
   משרד הבריאות-מדינת ישראל 

שרותי בריאות הציבור                  
  חוזר ראש השרות 

  
  5/2006:'                                          חוזר מס9/7/06:           תאריך

         
  ) ל"תמ( נוהל אספקת תרכובת מזון לתינוקות :הנושא

   איידסחולות/לילודים לאמהות נשאיות     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  02-6233058פקס   02-6228802/3 .טל  91010ירושלים , 1176. ד.ת, 20רחוב המלך דוד 
: mail-e;il.gov.health.moh@leventhal.alexil.gov.health.moh@kendror. naomi  

רשימת תפוצה
  :העתק

  ר                                                               ראש שירותי בריאות הציבו
  ר אלכס לבנטל"                                                                        ד

                                   

                                          
  

  ,ברכה                                                ב

  
  
  
  
  

, ר דניאל שם טוב"י ד"נוסח הנוהל הוא תוצאה של עבודת מטה שנעשתה ע
נילי ארבל ואני מודה להם על ' גב, נירית פסח' גב, מר אבי לוי, ר זוהר מור"ד

  .עבודתם הברוכה

טכנולוגיה בסל השירותים של חוק ביטוח ל לילודים אלה נכלל כ"התמ
  .לבריאות ממלכתי

 לילודים לאמהות ל"תמנוהל זה להסדיר את דרכי אספקת מטרות 
הדרכה , וכן להסדיר מתן מידע, עם לגיל שנהגיחולות איידס עד לה/נשאיות

 היענותן למניעת הנקה ולשימוש דם אתחולות לק/ותמיכה לאמהות נשאיות
  .ל"בתמ

mailto:alex.leventhal@moh.health.gov.il;


  

   מדינת ישראל-                 שירותי בריאות הציבור              -משרד הבריאות      
                                                  

 תרכובת מזון לתינוקותאספקת נוהל : שם הנוהל
  חולות איידס/לאמהות נשאיותלילודים ) ל"תמ(

  5-2006: מספרו

  : תאריך עדכון  :תוקף מיוםב  20.6.06 : מתאריך נוהל
  
  
  
  
  
  

 לאמהות לילודים ) ל"תמ(תרכובת מזון לתינוקות אספקת נוהל 
  חולות איידס/נשאיות

  
  תפוצה

  
  מנהלי קופות החולים

  הלי בתי החולים הכללייםמנ

  מנהלי מרכזי איידס

  ות השירותים הסוציאליים/מנהלי

  נפתיים של לשכות הבריאות/רופאים מחוזיים

  לילד ולמתבגר, לקה לאםמנהל המח

  אחות מפקחת ארצית בשירותי בריאות הציבור

  מנהל המחלקה לשחפת ואיידס

 מנהלת המחלקה לתזונה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :י "נערך ע

  שם טוב. ר ד"ד 
  מור. ר ז"ד

  לוי. מר א
  פסח. נ' גב
  ארבל. נ' גב
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   מדינת ישראל-                 שירותי בריאות הציבור              -יאות      משרד הבר
                                                  

 תרכובת מזון לתינוקותאספקת נוהל : שם הנוהל
  חולות איידס/לאמהות נשאיותלילודים ) ל"תמ(

  5-2006:מספרו

  : תאריך עדכון  :בתוקף מיום  20.6.06 : מתאריך נוהל

  כללי  1.0

על מנת למזער את . חולת איידס עלולה לגרום להדבקתו בנגיף/הנקת תינוק על ידי אם נשאית

הנקה , למנוע לחלוטיןחולות מומלץ /בילודים לאמהות נשאיות,  HIV-הדבקה אנכית בל הסיכוי

  ).מזון לתינוקותתרכובת (ל "החולה ולהעדיף הזנה בתמ/י האם הנשאית"של התינוק ע

ל של הילוד ובכך להשתתף במניעת הדבקה "מטרת ההתערבות היא להבטיח הזנה דרך תמ
  .מאמו

 
ל יסופק לילודים לאמהות "נקבע כי התמ, להנחיות אלה מירבית הענותכדי להשיג 

ל "יתר על כן אספקת  התמ. כחלק מסל הבריאות, חולות איידס עד מלאת שנה לילוד/נשאיות
ולאורך שנת הלידה במהלך , ם ככל האפשר לאורך ההריוןמיוקד עם הדרכה ותמיכה מתשולב

  .החיים הראשונה של התינוק
  

  ותמטר 2.0

 חולות/לילודים לאמהות נשאיות) מזון לתינוקותתרכובת (ל "אספקת תמ  הסדרת דרכי  2.1
  .גיל שנהלהגיעם לעד  איידס 

ן למניעת ענותיחולות לקידום ה/הדרכה ותמיכה לאמהות נשאיות, הסדרת  מתן מידע 2.2
  . ל"שימוש בתמהנקה ול

  

  עקרונות 3.0

  ל"חולת איידס זכאי לקבל את מלוא כמות התמ/  כל ילוד לאם אשר אובחנה כנשאית3.1
  . הנדרשת לצרכיו עד גיל שנה      

