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  )30.4.07( מתאריך 6/07 עדכון חוזר -פעולות סיעוד                                        

  
  

במסגרת . הקודם להלן עדכון לחוזר 30/4/07 מתאריך 6/07 בהמשך לחוזר
שילבנו חלק מן ההנחיות שהיו אמורות להתפרסם  ,ולמען הסר ספק, עדכון זה

) שהחוזר המקורי מפנה אליהן(מלכתחילה במסגרת הנחיות מינהל הסיעוד 
על מנת להבהיר את תחום תחולתו המדויק של החוזר , זאת. בחוזר גופו

ות שאלות שעלו בהקשר זה ועל דעת הלשכה המשפטית בעקב, ותנאיו
רשימת הפעולות הנוספות שאושרה נותרה , בכפוף להבהרה זאת. במשרדנו

  .      בעיקרה ללא שינוי
  

  עיקרי ההבהרות 
פעולות הכרוכות בטיפול תרופתי לחולים כרוניים תבוצענה על פי   .א

ה לו מיועד החתום על ידי הרופא המטפל של החול, פרוטוקול פרטני
  .הפרוטוקול

או חלק , פעולות המסמיכות להתחלת טיפול ואינן בגדר הצלת חיים  .ב
  .) Over The Counter ) O.T.Cתתבססנה על תכשירי , מפרוטוקול פרטני

  

מינהל הסיעוד אחראי להנחיית השטח באשר להכשרה ובדיקת הידע בהתאם 
  .31.5.07 - להנחיות אלו יופצו על ידי מינהל הסיעוד עד. לעדכון

  

  .1.6.2007 -תוקף יישום זה החל מ
  

 את רשימת פעולות מחליפהרשימת זו . ב רשימת הפעולות המעודכנת"מצ
  .30.4.07 מתאריך 6/07הסיעוד בחוזר 
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  לות סיעוד לאחיות מוסמכות לבעלות השתלמות מוכרתפעו
 בעלות הכשרה על בסיסית מוכרת ורשומה בפנקס האחיות של משרד –השתלמות מוכרת : להלן(

  )הבריאות
  
  

  הגדרות
  
שנקבעו בו הוראות ,  ביחס למטופל ספציפי,  פרוטוקול שנערך בידי רופא-"פרוטוקול  פרטני"

 לתקנות 2שנכללו בו מלוא הרכיבים המופיעים בתקנה לענין אופן נטילת תכשיר מרשם ו
לא תסתמך אחות על פרוטוקול פרטני , לענין חוזר זה ; 1991 -א"תשמ, )מתן מרשם(הרופאים 

  .  שהוצא למעלה משלושה חודשים ממועד ביצוע הפעולה
  
  

  מיילדותפעולות סיעוד המעוגנות בתפקידם של 

בעלות השתלמות על בסיסית מוכרת במיילדות אחיות מוסמכות , מיילדות: אחיות מורשות
  ורישיון לעסוק ביילוד

  . הפעולות יתבצעו במהלך לידה אשר באחריותה ובסמכותה של המיילדת

  החלטה על מתן פטידין ליולדת בחדר לידה .1
  

  אחיות סוכרתפעולות סיעוד המעוגנות בתפקידם של 

  מוכרת בסוכרתאחיות מוסמכות בעלות השתלמות על בסיסית : אחיות מורשות

  . הפעולות יתבצעו במסגרת ניהול הטיפול ההמשכי בקהילה ובהתאם לפרוטוקולים רפואיים

  : :  איזון רמת סוכר בדם על פי פרוטוקול פרטני .1

 ,   מהמינון הקיים שהורה הרופא20% בגבולות של –שינוי מינון אינסולין  •
מת השפעתו לשם התאמת עקו, שינוי בזמני הזרקת אינסולין שהורה הרופא •

 לרמות הסוכר של החולה
 מהמינון הקיים 50% בגבולות של –שינוי במינון תרופות הניטלות דרך הפה  •

 שהורה הרופא
שהורה הרופא לשם התאמת עקומת , שינוי בזמני נטילת תרופות דרך הפה •

 השפעתן לרמות הסוכר של החולה
  
 

 החלטה על הזרקת גלוקגון במצבי היפוגליקמיה לשם הצלת חיים .2
  
  

   אחיות פסיכיאטריהפעולות סיעוד המעוגנות בתפקידם של 

  אחיות מוסמכות בעלות השתלמות על בסיסית מוכרת בבריאות הנפש: אחיות מורשות

  . הפעולות יתבצעו במסגרת ניהול הטיפול ההמשכי בקהילה ובהתאם לפרוטוקולים רפואיים
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מייצבי מצב רוח , נוגדי חרדה,  של מתן תרופות נוירולפטיותהחלטה על עצירה או הפחתה .1
  בהתאם לפרוטוקול פרטני – ןונוגדי דיכאו

 –החלטה על הוספת מנה חד פעמית של תרופות אנטי פרקינסוניות כעזרה ראשונה  .2
 בהתאם לפרוטוקול פרטני

ל בהתאם לפרוטוקו –החלטה על מתן חד פעמי של תרופות נוגדות חרדה כעזרה ראשונה .3
 פרטני

