
 

 

 
 "ב חשון תשע"טכ

 2018אוקטובר  31
 417852418 אסמכתא:

 147/18': מסחוזר   
 לכבוד:

 מנהלות הסיעוד בבתי החולים
 מנהלות הסיעוד בקהילה/בריאות הציבור

 

 בפצע וסטומהנושא: פעולות סיעוד לאחות מוסמכת בוגרת השתלמות מוכרת 
 

 מטרת החוזר:  
מנכ"ל משרד הבריאות, בהמלצת הוועדה המייעצת לפעולות חריגות, התיר לאחיות מוסמכות בוגרות 

 , לבצע את הפעולות המפורטות בחוזר זה כפעולות סיעוד.בפצע וסטומההשתלמות על בסיסית מוכרת 
 

 מצורפת הנחיה מקצועית שמטרתה להבטיח את יישום הפעולות.

 רקע : 

מתן מענה מידי למניעה וטיפול בפצעים ישפיע על תוצאי הטיפול הקליניים של מטופלים בקהילה, בביתם 
ובאשפוז. אחיות מחויבות לאתר ולזהות מטופלים בסיכון, לקבוע דרכי התערבות, להדריך ולהיות שותפות 

 במטופל הסובל מפצע אקוטי ו/או קשה ריפויי. בניהול הטיפול
בעולם לאחות תפקיד מרכזי ומשמעותי בטיפול בפצעים והוכח מחקרית כי ניהול הטיפול בפצעים ע"י 

 אחיות הינו בעל השפעה מכרעת על שיפור איכות הטיפול ואיכות החיים של מטופלים אלו. 
וכרת בפצע וסטומה תביא לשיפור איכות הרחבת סמכויותיה של האחות המוסמכת בוגרת השתלמות מ

הטיפול ותאפשר מתן מענה זמין, מקצועי ואיכותי הן למטופל והן למערכת הבריאות וזאת תוך שיתוף 
 פעולה עם הצוות הרב מקצועי.

 

 על פי תכנית שקבע מנהל הסיעוד.  בפצע וסטומההשתלמות על בסיסית מוכרת  הכשרה :
 

 . בפצע וסטומהאחיות מוסמכות בעלות השתלמות על בסיסית מוכרת  :אחיות מורשות
 

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

 

 מנהלות הסיעוד במוסדות הרפואה.  אחריות ליישום: .2
 

 2018 נובמבר  תחולה: .3
 

 2020 נובמבר 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



 

 

 : בפצע וסטומהשל אחיות בוגרות השתלמות מוכרת  ןפעולות סיעוד המעוגנות בתפקיד

 
 פעולות סיעוד

 
  הערות סייגיםתנאים ו

בגפיים החלטה על טיפול בלחץ שלילי  
עליונות ותחתונות, עכוז וגב במטופלים 

 18מעל גיל  

על פי פרוטוקול מאושר על ידי  .1
   -מנהל המחלקה/מרפאה 

המבוסס על פרוטוקול 
ההנחיות הארציות והבין 
לאומיות בתחום ושנכתב 

בצוות רב מקצועי בהנחייתם 
של הרופא המטפל ואחות 

 מתאמת תחום פצעים.
קבלת ההחלטה לאחר  .2

התייעצות עם אחות מתאמת 
פצע מוסדית בבית 

 חולים/אזורית בקהילה.
הסמכות לא כוללת טיפול  .3

בלחץ שלילי עם שטיפה ע"י 
 אנטיביוטיקה.

הסמכות לא כוללת טיפולים  .4
 באזורי סכנה כגון בטן וחזה. 

