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 לכבוד:

 מנהלות הסיעוד בבתי החולים
 מנהלות הסיעוד בקהילה/בריאות הציבור

 
 באמצעות חבישות מתקדמות 3,4טיפול בפצעים קשיי ריפוי בדרגות החלטה על  נושא:

 וטכנולוגיות לריפוי פצעים כפעולת סיעוד לאחות מוסמכת בקהילה ובמתאר הבית
 

 רקע:
. מורכבים בפצעים לטיפול חדשות וטכנולוגיות ריפוי שיטות הבריאות לסל נכנסו האחרון בעשור

 . הקהילה במסגרת ריפוי קשיי בפצעים לטפל מאפשרות אלו חדשניות טכניקות

 טיפול להמשך מורכבים פצעים עם המשתחררים החולים משמעותית בהיקףעלייה במקביל, חלה 

ילך  הביתי במתארו הקהילה במרפאות טיפול יקבלוש החולים מספר ,ועל פי התחזיותקהילה ב

מוסמכות בקהילה האחיות החוזר זה מרחיב את הסמכות של מענה לכך, כ .הקרובות בשנים יגדלו

באמצעות חבישות  3,4בדרגות חלטה לטיפול בפצעים קשיי ריפוי ובמתאר הבית בקבלת הה

 . וטכנולוגיות לריפוי פצעיםמתקדמות 

 

 :מטרת החוזר

לאחיות מוסמכות מנכ"ל משרד הבריאות, בהמלצת הוועדה המייעצת לפעולות חריגות, התיר 

 בקהילה ובמתאר הבית לבצע את הפעולה המפורטת בחוזר זה כפעולת סיעוד. 

 

 ה.יישום הפעול את מצורפת הנחיה מקצועית שמטרתה להבטיח

 

 .מוסדות הקהילהבמנהלות הסיעוד  אחריות ליישום:

 מידי.  תאריך החלה:

 ( בנושא: "מתן היתר לביצוע 104/14מס' )חוזר מינהל הסיעוד  קישור לחוזרים:

עיסוקן של למסגרת פעולות סיעוד ופעולות חריגות המתווספות מעת לעת 

 .אחיות מוסמכות"

 
 בברכה

 
 

 

 ד"ר שושי גולדברג
 אחות ראשית ארצית
 וראשת מינהל הסיעוד



 

 

 :פירוט ההנחיה

 : בקהילה ובמתאר הבית כוללת 3,4פעולת סיעוד המתייחסת לטיפול בפצעים דרגה  .1

עות חבישות מתקדמות ודיווח באמצ 3,4טיפול בפצעים קשיי ריפוי דרגה החלטה על  .א

 לרופא.

 פיים תחתונות מתחת לברך.בג VAC -על טיפול ב עם רופא,ות ייעצ, בהתהחלטה .ב

  .פעולת סיעוד בסמכות אחות מוסמכת הינה 1הפעולה המוגדרת בסעיף  .2

  .ייעודית בנושא הטיפול בפצעים קשיי ריפויפעולה זו תתבצע בכפוף להכשרה מוסדית  .3

הנהוגים במוסד הרפואי, ובהתאם לכללים  הבטיחות כללינהלים וללבהתאם  תבוצע הפעולה .4

 .לפעולות חריגותהמייעצת קבעה הוועדה ותם א

 .בלבד בקהילה ובמתאר הביתמותרת לביצוע  זו סיעודפעולת  .5

 
  



 

 

 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 


