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 מנהלות הסיעוד בקהילה

 

 ספיקת לבבאי נושא: 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.באי ספיקת לבהשתלמות על בסיסית מוכרת 

 הפעולותמצורפת הנחיה מקצועית שמטרתה להבטיח את יישום 
 

 רקע : 
מחלה דובר במאי ספיקת לב מאופיינת כיום בעולם המערבי במספר רב של חולים ונחשבת כמגיפה עולמית. 

גורם מרכזי לתמותה. בעשורים האחרונים חלה התקדמות מהווה קשה הגורמת לפגיעה באיכות החיים ו
הנזק הפיסי והנפשי למטופל את  רבה ושינוי בגישה הטיפולית באי ספיקת לב, זאת במטרה לצמצם

איזון הטיפול התרופתי והיצמדות לתכנית הטיפול הינה קריטית לשיפור . חייולשפר את איכות ו ולמשפחתו
 איכות החיים ולהארכת חיים. 

  .הטיפול באי ספיקת לב דורש עבודת צוות רב מקצועי וניתן כיום באשפוז ובקהילה לרבות בית המטופל
ניטור תרופתי, בהטיפול הבאיזון חשוב ומשמעותי י ספיקת לב תפקיד בא השתלמות מוכרתלאח/ות בעל/ת 

 מתן מענה מידי לסימנים וסימפטומים ובהדרכת המטופל ומשפחתו. ומעקב אחר המטופלים, ב
 

 באי ספיקת לבאחיות מוסמכות בעלות השתלמות על בסיסית מוכרת  :אוכלוסיית היעד
 

  לב על פי תכנית שקבע מנהל הסיעוד באי ספיקתהשתלמות על בסיסית מוכרת  הכשרה :
 

 הפעולות תעשנה בהתאם לנהלים וכללי הבטיחות הנהוגים במוסד הרפואי, התנאים    עיקר ההנחיה:
 והסייגים אותם קבעה הוועדה המייעצת לפעולות חריגות המפורטים בחוזר זה.                            

 
 הרפואה במערך האשפוז ובקהילה מנהלות הסיעוד במוסדות   :אחריות ליישום

 
 2021פברואר :   תחולה

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

 המתווספות מעת לעת למסגרת עיסוקן של אחיות מוסמכות". 

 

 

 ב ב ר כ ה,  

 
 ד"ר שושי גולדברג   

 אחות ראשית ארצית     
 מינהל הסיעוד תוראש



 

 

 : באי ספיקת לבפעולות סיעוד המעוגנות בתפקידן של אחיות בוגרות השתלמות מוכרת 

 תנאים וסייגים פעולות סיעוד

 הרפואי  על פי רשימה שהגדיר המנהל תרופות לווריד הזרקה בדחף של

 ועל פי הוראה רפואית

של  בביתותרופות לווריד  הזרקה בדחף של

 המטופל

 הרפואי  המנהלל פי רשימה שהגדיר ע

 ועל פי הוראה רפואית

הזרקה בדחף של תרופות לצנתר בווריד מרכזי 

 ומערכות חלופיות לווריד

 הרפואי על פי רשימה שהגדיר המנהל

 ועל פי הוראה רפואית

הזרקה בדחף של תרופות לצנתר בווריד מרכזי 

 של המטופל בביתוומערכות חלופיות לווריד 

 הרפואי ה שהגדיר המנהלל פי רשימע

 ועל פי הוראה רפואית

החלטה על הפנייה לבדיקות מעבדה נוספות 

לצורך ניטור ות מעקב שגרתיות שמעבר לבדיק

בלוטת התריס,  (:רוליטים)ספירת דם ואלקט

, טרנספרין, Ironרמת דיגוקסין, תפקודי כבד, 

   CRP ,UREA, Creatinineפריטין, 

 

בחשד לאצירת שתן במטופל הנוטל תרופה ממשפחת    פוחית השתןהחלטה על הכנסת צנתר לשל

 המשתנים

  החלטה על הכנסת צנתר לשלפוחית השתן

 של המטופל בביתו

חשד לאצירת שתן במטופל הנוטל תרופה ממשפחת ב

 המשתנים

  החלטה על הפנייה לצילום חזה

בחשד לבצקת ריאות / דלקת ריאות / נוזל 

 פלאורלי

 ספיקת לבביחידות לטיפול באי 

 ומוקדים טלפוניים טיפול מקוון לאי ספיקת לבלידות ביח

 מרפאות אי ספיקת לב בקהילה/מכוני לב

 :יועצים/החלטה על הזמנת ייעוציים

  פיזיותרפיה 

 תזונאית 

 פסיכולוג 

 פסיכוגריאטר 

 

בהתאם  INRאיזון טיפול בקומדין לפי רמות 

 ליעד שנקבע על ידי הרופא המטפל

 על פרוטוקולים טיפוליים  מבוסס



 

 

 תנאים וסייגים פעולות סיעוד

 ( Holdהחלטה על שינוי מינון / הפסקה זמנית )

 FUSIDב:  של טיפול תרופתי

 ימים 3עד 

 

 

 הפסקה באופן זמני עד הנחייה רפואית ולא יאוחר 

על פי שיקול דעת קליני ובהתבסס על הנחיות  ימים 3 –מ 

 European Society of Cardiology (ESC)קליניות של 

 

 ביחידות לטיפול באי ספיקת לב/יבוצע 

  טיפול מקוון לאי ספיקת לב/לביחידות 

 מכוני לב/ בית המטופל מרפאות אי ספיקת לב בקהילה/

 החלטה על הפסקת טיפול תרופתי 

 THIAZIDE -במשתנים ממשפחת ה 

 הפסקה באופן זמני עד הנחייה רפואית ולא יאוחר 

 European Societyעל פי הנחיות קליניות של ימים  3 –מ 

of Cardiology (ESC) 

 

 ביחידות לטיפול  באי ספיקת לב/ יבוצע 

 טיפול מקוון לאי ספיקת לב/לביחידות 

 מכוני לב/ בית המטופל / אי ספיקת לב בקהילהמרפאות 

( Holdה על שינוי מינון / הפסקה זמנית )החלט

 של טיפול תרופתי בתרופות 

 ACE INHIBITORS  -מקבוצת ה 

 ANGIOTENSIN II RECEPTOR –ו 

BLOCKERS 

 הפסקה באופן זמני עד הנחייה רפואית ולא יאוחר 

 European Societyעל פי הנחיות קליניות של  ימים 3 –מ 

of Cardiology (ESC) 

 

 ביחידות לטיפול  באי ספיקת לב/ יבוצע 

 טיפול מקוון לאי ספיקת לב/לביחידות 

 מכוני לב/ בית המטופל / אי ספיקת לב בקהילהמרפאות 

( Holdהחלטה על שינוי מינון / הפסקה זמנית )

 של טיפול תרופתי בתרופות 

  BETA BLOCKERS  -מקבוצת ה 

 

 

 הפסקה באופן זמני עד הנחייה רפואית ולא יאוחר 

 European Societyעל פי הנחיות קליניות של  ימים 3 –מ 

of Cardiology (ESC) 

 

 ביחידות לטיפול  באי ספיקת לב/ יבוצע 

 טיפול מקוון לאי ספיקת לב/לביחידות 

 בית המטופל / מכוני לב / מרפאות אי ספיקת לב בקהילה

 
  



 

 

 רשימת תפוצה:
 

 המנהל הכללי
 המשנה למנהל הכללי

 הנהלה מורחבת
 והאחיות בישראל יו"ר הסתדרות האחים

 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 

 


