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 בשבץ מוחיפעולות סיעוד לאחות מוסמכת בוגרת השתלמות מוכרת  נושא:

 מטרת החוזר:  

מנכ"ל משרד הבריאות, בהמלצת הוועדה המייעצת לפעולות חריגות, התיר לאחיות מוסמכות 
, לבצע את הפעולות המפורטות בחוזר זה בשבץ מוחיבוגרות השתלמות על בסיסית מוכרת 

 כפעולות סיעוד.
 

 מקצועית שמטרתה להבטיח את יישום הפעולות.מצורפת הנחיה 

 רקע : 

מוחי הינו גורם הנכות השכיח ביותר בעולם המערבי ואחד משלושת הגורמים העיקריים שבץ 
לתמותה. בשנים האחרונות חלה התקדמות רבה ושינוי באופי ובגישת הטיפול באירוע מוחי 
ובהיערכות מערכת הבריאות, זאת במטרה לצמצם את הפגיעה ברקמת המוח ואת הנזק הפיזי 

 והנפשי למטופל ולמשפחתו. 
ורם הזמן הינו קריטי בטיפול בשבץ מוחי חריף ודורש עבודת צוות רב מקצועי הפועל על פי מדדי ג

איכות ובטיחות, למניעת עיכובים וקיצור זמני פעולה שנועדו למזער את הפגיעה ברקמת המוח 
 ויתרמו לתוצאים קליניים ותפקודיים טובים יותר עבור המטופלים. 

יות בתחום זה יאפשרו צמצום עיכובים בכל אחד מצמתי הגדרת פעולות סיעוד לאחים ואח
 הטיפול.

 

 על פי תכנית שקבע מנהל הסיעוד.  בשבץ מוחיהשתלמות על בסיסית מוכרת  הכשרה :
 

 . בשבץ מוחיאחיות מוסמכות בעלות השתלמות על בסיסית מוכרת  :אחיות מורשות
 

הרפואי, והכללים אותם  הפעולות תעשנה בהתאם לנהלים וכללי הבטיחות הנהוגים במוסד .1
 קבעה הוועדה המייעצת לפעולות חריגות המפורטים בחוזר זה.

 

 מנהלות הסיעוד במוסדות הרפואה.  אחריות ליישום: .2
 

 2019 ינואר  תחולה: .3
 

 2019  אוקטובר תאריך בקרה: .4
 

( בנושא "מתן היתר לביצוע פעולות סיעוד 104/14קישור לחוזרים: חוזר מינהל הסיעוד ) .5
 ופעולות חריגות המתווספות מעת לעת למסגרת עיסוקן של אחיות מוסמכות". 

 
 ב ב ר כ ה,  

 
 ד"ר שושי גולדברג

 אחות ראשית ארצית  
 מינהל הסיעוד תוראש



 

 

 שבץ מוחי :בוגרות השתלמות מוכרת בות יפעולות סיעוד המעוגנות בתפקידם של אח

 
 

 פעולות סיעוד
 

  הערות סייגים

יחידת   STROKE הפעולה תתבצע ביחידת שבץ מוחי הוצאת קו עורקי  
יחידת   STROKE הפעולה תתבצע ביחידת שבץ מוחי הזרקה בדחף של תרופות לווריד  

הזרקה בדחף של תרופות לצנתר בווריד מרכזי 
 לוורידומערכות חלופיות 

יחידת   STROKE הפעולה תתבצע ביחידת שבץ מוחי  

 הסכמה לדם למתן בכפוף  שאיבת דם לסוג והצלבה, הזמנת דם ומוצריו
 שהוחתמה על ידי הרופא

 שאיבת דם מקו עורקי פתוח
 

יחידת   STROKE הפעולה תתבצע ביחידת שבץ מוחי  

לקיחת דם לבדיקות, לרבות דגימת דם עורקי 
 לגזים

  

   החלטה על הוצאת צנתר משלפוחית השתן
יחידת   STROKE הפעולה תתבצע ביחידת שבץ מוחי החלטה על הכנסת צנתר לשלפוחית השתן  

   שאיבת עמוקה מקנה הנשימה לביצוע סקשיין

מוח ללא   CTהחלטה על הפנייה לביצוע  
   Stroke-חומר ניגוד בחשד ל

  

 24 לאחרמוח  CT החלטה על הפנייה לביצוע
 ישעות של טיפול טרומבוליט

  בתיאום עם רופא

 NIHSS -  National ן נוירולוגי :ביצוע אומד

Institute of health stroke  

 
 
 

 

    ביצוע אומדן בליעה
בליעה אומדן ביצוע לאחר  החלטה על אכילה בפעם הראשונה   

הפעולה תתבצע ביחידת שבץ מוחי  החלטה על הכנסת זונדה 
 ובתיאום עם הרופא  

STROKE   יחידת  

הפעולה תתבצע ביחידת שבץ מוחי  החלטה על הוצאה זונדה 
 ובתיאום עם הרופא 

STROKE   יחידת  

 החלטה על הזמנת ייעוציים:

  פיזיותרפיה 

 פיזיותרפיה נשימתית 
 ריפוי בעיסוק והערכה קוגניטיבית 
 ריפוי בדיבור 

 פסיכולוגים 

 )רפואה משלימה )לדוג' דיקור סיני 

 תזונאית 

  

  בתיאום עם הרופא החלטה על הורדה מהמיטה ואופן ההורדה 
  –החלטה על חיבור מטופל ל 

Intermittent Pneumatic Compression 
pump 

  

איזון טיפול בתרופת קומדין במטופל מאושפז 

  INR=3עד טווח של  INRלפי רמות 

לפרוטוקול חתום  בהתאם 
 על ידי מנהל המחלקה 

 
  



 

 

 
 רשימת תפוצה:

 
 המנהל הכללי

 המשנה למנהל הכללי
 הנהלה מורחבת

 יו"ר הסתדרות האחים והאחיות בישראל
 מנהלי בתי חולים

 מנהלי אגפים רפואיים בקופות החולים
 מנהלי מחוזות

 צה"ל –קרפ"ר 
 שירות בתי הסוהר –קרפ"ר 
 משטרת ישראל –קרפ"ר 

 ראשי חוג לסיעוד 
 מנהלות בתי ספר לסיעוד 

 


