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 לכבוד:

 מנהלות הסיעוד בבתי החולים
 מנהלות הסיעוד בקהילה/בריאות הציבור

 

 מוכרת בשיקוםפעולות סיעוד לאחות מוסמכת בוגרת השתלמות  נושא:

 מטרת החוזר:  

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

 סיעוד.
 

 מצורפת הנחיה מקצועית שמטרתה להבטיח את יישום הפעולות.

 רקע : 

שיקום מיטבי, דורש טיפול על ידי צוות רב מקצועי. לאחות, מרכיב חשוב ומשמעותי בתהליך 
השיקומי הן באשפוז והן בקהילה. אחים ואחיות בוגרי השתלמות על בסיסית בשיקום מהווים 
משאב ידע שיכול להניע, לארגן, לתאם, לנווט, להחליט ולהוות משאב טיפולי משמעותי בכל רצף 

ב הקבלה ועד השחרור, מהזיהוי ועד הטיפול במצבי שגרה ובמצבי חירום מסכני הטיפול, משל
 חיים. 

 
 השתלמות על בסיסית מוכרת בשיקום על פי תכנית שקבע מנהל הסיעוד.  הכשרה :

 
 אחיות מוסמכות בעלות השתלמות על בסיסית מוכרת בשיקום.  :אחיות מורשות

 
הנהוגים במוסד הרפואי, והכללים אותם  הפעולות תעשנה בהתאם לנהלים וכללי הבטיחות .1

 קבעה הוועדה המייעצת לפעולות חריגות המפורטים בחוזר זה.
 

 מנהלות הסיעוד במוסדות הרפואה.  אחריות ליישום: .2
 

 2019אפריל   תחולה: .3
 

 2020אפריל   תאריך בקרה: .4
 

סיעוד מתן היתר לביצוע פעולות ( בנושא "104/14חוזר מינהל הסיעוד ) קישור לחוזרים: .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



 

 

 

 פעולות סיעוד המעוגנות בתפקידם של אחיות בוגרות השתלמות מוכרת בשיקום : 

 
 

 פעולות סיעוד
 

 הערות  סייגים

ראשוני למטופל עם  אומדן בליעהביצוע 
הפרעות בליעה לצורך החלטה על התחלת 

 האכלה 
 במטופל בהכרה מלאה בלבד 

 

 כתחליף או להעשרה מזון תוספי התחלת
 :כלכלה
 חלבון מועשר  

 קלוריות מועשר 
 סיבים מועשר 

 למטופלים מבוגרים בלבד 
 ובהתאם לרשימה תוספי מזון מוגדרת 

 המצורפת לחוזר זה בלבד 
 

 

החלטה על צנתור שלפוחית השתן 
לסירוגין במטופל נפגע חוט שדרה 

 בתיאום עם הרופא . 

 סייגים לביצוע הפעולה : 
הפעולה אינה בהחלטת האחות במטופל עם 

 שברים באגן

בתיאום עם 
 הרופא

החלטה על התחלת טיפול להסדרת 
פעילות מעיים ובתיאום עם הרופא 

 בתרופות מקבוצות:
 מרככי צואה 
 סופחי נוזלים 

 סיבים 

 חוקן קטן 

 שימוש ב  על החלטה anal plug 

 סייגים לביצוע הפעולה :

  מטופל הידוע עם תהליך תופס מקום 
 דימום ממערכת העיכול 

 העדר ניע מעיים / חסימת מעיים 

 הפרעת אלקטרוליטים 

בתיאום עם 
 הרופא

החלטה על טיפול בפצע קשה ריפוי ע"י 
 שלישיתחומרי חבישה בפצעים מדרגה 

 במטופל ללא סימני זיהום כללי 

בהתאם לפרוטוקול מאושר חתום על ידי 
 מנהל המחלקה. 

  

 

חיבור וניתוק מנשם מחולה לצורך 
 שאיבת הפרשות 

  

  בדיקות: ביצוע על החלטה
 כימיה וספירת דם – דם

 כללית ותרבית –שתן 
 טפילים -צואה 

 תרבית -כיח

  

 לייעוציים: הפנייה
רפואת עור, מרפאת סוכרת, מרפאת כאב, 

לצורך החלפה ראשונית של  -מכון גסטרו
 גסטרוסטום ומרפאת תפקוד מיני

 

  

 
  



 

 

 
 

 : רשימת תוספי מזון 1נספח מס' 

 

