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אתחוזרנושבסימוכין.המחליףומבטלהננולהביאבזאתלידיעתכםחוזרמעודכןבנושאשבנדון



רקע .1

מערכתדרךמטופללאניתןלהזיןבהםבמצבים,לוורידישירות,ניתנתורידיתתוךזנהה

ושיפור,העיכול התזונתימצבולשימור ב. התזונתיים,זוהזנהשיטת מסופקיםהצרכים

התמיסההמוחדרת.)פריפריאומרכזי(דישירותלווריתמיסהסטריליתמרוכזת,באמצעות

ומצבו,הטיפולהתרופתישמקבלמחלתוגילו,עלפיאישיתלכלמטופלמותאמתדלוורי

.הקליני

 זו בשיטה כהכרוהזנה כן ועל וזיהומיים מטבוליים לסיבוכים כאשרבסיכון רק ניתנת

.לכךמתאימותהתוויותקיימות



 מטרה: .2

 והתוויות כללים הטיפולקביעת וורידיתבלניהול תוך שלביוהזנה כל זה,על ובכלל

למבוגרים,ילדיםופגיםבאופןמיטביובטוחלמטופל.התאמתו



:יעדחלותוקהל .3

ובקהילההרפואייםהמוסדותכל .3.1 באשפוז כולל שמספקותחברותאומכונים,

 .החוליםקופותמבוטחילשירותים

.רוקחמוסמכתואחות,ניתדיאט,רופאזהובכללמקצועירבמטפלצוות .3.2

 

:הגדרות .4

" .4.1 במסגר"ורידית-הזנהתוךצוות רפואי מוסד צוותשימונהבכל ו: וקהילהתאשפוז

.)באשפוזבלבד(ורוקח,מוסמכתאחות,נית,דיאטרופאויכלול:
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ימונהבטיפולנמרץמיוחדבילוד :אשריכלולמתוךהמחלקהצוותייעודי)פגיות(,

.ורוקח,מוסמכתאחות,נית,דיאטרופא

 

:תמיסותלהזנהתוךורידיתהינןתכשיריםכמוגדרבפקודתתמיסותהזנהתוךורידית .4.2

וביןאםמיובאיםהרוקחים ובתקנותיהביןאםרשומותבפנקסהתכשיריםבישראל,

ישלהקפידולשמורעל"שרשרתההפצה" עלכן מוכניםתחתהסכמתהמנהל. או

שלהםכמקובללכלתרופה.ישלאחסן,להפיץולשנעתמיסותלהזנהתוךורידיתעל

לדיןונוהלימשרדפיהוראותהיצרן,בעלהרישוםאוביתהמרקחתהמכיןובהתאם

הבריאות".תמיסותלהזנהתוךורידיתהנרקחותבביתמרקחתתחתהסכמתהמנהל

גבוהוצריכהלעמודבדרישותנוהל אין135מוגדרותכהכנותבסיכון שלהמשרד.

במרשם הצורך את לייתר כדי מרחקת מבית ורידית תוך להזנה תמיסת בהזמנת

 רופא.

יכ ורידית תוך להזנה שיקולתמיסות פי על פריפרי או מרכזי בעירוי להינתן ולות

 .דעתרפואי

מוכנ (1 המסחריתמוכנהתמיס–("Ready to Use) RTUלשימושה"תמיסתהזנה

אלקטרוליטים, בלי או עם לשימוש להוסיף יש להן ויסודותלפחות ויטמינים

בפנקסרשומההיאהרכבהתמיסהקבועו(.ההוספהמקצרתאתחייהמדף)קורט

התרופותשלמדינתישראל.

