
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 סיעודנהל היחוזר מ
       

 

 
 
 

 ג"התשע, ג בתמוז"כ                                                                                    
 2013יולי  01                                                                                         

 25251113: אסמכתא                                                                                       
 97/13: 'מס

 
 החלטה על הכנסת צנתר לשלפוחית השתן : נושא

 
 

  : מטרת החוזר
 

התיר לאחיות , בהמלצת הוועדה המייעצת לפעולות חריגות, ל משרד הבריאות"מנכ
כפעולת , להחליט על הכנסת צנתר לשלפוחית השתן, בעלות הכשרה ייעודיתת מוסמכו

 .סיעוד
 

 החלטה על הכנסת צנתר לשלפוחיתלהבטיח יישום מצורפת הנחיה מקצועית שמטרתה 
קבעה ובהתאם לכללים אותם  במוסד הרפואיהנהוגים  הבטיחות לכלליבהתאם  ,שתןה

 .יגותהוועדה לפעולות חר
 
 
 

 במתארי הטיפול המותריםמנהלות הסיעוד באמצעות אחיות אחראיות   :אחריות ליישום
 
 

 2013 ביולי 1 : תחולה
 

 פעולות סיעוד, שלפוחית שתן, צנתר, אחות  :מילות מפתח
 

 ,ב ב ר כ ה              

 
 א "ר שושנה ריב"ד              

 ארצית אחות ראשית              
 וראש מינהל הסיעוד             

 ל"המנכ, גמזו. ר' פרופ :העתק
 ל"משנה למנכ, לב. ר ב"ד 
 ראש מינהל הרפואה, אפק. א' פרופ 

  

 משרד הבריאות



 

 
 

 

 

 
 הנחיות
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 -הנחיה 
רף המבטיח איכות 

 מינימלית

 25251113: ההנחיה' מס צנתר לשלפוחית השתן החלטה על הכנסת : שם ההנחיה

 

 :תחומים

 בחינות -1

 תקציב -2

 בקרה -3

רה הכש -4
 והשתלמויות

 רישום ורישוי -5

 תפקוד מקצועי -6

 ל"קישורים למנכ -7

קישורים למינהל  -8
 הרפואה

 

 

 

 

 :יחידות

 פיתוח  מקצועי -פמ 

הנחיות   -המ 
 מקצועיות 

 הסמכה  -הס 

 בחינות  -בח 

 ניהול כספים -נכ 

 מנהלה  -מנ 

 

 

 

 

  
 ועיותהנחיות מקצ:  תפקוד מקצועי                            מחלקה:  תחום

 
החלטה על הכנסת צנתר "להבטיח יישום פעולת סיעוד בנושא  :   מטרת ההנחיה

בהתאם לכללים אותם קבעה הוועדה , "השתן לשלפוחית
 לפעולות חריגות 

  
כמפורט , בעלות הכשרה ייעודית ,אחיות מוסמכותבסמכותן של  :  עיקרי ההנחיה

  ןלהלן להחליט על הכנסת צנתר לשלפוחית השת 1בסעיף  
  

 שלהלן 1אחיות מוסמכות כמפורט בסעיף   :  אוכלוסיית יעד
 

 מנהלות הסיעוד באמצעות אחיות אחראיות   : אחריות ליישום
 
 

 מידי:  תאריך החלה                              2013 ביולי 1  :תאריך פרסום
 

 2014יוני   : תאריך בקרה
 

              
  _____________________:  חתימה

 ר סימה רייכר"ד                      
 מנהלת המחלקה להנחיות מקצועיות         

  
 :רקע

 
 

לאחיות , "החלטה על הכנסת צנתר לשלפוחית השתן"פעולה בקשה להאציל ה
 .לדיון בפני הוועדה המייעצת לפעולות חריגותהובאה מוסמכות 

 
ל משרד הבריאות קיבל המלצת הוועדה להכיר בפעולה כפעולת סיעוד עבור "מנכ

 .להלן 1כמפורט בסעיף , בעלות הכשרה ייעודיתאחיות 
 

על ידי האחות לה  שם הפעולהניתן לייהמתארים בהם הנחייה זו מפרטת את 
 .הואצלה הסמכות

 



 

 
 

 

 

 
 הנחיות
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 :הנחיהפירוט ה

 
בסמכות אחיות פעולת סיעוד היא " החלטה על הכנסת צנתר לשלפוחית השתן" .1

 :כמפורטובמתארי הטיפול מוסמכות 

 

 הכשרה ייעודית  מתארי טיפול  

אחיות מוסמכות בעלות תעודת  מחלקות לרפואה דחופה
 ופהרישום ממשלתית ברפואה דח

 
אחיות מוסמכות בעלות תעודת  ות גריאטריהקמחל

בטיפול מוגבר רישום ממשלתית 
 היבחולה הגריאטרי או גריאטר

 
 אחיות מוסמכות מחלקות שיקום

 
  

 
 .וכללי הבטיחות הנדרשים המוסד הרפואיהפעולה תיעשה בהתאם לנהלי  .2
 
 

 אחריות ליישום
 

 במוסדות הרפואה, י הטיפול המותריםבמתאר ,באמצעות אחיות אחראיותמנהלות הסיעוד 
 

 :רשימת תפוצה
 

 צוות מינהל הסיעוד
 (פסיכיאטריה, גריאטריה, קהילה, כללית רפואההאגף ל)ממונות ארציות על יישום סטנדרטים 

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

 יאותמפקחות מחוזיות ונפתיות לשכות בר
 משרד הבריאות, JCIמרכזת תחום אקרדיטציה 

 ח"מנהלי בי
 ח כלליים"ת סיעוד בתיומנהל

 ח גריאטריים"מנהלות סיעוד בתי
 םח פסיכיאטרי"מנהלות סיעוד בתי

 מנהלות סיעוד בתי אבות
 אחיות ראשיות קופות חולים

 ראשי חוג לסיעוד 
 ס לסיעוד "מנהלות בתי

 אלר הסתדרות האחים והאחיות בישר"יו
 

 


