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 88     11.1.1.11 
 

 
 

 פעולות סיעוד בטיפול תומך
 
 
 

, חוזר לענין פעולות סיעוד בטיפול תומך, ל משרד הבריאות"ב על פי הנחיית מנכ"מצ
 .י אחיות"הניתן ע

 
 .כמפורט, הפעולות יותרו במסגרת תנאים יחודיים לכל פעולה

 
ת יישומה ועמידה תערך בקרה לבדיק, לאחר שנתיים מיום החלת ההנחיה, כמקובל

 .בכל דרישות ההפעלה
 

  : לוט
 הנחיה -
 (.11.1.1.1מיום  6.06פ "י)הוראות לענין מתן מרשם בידי אח או אחות מוסמכים  -
 
 
 
 

 ,ב ב ר כ ה
 
 

 
 א "ר שושנה ריב"ד

 אחות ראשית ארצית
 וראש מינהל הסיעוד

 
 ל"המנכ, גמזו. ר ר"ד :העתק

 ל"משנה למנכ, לב. ר ב"ד 
 ש מינהל הרפואהרא, לוי. ר ח"ד 
 

 1860811.: אסמכתא
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 -הנחיה 
רף המבטיח איכות 

 מינימלית

 1860811.: ההנחיה' מס פעולות סיעוד בתחום הטיפול התומך: שם ההנחיה

 

 :תחומים

 בחינות -1

 תקציב -1

 בקרה -3

 הכשרה והשתלמויות -0

 רישום ורישוי -8

 תפקוד מקצועי -6

 ל"קישורים למנכ -7

קישורים למינהל  -8
 הרפואה

 

 

 

 

 :יחידות

 פיתוח  מקצועי -פמ 

 הנחיות  מקצועיות  -המ 

 הסמכה  -הס 

 בחינות  -בח 

 ניהול כספים -נכ 

 מנהלה  -מנ 

 

 

 

 

  
 

 הנחיות מקצועיות:  מחלקה                                        תפקוד מקצועי: תחום
 

בבית : ו לכךלהסדיר מתן טיפול תומך על ידי אחיות שהותר             : מטרה
ולחולים אונקולוגיים בקהילה , "פליאטיביות"במרפאות , החולה

 .הזקוקים לטיפול פליאטיבי בגין מחלה אונקולוגית
 

, לשנות טיפול תומך קיים, לאחיות העומדות בתנאים יותר לאזן  : עיקרי ההנחיה
במסגרת הטיפול , לרבות מינון ושיטות מתן הטיפול לחולים

וחולים " פליאטיביות"במרפאות  ,התומך בבית החולה
 .כאמור לעיל, אונקולוגיים בקהילה

 
 1העומדות בתנאים המפורטים בסעיף , אחיות מוסמכות:  אוכלוסיית יעד

 .ומטפלות בחולים הזקוקים לטיפול תומך, בהנחיה
 

 .אחיות המוגדרות באוכלוסית היעד:  אחריות ליישום
 

 1.11במרס  1:  ך החלהתארי      1.11בינואר  11:  תאריך פרסום
 
 

 1.13מרס : תאריך בקרה ליישום ועמידה בדרישות ההפעלה
 
 

 :  חתימה
 ר סימה רייכר"ד                      

  המחלקה להנחיות מקצועיותמנהלת            
  

 
 :רקע

 
. כמרכיב העיקרי בטיפול בחולה הסופני, בשנים האחרונות הוכר הטיפול התומך

בתחומי השליטה , הטיפול התומך נועד לסייע באופן אפקטיבי לחולים אלה
 .בסימפטומים ובשיפור איכות חייהם

  
רשות לביצוע לרבות הפעולות הנד, תפקידה של האחות בתחום הטיפול התומך

 .כפעולות סיעוד, ל משרד הבריאות"אושרו על ידי מנכ
 

 .ההנחיה מפרטת את הפעולות בתחום הטיפול התומך והתנאים לביצוען
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 :הנחיהפירוט ה

 
 :האחיות שתותרנה לביצוע פעולות סיעוד בטיפול התומך הן .1

 

 .אחות מוסמכת בעלת תואר אקדמי .א

, (גריאטריה)ה וטיפול מוגבר בחולה הגריאטרי בעלת השתלמות מוכרת בתחום אונקולוגי .ב
 .הכוללת התייחסות ייעודית לטיפול תומך