תמיסהבעלתהרכבקבועומוגדרמראש-"ורידיתסטנדרטית-תמיסתהזנהתוך" (2

 .ייעודיותלהתוויות

פרטניתורידיתתמיסותהזנהתוך-"בהתאמהאישיתלמטופלהזנהתמיסות" (3

שאינהלרקיחה אישיתומותאםמשתנההרכבבעלותתמיסות-סטנדרטית

עלפרטניבאופןמטופלעבורונרקחותמותאמותואשר,הרפואילמרשםבהתאם

 .נוספיםומדדיםוהמטבוליהקליניגילו,מצבופי

מהצוותנתוניםמידעואיסוףעלבהתבססתבוצע–"ניתע"ידיאטתזונתיתהערכה" .4.3

 הרפואית, והרשומה מקצועי זההרב בדיקות,קלינימצב:ובכלל ,מעבדהותזונתי

והיסטוריהתזונתית.רפואיתהיסטוריה

:סמכותואחריות .5

,רופאהכולל:וורידיתתוךהזנהצוותלמנותבאשפוזובקהילהרפואימוסדמנהלעל .5.1

 .(יהיהשותףלצוותבמידתהאפשרבקהילהרוקח)רוקחואחותמוסמכת,ניתדיאט

התיעוד,היישוםתהליכיאתשיכללופנימייםנהליםקבועלהרפואייםהמוסדותעל .5.2

.זהחוזרלהנחיותבהתאםבמסגרתםהמתבצעתההזנהעלוהבקרה

בהזנהלטיפולהוראהוייתן,ההזנההתוךורידיתהרכבותכניתחליטעלימטפלרופא .5.3

המעקב,הטיפולמכלולעלאחראייהיהוהמרקחתמביתתמיסותזמיןי,ורידית-תוך

 .ההזנהבתהליךהסיבוכיםומניעת
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טיפולכתמוסמניתהדיאט .5.4 תכנית תזונתי, סטטוס קביעת תזונתית, הערכה לבצע

התמיסה של תזונתי קביעתהרכב ביצועהותזונתי, אחר עלמעקב הנ"ל סיום עם .

הרופאהמטפללאשראתקביעתההרכבהתזונתישלהתמיסהבמרשםחתוםשישלח

 לביתהמרקחתלשםניפוק.

הזנהתוךתמיסתמורשיםלרקוח,רוקחשלפיקוחותחתהפועלרוקחעוזראורוקח .5.5

 .ואחראיעלבדיקתאיכותתמיסותההזנהותקינותןורידית

 

 :ורידית-תוךהזנהלמתןתנאים .6

 .6.1 תתקבל ורידית תוך הזנה מתן תחילת על החלטה המטפל הרופא ידי פיעלעל

סטטוסקביעת,לניתע"ידיאטתזונתיתהערכהלאחרביצוע.הרפואיהטיפולעקרונות

תזונתיואישורמיצויחלופותאפשריותלהזנה.

.בלבדבביתחוליםכלליבאשפוזתינתןורידיתתוךההזנהתחילת .6.2

אתלספקיהיהניתןלאכיצפויבובמצבהוראהלהזנהתוךורידיתתינתןע"ירופא .6.3

.העיכולמערכתדרךמאושפזמטופלשלהתזונתייםוצרכי

 

 באשפוזובקהילה:תוךורידיתצוותהזנהתפקידי .7

;פרוטוקולטיפולומעקבקביעת .7.1

של .7.2 ורידיתהתאמה תוך הזנה תמיסת סוגי קביעת בהתאםההזנהמרכיביכולל

 ;למצבושלהמטופל

 ;רבמקצועיצוותליעוץ .7.3

 ;שוטףעלתהליךההזנהמעקב .7.4

החלטתפיעל,בקהילה/החוליםבביתיתייעודבמרפאההמשכימעקבהסדרתקיום .7.5

 ;המבטחהגורם

הסדרתקיום .7.6 אישקשרמקצועי, ניתן אליו לפנותבמקרהיהיהלמטופלולמשפחתו

 ;הצורך

 הדרכתהמטופלומשפחתובכלהקשורלהזנתהמטופל. .7.7



:ורידיתפעולההקשורהלהזנהתוךלכורישוםתיעוד .8

יש .8.1 הסיכוםובמכתבהמטופלברשומתלציין הרפואי/שחרור לאחר מיד מתירש,

 .ורידית-תוךבהזנהמוזןהמטופלהיותאתהאבחנות

כלהטיפולתכניתאתהקובעהמטפלהגורםבחתימת,הרפואיתברשומהלתעדיש .8.2

 .ומעקבביצוע,הוראהמתן

 :ותכלולהרפואיתברשומהתתועדההזנהתכנית .8.3

 .8.3.1 אבחנהשל  ICD-9 99.15 PARENTERAL INFUSION CONCENTATEDרישום

NUTRITION המטופל של האבחנות ובמכתביתחעםברשימת הטיפול לת

השחרור.

