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( במכון שמיעה "השראת שינה"שחרור ילדים שקיבלו סדציה ) נושא: 

 .BERAלאחר בדיקת , על ידי אחות מוסמכתודיבור 
 
 

 : מטרת החוזר
 

 יאות, בהמלצת הוועדה המייעצת לפעולות חריגות, התיר לאחיותמנכ"ל משרד הבר
, BERAלשחרר ילדים שקיבלו סדציה במכון שמיעה ודיבור לאחר בדיקת מוסמכות 

 במסגרת פעולות סיעוד.
 

לשחרור ילדים על ידי אחות להגדיר את התנאים שמטרתה  ,מצורפת הנחיה מקצועית
 .BERAדיבור לצורך בדיקת מוסמכת לאחר שקיבלו סדציה במכון שמיעה ו

 
 מנהלות הסיעוד במוסד הרפואי  :אחריות ליישום

 
 

 מידי : תחולה
 
 

 , פעולות סיעודBERAאחות מוסמכת, ילדים, סדציה, בדיקת   :מילות מפתח
 
 

 ב ב ר כ ה,              
 
 

               
 ר שושנה ריב"א "ד              

 אחות ראשית ארצית              
 מינהל הסיעוד תוראש             

 , המנכ"לאפק. אפרופ'  העתק:
 ד"ר ב. לב, משנה למנכ"ל 
 ראש מינהל הרפואהמ"מ , עזרא. ו ד"ר 
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 -הנחיה 
רף המבטיח איכות 

 מינימלית

ילדים שקיבלו סדציה )"השראת שחרור שם ההנחיה: 
על ידי אחות שינה"( במכון שמיעה ודיבור 

 BERAלאחר בדיקת מוסמכת 

 42857154מס' ההנחיה: 

 

 :תחומים

 בחינות -1

 תקציב -2

 בקרה -3

הכשרה  -4
 והשתלמויות

 רישום ורישוי -5

 תפקוד מקצועי -6

 קישורים למנכ"ל -7

קישורים למינהל  -8
 הרפואה

 

 

 

 

 :יחידות

 פיתוח  מקצועי -פמ 

הנחיות   -המ 
 מקצועיות 

 הסמכה  -הס 

 בחינות  -בח 

 ניהול כספים -נכ 

 מנהלה  -מנ 

 

 

 

 

  
                הנחיות מקצועיות   מחלקה:                       פקוד מקצועי   תתחום:  

 
 

לאחר  להגדיר התנאים לשחרור ילדים על ידי אחות מוסמכת   מטרת ההנחיה: 
 .BERAבדיקת  לצורך ,סדציה במכון שמיעה ודיבורשקיבלו 

 
ה ידע, אחות מוסמכת, אשר עברה הכשרה ייעודית והוכיח עיקרי ההנחיה:  

שבוצעה,   BERAלאחר בדיקת שקיבלו סדציה, שחרר ילדים ת
 .במכון שמיעה ודיבור בבית חולים

  
 אחיות מוסמכותאוכלוסיית יעד:  

 
 מנהלות הסיעוד במוסד הרפואי אחריות ליישום: 

 
 מידי תאריך החלה:                      2014ביוני  25    :תאריך פרסום

 
 2016 יולי     תאריך בקרה: 

 
         

            חתימה: 
 ד"ר סימה רייכר                       

 מנהלת המחלקה להנחיות מקצועיות            
 

  
 רקע:

 
שחרור ילדים שקיבלו סדציה )"השראת שינה"( במכון בקשה להאציל הפעולה "

", לאחיות מוסמכות הובאה לדיון בפני BERAשמיעה ודיבור לאחר בדיקת 
 הוועדה המייעצת לפעולות חריגות.

 
מנכ"ל משרד הבריאות קיבל המלצת הוועדה להכיר בפעולה כפעולת סיעוד עבור 

 בהנחיה.אחיות בעלות הכשרה ייעודית, כמפורט 
 

בהם ניתן ליישם הפעולה על ידי האחות לה  התנאיםהנחייה זו מפרטת את 
 .הואצלה הסמכות

 



 

 
 

 

 

 
 הנחיות

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 
 call.habriut@moh.health.gov.il* 0099, טל:07979ירושלים  7721ת"ד 

P.O.B. 1176 JERUSALEM  91010, TEL5400* call.habriut@moh.health.gov.il 

 משרד הבריאות
MINISTRY OF HEALTH 

 JERUSALEM ירושלים

 מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL 

 פירוט ההנחיה
 

במכון שמיעה ודיבור בבית חולים  BERAשחרור ילדים שקיבלו סדציה לצורך בדיקת  .1
 . היא פעולת סיעוד לאחות מוסמכת

 

 :הליך השחרור יותר לאחות מוסמכת בתנאים הבאים .2

  .2או  1ASA 1 סיכוןילדים בדרגת לאחר סדציה ב .א

 שעברה הכשרה ייעודית והוכיחה ידע.לאחר  .ב
 

 הלי המוסד וכללי הבטיחות הנדרשים ויכלול:השחרור יהיה בהתאם לנהליך  .3

 ביצוע בדיקת ערנות .א

 ביצוע בדיקת בליעה .ב
 
 
 

 הכשרה ובדיקת הידע 
 

בנושאים הקשורים לסוגי סדציה, סיווג דרגות הסיכון ההכשרה תכלול גוף ידע העוסק לפחות 
 . ובדיקת בליעהבהרדמה וכלים לבדיקת ערנות 

 
נהלת הסיעוד במוסד הרפואי ותתועד בתיקה האישי באחריות מ תבוצעובדיקת הידע  הההכשר

 של האחות.
 
 
 

 רשימת תפוצה:
 

 צוות מינהל הסיעוד
 גריאטריה, פסיכיאטריה(קהילה, , כללית רפואההאגף לממונות ארציות על יישום סטנדרטים )

 מפקחת ארצית בריאות הציבור
 כוח אדם לשעת חירוםתכנון פריסת מנהלת הערכות הקהילה ו

 חוזיות ונפתיות לשכות בריאותמפקחות מ
 , משרד הבריאותJCI –מרכזת תחום אקרדיטציה 

 מנהלי בי"ח
 ת סיעוד בתי"ח כללייםומנהל

 מנהלות סיעוד בתי"ח גריאטריים
 םמנהלות סיעוד בתי"ח פסיכיאטרי

 מנהלות סיעוד בתי אבות
 אחיות ראשיות קופות חולים

 ראשי חוג לסיעוד 
 מנהלות בתי"ס לסיעוד 

 סתדרות האחים והאחיות בישראליו"ר ה

                                                 
1

  ASA –American Society of Anesthesiologists classification -  סיווג דרגת הסיכון להרדמה טרם ביצוע פעולה

 .רפואית, בהתאם למצבו הבריאותי של המטופל


