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תאריך כתיבת הנוהל8.7.2020 :
תאריך עדכון הנוהל:
כותבי הנוהל :זהבה דוידוב ,ראש היחידה ללימודים קליניים
מטרת הנוהל  :להגדיר כללי התנהגות של הסטודנט ושל המדריך הקליני במקרה של פגיעה פיזית
של סטודנט במהלך התנסות קלינית.
האנשים והגופים אליהם הנוהל מיועד :סטודנטים לפיזיותרפיה ,מדריכים קליניים ומנהלי שירותי
פיזיותרפיה.
הסבר על חשיבות הנוהל :במהלך ההתנסות ,הסטודנט מבוטח באמצעות המוסד לביטוח לאומי,
ב"ביטוח הכשרה מקצועית" .על מנת שיובטחו זכויות הסטודנט במקרה של פגיעה ,יש למלא
בקפדנות את הוראות הנוהל.
הנוהל :
 .1סטודנט שנפגע במהלך התנסות יודיע על כך מידית לכל האנשים הבאים:
א.

למדריך הקליני שלו

ב.

לאחות האחראית במחלקה בה נפגע

ג.

לראש היחידה ללימודים קליניים בחוג לפיזיותרפיה באוניברסיטה

במידה ואין ביכולתו של הסטודנט להודיע (עקב מצבו כתוצאה מהפגיעה ,כגון :חוסר
הכרה ,פציעה קשה וכד') על המדריך הקליני להודיע לאנשים הנ"ל במקום הסטודנט.
 .2הסטודנט (בעזרת המדריך) יתעדו את האירוע על טופס "אירוע פגיעה במהלך התנסות
קלינית" וישלחו את הטופס לראש היחידה ללימודים קליניים בחוג לפיזיותרפיה
באוניברסיטה( .הטופס נמצא באתר החוג לפיזיותרפיה ,תחת לשונית "הדרכה קלינית").
 .3הסטודנט יצור בהקדם האפשרי קשר טלפוני עם ראש היחידה ללימודים קליניים בחוג
לפיזיותרפיה באוניברסיטה ,על מנת לקבל טופס ( 250טופס של המוסד לביטוח לאומי –
"מינהל גמלאות -ביטוח נפגעי עבודה" ,מצ"ב) ,ממולא וחתום.
 .4ראש היחידה ללימודים קליניים ,תמלא את טופס  250מביטוח לאומי (בהסתמך על המידע
בטופס "אירוע פגיעה במהלך התנסות קלינית" ,תחתום ,תשים חותמת של החוג ,ותשלח
לסטודנט( .יש למלא את הפרטים של אוניברסיטת חיפה בחלק של "פרטי המעסיק").
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 .5במקרים דחופים בלבד
א.

המדריך הקליני  /האחות האחראית  /הרופא במחלקה יפנו את הסטודנט לקבלת
טיפול בחדר מיון ,מצויד במכתב הפנייה חתום ע"י רופא ,עליו מצוין "דחוף".

ב.

מקרה דחוף נחשב פציעה או פגיעה המהווה סיכון כתוצאה מהיחשפות למחלות,
וכוללת:
 דקירה ממחט משומשת
 פציעה ממכשיר רפואי משומש
 התזת דם או נוזלי גוף אחרים של חולה לריריות (עיניים ,פה)

ג.

הסטודנט ימסור את טופס  250המלא והחתום לחדר המיון ,לכיסוי הוצאות הבדיקה
הראשונית במיון( .חשוב שטופס זה יגיע לחדר המיון בהקדם באפשרי על מנת
שהסטודנט לא יחויב בתשלום ביקור בחדר מיון) .במידה והטופס לא נמסר לחדר
המיון ,והסטודנט מקבל חשבון חיוב מחדר מיון ,על הסטודנט למסור את הטופס
לקופת החולים שלו.

 .6במקרה של פגיעה שאינה דחופה ,אך מחייבת התערבות רפואית ,הסטודנט יפנה למרפאת
קופת החולים שבה הוא מבוטח.
 .7במקרה של חשש לחשיפה למחלה מדבקת (מנינגיטיס מנונגוקוקולית ,שחפת ועוד ,אך לא
במצב של חשיפה לדם ומוצריו) על הסטודנט לפנות ללשכת הבריאות בחיפה לקבלת טיפול.
את ההפניה יש לתאם טלפונית עם האחות האפידמיולוגית בלשכת הבריאות.
 .8פגיעה בסטודנט שהתרחשה במהלך נסיעה אל ההתנסות או בחזרה מההתנסות – מוכרת
כפגיעה במהלך השתלמות מקצועית ,כאשר חובת ההוכחה היא על הסטודנט.
 .9לאחר קבלת הטיפול ,ובמידת הצורך ,הסטודנט זכאי לפנות לביטוח לאומי לפתיחת תיק
תביעה בביטוח לאומי עבור הכרה בפגיעה כתאונת עבודה.
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