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מס 200903/_:'חוזר

בטבת"י,ירושלים ט"התשס,ב
2009ינואר08

מס __200/03/_:'תיק

החולים:אל בתי מנהלי
הרפואיים האגפים החולים–מנהלי קופות

שעה:הנדון הכנ–הוראת לאחר שגרתי חזה צילום חובת זונדהביטול לקיבהסת מהנחיר

) nasogastric tube(אנטראלית הזנה למטרות

מסחוזר:סימוכין 23.6.94:מיום29/2004:'נו
מנכ 31.12.08:מיום22/2008:'מסל"חוזר

לחוזר בזאתכו,שבסימוכיןל"מנכהבהמשך להביא הננו שבסימוכין המינהל לחוזר עידכון
הנחיות שבנדוןלידיעתכם .בנושא

:רקע.1
מינהל אנטראלית"שבסימוכיןרפואההבחוזר זונדה(כלכלה דרך כי)הזנה לאחר"מצוין

ע הנכון מקומה את לוודא יש לקיבה מסיליקון עשויה זונדה חזה"החדרת צילום ".י
ע נבדק מקצועית"הנושא ועדה מקצוע,י אנשי דעת חוות כי,ולפי לביצוענקבע הכרח אין

חזהרתישג צילום דעת,של שיקול פי על בעת,אלא הנדרשים הזהירות לתנאי בהתייחס
הזונדה להלן,הכנסת .כמפורט

זובמקביל להלהודעה מטה עבודת בנושאכנתמתבצעת חדש אנטרליתנוהל .כלכלה

המוצע.2 :התהליך
הזנה למטרות לקיבה מהנחיר זונדה להחדרת מתייחס להלן זמניתקבועה-האמור .או
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כלליות.3 :הנחיות

ה.3.1 את לבצע לפיליךיש לקיבה הזונדה מידההכנסת ותמקצועיאמות
סיבוכים,ותמקובל למניעת זהירות אמצעי נקיטת וכד,תוך .'זיהומים

הזונדה.3.2 את לשלוף נשימתייתמיידיש קושי של סימנים יש ,שיעול-כאשר
וכד,כחלון .'חנק

לג.3.3 או לתריסריון זונדה להכניס לבי'אין מחוץ במסגרות כללי"גונום .ח

החדרה.4 לאחר הזונדה מיקום :בדיקת
הבדיק את לבצע לקיבה,ותהבאותיש מהאף זונדה החדרת לאחר את,מיד לבדוק כדי

:מיקומה

קליניים .4.1  :סימנים
שיעול )1 נשימתית הפרעה להופעת עדות וכ,כחלון,אין  ';דחנק
 
בהכרה )2 הכנסת–במטופלים לאחר לדבר יכולת שמירת גם לבדוק  יש

.הזונדה

ע.4.2 מיקום הבאים"בדיקת הסמנים  :ס
של )1 בולוס פני"סמ30הזרקת על האזנה כדי תוך הזונדה לתוך אוויר ק

שבקיבה לנוזל האויר כניסת של אופייני רעש לשמיעת  ;האפיגסטריום

לזיה )2 מהזונדה נוזל קיבהשאיבת תוכן בדיקת;וי לבצע שלpHמומלץ
הנשאב מ–הנוזל ונמוך חומצי להיות  ;6-שעליו

מים )3 בכוס הזונדה של הפרוכסימלי הקצה השקעת בעת כי אין–וידוא
אוויר בועות של רצופה  .יציאה

חזהיש.4.3 צילום עליונהלבצע קייםובטן כאשר זונדה החדרת עלחשדלאחר
הא הבדיקות במקום,מורותסמך איננה 1.שהזונדה

השעה.5 הוראת :חלות

מורכבים.5.1 סיעודיים לחולים ;מחלקות
סיעודיים.5.2 לחולים ;מחלקות
בקהילה.5.3 בית לטיפול בשכר"ע–מסגרות מטפל או משפחה בני בכפוף,י

