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        סיעודנהל היחוזר מ

 

 
 

 
 "ב חשון תש"פי

 2019נובמבר  10
 544235019אסמכתא: 

 159/19': מס
 לכבוד :

 מנהלות הסיעוד בבתי החולים 
 מנהלות הסיעוד בקהילה/בריאות הציבור 

 
 סיעוד לאחות מוסמכת המסייעת לרופא ריאות פעולות  נושא: 

 חוליםבבית במכון ריאות המבוצעת ברונכוסקופיה  בעת ביצוע
 

 :  מטרת החוזר
 

לאחיות מנכ"ל משרד הבריאות, בהמלצת הוועדה המייעצת לפעולות חריגות, התיר 
במכון  ריאות בעת ביצוע ברונכוסקופיהסיוע לרופא הפעולות של  ןביצועמוסמכות את 

 . כפעולות סיעוד  ריאות בבית חולים,
 

 . יישום הפעולות את קצועית שמטרתה להבטיחמצורפת הנחיה מ
 

 :   פירוט ההנחיה
 

סיעוד לאחות מוסמכת הן פעולות  המצורפת בזאתהפעולות המפורטות בטבלה  .1
 המסייעת לרופא ריאות בעת ביצוע ברונכוסקופיה המבוצעת במכון ריאות בבית חולים 

 

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

 
 באשפוז  מוסדות הרפואהכל ב מנהלות הסיעוד אחריות ליישום: .3

               
 מידי  תאריך החלה : .4

 

 ( בנושא: "מתן היתר לביצוע 104/14מס' )חוזר מינהל הסיעוד  קישור לחוזרים: .5
למסגרת ווספות מעת לעת פעולות סיעוד ופעולות חריגות המת

  עיסוקן של אחיות מוסמכות"
                     

 
 ב ב ר כ ה,

 
 שושי גולדברג ד"ר 

  אחות ראשית ארצית
מינהל הסיעוד תוראש

 משרד הבריאות
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להלן רשימת הפעולות שהוכרו כפעולות סיעוד לאחות מוסמכת המסייעת לרופא ריאות 

 בבית חולים ובהתאם להנחיות הרופא: במהלך ביצוע ברונכוסקופיה במכוני ריאות 

  

 מס'

 סידורי
 הפעולה

לתוך תעלת העבודה במהלך ברונכוסקופיה כחלק מהליך  LIDOCAINהזלפת   .1

 שיגרתי של הבדיקה לאלחוש מקומי של מיתרי הקול 

טיפת לתוך תעלת העבודה במהלך ברונכוסקופיה לצורך ש NACL 0.9%הזלפת   .2

 הסמפונות ושאיבת הנוזל ושליחתו למעבדות השונות 

לתוך תעלת העבודה במהלך ברונכוסקופיה בעת הצורך  HEXACAPRONהזלפת   .3

 בהופעת דמם ובהתאם להחלטת הרופא המבצע 

 פתיחה וסגירה של מלקחיי ביופסיה ללקיחת רקמה לבדיקה   .4

ודה לתעלת העבתומכן  /מחט ביופסיה / CRYO PROB /הכנסת סיב לייזר  .5

 כוסקופיה לצורך לקיחת דגימה למעבדה נבמהלך ברו
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 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 
 שטרת ישראלמ -קרפ"ר 

 ראשי חוג לסיעוד
 מנהלות בתי ספר לסיעוד

 


