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 )במענה נא ציינו מספרנו(
 לכבוד

 מנהלי ואחיות מעונות יום שיקומיים

 
 

 רולוגי במעון יום שיקומיוינוהל התנהלות במקרה חירום נהנדון : 
 

 מתייחס לפעוטות עם מחלה פרכוסית ידועה.נוהל זה 

 

 מסמך רפואי

 ט למעון יום שיקומי, נדרש מכתב רפואי מפורט לגבי מצב מחלת הפרכוסיםכחלק מהליך קבלתו של הפעו

הנחיות טיפוליות בשגרה ובמצבי חירום הצפויים  ובו ,מעודכן מדי שנה, או במידה ויש שינוי במצבו של הפעוטו

 במעון. 

כזת תחום יש להעביר הנחיות אלו לאחות המעון. במידה ואין במעון אחות, יש להעביר את המסמך לאחות מר

 במשרד הבריאות.

 יש לתייק בתיק אישור הורים למתן טיפול תרופתי לפי המצב.

 

 הדרכה לצוות

 הגורם המקצועי המטפל בו.אחות המעון, או לקבל הדרכה על מחלתו של הפעוט ע"י  המעון על צוות

סבר על ההדרכה תכלול: הסבר על מהות המחלה, הטיפול התומך והתרופתי בשגרה ובחירום, כמו גם ה

 תופעות הלוואי הצפויות.

 

 הספקת תרופות למעון

 .את  באחריות המשפחה לספק את הטיפול הנדרש לשעות שהותו של הפעוט במעון, כולל הטיפול בחירום

, והמינון הנדרש. באחריות המשפחה לדאוג הפעוטבאריזה המקורית, עם ציון שמו של  יש לספקהתרופות 

 לחידוש המלאי לפי הצורך.

 ן לשמור את התרופות במקום סגור והרחק מהישג ידם של הפעוטות.וות המעבאחרי 

 דורש צורת מתן חודרני )ראה נספח תרופות(. שאינועל פי מדיניות משרד הבריאות יש לתעדף טיפול  הערה:

 

 התנהלות כללית

 העסקת אחות במעון השיקומי:  .1

  ה דרישה להעסקת אחות במעון זה.הימצאות פעוט עם מחלה פרכוסית בלתי נשלטת מהוו א.        

 כמקובל לקבלת האישור., ניתן לפנות הפעוט זכאי לליווי בהסעה. ב.        

mailto:hadar.yardeni@moh.gov.il
mailto:Medical.directorate@moh.gov.il


 

 המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו
 משרד הבריאות

 1176ת.ד. , 39רחוב ירמיהו 
 9101002ירושלים 

hadar.yardeni@moh.gov.il 
 02-6474839: פקס 02-5080434/5: טלפון

Department of child development & rehabilitation  
Ministry of Health 
39 Yirmiyahu St., P.O.B 1176 
9101002 Jerusalem 
hadar.yardeni@moh.gov.il 
Tel: 02-5080434/5 Fax: 02-6474839 

 

 נשלטת:מאוזנת ופרכוסית  מחלהעם  פעוטבמקרה של  . 2

 יש לשאוף כי הטיפול התרופתי הקבוע יינתן בבית ע"י ההורים ובאחריותם. לציין כי ברוב המקרים      א.  

 הטיפול התרופתי ניתן בשתי מנות ביום, ולכן אפשרי                  

 לקבל מרשם , יש ונדרשת מנה נוספת, באמצע היום, במהלך שעות שהות הפעוט במעוןבמקרה ב.              

 תקין ומעודכן מהרופא, ואישור למתן התרופה מההורים.                  

 :פרכוס אקוטי-במקרה של מצב חירום . 3

 יש לדווח להורים, לתעד בתיק הפעוט את האירוע ולהישאר בקשר עם ההורים עד לסיומו. .א  

 יש לתעד בתיק הפעוט את הפרכוס: אופיו, משכו והטיפול שנתן. ב.  

לשמור על מנח הפעוט עם פנים כלפי מטה ולצד,     -למלא אחרי הוראות הרופא בדגש סביבתייש  ג.

 להרחיק חפצים חדים מסביבתו ולהימנע מפתיחת הפה בכוח, הכנסת חפץ לפה, התזת מים, וכ"ד.

 לתת את הטיפולדקות, או לפי הוראות הרופא המטפל, יש  5במידה והפרכוס אורך יותר מ  ד.

 .בהתאם למצוין בתיק הפעוטלהפסקת הפרכוס התרופתי 

 ת( לטיפול שניתן במעון, יש לקרואדקו 10ותר מ במקרה של פרכוס חריג, או חוסר תגובה )במשך י . 4

 ההצלה. לכוחות

 

 נספח תרופות קיימות

)אם כי במינונים הניתנים לפי משקל/גיל  שתי התרופות ממשפחת הווליום  ולכן יש לשים לב למצב הנשימה

 בתכשירים המוכנים לשימוש מידי הסיכון לדיכוי נשימה אינו גדול(:

1. BUCCOLAM - הזלפה לצד הפנימי של הלחי, ללא צורך בפתיחת הפה בכוח, באמצעות ן בתכשיר הנית

פעם אחת בלבד. בו תכשיר זה מגיע במינונים קבועים וארוז מראש. יש להשתמש  .ללא מחטדק מזרק 

 חודשים! 6אין לתת מתחת לגיל 

צע חוקן אחד תכשיר הניתן באמצעות חוקן. התכשיר מגיע במינונים קבועים. יש לב –חוקן סטזוליד  . 2

 בלבד. 

 
 ב ב ר כ ה ,

   
 ד"ר הדר ירדני                         ר עדינה יוסף "ד                 

 מנהלת המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו                                   נוירולוגית ילדים                 

 לילדהמחלקה לאם ו                  

 

 ורד עזרא, ראש חטיבת הרפואה ד"ר העתק:
 משרד הרווחה  ,האגף לקהילה מינהל מוגבלויות,מנהל השירות לילדים ומתבגריםמר נחום עידו,  

משרד העבודה, הרווחה והשירותים ,שירות ילדים ומתבגרים,עו"ס מנהלת תוכן גיל הרך,דינה בן לביאגב'  

 החברתיים 

 מפקחות מחוזיות, משרד הרווחה  
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