הסמכות לא קיימת במצבים  .5
 הבאים המהווים התוויות נגד : 

 נמק 

 זיהום משמעותי בפצע 

  קירבה  לכלי דם, עצבים
 ופיסטולה

 אוסטאומיליטיס לא מטופלת 

 ממאירות בפצע 

 דימום פעיל 

  מטופל עם הפרעה בתפקודי
 קרישה

  מטופל הנוטל תרופות
 אנטיקואגולנטיות 

הפסקה מידית ודיווח 
לרופא המטפל במידה 
וקיימת הפרשה דמית 

 מהפצע 

  החלטה על הפסקת טיפול בלחץ שלילי
 

  

החלטה על טיפול בכוויה דרגה ראשונה 
 ושנייה על רקע של טיפול בקרינה.

 מתוך קבוצות תרופות וחבישות:
Foam ,Hydrogel ,Alginate ,

Hydrocolloid ,Hydrofiber ,יוני כסף ,
, Skin barriersדבש רפואי, קולגן, 

Trolamine גזה שומנית, חבישות לחות ,
 .Alginogelותכשירים לחלוח העור, 

על פי פרוטוקול מאושר על ידי מנהל 
מבוסס הרוטוקול פ -המחלקה/מרפאה 

 הנחיות הארציות והבין העל 
לאומיות בתחום ושנכתב בצוות רב 

של הרופא המטפל  מקצועי בהנחייתם
 ואחות מתאמת תחום פצעים.

 

החלטה למתן מרשם לטיפול בגרביים 
 אלסטיות ואגדים. 

ההחלטה תתבצע לאחר תשובה תקינה 
של בדיקת דופלר ובדיקת מדד זרימת 
הדם. )בדיקות אלו יתבצעו בהחלטת 

 הרופא בלבד(  

 



 

 

 
 פעולות סיעוד

 
  הערות סייגיםתנאים ו

החלטה על טיפול בחבישות קבלת 
 ומשחות לפצע קשה ריפוי.

 מתוך קבוצות חבישות ותרופות:
Foam ,Hydrogel ,Alginate ,

Hydrocolloid ,Hydrofiber ,יוני כסף ,
 Skinהרטבות, דבש רפואי, קולגן, פחם, 

barriers ,Trolamine ,גזה שומנית ,
חבישות לחות ותכשירים לחלוח העור, 

Alginogel. 

על פי פרוטוקול מאושר על ידי  .1
   -מנהל המחלקה/מרפאה 

פרוטוקול מבוסס על ההנחיות 
הארציות והבין לאומיות 

בתחום ושנכתב בצוות רב 
מקצועי בהנחייתם של הרופא 
המטפל ואחות מתאמת תחום 

 פצעים.
הסמכות לא כוללת משחות  .2

 המכילות אנטיביוטיקה.
הסמכות לא כוללת משחות  .3

 ם.המכילות סטרואידי

 

הפנייה והחלטה על טיפול במשטחים 
 תומכים )מזרנים, כריות הושבה(.

  

קבלת החלטה על הכנסת צנתר לשלפוחית 
השתן לצורך מניעה וטיפול בפצע קשה 

ריפוי, באזור עכוז ופרינאום, מדרגה 
שלישית ומעלה וכן קיימת הערכה שדליפת 

 השתן מעכבת את ריפוי הפצע.

 הסמכות לא כוללת מצבים של .1
 פצע במיאטוס.

הסמכות לא קיימת במקרה  .2
של התוויות נגד להכנסת 

 קטטר. 

לאחר התייעצות עם 
 הרופא 

קבלת החלטה על הוצאת צנתר משלפוחית 
השתן במצבים בהם הקטטר הוכנס לצורך 

 מניעה וטיפול בפצע קשה ריפוי.

הסמכות לא קיימת במקרה  .1
של התוויות נגד להוצאת 

 קטטר.

 

 Incontinenceהחלטה על טיפול ב 

Associated Dermatitis 
 קבוצות תרופות: 

מניעתי: תכשירים להגנה על העור 
(Productive skin barriers) 

, גזה  Hydrogel,Hydrocolloidsטיפולי: 
, חבישות דבש רפואי, Alginogelשומנית, 

תכשירים מכילי אבץ, תכשירים להגנה על 
( Productive skin barriersהעור )

 ותכשירים לחלוח העור.