  ל כדין כל תרופה או טכנולוגיה בסל הבריאות אשר על קופת החולים המבטחת"דין התמ  3.2

  .        לספק למבוטחיה

  ל עבור תינוקה בזמינות ובנגישות"חולת איידס יתאפשר לקבל את התמ/   לכל אם נשאית 3.3 

  .        מרביים וללא כל תשלום או דמי השתתפות

  יבוצע תוך הקפדה מיוחדת על הסודיות  , מתחילתו ועד סופו, ל"   תהליך אספקת התמ3.4

  .ם הנלווים למחלה זולאור  ההיבטים החברתיי        הרפואית וצנעת הפרט 

  ביסוס משפטי / מסמכים ישימים 4.0

  ).13.4.05 מיום 16/05' מס (2005ל בנושא הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת "חוזר מנכ 4.1

בנושא אספקת שרותי בריאות לקטינים הנמצאים בישראל ואינם מבוטחים        ל "חוזר מנכ  4.2

   ).14.2.01 מיום 5/2001מס (י פ חוק ביטוח בריאות ממלכת"ע

  
  :י "נערך ע 
  שם טוב. ר ד"ד 
  מור. ר ז"ד

  לוי. מר א
  פסח. נ' גב
  ארבל. נ' גב
  

  6   מתוך2 דף מספר  :חתימה  לבנטל' דר: י "אושר ע



   מדינת ישראל-                 שירותי בריאות הציבור              -משרד הבריאות      
                                                  
 תרכובת מזון לתינוקותאספקת נוהל : שם הנוהל

   חולות איידס/לאמהות נשאיותלילודים ) ל"תמ(
  5-2006:מספרו

  תאריך עדכון  :בתוקף מיום  20.6.06:  מתאריך נוהל
  

  :חלות הנוהל 5.0

  :ל" לתהליך אספקת התמנוהל זה מיועד לכל אנשי המקצוע הקשורים

  .ועובדים סוציאלייםאחיות ,   רופאים של מרכזי האיידסות רפואי צו5.1 

  .רוקחים 5.2

  .נפתיים/   רופאים מחוזיים 5.3

  .  אחיות אפידמיולוגיות בלשכות ואחיות טיפת חלב5.4

  .  רופאים ראשוניים בקהילה5.5

  .רופאים ואחיות:   צוותי מחלקות יולדות5.6

        

  : הגדרות6.0

  .או חולת איידס נגיף האיידס נשאית אשר אובחנה כשהי א:איידסחולה ב/HIV אם נשאית  6.1
  

  י משרד הבריאות " חולי איידס שהוכר ע/ HIV מרכז לטיפול בנשאי- מרכז איידס 6.2
  .)בו נמצאת המטופלת במעקב ובטיפול       (

  
   כל תרופה או טכנולוגיה רפואית אחרת  אשר על קופת החולים -סל הבריאות   6.3

  . בטחת לספק למבוטחיה       המ
  
 

   כל סוגי תרכובות המזון לתינוקות שאושרו לשימוש - )ל"תמ(מזון לתינוקות  תרכובת 6.4
  .י משרד הבריאות"ע       

  
 . רופא ראשוני בקהילה– רופא מטפל בקהילה 6.5

  
  מתאם או אחר, עובד סוציאלי, אחות,  צוות רב מקצועי הכולל רופא– צוות מטפל 6.6

  .מרפאת קופת חולים, תחנת טיפת חלב, מרכז איידס, רפואי כגון בית חולים        במסגרת מוסד 
  

   עובד  שקיבל רשיון לעסוק בעבודה סוציאלית על פי חוק - ית/ת סוציאלי/עובד 6.7
  .ת במסגרת מרכז איידס/העובד, 1996 -ו"העובדים הסוציאלים התשנ        

        

  

  
  

  
  :י "נערך ע

  שם טוב. ר ד"ד 
  מור. ר ז"ד

  לוי. מר א
  פסח. נ' גב
  ארבל. נ' גב
  

  6 מתוך 3דף מספר   :חתימה  לבנטל' דר: י "אושר ע



  
   מדינת ישראל-                 שירותי בריאות הציבור              -משרד הבריאות      

                                                  
ת תרכובת מזון לתינוקואספקת נוהל : שם הנוהל

  חולות איידס/לאמהות נשאיותלילודים ) ל"תמ(
  5-2006:מספרו

  תאריך עדכון  :בתוקף מיום  20.6.06:  מתאריך נוהל
  

   השיטה 7.0

  
  ל לזכאיות באופן "  על מנהלי קופות החולים לקבוע את ההסדרים לחלוקת התמ7.1

פרט תוך הקפדה מיוחדת על צנעת ה.       אשר יסייע להשגת היענותן ולמניעת ההנקה
  .ושמירת הסודיות הרפואית

  
  לשכות הבריאות ובתי החולים , על קופות החולים ליידע את מרכזי האיידס.  7.2

  אספקת   . ל לזכאיות לכך"        שבאזורם על ההסדרים שנקבעו על ידם לאספקת התמ
  .י המנגנון שסוכם עם כל אחת מקופות החולים"ל תתבצע עפ"       התמ