קק"ל לפחית  250מל ) 1קלוריה ל  1.06פורמולה המשמשת להעשרת הכלכלה הרגילה, ערך קלורי  -אנשור 
גרם( מחיר  9) 31.5%גרם(, שומנים  34) 54.5%גרם(, פחמימות  9) 14%לה מכילה: חלבון מוהפורמולה( הפור

 בטעמים שונים: שוקולד, וניל –
קלוריות בפחית, הפורמולה מכילה:  260גרם לפחית עוזר בפעילות מעיים תקינה,  3.4 - אנשור עם סיבים

 גרם(  8.8) 30.3%גרם(, שומנים  38.3) 55%גרם(, פחמימות   9.4) 14.7%חלבון 

פורמולה המיועדת למטופלים הסובלים ממחלות ריאה, מכילה מעט  PULMOCAREפולמוקאר 
קלוריות לפחית(. הפורמולה  355מל ) 1קלוריה ל  1.5פחמימות ויותר שומנים וחלבונים ערך קלורי גבוה 

 ם( גר 22) 55.1%גרם(, שומנים  38.3) 55%גרם(, פחמימות  15) 16.7%מכילה: חלבון 

מל, מוגבלת בנוזלים. מתאימה  1קלוריות ל  2פורמולה עשירה בקלוריות  - NEPHROCAREנפרוקר 
גר'(,  25) 28%גר'(, פחמימות  14.8) 16.7%קלוריות לפחית, חלבון  355לחולי דיאליזה. הפורמולה מכילה 

  גרם(מחיר   22.1) 55.1%שומנים 

סוכרת הזקוקים להעשרה תזונתית וקלוריות  פורמולה המיועדת לחולי - GLUCERNA - גלוצרנה
משפרת שליטה ברמות הגלוקוז בדם ובעלת השפעה חיובית על פרופיל השומנים. יש להשתמש רק 

גרם(,  22.3) 34.3%גרם(, פחמימות  9.9חלבון ) 16.7%קלוריות לפחית.  237במצבים של חוסר איזון  מכילה 
 גרם( 12.9) 49%שומנים 

פורמולה עם ריכוז גבוה של חלבון למטופלים במצב כטבולי קשה )כוויות, פצעי  - PREATIVEפראטיב  
גרם(,  15.8) 20.5מל( מכילה:חלבון  237קק"ל לפחית )פחית  308מל  1קלוריה ל  1.3לחץ(. ערך קלורי 

 גרם(  8.8) 25%גרם(, שומנים  42) 54%פחמימות 
 גרם חלבון, 4קלוריות ו  437גרם ,  85ית מכילה שקיות להעשרה קלורית מכילות סוכר, כל שק סקנדי שייק
 גרם חלבון.  8קלוריות ו  440, השקית מכילה  ללא סוכרשקיות להעשרה קלוריות  סקנדי שייק

גרם חלבון,כף מדידה  6גרם( , גבינה או סויה כל כף אכילה = כ  300 –ממקור ביצה) פרוג'ים  אבקת חלבון 
 גרם חלבון(  81לוריות, ק 400גרם = כ  100גרם חלבון  17.2

פורמולה בסיסית להזנה בעזרת צינור הזנה, עשירה בסיבים ובחלבון )איזו טונית(. ערך  JEVITYג'ביטי 
גרם(,  153.5) 53.3%גרם(, פחמימות  42) 16.7%מ"ל, מכילה )לליטר(: חלבון  1קלוריה ל  1.06קלורי של 

 גרם. 13.5גרם(, סיבים  34) 30%שומנים 

פורמולה המשמשת להזנה בעזרת צינור הזנה דלת שארית, רצוי לחולים עם  OSMOLITEאוסמוליט 
 54.6%גרם(, פחמימות  35) 14%מ"ל. מכילה )לליטר( חלבון  1קלוריה ל  1.06בעיות מעיים.  ערך קלורי של 

 גרם(.  35) 31.4%גרם(, שומנים  137)

  NUTREN2.0   - 20מ"ל.  250 -לחולי סוכרת. הרכב תזונתי ל מזון נוזלי מלא, מאוזן ומרוכז, ניתן גם 
 גרם שומן.  26גרם פחמימות,  40קלוריות,  500גרם חלבון, 

NUTREN 1.0 –  גרם פחמימות,  20קלוריות,  250גרם חלבון,  10מ"ל ,  250מזון נוזלי מלא מאוזן הרכב ל
 .גרם שומן 13
 

  



 

 

 רשימת תפוצה:

 
 המנהל הכללי

 המשנה למנהל הכללי
 מורחבתהנהלה 

 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 

 