מנכ חוזר לביצוע"בנושא18/2008ל"לקיום אישי למלווה אישור מתן
טיפוליות הפעולות–"פעולות לביצוע הכשרה עבר האישי שהמלווה בפרט

בחוזר כמפורט לבצען מורשה והוא המטופל עבור ובכפוף-הנדרשות
החולים קופת עם בבית הנדרשים השירותים והבטחת  .לתיאום

בהכנה,כאמור נמצא אנטראלית הזנה נושא על מקיף לפרסומו,נוהל עד תקפה זו .והוראה

                                                           
כי אז כאמור מתחייבת שליפה , כגון מצוקה נשימתית,  שהזונדה איננה במקוםברורהכאשר קיימת עדות , עם זאת1 

 .מיידית של הזונדה
 



 

במוסדכם בדבר הנוגעים כל לידיעת זה חוזר תוכן להעביר .הואילו

ה כ ר ב ,ב

לויר"ד חזי
מינהל  רפואההראש

הכללי:העתק המנהל
הכללי למנהל המשנה

אנוש"מנכ/ס ולמשאבי למנהל בכיר ל
רפואה"מנכ/ס מוסדות ובינוי לתכנון בכיר ל
בריאות"מנכ/ס לכלכלת ל
ולתימחור"מנכ/ס תיקצוב לתכנון ל
חולים"מנכ/ס קופות ל
בינלאומיים"מנכ/ס ויחסים להסברה ל

ותשתיות רפואיות לטכנולוגיות המינהל ראש
הציבור קבילות נציב

ע הציבור קבילות ממלכתי"נציב בריאות ביטוח חוק פ
המשפטיתהי ועצת

הסיעוד מינהל וראש ארצית ראשית אחות
הציבור בריאות שרותי ראש

מחוזות מחוזיות–רופאי בריאות לשכות
רפואיות טכנולוגיות למדיניות האגף מנהל

ומכשירים מוסדות רישוי אגף מנהל
הנפש בריאות שרותי ראש
לגריאטריה האגף מנהל

כללית לרפואה האגף מנהל
הא לרפואהמנהל קהילתיתגף

ומחשוב מידע לשרותי האגף מנהל
רפואי ומידע רישום תחום מנהלת

מחלות לבקרת הלאומי המרכז מנהל
חרום לשעת האגף מנהל

איכות להבטחת האגף מנהלת
פנים ביקורת אגף מנהל

לאפדמיולוגיה המחלקה מנהל
למעבדות המחלקה מנהל

הלאומיות המועצות מרכזת
הרפואיתהספרי ה

הסיעוד על ארצית כללית–אחראית ברפואה
הסיעוד על ארצית הנפש–אחראית בבריאות
הסיעוד על ארצית הציבור–אחראית בבריאות
הסיעוד על ארצית בגריאטריה–אחראית

ראשית הכללית"קופ–אחות ח
במפגר לטיפול האגף הראשי הרווחה-הרופא  משרד

ל.ה.צ–ר"קרפ
ר"מקרפ-רפואהן"רע
הסוהר–ר"קרפ בתי שרות
ישראל–ר"קרפ משטרת



מדיצינית"מנכ הסתדרות "הדסה"–ל
הבריאות תקציבים,רכז האוצר–אגף משרד

בישראל"יו הרפואית ההסתדרות ר
המדינה"יו רופאי ארגון ר
המדעית"יו המועצה הרפואית–ר ההסתדרות

ברפו"מנכ סיכונים לניהול החברה אהל
והאוניברסיטאי הלאומי הספרים בית

המדינה ארכיון
ענבל"מנכ חברת  ל

סיכונים לניהול המחלקה ענבל-מנהלת  חברת
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וחוזרי הרפואה מינהל חוזרי מפורסמים בו האינטרנט אתר כתובת
היא"מנכ  www.health.gov.il-:ל

  