  
 . ל"שתתפות עצמית או כל תשלום אחר עבור אספקת התמאין לגבות דמי ה 7.3

 
  על פי התנאים לעיל לאחר רישום ל "קבלת תמתינוקות של מהגרי עבודה זכאים ל 7.4

  .        בקופת חולים כנדרש
  

  נפה ולשכות הבריאות לדאוג לאיתור / באחריות מנהלי מרכזי האיידס ורופאי המחוז7.5
  או בתחנות /איידס בהריון הנמצאות בטיפול במרכז האיידס וחולות /      מוקדם של נשאיות

  ). כולל בנות זוג של נשאים ידועים(      טיפת חלב 
  

  במחלקת( על הצוות המטפל ,מוקדם ככל האפשר, או הלידה, עם היוודע דבר ההריון 7.6
  ם הדרכים לצמצו  ליידע את המטופלת על, )תחנת טיפת חלב, מרכז האיידס,       האשפוז

  ל " ועל האפשרות לקבלת אספקה שוטפת של תמ מניעת הנקהלרבותאנכית  הדבקה      
  .       במשך שנה ללא כל תשלום

  
    יש לתעד ברשומה הרפואית את בצוע ההדרכה ואת הפעולות הנלוות שננקטו על מנת 7.7

  . היולדת למניעת ההנקה/       לקדם את הענות המטופלת ההרה

להפנות את המטופלת ההרה לעובדת       , כחלק ממעקב ההריון, מטפלבאחריות הצוות ה 7.8
  התיאום   . ל"לצורך תיאום מוקדם של אופן אספקת התמ, הסוציאלית של מרכז האיידס

  

  
  :י "נערך ע

  שם טוב. ר ד"ד 
  מור. ר ז"ד

  לוי. מר א
  פסח. נ' גב
  ארבל. נ' גב
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   מדינת ישראל-                 שירותי בריאות הציבור              -משרד הבריאות      

                                                  
תרכובת מזון לתינוקות אספקת נוהל : שם הנוהל

  חולות איידס/לאמהות נשאיותלילודים ) ל"תמ(
  5-2006: מספרו

  : תאריך עדכון  :תוקף מיוםב  20.6.06:מתאריך נוהל 
              

  ת מטעם לשכת הבריאות והגורם שיקבע לכך בקופת החולים    /           יבוצע בשיתוף המתאמ
  .           המבטחת

  
     על הצוות המטפל במרכז האיידס לדאוג עוד טרם הלידה כי היולדת תצויד במנה       7.9

  . ח"שר תעמוד לרשותה עם חזרתה מביהל א"              ראשונית של תמ
  

 או את/ לאחר הלידה חובת בית החולים בו מתבצעת הלידה ליידע את מרכז האיידס ו      7.10
לשכת הבריאות באיזור הקרוב למקום מגורי היולדת בדבר הלידה והטיפול בילוד 

  .וביולדת
  

 ת יולדות של בית החולים בו התבצעה על צוות מחלק7.9מצב שבו לא בוצע סעיף ב 7.11
  .ל לשבועיים ימים"ה האחריות לצייד את היולדת במנה הראשונית של תמ חללידה             ה

  
  . ח ללא מתן הדרכה"      אין לשחרר את היולדת מביה7.12

  
  .ל כבר בשעות הראשונות לאחר הלידה"      יש לעודד את מתן התמ7.13

  .  ת הבריאות לבצע מעקב שוטף על ביצוע נוהל זה      באחריות לשכ7.14

  

  
  
  

  

  
  
  

  
  :י " נערך ע

  שם טוב. ר ד"ד 
  מור. ר ז"ד

  לוי. מר א
  פסח. נ' גב
  ארבל. נ' גב
  

  6מתוך 5 דף מספר  :חתימה  לבנטל' דר: י "אושר ע

  



  1נספח 
  

  ) ל"תמ(תרכובת מזון לתינוקות  – מרשם 
  
  

  ______תאריך
  _____________ז איידס                     מרכ

  ______________                      טיפת חלב 
  
  

  _____________________. ז.ת' מס_____________________________שם המטופל 
  

  
  ______________)ל"תמ(לתינוקות שם תרכובת המזון 

  
  ______________________מספר קופסאות לאספקה

  
  
  

  __________________________הרופאשם 
  

  __________________________חתימה
  
  

  פי גיל-הנדרשת על) ל"תמ(תרכובת מזון לתינוקות כמות 
  
 בנים בנות 

מספר קופסאות בממוצע  גיל בחודשים
 לחודש

מספר קופסאות בממוצע 
 לחודש

1 7 7 
2 8 8 
3 8 8 
4 9 9 
5 10 10 
6 10 11 
7 8 8 
8 8 8 
9 6 6 

10 6 7 
11 7 7 
12 5 5 
  

 .' קופסה לחודש בשל הבדל במשקל וכו1יש להוסיף 
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