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 כ"ז באלול, התשע"ז
 2017ספטמבר  18

 101223017אסמכתא: 
 132/17': מס

              
 גותיפעולות הסיוע לרופא מומחה בגסטרואנטרולוגיה שבוטל מעמדן כפעולות חר נושא: 

 והוכרו כפעולות סיעוד. 
 

 :  מטרת החוזר
 

של  ןביצועמשרד הבריאות, בהמלצת הוועדה המייעצת לפעולות חריגות, התיר מנכ"ל 
  .לאחיות מוסמכותכפעולות סיעוד סיוע לרופא מומחה בגסטרואנטרולוגיה הפעולות 

 
  .בוטל מעמדן כפעולות חריגות

 
 . מצורפת הנחיה מקצועית שמטרתה להבטיח יישום הפעולות

 
 :   פירוט ההנחיה

 
סיוע לרופא מומחה הן פעולות  המצורפת בזאתבטבלה  הפעולות המפורטות .1

הפעולה "הזרקה ישירה  למעט )כל אלה .ות מוסמכתלאחהמותרות בגסטרואנטרולוגיה 
שנותרה כפעולה חריגה לאחות  תרופות הרגעה, נרקוטיקה ואנטידוט"לווריד של 

 העובדת שנה לפחות במכון גסטרו בבית חולים(.  ,מוסמכת

  

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

 
 . במוסדות הרפואה מנהלות הסיעוד אחריות ליישום: .3

               
 מידי. תאריך החלה: .4

 

 .2018אוקטובר   תאריך בקרה: .5
 
 ( בנושא: "מתן היתר לביצוע 104/14מס' )חוזר מינהל הסיעוד  קישור לחוזרים: .6

פעולות סיעוד ופעולות חריגות המתווספות מעת לעת למסגרת 
 עיסוקן של אחיות מוסמכות".

                     
 

 משרד הבריאות
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 לאחות מוסמכת: שהותרו סיעוד הלהלן פעולות 

 

 מס' 
 סידורי

 הפעולה

 .עלת אנדוסקופהכנת חומר ניגוד והזרקתו לצנתר המוחדר לת  .1

 .הפעלת מכשיר הפפילוטום ומתיחת הפפילוטום  .2

 .פתיחה וסגירת מכשיר מרסק אבנים, חיבורו והפעלתו  .3

 הכנסת פריקאט, הפעלתו והוצאתו.   .4

 הכנסת תותב, החדרת המוליך וקיבוע התותב.   .5

 .פתיחה וסגירת מלקחי ביופסיה ,לקיחת ביופסיה  .6

 .חשמליתלדיאתרמיה מחוברים  פתיחה וסגירת מלקחי פוליפקטומי  .7

 .באמצעות מחט סקלרוזציהעל פי הוראת רופא הזרקת חומר סקלרוזנטי   .8

 על פי הוראת רופא. ניפוח בלון - הרחבות פניאומטיות  .9

 הכנסת תותב לושט  .10

 . הזזת אנדוסקופ בזמן קולונוסקופיה  .11
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 דר' שושי גולדברג 

 אחות ראשית ארצית
 וראש מינהל הסיעוד

 משרד הבריאות
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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(

 בריאות הציבור מפקחת ארצית
 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 –קרפ"ר 

 מפקחות מחוזיות ונפתיות לשכות בריאות
 ד קופות חוליםמנהלות סיעו

 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 

  
 


