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למנהל/ת ביה"ס
שלום רב,

תשרי תשפ״א

הנדון :שירותי בריאות לתלמיד בבתי ספר לשנת הלימודים תשפ״א
שירותי בריאות התלמיד ניתנים בבית הספר לתלמידי כיתות א'-ט' ,מתוקף חוק ביטוח בריאות ממלכתי ובהתאם להנחיות משרד
הבריאות .בית הספר בו נפגשים התלמידים ,צוות ההוראה וצוות הבריאות ,מהווה את המסגרת המתאימה ביותר לביצוע פעילויות
של קידום וחינוך לבריאות ,למניעת מחלות ואיתור בעיות בריאות שכיחות.
השירות ניתן באמצעות צוות בריאות הכולל :אחות ,רופא ואנשי בריאות אחרים ,בהתאם לצורך ובשיתוף פעולה בין הצוות החינוכי
לצוות הבריאות בבית הספר.
בי"ס מקדם בריאות הינו מסגרת תומכת ומקדמת התנהגות בריאה של התלמידים וצוות בית הספר ומשמש תשתית לתהליך
חינוכי ,המשלב את תחום הבריאות כחלק חשוב בהוויה החינוכית ,החברתית והערכית.

 .1השירותים הנכללים בסל שירותי הבריאות לתלמיד ,כפי שקבע משרד הבריאות:
מפרט הפעילויות שיינתנו בכל שכבת גיל  -ייתכנו שינויים בהתאם להנחיות משרד הבריאות:
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הערכת גדילה בדיקת בדיקת
חינוך
לבריאות )שקילה ומדידה( ראיה שמיעה

א

√

ב

√

ג

√
√

√

√

√

השלמת חיסונים ובדיקות

מתן חיסונים

 חצבת חזרת אדמתואבעבועות רוח )(MMRV
 אסכרה פלצת שעלת ופוליו )(Tdap - IPV חיסון שפעת -חיסון שפעת

√

 -חיסון שפעת

√

√
√

ד
ה
ו

√

√

√

√

ז

√

ח

√

ט

√

√

√

 אסכרה פלצת שעלת )(Tdap חיסון נגד זיהומים הנגרמים ע‘‘י נגיףהפפילומה )*(HPV

√

ייעוץ
רפואי

לצוות
החינוכי
בבית
הספר
בנושא
בעיות
בריאות
בקרב
תלמידים

√
√

השלמת חיסונים ובדיקות )ראיה ושמיעה( תבוצע בכל שנה בהתאם לצורך.
* במחוזות מרכז וחיפה החיסון יינתן גם לתלמידי כיתות ז׳.

