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3-11-1112 
 : לכבוד

 הרושרום 

 בריאות ורווחה מנהל

 שריד  קיבוץ

 ,שלום רב
 

 קבוץ ה לחברי שרותי מוקד רפואי: הנדון
 :כללי .   1

-המונים כ, הננו מתכבדים להציע את סל השירותים הרפואיים לחברי הקיבוץ וילדיהם, לפגישתנובהמשך 

 . נפש  1,111

מושבים ומועצות אזוריות , קבוצים 111-בינהם למעלה מ, וניםארג 121-לכפ מספק שרותי רפואה "מוקד שר

רפואיים רחב -השרות המוצע יאפשר לחברים לקבל סל שירותים.  שנים 11-מזה למעלה מ, בכל רחבי הארץ

 לכל מקרה מצוקהלחבר תהיה כתובת , למעשה. בכל עת בה המרפאה סגורה, זמין ומיידי, (כמפורט בהמשך)

 . שעות ביממה 12

 .מצוקה-ה למוקד יכולה להתבצע  באמצעות הטלפון או  באמצעות לחצןהפני

 . המוקד מאויש בצוות של רופאים בכירים ומוקדנים שיתנו מענה רפואי לפניות החברים

מול החברים בכל מקום בו הם  ישירותמטופלת על ידי רופאי המוקד ( פניה לקבלת סיוע רפואי) כל קריאה

 . נמצאים ובכל עת

במטרה להשלים את הטיפול בחבר ברפואה , י המוקד"ע, ר אירוע מועבר בכל יום  לקיבוץעדכון בגמ

 (.באם יש צורך)הקהילתית 

 : השרות המורחב בעיתות חרום ומצוקה

בתקופות , י במצבי מלחמה“הפעלה של צוותי צחמתן שרותי מוקד רפואיים ובניסיון רב בפ נצבר "במוקד שר

בתקופת החירום , “צוק איתן“ו“ עמוד ענן”, “עופרת יצוקה” ,“חומת מגן” במבצעים, טרור כמו האינתיפאדה

בשיטפונות ובאירועי , בסערת השלגים, בשֵרפה בכרמל – באסונות טבע, המתמשך ביישובי הדרום ועוטף עזה

  .משברים רפואיים ועוד, אסון מקומיים שנגרמו עקב תאונות

בכל מקרי , לפיכך". צוק איתן"מלתפקד כפי שארע במרפאות קופות החולים חדלות , בעיתות חרום אלו

ואת הרופאים  את הצוותים במוקד ותיגבר את השרות לכל שעות היממה הרחיבפ "מוקד שר, החרום בעבר

  . פ"לחברי הקיבוצים המקבלים שרות משר,  שעות ביממה 42, על מנת לתת שרות מלא

 

 : ארועי חרום רפואיים

הפניה , הזנקת אמבולנס, ן"הזנקת נט)אופן מיידי על ידי רופאי המוקד מטופלים ב רפואיים מקרי חרום

 .לפי הנחיותיכםנשי הקשר תוך עדכון א, הפעלה של צוות הרפואה בקיבוץ, (למיון

 

 . בסוף ההצעה מצורף דוגמת מכתב לחברים שיחולק    
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  :הרכב סל השירותים . 4

 : טלפוני הכולל-רפואי-מוקד .א

 .נייתה לגורם המתאיםקבלת הקריאה והפ .1.א

 .והחלטה על הטיפול בו י רופא"אבחון הפונה ע      . 1.א

 .מעקב אחרי הטיפול .3.א

 .אנשי קשר/ הזנקה ועדכון בני משפחה -"אחד על אחד" .2.א

 .סקר שביעות רצון מדגמי: קשר לאחר גמר הטיפול  .1.א

 (.לפי החלטתכם)דיווח יומי לקבוץ  .6.א

נשים  גניקולוגיה , ילדים, משפחה: י רופאים בכירים בתחומים "טלפוני עייעוץ : רפואת מומחים .ב

  .גריאטריה,  פרמקולוגיה , והריון 

רשם בפקס או במערכת חברים הזקוקים למרשם תרופתי יוכלו לקבל את המ: מרשמים .ג

 . "ופרפארםס"המרשמים של  

בפקס לחדר , המוקדי "ע, הפנייה' ט'המייעץ ישלח -על פי החלטת הרופא:  הפניות למיון .ד

 .  ₪ 648מיון בסך -הטופס משחרר את החבר מתשלום אגרת. המוקד -רופא בחתימת ' המיון 

חברים שאינם במצב חירום או דחוף יוכלו  – (ביקור בית) חובש/אחות/שירות ביקור רופא .ה

קצר  במקרים רבים זמן הגעתו )החבר  כשעתיים -זמן הגעת הרופא לבית.לביקור בית להזמין רופא 

 (.יותר 

רפואי  לקבלת טיפול , שיעמוד לרשות החברים, רשת מרפאות לילה בפריסה ארצית – מרפאות לילה .ו

ידנו ועלותו  שירות זה מסובסד על (. בנוסף לשירותים שלעיל)הארץ -מקום בו ימצאו ברחבי בכל  

 . בלבד₪  53 

 .  באופן מיידיהרפואי יטפלו בחבר -צוות הרופאים והמוקדנים במוקד – במקרי חרום .ז

 .(את מצבולפי  הרגשת החבר או  כשהוא התקשה לאבחן  – מקרה חרום) 

