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  27.6.15 סייעת רפואית בגן הילדים :נייר עמדה בנושא

 

ארגון גננות מחנכות מברך על העלאת הנושא לדיון בוועדה. ומבקש להציף את הבעיות בהן נתקלות 

 גננות בשטח:

: בהיותה חלק מצוות המבוגרים הנוכח בגן מידי יום, יש הגדרת תפקיד הסייעת הרפואית .1

לעבודת הצוות )מעבר לחובותיה הרפואיות לתת את הדעת על הגדרת התפקיד שלה בהקשר 

כלפי הילד אליו היא צמודה(. בגנים רבים נוצרים חילוקי דעות הגורמים למתחים מיותרים 

 ברורה של התפקיד.  והגדרה בין אנשי הצוות מפאת חוסר התייחסות לאופן שילובה בצוות

 ? על מי נופלת האחריות ביום בו נעדרת הסייעת הרפואית .2

צורה ברורה מה עמדת משרד החינוך לגבי נוכחות הילד בגן ביום בו הסייע/ת יש לקבוע ב .א

 נעדר/ת. האם ניתן לספק לו מענה רפואי מיטבי והאם ניתן לקלוט את הילד ביום זה בגן.

על מי נופלת האחריות לבריאותו של הילד ביום זה ומי אמור לקבל הכשרה ולהגיש ע"ר  .ב

 במקרה מצוקה?

 : לסייעת רפואיתמועד מתן הזכאות .  3

במקרים בהם התגלו בעיות רפואיות חמורות במהלך השנה, סרבו השלטונות לאשר לילד/ה     

סייעת  רפואית בטענה שמועד הגשת הבקשה עבר. מצב זה מאלץ את הצוות החינוכי לעקוב 

 אחר הילד לאורך היום ולהעניק לו טיפול רפואי בעת הצורך, מבלי שהוכשר לכך. 

 

ילדים נוספים, כאשר  34לגן, עם  אותושלחו ו ילדםחיי בהם הורים סיכנו את מורים, מקרים חיש 

ע"פ הוראת המפקחת ונציגת הרשות  -, וזאת בלבדפדגוגית באותו יום נכחו בגן גננת וסייעת 

 המקומית.

 

הוא יכול להגיע לגן ללא סייעת ויום אחד השתנה מצבו הבריאותי של הילד, אנו תוהות הייתכן שב

 ?ואיתרפ

האם ההורים סומכים על שני זוגות עיניים, של גננת וסייעת, שבשעת התקף או סכנת חיים יוכלו 

 ילדים רכים?  34לתפקד כשבמרחב עוד 

ילדי הגן כשהגננת והסייעת יטפלו שאר האם מישהו לוקח בחשבון את הנזק הנפשי שעלול להיגרם ל

 להסביר להם מה מתרחש?בילד החולה ולא יוכלו להרחיק את שאר הילדים, או 

 ל אחד יכול להתעלם מהם ולנהוג כראות עיניו?אם כלשם מה נקבעים כללים וחוקים, 

 

 שעליו להגיע לגן עם סייעת רפואית צמודה, אכן יגיע  פסקה ,אנו דורשות שילד, שהוועדה הרפואית
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סייעת מחליפה או לגן רק עם סייעת צמודה. במקרים ובהן נבצר ממנה ללוותו, על הילד להגיע עם 

  להישאר בביתו.

אנו דורשות לא להטיל על הגננת תפקידים בריאותיים שאינם נוגעים להכשרתה, האחריות המוטלת 

 עליה כבדה גם ללא מטלות נוספות, בוודאי כשאינן בתחום הכשרתה.

 

 

 ר' נספח להלן:

 

 

 

 

 

 

 הגדרת זכאות לסייעת רפואית:

סייעת המתלווה לילדים שנמצאו מתאימים ללמוד בחינוך סייעת רפואית במוסדות החינוך, היא 

הרגיל אך מפאת מצבם הבריאותי, אינם יכולים לשהות במסגרת לימודים רגילה ללא השגחה 

 צמודה. להלן הילדים הזכאים לקבל סייעת רפואית:

 "ילדים הלומדים במסגרות של החינוך הרגיל זכאים לתמיכה של סייעת רפואית במצבים הבאים: 

 . צורך בטיפול פולשני בשגרה1

 . צורך בהשגחה למניעת מצבים מסכני חיים2

 . מצבי בריאות חריגים3

משרד הבריאות, והרשות המקומית היא המעסיקה של מימון הסייעת הרפואית נעשה בידי • 

 הסייעת בפועל.

רד שעות שבועיות על פי החלטת ועדה של מש 30ילד שיימצא זכאי לסיוע יוכל לקבל עד • 

 הבריאות.

 מי זכאי?

(, הזקוקים 10-9( ועד לגיל בו הם מגיעים לעצמאות טיפולית )גיל 3ילדים מגיל חינוך חובה )גיל • 

 לטיפול או השגחה רפואיים במהלך שעות הלימודים, בשל אחד מאלה:

 טיפולים פולשניים בשגרה

 תלמידים הזקוקים, על פי אישור מרופא, לאחת מהפעולות הבאות:• 

 תן חמצן. מ1



                                                        

 580553576ע"ר                                                                                                                         

 

 . שאיבת הפרשות דרך טרכאוסטום2

 . צנתור שלפוחית השתן3

 . הזנה דרך זונדה/גסטרוסטום4

 . ביצוע בדיקה בדקירה של רמת הסוכר והזרקת אינסולין )לילדים סוכרתיים(5

 . חיבור וניתוק ממכונת הנשמה לצורך שאיבת הפרשות.6

 . החזרת קנולה למקומה )אם היא פעולה מצילת חיים(.7

 שגחה למניעת מצב מסכן חייםה

תלמידים הזקוקים להשגחה בשל מחלה קשה במיוחד, על פי אבחנה של רופא מומחה בתחום • 

 בלבד )אלרגולוג ילדים, נוירולוג ילדים( ודוח פסיכוסוציאלי, במקרים הבאים:

. אלרגיה מסכנת חיים למזונות עם תיעוד ברור של חומרת התגובה לחלב, בוטנים, אגוזים, 1

תגובה אנפילקטית קשה בעבר  ◦שומשום או דגים עם תיעוד של אחד משני המקרים הבאים: 

 שכללה מעורבות דרכי נשימה ו/או ירידת לחץ דם והצריכה פניה וטיפול בבית חולים.

 אסתמה אלרגית המעלה את הסיכון העתידי לתגובה אנפילקטית מסכנת חיים.

ם בחודש מסוג אפילפסיה מיוקלונית או אפילפסיה יותר משני התקפי -. אפילפסיה לא מאוזנת 2

 כללית עם התקפים קשים )"גראנד מאל"( שמביאים לנפילה.

. הפרעת קרישה חמורה מסכנת חיים עם נטייה לדמם לא מבוקר )המופיליה, מקרים המטולוגיים 3

 חמורים וחריגים(.

 )בילדים בגיל גן(. ICD. מצב אחרי השתלת קוצב לב או השתלת 4

 ם חריגיםמצבי

תלמיד שחוות דעת רפואית וחוות דעת פסיכוסוציאלית מצביעות על מצבו הבריאותי המסוכן או • 

 על חשש לסיכון חייו."

 

 

 


