
 תקריטריונים להכרה ביחידות להתמחות ברפואה פליאטיבי

 .הינו מנהל היחידה , כאשר אחד מהםבמשרה מלאה מומחים ברפואה פליאטיבית 2ביחידה  .1

ולשם מתן הכרה גם להוספיס  ,ביחידה בבית חולים המפעילה הוספיס בית במסגרת פעילותה .2
חד מהם מנהל כשא מלאהשניים מהם במשרה  ,מומחים ברפואה פליאטיבית 3יידרשו  בית,

 והשלישי בחצי משרה לכל הפחות. היחידה

 פעילות קלינית : .3

 ו/או מרפאות הקהילה. היחידה תיתן שירותי ייעוץ למחלקות ביה"ח .א

 חולים חדשים בשנה. 200ביחידה היקף של  .ב

 טיפול, מרכזי בעירוי טיפול, פליאורלי ניקור, ביטני ניקורחשיפה לפעולות מיוחדות:  .ג

, PTCם, יבנקז טיפול, נפרוסטום שטיפות, PEG -ב יפולט, PCA משאבת בעזרת
, אפידורלי קטטר פול בצנטרים כוללי, טלחץ פצעי של הטרייה, טרכאוסטום החלפת

 .( blocks) עצבים חסימות, Trigger points של ויישום הכרה

חשיפה לחולים מאושפזים ואמבולטורים, טיפול בחולים פליאטיביים מורכבים,  .ד
 י דחוף.טיפול פליאטיב

 קריטריונים נוספים להכרה ביחידה בקהילה :

 .וליחידות לטיפולי בית מרפאות הקהילהלתיתן שירותי ייעוץ היחידה  .א

  .היחידה תטפל בחולים הפליאטיביים המורכבים .ב

 המחלקה עוסקת בתחומים הבאים :  .4

 איזון כאב וסימפטומים. .א

  .תמיכה נפשית בחולים ובני משפחותיהם .ב

 אי הראשוני. תמיכה בצוות הרפו .ג

חולים עם מחלות חולים עם מחלות חשוכות מרפא כגון סרטן, אוכלוסיית היעד:  .ד
ווניות, אי ספיקת לב, כבד או כליה מתקדמים, מחלה ריאתית כרונית, ישרירים נ
ילדים עם מומים מולדים קשים שלא ניתנים  ,גידולים ממאיריםילדים עם דמנציה, 

 קון, מחלות אגירה ופגים במצב קשה.ילת

 ציוד : .5

patient controlled analgesia devices  . 

 : פעילות מרפאתית .6

  .שבועב פעם היחידה תקיים מרפאה פליאטיבית .א

במסגרת המרפאה יוזמנו חולים שהופנו ליעוץ מהקהילה או שהופנו ממרפאות או  .ב
 מחלקות בית החולים.



 שירותים נלווים: .7

שרי עבודה עם צוות העובדים הסוציאליים ו/או השרות הפסיכולוגי היחידה תקיים ק .א
   .בבית החולים או במחוז בקהילה

היחידה תקיים קשרי עבודה עם השירות הפיזיותרפי בבית החולים או במחוז  .ב
   .בקהילה

על מנהל המחלקה או רופא מטעמו, לקיים פגישות שנתיות עם כל מתמחה בנפרד. בכל בקשה  .8
 , ישלח לוועדת ההכרה העליונה תיעוד של קיום הפגישות.לחידוש ההכרה

 פעילות הוראתית ומדעית: .9

 .מצב החולים הפעיליםבימים בשבוע להתעדכנות  5חידה תקיים ישיבת בוקר יה .א

רפואה  תאפשר גישה למאגר מידע אלקטרוני שלהרפואית של המוסד  הספרייה .ב
 .מובילים בתחום כתבי עתוחדשים מעודכנים ספרים  שיכלול  ,פליאטיבית

במחלקה קיימת פעילות מחקרית בנושאים קליניים או במדע בסיסי המאפשרת  .ג
 למתמחה להיחשף למחקר ולתכנן ולבצע מחקרים בתום התמחותו. 

 .מורכביםפגישות צוות קליניות לפחות אחת לשבוע לדיון במקרים  .ד

 ביקורים מודרכים.  .ה

 פעם בשבוע. Journal Club .ו

 פות.פעילויות הוראתיות נוס .ז
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