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, לאםשהוכן בעבודת מטה משולבת של הסיעוד בבריאות הציבור והמחלקה , את הנוהללכם  להעבירמתכבד  הנני

כלפי  , לגיל שש ועדהנוהל מייצג את הסטנדרט המקצועי של מתן השירות המונע מגיל לידה . לילד ולמתבגר
 . ובכוח האדם בשנים האחרונות התקציביותוהמגבלות  הנתונים

 
:שנערכו בנוהל הםהעיקריים השינויים  

י רופא מגיל שלושה חודשים לגיל חודשיים באופן שהבדיקה תתבצע בעת "הקדמת מועד הבדיקה הראשונה ע.  1
.הגעת התינוק לקבלת חיסון       

.י רופא ואחות"הקטנת מספר בדיקות התינוקות והפעוטות ע. 2  
 

היה לבצע הנוהל יתכן כי בחלק מטיפות החלב לא ניתן י, לאור השחיקה בתקציב הפעלת השירות המונע   
.במלואו  

 
בהם מספר התינוקות ביחס למספר משרות האחיות הוא , "טיפת חלב"הנחייתי היא כי בתחנות , כהוראת שעה

: לפעול על פי סדר העדיפויות כדלקמן) תינוקות 100משרה מלאה לאחות על ( 1:100יותר מאשר 
. מתן חיסונים באופן מלא על פי תוכנית החיסונים.  1
ע בדיקות סינון תוך מתן קדימות לילדים בסיכון  ביצו.  2
 .ייזום והשתתפות  בפעילות בריאות קהילתית.  3
 

. חשוב להזכיר כי   הדרכת מטופלים היא חלק בלתי נפרד מכל פעילות בטיפת חלב
 

. 1995משנת  15/95'  נוהל זה מחליף את הנוהל הקודם מס  
 

.  לימים טובים יותר נקווה
. העושים את מלאכתם אמונה בתנאים כה קשים ולרופאיםמביע את מלוא הערכתי לאחיות  זו אני ובהזדמנות

 
 

, בברכה
 
 
 

אלכס לבנטל  ר"ד
שרותי בריאות הציבור  ראש
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חלב -נוהל לטיפול מונע בתינוק ובפעוט בתחנות טיפות

  )בתחנות לבריאות המשפחה(

  

  

   תפוצה

  צ"מנהלי המחלקות המקצועיות בשירותי בריה

  ות בלשכות הבריאותנפהו המחוזות רופאי

   מחוזיות ונפתיות בלשכות הבריאותמפקחותאחיות 

  )מאוחדתלאומית ו, מכבי, שירותי בריאות כללית(מנהלי קופות החולים 

  )לאומית ומאוחדת, מכבי, שירותי בריאות כללית(מנהלות שירותי הסיעוד בקהילה בקופות החולים 

  אביב-מנהלי שירותי הבריאות בעיריות  ירושלים ותל

   אביב-מנהלות שירותי הסיעוד בקהילה בעיריות ירושלים ותל

  י תחום אם ילד בלשכות הבריאותאחיות מרכזרופאים ו
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  כללי.1

  .בדגש על התפתחותם וגדילתם, ילדים זקוקים למעקב בריאותי מיום לידתם

של ילדים בגיל הרך הינו ) שכלית וחברתית, נפשית, שפתית, מוטורית(מצב הבריאות וההתפתחות 

  .בעל השלכות משמעותיות לעתידם ותפקודם כבני אדם בוגרים

מאפשר מתן הדרכה , לילדים ולמשפחותיהם, מין וסדירנגיש ז, אוניברסלי, שירות בריאות מונע

או שיקום /ביצוע בדיקות לאיתור בעיות בריאות למען טיפול ו, ויעוץ הולמים לצורכי הילדים

  .ומתן חיסונים למניעת מחלות, מוקדמים ככל האפשר

  .השירות המונע הינו יחודי וניתן במסגרות יעודיות

  
  מטרה . 2

  .רגשית וחברתית של הילדים במשפחותיהם, שכלית, ופניתקידום ושמירת בריאותם הג

  .  מניעת מחלות וסטיות ממצב בריאות תקין2.1    

  .או שיקום מוקדם ככל האפשר/  גילוי מוקדם של ליקויים שיאפשר טיפול ו2.2    

  .   פיתוח התנהגויות מקדמות בריאות בקרב הילדים ומשפחותיהם2.3    

ריאותיים של כלל הילדים ברמה אזורית וארצית לשם יזום וידוע גורמי  קביעת הצרכים הב2.4    

