנ האולחת ףקיה לע הרימשל םיכשמתמ םידעצ טוקנל שי ףסונב .םצמוצמו יתדוקנ הנעמ אלו ץראה יבחר לכב

 .הברקה ףרוחה תאולחת

 

 :םיאבה םידעצה תא םג םדקהב םשייל םיצילממ ונא םימדוקה תוח"ודב רמאנה לכל ףסונב

 לש תוסיו רקיעבו יבטיימ ןפואב דקפתמ וניא ןיידעש ינוינשהו ינושארה םילפוטמה תוסיו ךרעמ לש הריהמ הרדסה .1

 .לשכנ םייקה םילפוטמה תוסיו ךרעמ .םישקה םילוחה

 .הליהקב לופיטל םתיינפה י"ע םילוחה יתבמ קלחב םיזפשואמה םילקה םילוחה רפסמ םוצמצ .2

  .יטוקא זופשאב ךרוצה תא םימייסמה םיבכרומ םילוחו הזילאיד ילוח ,םיידועס םילוח רורחשל תונורתפה יאצמ תלדגה .3

 .םימשנומב לופיטבו ץרמנ לופיטב םירשכומו םינמוימ םיתווצב אוה ירקיעה רוסחמה – האופר יתווצ סויגו תרשכה תצאה .4
 תוקלחמל םימייקה םיתווצה תתסה לשב הנורוק ילוחב תולפטמ ןניאש תוקלחמל םג םדא חוכ סויג שרדנ ףסונב

 .הנורוקה

 םוצמצ ורשפאיש  םיזכרמה ןיב ךכל םידיחא םילהנ תעיבקו םייאופר םיתווצ לש הדובעל הרזחהו דודיבה ילהנ תרדסה .5

 .דודיבב םיתווצה ףקיה לש יברימ

 ךות חטשב תכרעמה יריכב לשו תולהנהה לש תוארנה תרבגה .םיתווצה תקיחשל תוסחייתהב יזכרמ ץמאמ תריצי .6

 רורבו חטשל רבוחמ ,דיחא רסמ .הקיחשב לופיטבו תוננערתתה יבבס תריציב םיזכרמה תולהנהל עויסו הרישי הדובע

 .ןמז ךרואל םיתווצה רומישב יטירק אוה

 ידליל ,שפנ לכל הווש םולשתב וא םניחב ,תונורתפ תופיחדב רצייל שי םילודגכ םינטק םידליל תורגסמה לש הריגס בקע .7

 .תווצ ישנאב רוסחמה תא הריבגמ דוע םידלילו תוטועפל תרגסמ םויק יא .םייאופרה םיתווצה



 

 

 תיתשת תודובעו תופסונ תוקלחמ תחיתפ ,דויצ תשיכר ,הרשכה ,םיתווצ סויג תבוטל – חטשל םיביצקת תמרזה ךשמה .8
 .ךכל תוולנה

 לש היהשהה ינמז תא תיתועמשמ תיחפהל תולוכיה הנורוקל הריהמ הקידבל תוכרע לש תונימזה תא תולעהל ןויסנ .9
 .םילפוטמ

 ץרמנה לופיטהו תימינפה יתווצ בצמ לעו םייטוקא-רפיהה םילוחה לע שגדב חטשב בצמה לש דומצ רוטינ ךשמה .10

  .האולחתה ןוסיר ידעצ תמאתהב ולא םינותנ לע תוססבתה ךות ץרמנה לופיטה יכרעמ ללכב םג ךא ,הנורוקה תוקלחמב

.  

 ששחה .תעכ םתושרל םידמועה םילפטמהו םיעצמאה םע םג ,םהילע לטויש רגתא לכב ודמעי םיתווצה יכ בוש שיגדהל בושח

 לע סמועב היילעהמו ,םיתווצה תקיחשמ ,תיביטקלאה תכרעמה קותישמ ,ילופיטה טרדנטסב תיתועמשמ העיגפמ אוה ירקיעה

 .חטשה יגרדל םיפסונ םיעצמא ומרזוי אל םאו הקבדהה ןוסירל םיידימ םידעצ וטקניי אל םאב תואירבה תכרעמ

 

 ,הכרבב

 רטמורבה תווצ

 


