חוזר מינהל הסיעוד
משרד הבריאות

כ"ז באלול ,התשע"ז
 18ספטמבר 2017
אסמכתא99260617 :
מס'127/17 :

נושא:

החלטה על מתן חמצן והפסקתו למטופל מבוגר באשפוז באמצעות
מערכות זרימה נמוכה.

מטרת החוזר:
מנכ"ל משרד הבריאות ,בהמלצת הוועדה המייעצת לפעולות חריגות ,התיר לאחיות
מוסמכות ,לבצע את הפעולה המפורטת בחוזר זה כפעולת סיעוד.
מצורפת הנחיה מקצועית שמטרתה להבטיח יישום הפעולה.
פירוט ההנחיה:
 .1החלטה על מתן חמצן והפסקתו למטופל מבוגר באשפוז באמצעות מערכות זרימה
נמוכה ,היא פעולת סיעוד בסמכות אחות מוסמכת.
 .2הפעולה תיעשה בהתאם לנהלים ולכללי הבטיחות הנהוגים במוסד הרפואי ,ובהתאם
לכללים אותם קבעה הוועדה המייעצת לפעולות חריגות.
 .3סייגים לביצוע הפעולה:
 .3.1מטופלים עם  HYPOXEMIAכרונית ידועה (מחלת ריאות כרונית).
 .3.2הוראה למתן חמצן שניתנה ע"י רופא ,תופסק רק על ידי רופא.
 .4אחריות ליישום:

מנהלות הסיעוד במוסדות הרפואה.

 .5תאריך החלה:

מידי.

 .6תאריך בקרה:

אוקטובר .2018
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חוזר מינהל הסיעוד
משרד הבריאות

 .7קישור לחוזרים:

חוזר מינהל הסיעוד (מס'  )128/17בנושא "מתן חמצן ואינהלציה של
 VENTOLINו AEROVENT -למטופלים עם קוצר נשימה,
הידועים כסובלים מאסטמה או מחלת ריאות כרונית וידועים
כמטופלים במרחיבי סמפונות".
חוזר מינהל הסיעוד (מס'  )104/14בנושא "מתן היתר לביצוע
פעולות סיעוד ופעולות חריגות המתווספות מעת לעת למסגרת
עיסוקן של אחיות מוסמכות".

ב ב ר כ ה,

דר' שושי גולדברג
אחות ראשית ארצית
וראש מינהל הסיעוד
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רשימת תפוצה:
המנהל הכללי
המשנה למנהל הכללי
ראש מינהל הרפואה
ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
יו"ר הסתדרות האחים והאחיות בישראל
ממונות ארציות על יישום סטנדרטים (האגף לרפואה כללית ,קהילה ,גריאטריה,
פסיכיאטריה)
מפקחת ארצית בריאות הציבור
מנהלת תחום היערכות רפואה בקהילה ותכנון פריסת כוח אדם בשעת חירום
מרכזת תחום אקרדיטציה  ,JCIמשרד הבריאות
מנהלי בתי חולים
מנהלי קופות חולים
קרפ"ר – צה"ל
קרפ"ר – שירות בתי הסוהר
קרפ"ר – משטרת ישראל
מפקחות מחוזיות ונפתיות לשכות בריאות
מנהלות סיעוד קופות חולים
מנהלות סיעוד בתי חולים כלליים
מנהלות סיעוד בתי חולים שיקומיים וגריאטריים
מנהלות סיעוד בתי חולים פסיכיאטרים
מנהלות סיעוד בתי אבות
אחיות ראשיות משרד העבודה והרווחה
ראשי חוג לסיעוד
מנהלות בתי ספר לסיעוד
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