  .בריאות חינוך ורווחה  על הצורך  בתכנון שרותים

  

   עקרונות. 3

  .מומלץ מהימים הראשונים לחייו, החולים-הטיפול המונע יחל בסמוך לשחרור הילוד מבית 3.1

 םומה ועל נתונים סובייקטיביי אומדן מצב התינוק יתבסס על ראיון ובדיקה בהתאם לרש3.2

  .שיתקבלו מדווח ההורים

  .בית-יחלב והן בביקור-  המפגשים עם המשפחה יערכו הן בטיפת3.3

  . המפגשים בתחנה יערכו על פי מועדים  שיקבעו עם המשפחה ובהתאמה לנוהל3.4

ריאות ילדים במצבי ב, פעוטות וילדים בקבוצות סיכון/ דגש מיוחד יינתן לזיהוי תינוקות3.5

תינוקות עם מומים , פגים: מצבים אלה כוללים בעיקר. חריגים ובמהלך הטיפול בהם

תדריך לאיתור תינוקות עם גורמי סיכון "בהתאם ל (תתינוקות  בסיכון לחירשו, מולדים

תדריך לזיהוי ילדים בסיכון "בהתאם  ל(ילדים  בסיכון לאלימות והזנחה ,  )2003" לחרשות

, לאלימות, ילד- הורים בסיכון לקשר אם/הורה, וכן, דים חולים כרונייםויל ). 1996לאלימות 

  .אמהות בסיכון לדיכאון אחרי לידה ומשפחות בהדרה ובעוני, עם ליקוי תפקודי
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סיכום ,  לסיכום המפגש הקודםתהתייחסו,  בכל מפגש  יש לצין את מטרות המפגש3.6

 תוך התייחסות, וכל זאת, והמלצות המפגש הנוכחי ומטרות המפגש הבא

  .שאלות עכשוויים של ההורה/רצונות/לצרכים

 תוך התאמה לערכים ולתרבות של ץהילד יש להנחות ולייע/ במהלך המפגשים עם המשפחה3.7

  .ושמירה על כבודם ופרטיותם, המטופלים

  המעקב והתוצאות ד הקפדה על מעקב  אחר תוצאות הבדיקות אליהן מופנה הילד ותיעו3.8

  .תברשומת הבריאו

 הדרכה להורים בנושאי חינוך לבריאות וקידום בריאות תיעשה הן ברמה הפרטנית והן 3.9

  .ה האוכלוסיייברמה הקבוצתית בהתאם למאפיינ

בשיתוף , תיעשה ברמת הקהילה,  פעילות לקידום בריאותם והתפתחותם של  ילדים3.10

  .  הרשות המקומית ושירותים אחרים המטפלים בגיל הרך

  
   אוכלוסיית היעד-משתמשים .4

  . שנים6הורים וילדיהם מלידה עד גיל /הורה
  
  נוהלחלות ה. 5

   ). תחנות לבריאות המשפחה(חלב - ורופאים העובדים בתחנות טיפותאחיות 
  
   ביסוס משפטי. 6 

  .1994, חוק ביטוח בריאות ממלכתי
  

   השיטה.7
, )שה ההרהבהמשך לטיפול בא(התינוק והפעוט ,  ניטור מצב הבריאות של  הילוד 7.1

  .אומדן פיזיקלי ובדיקות יזומות ומתוכננות כמפורט בנוהל  זה, באמצעות ראיון
  .פעוטות בסיכון לבעיות בריאות/איתור תינוקות 7.2

, קידומו, לצורך הכרת הילד, כיחידים וכקבוצות, מתן הדרכה להורים ולמטפלים בילדים 7.3

 .ומתן מענה לצרכיו הבריאותיים

ול ושיקום על סמך ממצאי הבדיקות ושיקול דעת של הצוות טיפ,  ייעוץ והפניה לאבחון 7.4

 .ההפניה תתועד הן ברשומת התחנה והן בטופס הניתן להורה. המקצועי

 .מעקב  אחר ביצוע ההמלצות ותיעוד ההפניות ותוצאותיהן 7.5

 .ניהול רשומת בריאות לכל תינוק ופעוט 7.6

 מנת לקבוע סדר עדיפויות קהילתית ולאומית  על, ריכוז נתונים בריאותיים ברמה איזורית 7.7