 ;המטופלשלהתזונתיהסטטוס .8.3.2
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בסטטוס .8.3.3 בהתחשב ורידית התוך ההזנה למתן להחלטה הרפואיים השיקולים

 .המטופלהתזונתישל

 .ורידיתהתוךההזנהיעדיקביעת .8.3.4

 (.Refeeding syndrome)מחדשהזנהלתסמונתסיכוןהערכת .8.3.5

 .המטופלשללמצבווהתאמתםתזונתיותדרישותוקביעתחישוב .8.3.6

המטבולילמצבוביחסוניפחההתמיסההרכבאמתהת .8.3.7 שלוהטיפולהתרופתי

 .המטופל

מהמועד .8.3.8 יאוחר ולא הרופא ידי על יקבע ההזנה שקית החלפת מועד ציון

 שנקבעע"יהוראותהיצרןאוהרוקחהמכין.

 .8.3.9 הטיפול, להתחלת ההוראה רישום ומרכיביה, התמיסה בהרכבסוג שינוי

 הטיפולוהפסקתטיפול.

המרשםשלהעתקיצורףורידיתהתוךההזנהתכניתשלשינויאוהתחלהבכל .8.3.10

 ;הרפואיתלרשומה

 .הרפואיתברשומהתתועדמעקבהתכנית .8.3.11



 :מעקב .9

 ;וסימניםחיונייםתסמינים .9.1

 ;בדיקותמעבדה .9.2

 ;בהתאםלמצבוהמשתנהשלהמטופלהערכהתזונתיתותכניתטיפולתזונתי .9.3

 ;)משקלוגובה(אנתרופומטרייםמדדיםאחרמעקב .9.4

החלטתצוותובהמשךעלפיהמצב,תהתייצבועדשבועימשקלמעקב:במבוגרים .א

;לפחותאחתפעם)אואורךאמה(גובה.מדידתהזנההתוךורידית

;גדילהעקומותאחרמעקב-בנוסף:בילדים .ב

 ;האשפוזבמהלךאורךומדידת,ראשהיקף,משקלמעקב:בפגים .ג



 :ורידיתתוךלהזנהתמיסותלרקיחתהנחיות .10

הקיימות .10.1 התמיסות סוגי את וקובע המסדיר נוהל יקבע רפואי מוסד או ארגון כל

מביתהמרקחתלרבותצורתכתיבת ישלהזמינן שבו ואתהאופן במוסד, או בארגון

תוךורידית)ישלצייןהרכבמלאעבורהמרשםהרפואיבהתאםלסוגהתמיסהלהזנה

 כלרקיחתתמיסההנעשיתבביתמרקחת(.

הרוקחותאגףלנוהליבהתאםיוכנומרקחתבביתהנרקחותורידיתתוךלהזנהתמיסות .10.2

.הדיןפיועל

הדרכהעבראשר,רוקחידיעלרקתבוצע,מראשהמוכנהלתמיסהמרכיביםהוספת .10.3

כליציבותעלשמירהתוך,ורידיתתוךהזנהלתמיסהרקיחת/בהכנתובקיאמתועדת

 .המוגמרהתכשיראוהגלםחומרייצרןלהנחייתובהתאםבתמיסההמרכיבים
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המרכיביםהוספת ובכללזהמס'שהוספוהמרכיביםשלורישוםבדיקהתוךתתבצע,

.האריזהגביעלכנדרשתוויתוהוספת,תיעודם,אצווהשלהחומרים

נהליםוימצאויכתבווורידיתתוךלהזנהתמיסהברקיחתהעוסקמרקחתביתבכל .10.4

המרכיביםהכנסתסדרכוללהתמיסההכנתאופןאתהמפרטים ,אחסונהתנאי,

.הבריאותמשרדונוהלידיןכללהוראותבהתאם,התהשמדו,השינועהפצתה

ורקאךעשהת,למטופלשהואמכלסוגלהזנהתוךורידיתשלתמיסהמתןאורקיחה .10.5

ולאחרקביעתהרכבהתמיסהורישוםהוראותרופאידיעלשיינתןרפואימרשםפיעל

 .ברשומההרפואיתשלהמטופל

:ויכלולדיןכלהוראותפיעליהיההמתןטרםורידיתתוךלהזנהתמיסהסימון .10.6

 המטופלפרטי המטופלשם: שמימרשםמתקבלכאשר)המטופל.ז.תומספר,

(;המתןולקראת

 ;הרוקחיתההכנהשם

 ;)ורידפריפרי/מרכזי(מתןצורת

 וכמויותהרכב-תכולה; 

 ;הנפחהכללישלההכנה

 ;אצווהמספר

 ;תפוגהתאריך

 נהזההתמיסתמכיןשם(תמיסותהזנהמוכנותלשימושלמתייחסלאRTU;) 

 תמיסותהזנהמוכנותלשימוששםיצרןRTU; 

 תוויותזהירותבמידהונדרש; 

 תנאיאחסוןההכנה. 

