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 __9/2016וזר מס' :_ח

 

                                                                                      "ב ניסן, תשע"ויירושלים, 

 2016אפריל,  20    

 

 מנהלי בתי החולים אל: 

 קופות החולים  –מנהלי האגפים הרפואיים      

 
 

 Pulmonary Rehabilitation for patients -י שיקום ריאות לחולים במחלת ריאה חסימתית כרונית שירות הנדון: 

with COPD  במסגרת סל שירותי הבריאות 

 1/2015סימוכין: חוזר מנכ"ל מס' 

  6.11.2011מיום:  37/2011חוזרנו מס'             

 

חלת ריאה חסימתית כרונית בהתאם להתוויות הוכללו טיפולי שיקום ריאות לחולים במ 1.1.2015החל מיום 

 שיפורטו להלן.  

 שבסימוכין. 37/2011חוזר זה מחליף ומבטל את חוזרנו מס' 

 

 רקע: .1

 

שיקום ריאות מיועד לחולים במחלת ריאה כרונית, תסמינית, הסובלים מירידה בתפקוד היומיומי. שיקום 

מרכיביו העיקריים הם אימון גופני  .מטופלהריאות הינו טיפול כוללני, רב תחומי, המותאם אישית ל

הפסקת עישון. הטיפול השיקומי יתבצע לאחר השגת איזון ונמרץ, טיפול פיזיותרפי, חינוך לבריאות 

 מיטבי באמצעות הטיפול התרופתי והטיפול התומך המקובל. 

 

 :מטרה .2

 קביעת התוויות למתן שיקום ריאות במסגרת סל השירותים.

 

 

  זכאות: .3

   ;למטופל שנהסדנת שיקום, אחת ל -(  - (GOLD III-IV קשה COPD חולים עם .3.1

   .לפני ואחרי ניתוח חזה או בטן -(  - (GOLD II-IV קשה-בינוני COPD חולים עם .3.2

 

 :  מטופל והטיפולהערכת ה ,סדנת שיקום ריאות .4

 

חלות מומחה במ לסדנת שיקום ע"י רופא יופנוהעומדים בתנאי הזכאות לשיקום,  COPD חולים עם  .4.1

 .ריאה

, ובכלל זה הערכה לבבית הערכה בתחילת השתתפות בסדנא תכלול: הערכה רפואית כוללנית  .4.2

החודשים שקדמו  6אלא אם כן ספירומטריה בוצעה במהלך  ,ספירומטריה, שאלון איכות חיים
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בנוסף, יבחן הצורך בבדיקות נוספות לשם התאמה מיטבית של  דקות. 6 הומבחן הליכ ,לסדנא

  הטיפול.

, בהנחיית רופא הריאות או ע"י פיזיותרפיסט תוכנית השיקום תקבע ע"י רופא מומחה למחלות ריאה  .4.3

 האחראי לסדנא.

  .דקות 6תכלול שאלון איכות חיים ומבחן הליכת שהערכה במהלך ובסיומה של הסדנא תבוצע   .4.4

"י ו/או הערכת החולה בתחילת הסדנה, וכן הערכות ביניים והערכת החולה בסיומה יתבצעו ע  .4.5

   באחריות רופא הריאות האחראי לסדנת השיקום.

  .חודשים( 12, לשנה )סדנא אחת לכל חודשים 3-4 -כ במשך שיינתנו טיפולים 24הסדנא תכלול   .4.6

 בנות פגישות שבועיות 2-3במסגרת של למטפל מטופלים  8תבצע בקבוצות של עד להיכול  הטיפול  .4.7

 דקות כל אחת לפחות.    45

 .הדרכה להמשך פעילות גופנית עצמאית בקהילהתינתן ם הסדנא במהלך ובסיו  .4.8

 

 :הערות

 במסגרת אמבולטורית בבית חולים או בקהילה.יכול להינתן השיקום   .4.9

יכולה להיות חלק מהסדנא או להינתן במסגרת  והמלצה להפסקת עישוןהדרכה לתזונה נכונה  .4.10

 .ת החולים המבטחתקופ

 

 הצוות המטפל:  .5

 צוות הסדנא יהיה רב תחומי, ויכלול לפחות:    

 רופא;   .5.1

   ;אחות מוסמכת  .5.2

או פיזיולוג בוגר תואר בפיזיולוגיה במגמת /פיזיותרפיסט, בעל הכשרה ייעודית בשיקום ריאות, ו  .5.3

 .מאמץ

 

 בטיחות המטופלים: .6

  .ן במנוחהווי חמצירו( דופק ול"ד)מטופל בדיקת סימנים חיוניים  לכלבתחילת כל אימון תבוצע   .6.1

ויעמוד לרשותו הציוד  Basic Life Support -לפחות ברמה של  הצוות יהיה מיומן בביצוע החייאה  .6.2

 הנדרש. 

 .לפינוי מטופל במצבי חירום פנימינוהל  יקבע  .6.3

ם יש נוכחות של  רופא ואחות בכל שעות ההשיקום יבוצע במתקן רפואי, בית חולים או מרפאה ב  .6.4

חות אינם נמנים בהכרח עם צוות הסדנא, אך יהיו מוסמכים ומצויידים פעילות הסדנא. הרופא והא

 דחופה ולבצע החייאה. הלהגשת עזר

יעסוק אך ורק בטיפול אחד מהם לפחות בעת הפעילות יהיו נוכחים בסדנא לפחות שני מטפלים.   .6.5

 כגון לשם מתן עזרה דחופה. ,יהיה זמין לשרות המטופלים לפי הצורךוהשני ישיר, 

 

 ציוד:מכשור ו תשתיות .7

 .לבעלי מוגבלות נגישיםחדר מתאים לאימון, חדר בדיקה וטיפול, מלתחה ושירותים,   .7.1

 ., מזרנים ומשקולותם, מכשיר לחיזוק שריריםימסילה נעה, אופנים, אופנים לאימון ידי  .7.2
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 מקור חמצן מתאים לאימון שוטף, ובנוסף מיכל חמצן למצב חירום.    .7.3

ומשקל  ווי חמצן, גלוקומטרידופק אוטומטי, מד ר/כולל לפחות; מד ל"דהציוד לניטור רפואי בסיסי,   .7.4

 . אדם

 מעת לעת. בנושא, המתעדכן ציוד החייאה, כמפורט בחוזר מינהל הרפואה   .7.5

 

 הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

                   

 ב ב ר כ ה,       

 

 

 ד"ר ורד עזרא                        

  רפואההראש מינהל                 

 

  

 

 

 

 

 שר הבריאותהעתק : 

 מנהל הכלליה   

 המשנה למנהל הכללי

 הנהלה מורחבת

 מנהלי קופות החולים

 צ.ה.ל –קרפ"ר 

 שרות בתי הסוהר –קרפ"ר 

 משטרת ישראל –קרפ"ר 

 משרד הבריאות –רכז הבריאות, אגף תקציבים 

 יו"ר ההסתדרות הרפואית

 ההסתדרות הרפואית –"ר מועצה מדעית יו

 מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה

 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

 ארכיון המדינה

 מנכ"ל חברת ענבל

 

 33562916סימוכין : 

 

 
 
כתובת אתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי מינהל הרפואה וחוזרי  

 www.health.gov.il -מנכ"ל היא: 
 
 