 .ומתן דגשים בטיפול המונע באופן מעודכן ובהתאם לצורך
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 :בטיפת חלב יתבצעו הפעילויות הבאות במסגרת הטיפול השיגרתי בתינוק ובפעוט 7.8

 בהתאם לתוכנית  של משרד הבריאות ועל פי הנחיות והחיסונים יינתנ: חיסונים 7.8.1

  ". תדריך חיסונים"המתעדכנות מעת לעת של 

אין צורך באישור רפואי ובבדיקת רופא לפני מתן חיסוני שגרה אלא במקרים 

  .מיוחדים כפי שמפורט בתדריך החיסונים

  "תדריך להזנת התינוק  הבריא והפעוט בישראל" ההנחיות תינתנה על פי ה- תזונה     7.8.2         

   חודשים ההזנה המועדפת היא 6עד גיל : ההמלצות  העיקריות. 2003,                       המעודכן

  ).תרכובות מזון לתינוקות(ל "במידה    והתינוק אינו  יונק יש לתת תמ.                       הנקה

בהרכבת התפריט יש .  חודשים יועשר תפריטו של התינוק בהתאם להנחיות6מגיל 

  ).מכל קבוצות המזון(לכלול מגוון מזונות 

 כשגרה לתינוק מתחילת A+Dכל הורה למתן ויטמינים  יש להנחות -וויטמינים  7.8.3

 יחידות 400 היא Dמנה יומית של ויטמין . החודש השני לחייו ועד גיל שנה

 יחידות 1000 היא   Aהמנה  היומית של ויטמין ). ם  מיקרו גר10(בינלאומיות 

  .הויטמינים מופיעים יחד בבקבוקון ). ם מיקרו גר375( בינלאומיות 

 יש להנחות כל הורה למתן  תכשיר ברזל לתינוקו מתום החודש הרביעי -ברזל  7.8.4

המינון  ). 1999" תדריך למתן תוסף ברזל לתינוקות"בהתאם ל(לחייו ועד גיל שנה 

ג  ליממה " מ15- חודשים ו6ג ברזל אלמנטלי ליממה עד גיל " מ7המומלץ הוא 

  .מתחילת החודש השביעי ועד גיל שנה

יש לוודא מתן ברזל החל מתום החודש השני )  להריון37מתחת לשבוע (לפגים 

המנה ההתחלתית תהיה על פי ההמלצה במכתב . לחיים ולהמשיך עד גיל שנה

  . חודשים המינון המומלץ בהתאם לכתוב לעיל4החל מגיל . השחרור של הפג

  שיניים גם הן משחות ה.  בישראל מופלרתהמערכת מי השתיי,   ככלל:פלואוריד     7.8.5              

  יש להנחות הורים לתת תוספי פלואוריד רק לילדים בקבוצות .                             מכילות פלואוריד

  בהתאם לחוזר  (                            סיכון לעששת בהמלצת הרופא המטפל או רופא השיניים 

 ").2000המלצות למתן פלואוריד                             "
   האחות תנחה כל הורה לביצוע ספירת דם לתינוקו - בדיקת המוגלובין והמטוקריט     7.8.6               

  .            חודש9-12                           בגיל 

  לה הפיזית תיעשה על פי עקומות הגדילה המעודכנות  הערכת הגדי- הערכת גדילה     7.8.7              

  במועדים המומלצים בנוהל , ברשומת הבריאות של הילד) 2003לשנת                            (
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  ).2003" תדריך לביצוע הערכת מצב תזונתי"בהתאם  ל(                            ושיקול דעת האחות 

)  מדרגות ההתפתחות(ערכה הנידרשת  תיעשה בהתאם לה-הערכת התפתחות 7.8.8

ובעזרת השימוש בערכת , ברשומת בריאות הילד ועל פי שיקול דעת האחות

 .ההתפתחות
תדריך לביצוע הערכת ("יש לבצע הערכת התפתחות על פי תדריכים מפורטים 

 שנים בתחנה לבריאות 5תדריך לטיפול בפעוט בגיל " ו1994" התפתחות הילד

  ). 1995,)טיפת חלב(המשפחה 

  :  כל בדיקה רפואית תכלול.   תיערך במועדים המצוינים בטבלה המצורפת-בדיקת רופא 7.8.9

   התפתחותית להערכת מצבו -בדיקה גופנית כללית ובדיקה נוירולוגית,                      קבלת אנמנזה

