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תיאום מעבר חולים בשיטת גב אל גב בין
אמבולנסים דרך מעבר ארז
 .1כללי:
נוהל זה נועד לפרט את אופן הטיפול בתאום מעברו של חולה פלסטיני,
אשר מצבו לא מאפשר מעברו בצורה רגלית ,במעבר ארז אלא באמצעות
אמבולנס.

 .2המטרה:
א .מתן מענה למעבר חולה פלסטיני ע"ג אמבולנס דרך מעבר ארז תוך
שמירה על יציבותו הרפואית.

 .3השיטה:
א .קבלת בקשה מנציג הבריאות לתיאום מעבר חולה פלס' באמצעות הפקס
שתכלול:
 )1שם ות.ז .החולה /מלווה.
 )2מצב החולה הרפואי (בינוני ,קשה,קריטי).
 )3מס' טלפון.
 )4שם ות.ז הנהג.
 )5שם ות.ז הצוות הרפואי המלווה.
 )6פרטי האמבולנס וטלפון מהצד הישראלי והפלסטיני.
 )7מידע/המסמכים הרפואיים הרלוונטיים.
ב.

הבקשה תטופל בהתאם לנוהל מעבר חולה לטיפול רפואי ,במידת הצורך
תועבר הבקשה להתייחסות גורמי הביטחון תוך הדגשה כי מדובר במעבר
חולה באמבולנס.

ג.

לאחר אישור הבקשה ע"י רמ"ד תיאום/ס' רמ"ד תיאום יונפקו היתרים
לחולה ולמלווה.
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מש"ק תאום יכין דיווח תאום מעבר חולה במעבר ארז שיכלול:
 )1פרטי החולה/מלווה.
 )2מצב החולה הרפואי.
 )3פרטי נהג האמבולנס ומספר הטלפון.
 )4פרטי האמבולנס הישראלי.

ה.

העלאת הדיווח עם כלל הפרטים לחמ"ל מת"ק ולנציגות המת"ק במעבר
ארז לצורך תיאומו מול המעבר.

ו.

שעות מעבר האמבולנס ללא צורך באישור הכוח המבצעי במרחב בשעות
פעילות המעבר:
 )1ימי חול -ראשון עד חמישי – .8:00-16:00
 )2יום שישי – .8:00-13:00
כל שאר השעות והימים מחייב אישור פרטני של הכוח המבצעי
במרחב.

ז .בתאום יש לפרט את כל המידע לגבי החולה ובדגש על :
מונשם ,אינקובאטור ומדמם.
.4

מחלה מדבקת,

סמכות אישור:

א .רמ"ד תאום אזרחי.
ב .מפקד תורן (בלילות ובשבתות).
 .5סמכות סירוב  :רען אג"מ /רמת"ק.
 .6דגשים :
א .אחריות תיאום האמבולנסים הינה באחריות נציג הבריאות הפלס'.
ב .מעבר אמבולנס מעבר לשעות פעילות המעבר מחייב עדכון מפקד תורן
ותאום מול חפ"ק מעבר.

