
נרתמים להצלת חיים

מחלה¨  או  פציעה  דרכים¨  תאונות  של  רבים  במקרים 
או  מד“א¨  צוותי  ידי  על  המטופלים  ופצועים  חולים 
מסוגלים  אינם  החולים¨  בבתי  המיון  לחדרי  המגיעים 
משפחה  קרובי  ועל  הרפואי  מצבם  על  מידע  למסור 

 Æלהם יש להודיע על מחלתם או פציעתם

משום כך¨ הוחלט לאמץ יוזמה הקיימת במדינות שונות 
הנייד  המכשיר  לזיכרון  יוסיף  אדם  כל  לפיה  בעולם¨ 
שלו¨ שם של איש קשר שיקבל הודעה על מחלתו או על 

Æפציעתו וכן יידע לתת פרטים רפואיים על המטופל

על  מיידי  רפואי  מידע  באיתור  לעזור  היוזמה  מטרת 
או  הודעה בהקדם על מחלתו  ולהעביר  פצוע בשטח 
פציעתוÆ המכשיר הנייד קיים בכל כיס והוא הכלי היעיל 
שאתØה  למי  להודיע  החולים  ובתי  מד“א  בידי  ביותר 
חיוניים  רפואיים  פרטים  ולברר  מצבך¨  על  תבחרØי 
ומצילי חיים¨ כגון∫ זיהוי מטופל מחוסר הכרה¨ רגישות 

Æ‘לתרופות וכד

כל שעליך לעשות∫
של  והטלפון  השם  את  המכשיר  בזיכרון  לשמור 
 Æ±∞± המספר  יופיע  כשלפניו  שלך¨  הקשר  איש 

Æלדוגמא∫ ±∞± דינה

כאשר צוות מד“א או צוות חדר המיון נתקל במטופל 
לאיש  זה להתקשר  לעשות  כל שעליו  הכרה¨  מחוסר 
מאד  יקר  זמן  חוסכת  זאת  פשוטה  פעולה   Æהקשר

Æבטיפול בנפגע ולעיתים קרובות אף מצילה חיים

øאיך תוכל לקחת חלק ולהשתלב ביוזמה

עליך ליידע את איש הקשר הנבחר שלך¨ שבמקרה   •
המיון  חדר  או  מד“א  צוות  רפואי¨  חירום  אירוע  של 
יתקשר אליו כדי לזהות מטופל מחוסר הכרה¨ לשאול 

Æשאלות ולקבל פרטים רפואיים חיוניים באופן מיידי
 

המגיעות  השיחות  לכל  שעונה  אדם  לבחור  חשוב   •
אירוע  של  שבמקרה  משום  שלך  הטלפון  ממספר 

Æחירום רפואי יש חשיבות רבה לקבלת מידע מהיר
 

הכרחי לעדכן את איש הקשר שלך בפרטים חיוניים   •
Æ‘אודותיך כמו רגישות לתרופות¨ מחלות עבר וכד

עם  שמות   ≤ הטלפונים  בספר  יש  אם  לב∫  שים   •
להציג  שם  איזה  יידע  לא  המכשיר  מספר¨  אותו 
בשירות  מפגיעה  להימנע  כדי   Æשיחה כשמתקבלת 
”שיחה מזוהה“¨ יש להכניס את הסימון כוכבית ©” ™ ”® 
 Æבסוף מספר הטלפון של איש הקשר לשעת חירום

כך למשל תראה הרשומה של דינה∫  

שם∫ ±∞± דינה  
 ∞µ≤Ø∞µ¥Ø∞µ∞ ≠ ±≤≥¥µ∂∑™ ∫מספר  

ההצטרפות ליוזמה היא ללא תשלום ואיננה מוגבלת   
Æבזמן

לפרטים נוספים ומידע מורחב
חייגו ±∞±™ מהטלפון הנייד או בקרו באתר 

www.mdais.org של מד“א

Æהשיחה אינה כרוכה בתשלום
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מספר החירום שלך
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