  ,  יקות רופא נוספותבד. על פי הסעיפים השונים ברשומת הבריאות,                      ההתפתחותי של הילד

  .                     תקבענה על ידי הצוות הבריאותי על סמך ממצאי בדיקה ועל סמך שיקול דעת מקצועי

   חודשים לכלל 7-9בדיקת סינון לשמיעה מתבצעת בגיל - תקשורת/בדיקת שמיעה     7.8.10     

  תינוקות בקבוצות ). 2004" נוקותתדריך בדיקת סינון שמיעה  לתי"על פי (             התינוקות 

  תדריך לאיתור תינוקות עם "בהתאם ל(             סיכון יופנו לאבחון מיד עם קבלתם לתחנה 

  ).2003"              גורמי סיכון לחרשות

    בדיקת תקשורת מתבצעת בגיל שנתיים עד שנתיים וחצי לכל הילדים דוברי עברית 

עות השימוש בערכה המתאימה ובהתאם להנחיות הבדיקה תיערך באמצ.   וערבית

  לפעוטות בני ) דיבור ושמיעה, שפה(תדריך לבדיקת סיכון לאיתור הפרעות בתקשורת ("

  ) .שנים2 -   2  ½ 

  בדיקה    . 1:  בדיקת סינון לראיה תבוצע באחת משתי השיטות הבאות– בדיקת ראיה     7.8.11    

  בדיקת ראיה . 2או ,  חודשים עד שנתיים וחצי9מהירה בגיל             בשיטה של רטינוסקופיה 

  בדיקת סינון לראיה לכלל. בגיל  שלוש עד שלוש וחצי שנים,             באמצעות לוח סנלן

  בדיקת ראיה באמצעות לוח סנלן . ( שנים באמצעות לוח סנלן6 -5            הילדים תיערך בגיל 

  ).               1983"  לביצוע בדיקות ראיה לילדיםתדריך"            תיערך בהתאם ל

    ההדרכה תינתן דרך שגרה בהתאם לגיל הילד ולקצב התפתחותו בכל     - הדרכת הורים     7.8.12    

 .או קבוצתי על פי תכנון מוקדם/באופן פרטני ו,      פגישה ובצורה יזומה
  ).מטפלות/גננות( בטיפול בגיל הרך      ברמה קהילתית תתבצע הדרכה לעוסקים7.8.13    
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  .     הדרכה ספציפית תינתן להורי ילדים עם צרכים מיוחדים7.8.14    

וכן בחומרי "  שנים0-6מדריך להעשרת הילד בגיל הרך "כבסיס להדרכה יש להשתמש ב

הסברה והמחשה להורים שהופקו על ידי המחלקה לחינוך וקידום בריאות במשרד 

או /או בן משפחה אחר ו/ו, י להרחיב את מתן ההדרכה גם לאבותרצו. הבריאות

  . מטפלת קבועה

  :תחומים מרכזיים בהדרכה

  )מדריך להעשרת הילד בגיל הרך מלידה עד גיל שש שנים(התפתחות הילד   .א

 .וגדילת הילד") תזונת התינוק הבריא"התדריך ל(תזונת התינוק הבריא   .ב

 ").טיפ טיפת בטיחות"תוכנית (בטיחות   .ג

 )חוברת תדריך הנקה(קה הנ  .ד

 בריאות השן  .ה

 תדריך למניעת התפשטות מחלות מדבקות במעונות                                  (מניעת מחלות מדבקות   .ו
 ).משרד הבריאות המחלקה לחינוך לבריאות.           ובמוסדות לילדים בגל הרך

 .ן הבאמניעת מומים מולדים והמלצה ללקיחת חומצה פולית לפני ההריו  .ז

 תנוחת התינוק  .ח

  )L.D.A)  Activities of daily living  .ט

  . יעשה לכל משפחה לאחר לידה ראשונה ובקורים נוספים בהתאם לצורך- בית-ביקור   7.8.15

         פעילות יזומה לקידום התפתחותם של ילדים תיעשה גם בשילוב עם שירותים 

  .       אחרים  בתחנה ומחוץ לתחנה
  

  ווח  רישום ודי.  8
כל הכתוב להלן תקף לגבי כל (חובה לרשום הנתונים האישיים בדייקנות ובקפידה כדלהלן 