 הבריאותמשרדנוהליפיעלרלבנטינוסףמידעכל. 

 .10.7 עם לביתקבלת להחזיר יש ורידית תוך להזנה בתמיסה טיפול להפסקת הוראה

המרקחתאתהתמיסהשלאנעשהבהשימוש.

תאריך .10.8 טיפול, הפסקת )בשל ורידית תוך הזנה תמיסות בהשמדת צורך יש כאשר

  Recallתפוגה, חיבורהחזרה נזקלשקיתבזמן באיכות, פגם באחסוןטעות,מהשוק,

 ,יוחזרוהתמיסותלביתהמרקחתשלהמוסדהרפואיוההשמדהתעשהבהתאםועוד(

 בריאותלתקנות 7 לתקנה )התשנ בפסולת טיפול-העם רפואיים -1997 ז("במוסדות

 רפואיתכנדרש. סולתפפינוי למרכז ויועבר

 :ישלהקפידעל,תוךורידיתמתןוחיבורמטופללהזנה .10.9

 תהליךזיהוימטופל,כמקובלעלפינהליהארגוןאוהמוסד.ביצוע .א

 לבלתנאיאחסוןהתמיסההמופיעיםעלגביהתוויתשלשקיתההזנה.תשומת .ב

 תאריךהתפוגההרשוםעלהתוויתולוודאכיהתמיסהבתוקף.בדיקת .ג

 .ד ההזנהבדיקת שקית עין,שלמות למראית התמיסה ותקינות החיבורים תקינות ,

 לביתהמרקחת.הולהחזירבהבמידהוקייםחששלפגםאיןלהשתמש
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הדורשתקירורמהמקררכשעתייםלפניהשימוש,איןלחמםאתשקיתהזנההוצאת .ה

 תמיסהשהוצאהמהמקררולאנעשהבהשימוש,תוחזרלביתהמרקחת.התמיסה.

 .ו התאמת המטופלבדיקת ברשומת המרשם הוראות עם התמיסה תוךמרכיבי

 .התייחסותלמיקוםמתןהתמיסה)ורידמרכזי/פריפרי(

ובכללהתמיסהחיבורלאחרהמטופללתגובותלבלשיםישהתמיסהחיבורלאחר .ז

זה חום, פריחה, גרד, סחרחורת, רעהכלליתהרגשהצמרמורת, לזיהוםסימנים,

 .ועודהצנתרבאזורכאב,הפרשה,אודםכגוןהצנתר

 

:ורידית-תוךהזנהבמהלךתרופותמתן .11

 