  

החלטה על טיפול בכוויה דרגה ראשונה 
של שטח  5%עד ל  שטחיתודרגה שנייה 

 .הגוף באשפוז ובקהילה 
 שנה. 15במטופלים מעל גיל 

 
 מתוך קבוצות תרופות:

Foam ,Hydrogel ,Alginate ,
Hydrocolloid ,Hydrofiber ,יוני כסף ,

, Skin barriersדבש רפואי, קולגן, 
Trolamine גזה שומנית, חבישות לחות ,

 .Alginogelותכשירים לחלוח העור, 
 
 
 

על פי פרוטוקול מאושר על ידי  .1
   -מנהל המחלקה/מרפאה 

פרוטוקול מבוסס על ההנחיות 
הארציות והבין לאומיות 

בתחום ושנכתב בצוות רב 
מקצועי בהנחייתם של הרופא 
המטפל ואחות מתאמת תחום 

 פצעים.
לא כולל כוויה  2כוויה דרגה  .2

 עמוקה

לא כולל כוויות חשמל, חשש  .3
לשאיפת עשן, כוויה בפנים, 
כוויות באזור גניטליה, כפות 

 ידיים ורגליים.

 



 

 

 
 פעולות סיעוד

 
  הערות סייגיםתנאים ו

חוקן דרך סטומה מסוג קולוסטומי  ביצוע
ובתנאי שקיים מצב  18במטופלים מעל גיל 

שעות  72 –של היעדר יציאה למעלה מ 
ולאחר שניתן טיפול במרככי צואה ללא 

 הטבה ובכפוף להוראת רופא.

במטופלים  הסמכות לא קיימת .1
 דלקתיות מעי מחלותעם 

 . האקוטי בשלב
הסמכות לא קיימת במטופלים  .2

 מכניתעם חשד לחסימה 
 (.בטןבגרורות או גידול חוסם )

הסמכות לא קיימת במטופלים  .3
המקבלים רדיותרפיה 

 וכימותרפיה.
הסמכות לא קיימת במצבים  .4

 היצרות מכניתבהם ידוע על 
 של פתח הסטומה.

הסמכות לא קיימת במצבים  .5
של צניחת המעי ובקע של 

 המעי.

פעולת ביצוע בכפוף 
 להוראת רופא

לאחר (  ROD)הוצאת גשר  ביצוע פעולת
 LOOP  מסוג STOMAניתוח לבניית 

ILEOSTOMY או LOOP COLOSTOMY  
 רפואית.ובכפוף להוראה 

פעולת ביצוע בכפוף  
 להוראת רופא

ראשונה החלטה על מתן טיפול בפצע דרגה 
רקע דליפה  על שנייהודרגה 

 )אקסטרווזציה( 
 מתוך קבוצות תרופות:

Foam ,Hydrogel ,Alginat ,
Hydrocolloid ,Hydrofiber ,דבש טיפולי ,
Skin barriers ,Trolamine ,גזה שומנית ,
 חבישות לחות.

פרוטוקול מאושר על ידי מנהל על פי 
בוסס פרוטוקול מ  -המחלקה/מרפאה 

על ההנחיות הארציות והבין לאומיות 
בתחום ושנכתב בצוות רב מקצועי 

בהנחייתם של הרופא המטפל בפצעים 
 ואחות מתאמת תחום פצעים.

 

שהחלה הפרדת רקמה נימקית ושטחית 
מעל מיטת  בתהליך היפרדות והתנתקות

 הפצע
 האחות ובכפוף להוראת רופאבביצוע 

 

 לא כולל מטופלים אונקולוגים .1

לא מטופלים עם הפרעות  .2
 קרישה/ טיפול בנוגדי קרישה 

לא כולל פצע שעומקו אינו  .3
 ידוע 

פעולת ביצוע בכפוף 
 להוראת רופא

 
  



 

 

 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 

 