 החלטה על ביצוע בדיקות מעבדה הקשורות לטיפול תרופתי כרוני .4
  

   אחיות שיקוםפעולות סיעוד המעוגנות בתפקידם של 

  אחיות מוסמכות בעלות השתלמות על בסיסית מוכרת בשיקום: אחיות מורשות
  

  החלטה על הכנסה והוצאה של זונדה לקיבה בזיקה לבליעה. 1
  
  

  אחיות גריאטריהפקידם של פעולות סיעוד המעוגנות בת

  אחיות מוסמכות בעלות השתלמות על בסיסית מוכרת בגריאטריה: אחיות מורשות

 החלטה על הכנסה והוצאה של זונדה לקיבה בזיקה לבליעה .1
  

   טיפול מוגברפעולות סיעוד המעוגנות בתפקידם של אחיות 

  פול סיעודי מוגבראחיות מוסמכות בעלות השתלמות על בסיסית מוכרת בטי: אחיות מורשות

 )AL(שאיבת דם מקו עורקי פתוח  .1
 )AL(הוצאת קו עורקי  .2
 שאיבת דם לסוג והצלבה והזמנת דם ומוצריו .3
 הזרקה בדחף של תרופות לווריד .4
 הזרקה בדחף של תרופות לווריד מרכזי ולמערכות חלופיות לווריד .5
 טיפול בפצעים  .6
 התאמת מכשיר הנשמה לצורך גמילה ממנשם .7
 ה הנשימה לביצוע סקשןשאיבה עמוקה מקנ .8
 החזרת קנולה לטרכיאה כפעולה מצילת חיים .9

 החלטה על הזרקת גלוקגון במצבי היפוגליקמיה לשם הצלת חיים .10
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   אחיות רפואה ראשונית פעולות סיעוד המעוגנות בתפקידם של 

ת מוכרת ברפואה אחיות מוסמכות בעלות השתלמות על בסיסי: אחיות מורשות
  בריאות בקהילה/ראשונית

  .ובהתאם לפרוטוקולים רפואיים, הפעולות יתבצעו בהעדר רופא כחלק מהמשך טיפול ומעקב

  –בדלקת גרון  .1
של הופעת תופעות לוואי כתוצאה מהטיפול וכאשר , הפסקת הטיפול במצבים √

 משטח הגרון חוזר שלילי
  

 OTC באמצעות תכשירי –בזיהום בדרכי השתן  .2
  להקלה יתן טיפול סימפטומאטמ √
 

 OTC באמצעות תכשירי –בפריחה על רקע תופעה אלרגית  .3
 מתן טיפול מקומי להרגעה  √
  תרופתי כמו אנטי היסטמיני לעזרה ראשונהימתן טיפול סימפטומאט √
 סיסטמי /שינוי סוג הטיפול מקומי √
 הפסקת טיפול תרופתי √
 

 OTC באמצעות תכשירי –בכיבים על גבי העור  .4
 טיפול מקומי כעזרה ראשונההתחלת  √
 התחלת טיפול סיסטמי ראשוני להקלה √
 סיסטמי/שינוי סוג הטיפול מקומי √
  הפסקת טיפול תרופתי √
 

 בהתאם לפרוטוקול פרטני  –ביתר לחץ דם  .5
 שינוי מינון טיפול תרופתי בטווח שהוגדר על ידי רופא מטפל  √
יה לרופא הפסקת טיפול תרופתי על רקע סימנים וסימפטומים חריגים והפנ √

 לעדכון הטיפול
 

  –באסטמה  .6
 התחלת אינהלציה עם ונטולין או בריקלין לעזרה ראשונה  √
 שינוי מספר אינהלציות ביממה  √
בהתאם  -כאשר התקף אסטמה מלווה בכיח מוגלתי , התחלת טיפול אנטיביוטי √

 לפרוטוקול פרטני
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  –טיפול תומך בחולים אונקולוגיים הזקוקים ל .7

 -שינוי או הפסקת טיפול במשלשלים ובתרופות נגד בחילות והקאות  , התחלה √
 בהתאם לפרוטוקול פרטני

 שינוי מינון תרופות נגד כאבים בטווח שהוגדר על ידי רופא √
 שינוי מספר אינהלציות ביממה √
 

 בהתאם לפרוטוקול פרטני –בחולים הנוטלים נוגדי קרישה  .8
 וגדר על ידי רופא מטפל שינוי מינון בטווח שה √
הפסקת טיפול תרופתי על רקע סימנים וסימפטומים חריגים והפניה לרופא  √

 לעדכון הטיפול
 

 בהתאם לפרוטוקול פרטני –בתת פעילות בלוטת התריס  .9
 שינוי מינון טיפול תרופתי בטווח שהוגדר על ידי רופא מטפל  √
והפניה לרופא הפסקת טיפול תרופתי על רקע סימנים וסימפטומים חריגים  √

 לעדכון הטיפול
 

 החלטה על הזרקת גלוקגון במצבי היפוגליקמיה לשם הצלת חיים .10
  
  

  
  