 .תרופותמתןלצורךההזנהבתמיסתלהשתמשאין,ככלל .11.1

ההזנהתמיסתבתוךתרופותלשילוברפואיתהצדקהקיימתבהםבמקרים .11.2 הדבריבוצע,

פיועלבטוחההינהלתמיסההתרופההוספתכיותיעדבדקאשררוקחבאישוררק

 .היצרןהוראות

זה.חוזרההוספהתתבצעאךורקבביתהמרקחתעלפיכלדיןובכפוףלהוראות .11.3

ורידיתהתוךההזנהלתמיסתתכשירהוספתכלככלל .11.4 בתנאיםהמרקחתבביתתתבצע,

 .המנהלשקבעכפינאותים

,מורשהרוקחי"עתתבצע,RTUלתמיסתאחרתוסףכלאוקורטויסודותויטמיניםהוספת .11.5

 .ברשומהותתועד,המרקחתבבית

 המרקחתביתכאשר קליניוסגור, צורך ויסודותויטמיניםכגוןמרכיביםהוספתלעולה

אלקטרוליטיםולאקורט בהוראתרופאקבועיםבמינוניםהנרשמים, , ההוספהתתאפשר

 .הרפואיהצוותידיעל,למטופלשנופקהלתמיסה

המרקחתביתרוקחעםבהתייעצותתעשהממנוחריגהוכל,פנימיבנוהליעוגןזההליך

 .עתבכל



 :טיפולירצף .12

המטופלשחרורטרםלוודאהרפואיהמוסדבאחריות .12.1 תוךהזנהבטיפולהמשכיותקיום

 .הקולטהמוסד/החוליםקופתמטעםמתאםגורםבקהילה,באמצעותורידית

בביתייעודיתמעקבכמרפאתתוגדרורידיתתוךהזנהמטופליאחרמעקבמרפאת .12.2

 .בקהילה/החולים

ומשפחתוהמטופלעםמלאיםתקשרותהפרטימצוייםהמעקבבמרפאתכילוודאיש .12.3

למקרי לדוגמה)המטופלעםמידיקשריצירתהמחייבמקרהולכלחירום :Recallשל

 (.תמיסה

בשנתחודשיםלשלושהאחתלפחות-בקהילה/החוליםביתבמרפאתהמעקבתדירות .12.4

 .השנייהמהשנההחלשנהלחציאחתולפחותהראשונהההזנה

.תדירותהמעקבלתינוקותולילדיםתקבעבהתאמהאישית .12.5



 

7 

 

םמטעמכיםמוסמםמיגורלמנותקהילהובבאשפוזיםהרפואיותהמוסדבאחריות .12.6

בנושאיםהעיקריהמטפלאו/ומשפחתובניואתהמטופלאתוללמדלהדריךםשתפקיד

 הבאים:

 .במשאבהשימושומהעירויוניתוקהתחברות:במערכתההזנההשימושאופן .א

.ןנלפתרווהדרכיםנפוצותבעיות .ב

 שריים.טיפולבתמיסות,מניעתזיהומים,מידעעלסיבוכיםאפ .ג

 .ד לאספקת הסדרים ההזנה, קשרתמיסות פרטי כולל נוספים, ושירותים הזנה ציוד,

 חברתהסיעודהביתיתהמעורבת.שלמעודכנים

לכךאישורוקייםבקהילהקיימים,ח"מביההנדרשיםוהתוספיםהתמיסהסוגכילוודאיש .12.7

.הקולטהמוסדשלהרפואיתמההנהלה

יצורף,(לקהילהמאשפוז/אשפוזמקהילהל)השוניםהמוסדותביןמטופלשלהעברהבכל .12.8

 .וסיעודיתזונתי,רפואיסיכוםהכוללשחרורמכתב

 

 עודבמכתבהשחרור:ית .13

יכלולהנחיותלהמשךטיפולומעקב,אםהמטופלממשיךלקבלהזנהתוךורידיתהמכתב .13.1

 אואםקיימותהנחיותלאחרהפסקתההזנההתוךורידית.

 .13.2 המשחררתהמחלקהעםהתקשרותפרטייצוינובמכתב בקהילה הקשר כמפורטוגורם

 .הצורךבמקרההתייעצותלצורך,בחוזרזה

 

 איכותבקרת .14

 .בקהילהורידיתתוךבהזנההמוזניםהמטופליםשלוהשוטףהעדכנימידעהאתלרכזיש

רפואימוסדכלעל .14.1 המטופליםאודותומפורטעדכנימידעולתעדלרכזבקהילה

ורידית.תוךהזנההמקבלים

:הקמתמסדנתוניהזנהתוךורידית)רשם(בקהילה .14.2

הזנה נתוני מסד ינהלו החולים רשם(,ורידית-תוךקופות אחר)להלן: מעקב שיאפשר

מטופליםהמקבליםהזנהתוךורידית,מעקבותוצאות.מסדזהירכזנתוניםעלכלההזנות

 התוךורידיותבישראלבמסגרתהקהילה.

המידע-קופתיורידיתתוךהזנהרשםהקמתעם .14.3 פייועבר על הבריאות למשרד

החולה.זכויותחוקעלשמירהתוך,דרישה

במסגרתבקרותמינהלהרפואה.מעתלעתייבדקקיוםהנחיותאלו



הואילולהעבירתוכןחוזרזהלידיעתכלהנוגעיםבדברבמוסדכם.



בברכה,



ד"רורדעזרא

רפואההראשמינהל 



שרהבריאות:העתק

הכלליהמנהל
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הכללילמנהלהמשנה

מורחבתהנהלה

ל.ה.צ–ר"קרפ

הסוהרבתישרות–ר"קרפ

ישראלמשטרת–ר"קרפ

הבריאותמשרד–תקציביםאגף,הבריאותרכז

הרפואיתההסתדרותר"יו

הרפואיתההסתדרות–מדעיתמועצהר"יו

ברפואהסיכוניםלניהולהחברהל"מנכ

והאוניברסיטאיהלאומיהספריםבית

המדינהארכיון

ענבלחברתל"מנכ



14051916סימוכין:
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