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 158/2019חוזר מס':   

 לכבוד:
 מנהלות הסיעוד בבתי החולים

 מנהלות הסיעוד בקהילה/בריאות הציבור
 

  עד שש שנים לידהבגילאי  בילדים בלתי מכוונת היפגעות: נושא
 קהילה האשפוז ומערך הב ות מוסמכתעל ידי אח מניעה וקידום בריאותחינוך,  

 רקע:
 .למוות של ילדים בארץ ובעולםלתחלואה ואף בילדים מהווה גורם מרכזי בלתי מכוונת היפגעות 

 .לדים "כמגיפה" הפוגעת בחברה כולההכריז על היפגעות י ארגון הבריאות העולמי

פוגעות ההינן ארוכות טווח  . השלכות ההיפגעותהנפגע הינו בריא ופעיל טרם ההיפגעותלרוב הילד 

 .באיכות החיים של הילד ומשפחתו

ילדים ובני  2,000 נתוני דו"ח היפגעות ילדים של ארגון הבריאות העולמי מלמדים כי מידי יום למעלה מ

ים בשנה ילד 116בישראל מתים כ  .למניעהלתי מכוונת שהייתה ניתנת נוער מתים כתוצאה מהיפגעות ב

מטופלים  1,221,000 -פונים למלר"ד וכ 202,000 -פזים, כילדים מתאש 20,600 -מהיפגעות בלתי מכוונת, כ

 בקהילה כתוצאה מהיפגעות בלתי מכוונת.

 .מהיפגעות בלתי מכוונתדי שנה מיליוני ילדים סובלים מנכויות וממוגבלויות כתוצאה ימ

 health and safety) ובטיחותיתהקשורה להתנהגות בריאותית  ה בעיהובילדים מהו בלתי מכוונת היפגעות 

behaviors ).  הקוגניטיבית עשויההפיזית והתנהגות בריאותית מותאמת לגיל הילד ולשלבי התפתחותו 

 .משתנים בין הגילאים השוניםלמנוע היפגעות בלתי מכוונת . סוגי הפגיעות ושכיחותם  

 .מרבית הפגיעות מגיל הינקות ועד בגרות ניתנות למניעה 

 המפגש של האחות המוסמכת עם הילד והוריו במערך האשפוז והקהילה מהווה הזדמנות משמעותית 

 .בילד בלתי מכוונתהדרכה למניעת היפגעות חינוך וומרכזית ב 
 

 :המטר
למניעה לחינוך,  מתפקיד האחותכחלק יעת היפגעות בלתי מכוונת בילדים התערבות למנלמסד דרכי 

 קידום בריאותלו
 

 2021 נואר י :תאריך יישום ההנחייה
 

 כל מוסדות הרפואה באשפוז ובקהילהמנהלות הסיעוד בליישום:  אחריות
                               
 

 ,ב ב ר כ ה
  

 
 דר' שושי גולדברג      
 אחות ראשית ארצית      
 וראשת מינהל הסיעוד    



 

 

 
 עיקרי ההנחיה

 הגדרה .1
  מצב הבריאותי.בם ללקות או הפרעה פגיעה לגוף הגור וא נזק -בלתי מכוונת  היפגעות

 מתייחסת לכל נזק שבוצע לגוף לא בכוונה כתוצאה מחשיפה לאנרגיה טרמית, ההיפגעות בעיקר
 או כימית מכנית, חשמלית 

 
 אחריות וסמכות האחות המוסמכת .2
הורה/ מטפל עיקרי למניעת היפגעות בלתי מכוונת בילדים הליזום פעילות התערבותית מול  .א

למאפיינים  בהתייחסמותאמת לגיל הילד והתפתחותו תהיה הפעילות . לידה עד שש שנים  בגילאי

 תרבותיים וחברתיים

בקרב  להיפגעות בלתי מכוונת שניונית/ למניעה ראשונית המכוונים להעביר מסרים/תכנים .ב

בכל מתאר במערך כחלק מחינוך לקידום בריאות  אוכלוסיית המטופלים בגילאי לידה עד שש שנים

 האשפוז והקהילה 

  : לפירוט הבא בהתאם לידה עד ששבגילאי בילדים  למניעת היפגעות בלתי מכוונתלהדריך  .ג
 טיפות חלב ומרפאות הקהילה מערך האשפוז 

עיתוי 
ההדרכה 

מניעה ל
 ראשונית

 
 ם שללקראת שחרורבמהלך האשפוז ו/או 
 לידההלאחר  /פגהיולדת והיילוד

 

  המוסמכת במפגש עם האחות
 /מרכזי בריאות הילדבטיפת חלב

 ביתביקור באו ו/ 
 לגיל הילד ולשלב התפתחותו מותאם

תכני 
 הדרכה

 בדגש על  יילודפג/בבטיחות בטיפול ב
 מניעת מוות בעריסה ומניעת טלטול 

 שכחה מניעת בדגש על  בטיחות ברכב
 תקני מושב בטיחותו ברכב

 השגחה הורית 

 בדגש על  בטיחות בטיפול בפג/ביילוד
 מניעת מוות בעריסה ומניעת טלטול 

  בטיחות בבית ומחוץ לבית בדגש על
, חנק, נפילות, כוויות  טביעות,מניעת 

 והרעלותהתחשמלות 

 שכחה מניעת בדגש על  בטיחות ברכב
 תקני  מושב בטיחותו ברכב

 השגחה הורית 
 

עיתוי 
ההדרכה 

מניעה ל
 שניונית

 
 הילד במהלך האשפוז ו/או לקראת שחרור

 או היפגעות מ שאושפז בכתוצאה
 מקרה היפגעות במהלך האשפוז

 

 ת המוסמכת במפגש עם האחו
 לאחר היפגעות הילד  מרפאה/טיפת חלבב

תכני 
 הדרכה

 אם ותההדרכה ת
 הפגיעה ולמתאר לאופי 

 תותאםההדרכה 
 הפגיעהולמתאר לאופי 

 

 ועל פי שיקול דעת האחות ומאפייני הפגיעה להפנות ולדווח לגורם מטפל נוסף בהתאם לצורך .ד

 המוסמכת

 תיעוד .3

ת יהוו חלק מרשומנוסף מטפל הפניה ודיווח לגורם לרבות  הדרכההתכני פעילות ו/או תיעוד ה

 לפהמטו



 

 

 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 

 


