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 כ"ז באלול, התשע"ז
 2017ספטמבר  18

 99356917אסמכתא: 
 130/17': מס

              
 סמכויות אחות מומחית קלינית בכאב נושא:          

 
 :  מטרת החוזר

 
תיר לאחיות מנכ"ל משרד הבריאות, בהמלצת הוועדה המייעצת לפעולות חריגות, ה

 מומחיות קליניות בכאב, לבצע את הפעולות המפורטות בחוזר זה כפעולות סיעוד.
 

  עית שמטרתה להבטיח יישום הפעולות.מצורפת הנחיה מקצו
 

 :   פירוט ההנחיה
 

לאחות הן פעולות סיעוד המותרות  המצורפת בזאתהפעולות המפורטות בטבלה  .1
 מומחית קלינית בכאב. 

 

הנהוגים במוסד הרפואי, ובהתאם  הבטיחות כללינהלים וללבהתאם הפעולות תעשינה  .2
 .לפעולות חריגותהמייעצת קבעה הוועדה לכללים אותם 

 
 סייגים לביצוע הפעולות:  .3

 בבתי חולים בלבד.  ליישוםהפעולות מותרות  .3.1

 סייגים נוספים לפעולות, כמפורט בטבלה.  .3.2
 

 לטיפול  חלקות/מרפאותבמ ם רפואייםומנהלימנהלות הסיעוד  אחריות ליישום: .4
 . בכאב

               
 .מידי תאריך החלה: .5

 
 .2018אוקטובר   תאריך בקרה: .6
 
 ( בנושא "אחות מומחית במערך 6/15מס' חוזר המנהל הכללי ) קישור לחוזרים: .7

 הקהילה". ו שפוזא
 

 ( בנושא "אחות מומחית".9/14מס' חוזר המנהל הכללי )
 

 תפקיד אח/ות"( בנושא 110/15חוזר מינהל הסיעוד )מס' 
 ". פתיחת תפקיד ותנאי העסקה –מומחה/ית 

 
 ( בנושא "מומחיות בסיעוד". 99/13חוזר מינהל הסיעוד )מס' 
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  מומחיתאחות סמכויות 

 קלינית בכאב
 סייגים לפעולה פירוט

איתור וזיהוי סיבוכים ותופעות  .1
לוואי כתוצאה מהטיפול הרפואי 

יפול ראשוני ומתן ט, בכאב
 .בהתאם

 .הפסקת טיפול תרופתי .1
טיפול תרופתי  התחלת .2

לטיפול בתופעות 
 .לוואי

שינוי מינון של טיפול  .3
 .תרופתי

 .עדכון הרופא האחראיחובת 
 

 .הפנייה לביצוע בדיקות דימות .2
מעקב אחר קבלת תוצאות 

 .הבדיקות

חובת עדכון הרופא האחראי לגבי  
חריגות בתוצאות הבדיקות 

 .אינן תקינות(תוצאות ש)

 .בדיקות מעבדהביצוע הפנייה ל .3
מעקב אחר קבלת תוצאות 

 .הבדיקות

חובת עדכון הרופא האחראי לגבי  
חריגות בתוצאות הבדיקות 

 .)תוצאות שאינן תקינות(

 .החלטה על הפנייה לחדר מיון .4
 

 .אחראיהרופא העדכון חובת  

הזמנת יועצים  / הפנייה .5
מקצועיים לקבלת ייעוץ להמשך 

 .פולטי

 .אחראיהרופא העדכון חובת  

מתן הדרכה לצוות רב מקצועי  .6
 לטיפול בכאב.

  

שינוי מינון  והפסקת  ,התחלה .7
טיפול של משככי כאב שאינם 

אופיואידים לרבות 
TRAMADOL  נוגדי דלקתו. 

 

לחולה הנמצא בטיפול 
 תרופתי קבוע /מתמשך.

 .אחראיהרופא העדכון חובת 

ל שינוי והפסקת טיפו ,התחלה .8
של תרופות נוגדות בחילה 

 .והקאה

  . במסגרת אשפוז 

שינוי מינון והפסקת  ,התחלה .9
 .טיפול באופיואידים

  .במסגרת אשפוז .1 
 

העלאת מינון יכולה להיעשות  .2
 .30%עד 

התחלה, שינוי והפסקת טיפול  .10
 .ממקור עצבילכאב של תרופות 

מערך או במסגרת אשפוז  
  .אמבולטורי בבית חולים
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  מומחיתאחות סמכויות 

 קלינית בכאב
 סייגים לפעולה פירוט

והפסקת טיפול  יהתחלה, שינו .11
 .של תרופות לשינה והרגעה

מערך או במסגרת אשפוז  
 אמבולטורי בבית חולים.

 – PCAטיפול באמצעות  .12
התחלה, שינוי והפסקת טיפול 

על פי פרוטוקולים   PCAב
  מובנים.

מערך  אובמסגרת אשפוז  .1 
  . אמבולטורי בבית חולים

 
שינוי מינון יכול להיעשות  .2

 100%-50%בטווח של 
 ת בולוסחיבור למשאבה והזרק .13

 לצנתר אפידוראלי
 החלטה להוצאת הצנתר 

 
חיבור למשאבה/ מתן בולוס ייעשה 
רק לאחר שבוצעה הזרקה ראשונה 

 .ע"י מרדים
 מתן בולוס, התחלת טיפול הזרקה לצנתר לעצב פריפרי .14

 ,ע"י משאבה, שינוי מינון
הפסקת טיפול והחלטה 

ביצוע  ,להוצאת הצנתר
 ת צנתר.הוצא

חיבור למשאבה/ מתן בולוס ייעשה 
רק לאחר שבוצעה הזרקה ראשונה 

 .ע"י מרדים

ביצוע טיפולים לא תרופתיים  .15
 דיקור יבש( IMS)כגון: 

   ייחודיתנדרשת הכשרה  

 הזרקות  לטריגר לנקודות הדק  .16
 

  רה ייחודיתנדרשת הכש

 

 
  

 
 
 

 ,ב ב ר כ ה

 
  י גולדברגדר' שוש

 אחות ראשית ארצית
 מינהל הסיעוד תוראש

 הבריאותמשרד 
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 שימת תפוצה:ר

 
 המנהל הכללי

 המשנה למנהל הכללי
 ראש מינהל הרפואה

 ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים 
 יו"ר הסתדרות האחים והאחיות בישראל

דרטים )האגף לרפואה כללית, קהילה, גריאטריה, ממונות ארציות על יישום סטנ
 פסיכיאטריה(

 מפקחת ארצית בריאות הציבור
 מנהלת תחום היערכות רפואה בקהילה ותכנון פריסת כוח אדם בשעת חירום

 , משרד הבריאותJCIמרכזת תחום אקרדיטציה 
 מנהלי בתי חולים

 מנהלי קופות חולים
 צה"ל –קרפ"ר 
 שירות בתי הסוהר –קרפ"ר 

 משטרת ישראל –רפ"ר ק
 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 

 וד ראשי חוג לסיע
 מנהלות בתי ספר לסיעוד 

 
  

 