 .שנים בתחום הטיפול התומך 8בעלת ניסיון מוכח של  .ג
  
 
 :תנאים מחייבים ליישום ההנחיה .1

 

תתועד ותדווח לרופא , הפליאטיביתפעולה המותרת לביצוע כפעולת סיעוד על ידי האחות  .א
 .לאחר ביצועה, המטפל

 

שנקבע לשימוש , על פי הנוהל המקומי, בחירת הטיפול התרופתי תתבצע מתוך קבוצת תרופות .ב
ובכפוף לרשימת התכשירים המופיעה בהוראות לעניין מתן מרשם בידי , על ידי המנהל הרפואי

 (. .11.1.1.1מיום  6.06פ "י)אח או אחות מוסמכים 
 

ייעשו על פי הפעלת  ,לרבות מתן חד פעמי ושינוי סוג תכשיר, התחלה של טיפול תרופתי .ג
 . חתום על ידי רופאשכולל מרשם הפרוטוקול 

 
שלפי הפרוטוקול , אלא בהתקיים תנאים מסוימים, ככל שהמרשם אינו מיועד לכיבוד מידי

המרשם בבית  יונחה המטופל שלא להציג, בדיקת התקיימותם היא על האחות –הפרטני 
 . אלא אם ניתן לו אישור האחות בדבר התקיימות אותם תנאים, המרקחת

 
 .יתויקו בתיק המטופל ,משניתן ,ההנחיה למטופל וכן אישור האחות

 

, המופקדת על יחידת האם בה מועסקת האחות שהותרה לביצוע הפעולות ,האחות הראשית .ד
 . הכולל כללים ליישום ההנחיהמקומי תגדיר נוהל 
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 :רשימת הפעולות .3

 
במרפאות , הפעולות המפורטות מטה תותרנה לביצוע במסגרת הטיפול התומך בבית החולה

 .בקהילה הזקוקים לטיפול פליאטיבי בגין מחלה אונקולוגיתחולים אונקולוגיים לו "פליאטיביות"
 

 הערות ייחודיות לביצוע פעולת סיעוד

ים איזון הפסקה ושינוי טיפול תרופתי קי, התחלה
ושיטת , סוג תכשיר, מינון: לרבות, בבעיות שינה

 מתן  

 

התחלה ושינוי טיפול תרופתי בבחילות ובהקאות 
 שיטת מתן, סוג תכשיר, מינון: לרבות

 

ביצוע בדיקה רקטלית לאיתור אבני   התחלה של טיפול תרופתי בשלשול
 טרם מתן הטיפול התרופתי, צואה

צירות התחלה ושינוי טיפול תרופתי קיים בע
 שיטת המתן, סוג תכשיר, מינון: לרבות

  הפניה לצילום רנטגן לשלילת חסימת
 טרם מתן הטיפול התרופתי, מעיים

  הפניה לצילום בטן במצבי עצירות 
 התחלה של טיפול תרופתי בסטרואידים

 
 

הפסקה של טיפול בואליום במצבי , התחלה
 אי שקט והזיות, בלבול

 

ביצוע בדיקת דם לתפקודי כליה וסידן   לתוך הווריד התחלת הטיפול בביופוספונט
 טרם מתן התרופה, בדם

 התחלה של טיפול באיירובנט
 

 

איזון ושינוי טיפול תרופתי אופיואידי , התחלה
 סוג תכשיר ושיטת מתן , מינון: קיים לרבות

 

  החלטה על הכנסת זונדה במצבים נדרשים

    
            

 :רשימת תפוצה
 

 הל הסיעודצוות מינ
 (פסיכיאטריה, גריאטריה, קהילה, כללית רפואההאגף ל)ממונות ארציות על יישום סטנדרטים 

 מפקחת ארצית בריאות הציבור
 כוח אדם לשעת חירוםתכנון פריסת מנהלת הערכות הקהילה ו

 מפקחות מחוזיות ונפתיות לשכות בריאות
 ח כלליים"ת סיעוד בתיומנהל

 ייםח גריאטר"מנהלות סיעוד בתי
 םח פסיכיאטרי"מנהלות סיעוד בתי

 מנהלות סיעוד בתי אבות
 אחיות ראשיות קופות חולים

 ראשי חוג לסיעוד 
 ס לסיעוד "מנהלות בתי

 ר הסתדרות האחים והאחיות בישראל"יו
 
 