 :במוקד  יינתן          

;  הכוונת המקרה לגורם המתאים.  4;  י צוות מקצועי ומיומן"אבחון רפואי ראשוני ע. 1                  

/ הודעה לאיש קשר+ א "ניידת טיפול נמרץ של מד) מערך הפינוי במקרה הצורך  תהפעל .5               

 (.מוזנק רפואי        

וברופאיו בכל  הצוות הרפואי בקבוץ יכול להסתייע במוקד  – חרום בקיבוץ\הרפואיגיבוי לצוות  .ח

 .י רופא המוקד"ג לאבחון ע.ק.נושא רפואי כולל שיגור א 

 ות/לחברים מיועד. מנוי אישי במוקד החירום  - פ"במוקד שר איניהול תיק רפו-חולים מורכבים .ט

של החבר " רפואי תקציר מצב "פ את "המרפאה תעביר לשר. בקבוצת הסיכון וחולים מורכבים 

-המוקד מעיין בתיקו רופא , פ"שר-כשהחבר פונה למוקד. שבמרפאה" תוכנת הקליקס"מתוך  

אבחון אישי –תרופות ,מחלות, ב רפואיוממחליט על הטיפול בו בהתבסס על מצהרפואי  

 . ומותאם לחבר 
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 : לחצן מצוקה .י

 .התקנת לחצן בבית המנוי .1.י

 .קריאה לקרובי משפחה לפי הצורך .1.י

 .או מכבי אש לפי הצורך/הזנקת משטרה ו .3.י

 .יי צוות רפואי מקצוע"ייעוץ והכוונה רפואית ע 2.י

   פ "שר – קבוץבאמצעות ה לחברי הקיבוץ 14Lשירותים קרדיאליים באמצעות קרדיופון . יא

    פ "ג למוקד שר.ק.וכל לשדר אהצוות הרפואי בקבוץ י.  11Lתספק לקיבוץ קרדיופון מסוג       

    אין תשלום נוסף. )ג ויחליט על אופן הטיפול בחבר.ק.הרופא במוקד יאבחן את הא. בכל עת      

 . (על שירות זה     

 
בכל  חברים בודדים יקבלו התייחסות פרטנית ואישית  – "(אחד על אחד)"דים מענה לחברים בוד .יב

הבודדים ואת  פ את רשימת החברים"שר-הקיבוץ יעביר למוקד(. לא רק בנושאים רפואיים)נושא  

את איש הקשר  פ "שר-יפעיל מוקד –בכל נושא  –בכל פניה של חבר בודד . אנשי הקשר שלהם 

 .של החברויוודא מתן מענה למצוקתו  

 
פי  על , פ יפעיל את נהגי הכוננות"מוקד שר – מיון/לילה הפעלת נהגי כוננות להסעות למרפאות .יג

 . או לחדר המיון/להסעת חברים בשעות השירות למרפאת לילה ו, הכללים שיקבע הקיבוץ 

 

רפואי  ייעוץ  .א: פ ולקבל "שר-יכולים לפנות למוקד, ל"ה שנמצאים בחו/חבר - ל"שרות לחברים בחו .יד

 .שוהים הם בולקבל מרשם לתרופות שיועבר לפקס בארץ . ב; רלוונטי לארץ בה הם נמצאים 

 
מצטמצם  הקף פעילות המרפאות , במצבי חרום, מניסיון העבר  - הרחבת השרות במצבי חרום.  טו

פ מרחיב את "מוקד שר, במצבים אלו"(. צוק איתן"לדוגמא במבצע )משמעותית ואף מתבטל  

 . י"צחועם  "מרכז החוסן"ונמצא בקשר עם מוקד המועצה ועם  שעות ביממה 42-להשרות  

 

ומדווחת לקיבוץ  כל פניה של חבר למוקד מתועדת   - דיווח יומי על כל פניה-הקיבוץעדכון . טז

באם )צוות הרפואי לוודא המשך טיפול ומעקב על מנת לאפשר ל( באופן מרוכז לפנות בוקר) 

  (. נדרש 
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  :כללי.  5

  .בכל רחבי הארץבקיבוץ ו –מקום קבלת השירות 

 :עלויות   . 2
 .לחצני מצוקה 35הכוללים  לחודש₪  8,111חברי הקיבוץ וילדיהם  1,111-לכדמי מנוי בסיסיים  .א

 . עלותללא  –שרות ותחזוקה , התקנת הלחצנים .ב

 . לביקור₪   31 – השתתפות עצמית בגין ביקור בית .ג

 .₪ 31ל שעד לגובה   –('ביקורופא וכדו ,טרם)סבסוד ביקור במרפאת לילה  .ד

 .ללא תוספת עלותחיילים יקבלו שרותי חרום  -חיילים .ה

שירותים  פ למתן "פראמדיק שיסכימו לפעול מטעם שר/חובש/אחות/במידה ובקיבוץ יהיו רופא  .ו

 . פ"לות הפעלתם וביטוחם תחול  על שרע , לחברים 

 .יינתן למנוי בכל מקום בו הוא יימצא – השרות ארצי .ז

 .מ כחוק"המחירים יש להוסיף מע לכל         

 ,בברכה

 ל"סמנכ, דוד וידר
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