  ):צורת רישום ידנית או אלקטרונית

אם היה מטופל . ה יפתח למטופל בביקורו הראשון בטיפת חלב/כרטיס בריאות של ילד 8.1

ון בתחנה ממוחשבת ייפתח גילי(בתחנה אחרת ידרש הכרטיס ממקום הטיפול הקודם 

 .).ז.אלקטרוני על פי ת
  ההריון והלידה ופרטים , משפחתו וסביבתו, בכרטיס בריאות הילד יירשמו נתונים על הילד

  .רלוונטים נוספים
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וכל , בכל  ביקור של הילד ירשמו בכרטיס כל ממצאי הבדיקה כולל פרטים אנמנסטיים 8.2

  ).'הדרכה וכו, ת גדילההערכ, חיסונים, בדיקות(הפעולות שנעשו על ידי הצוות הבריאותי 

 .לכל ילד ובו ירשמו באופן שוטף כל נתוני מעקב הגדילה) כחול(כרטיס אישי לילד  8.3

ובו נרשם מתן החיסון הראשון נגד דלקת ,  לכל ילד בבית החוליםן נית- פנקס חיסונים אישי 8.4

 זה בכרטיס.  ותת תריסיות P.K.Uביצוע בדיקות ,  וכן.  על ידי נותן החיסון Bכבד נגיפית 

  .ירשמו באופן שוטף החיסונים אותם יקבל הילד

  .יש להנחות את ההורים לשמור את פנקס החיסונים האישי של ילדם ברשותם באופן קבוע

  .בכל רישום בכרטיס הבריאות ירשם מועד הרישום שם הרושם וחתימתו:  הערה

  .יש להקפיד על כתב יד ברור כולל  מונחים לועזיים

י העברת קו בעט על גבי הכתוב "טעויות ניתן לתקן ע). של בטיפקסלמ(אין למחוק טעויות 

את שם הרושם ואת תאריך " מחוק"ומעליו לרשום את המילה , באופן שניתן יהיה לקראו

ברשומה אלקטרונית יש בזמן ביצוע המחיקה לפרט סיבת המחיקה במסך עדכון . השינוי

  .הנתונים

  :רשומות אחרות לשימוש התחנה 8.5

  . נתונים על ביצוע הפעילויות ותוצאותיהן על פי גיל ובהתאם לנוהלרשומון ריכוז 8.5.1

 .לרישום תנועת כל המטופלים לפי סדר קבלתם לטיפת חלב)  יומן( רגיסטר  8.5.2

דווחים על פי דרישת , על פעילויות התחנה, חודשיים ושנתיים, דווחים תקופתיים 8.5.3

  .משרד הבריאות והפיקוח הסיעודי

  

  



  חלב –מועדי הביקורים ופירוט הפעילויות בטיפת 
  
  

  הערכת גדילה         
הדרכת המועדים המומלצים (הגיל) 

 הורים
בדיקות חיסונים*

 ראיה**
בדיקות 
  שמיעה/
 תקשורת

הערכת 
 התפתחות

הפניה 
 לספירת דם 

אורך/ שקילה בדיקת רופא
 גובה

היקף 
 ראש

ביקור 
בית 

מתוכנן
*** 

  X    Xשבועות 2 –לידה  1
 
 

 XX X X 

  X  XX X   ח' XX 1שבועות 4-6 2
  XX X חודשים X 2     ח'X 2  Xשבועות 8-10 3
  X  XX X     ח' X  X4שבועות 18-20 4
  X  XX X     ח' X  X6שבועות 26-28 5
 Xשבועות 31-40 6

X 

  9-7שמיעה 
 חודשים

X X9-12 
 חודש

  XX X חודשים 9

  X  XX X   ח' X X 12שבועות (שנה) 48-58 7
  XX X שנה וחצי X  ח' XX  18חודש 19 -18 8
  שנה) 2½   – 2חודש (24-30 9

 
X X 24 'תקשורתח  

 שנים 2-2.5 
X  שנתיים

 וחצי
XX   

   X X   X  XXשנה) 3½  -3חודש (  36-42 10
חמש וחצי  X X   Xשנים) 5-6חודשים ( 60-72 11

 שנים
XX   

  םחיסונים יעשו בהתאם לעדכונים קיימי  *
 קיימות שתי אופציות לבדיקת סינון לליקויי ראיה כנזכר בתוכן הנוהל  **

  בלידת ילד ראשון יעשה ביקור בית/ ביקורים נוספים בהתאם לצורך  ***
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