 .2עקרונות לתיאום ולביצוע פעילויות בריאות בבית הספר:
מועדי ביצוע הפעילויות ייקבעו בתיאום עם הנהלת ביה"ס ובהתאמה לתכנית העבודה.
כמדי שנה ,הורי התלמידים יקבלו עלון מידע על סל השירותים ,בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
לפני ביצוע חיסונים יתבקשו ההורים להעביר את פנקסי החיסונים לאחות בית הספר באמצעות מחנכי הכיתות.
הסכמה למתן חיסון יכולה להתקבל באחת הדרכים :שליחת פנקס החיסונים ,הבעת הסכמה טלפונית ,החזרת דף המידע
לחיסונים חתום ושאינו כולל התנגדות לחיסון ,טופס הצהרת בריאות חתום.
הורים שיסרבו לקבלת שירות במסגרת שירותי בריאות לתלמיד ,יעבירו לצוות הבריאות את סירובם בכתב לפני מועד ביצוע
הפעילות.
לפני ביצוע הפעילות תינתן הדרכה לתלמידים.
בסיום כל פעילות יקבלו הורי התלמידים טופס הודעה לאחר ביצוע הבדיקה/החיסון.
במהלך שנת הלימודים יצרו עמכם קשר לתיאום ייעוץ רפואי לצוות החינוכי והדרכות חינוך לבריאות לתלמידים.
נבקש את שיתוף הפעולה.
מידע אודות שירותי בריאות התלמיד נטלי
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 .3היערכות בית הספר למתן שירותי בריאות לתלמיד:
א .הנחיות כלליות:
• על פי חוזר מנכ‘‘ל משרד החינוך ,באחריות הנהלת ביה‘‘ס בתחילת שנת הלימודים לחלק ולאסוף הצהרות בריאות מכלל הורי
תלמידי בית הספר ,לשם עדכון הצוות החינוכי והרפואי אודות מצבו הבריאותי של כל תלמיד.
• התלמידים יגיעו לחדר האחות בליווי מחנכת או מורה )בגילאים צעירים יש לדאוג לנוכחות דמות מוכרת לתלמידים(,
ובתום הפעילויות ילוו התלמידים לכיתות האם שלהם על ידי מלווה מטעם בית הספר.
• בימי חיסונים ,יש לדאוג למבוגר שישגיח על התלמידים רבע שעה לאחר החיסון וסמוך לחדר האחות.
ב .תנאים מוקדמים למתן השירות )תנאים לוגיסטיים(:
בהתאם להנחיות מנכ"ל משרד החינוך  -האחריות להקצות חדר אחות וציודו הינה של מנהל בית הספר.
השירות יינתן בחדר אחות ייעודי או לחילופין בחדר בו קיימת אפשרות לבצע פעילויות בהתאם לסטנדרטיים המקצועיים:
* שמירה על פרטיותם של התלמידים.
* אפשרות לתלות מד גובה.
* אוורור ,חימום וקירור לפי תנאי מזג האוויר * .ארון נעול לרשומות רפואיות.
* תאורה ראויה ,ניקיון וסדר.
* שולחן וכיסאות.
* כיור עם מים זורמים.
* שקעי חשמל.
* אפשרות להציב מיטת בדיקה.
בכמה מהפעילויות נדרשים הצוותים הרפואיים לבצע את הבדיקה בתנאים מיוחדים:
• בדיקת סינון ראייה  -חדר מואר שאורכו לפחות  6מטרים.
• בדיקת סינון שמיעה  -חדר מנוטרל מרעשי רקע.
• הדרכות חינוך לבריאות -
 .1כיתת לימוד או אולם עם מקרן ומחשב לצורך הצגת מצגות וסרטונים.
 .2נוכחות מחנך/מורה הכיתה במהלך פעילות הדרכה.
בהתאם לחוק ,הצוות הרפואי בבית הספר נדרש לשמור על סודיות רפואית ועל פרטיות התלמידים.
חשוב לציין ,שהמידע הרפואי המצוי בתיקי הבריאות של התלמידים חסוי ונגיש רק לאחות ולרופא של בית הספר.
יש לשמור את התיקים בארון נעול ,רצוי בחדר האחות.
תינתן אפשרות גישה לתיקי הבריאות לצוות נטלי והצגת כרטיס/תג עובד.
ג .טפסים ועלוני מידע:
במהלך החודשים הקרובים ,יישלחו אליכם ערכת טפסים לשימוש אחות בית הספר ועלוני מידע להורים.
• נבקשכם לשמור בחדר האחות או במזכירות ביה"ס במקום מאובטח את הטפסים המיועדים לשימוש האחות.
• להפיץ להורי התלמידים את עלוני המידע ,סמוך ככל האפשר למועד קבלת המשלוח.

תודתנו על שיתופ הפעולה,
שנה פוריה ובריאה!

דורון קוטלר

www.efsharibari.gov.il

סמנכ"ל תפעול רפואה
נטלי שירותי רפואה
איך תקטינו את הסיכוי להדבק בקורונה? בעזרת שמירה על חמישה כללים:

שטיפת ידיים,
עם סבון ומים
לעתים קרובות מאוד.

כיסוי הפה והאף בעת
שיעול ועיטוש ,לאחר
השימוש לזרוק לפח.

בהיעדר טישו ,להתעטש
למרפק ולא לכף היד ,כדי
למנוע הדבקות של אחרים.

אם לא חשים בטוב,
השארו בבית
עד  48שעות מחלוף החום.

כאשר חולים,
לא נוסעים
בתחבורה ציבורית.
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