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 9/2019  וזר מס' :ח

 

 י"ב תמוז, תשע"טירושלים, 

 2019יולי,  15 

 

 מנהלי בתי החוליםאל: 

 קופות החולים –מנהלי האגפים הרפואיים 

 

 

 אמות מידה למתן טיפול ביתי בהמודיאליזה הנדון: 

 

 רקע: .1

י מתבצעת על ידבמקומות רבים בעולם וטיפול מקובלת  תבהמודיאליזה הינה שיטטיפול ביתי 

פול מתן הטי מותאם לשימוש ביתי.הציוד הנדרש תוך שימוש באו מטפל,  תו, קרוב משפחמטופלה

לי האיגוד הישראמשפרת את זמינותו ומקלה משמעותית על איכות חיי המטופל. בבית המטופל 

דה א ליריהטיפול בהמודיאליזה ביתית מבי ,כילנפרולוגיה ויתר לחץ דם ציין בנייר עמדה בנושא 

לה ת, הקהקרדיווסקולרית, ירידה בצריכת תרופות לטיפול בסיבוכי מחלת הכליו בתחלואה ובתמותה

 בהגבלות התזונה, שיפור בפוריות ובתוצאות ההיריון.

 

 מטרה:  .2

המטופל  על ידי שנים 18למטופלים שגילם מעל  ה למתן טיפול בהמודיאליזה ביתיתקביעת אמות מיד

  .או מטפל שלו )ללא צוות רפואי(

 

 

 טיפול בהמודיאליזה ביתית:מתן מטופלים המתאימים ל .3

 וות רבצבהתייעצות עם יה יאשר התאמת מטופל לטיפול בהמודיאליזה ביתית נפרולוגרופא מומחה ב

 :ובכלל זהמקצועי מיחידת דיאליזה ובהתאם לעקרונות מקצועיים מקובלים 

 ;רצון ונכונות המטופל להיות מטופל בהמודיאליזה ביתית .א

 ם;וליישמעקרונות הטיפול מסוגלות פיזית וקוגניטיבית של המטופל ללמוד את  .ב

 ;המודיאליזה ביתיתעיקרי ללמוד ולתמוך בביצוע המטפל הקיום ומסוגלות  .ג

 ת;הרולנשים המטופלות בדיאליזה ומעוניינות  .ד

   העדר התוויות נגד לביצוע הטיפול בבית. .ה
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 המודיאליזה ביתית:מתאימים למתן טיפול בשאינם מטופלים  .4

  ;העדר גישה וסקולרית נאותה .א

 ;נטייה לדמם .ב

 ;קיום התווית נגד לשימוש בנוגדי קרישה במהלך הטיפול הדיאליטי .ג

 ;רפואית, כגון: הפרעות קצב, נפילות לחץ דם או פרכוסים אי יציבות .ד

 ;ללכוהואי יציבות נפשית או התנהגותית, כגון: חרדה, פסיכוזה, שימוש בסמים והתמכרות לא .ה

 ;הענות נמוכה לטיפול .ו

 .העדר מטפל עיקרי, המסוגל ללמוד ולתמוך בביצוע המודיאליזה ביתית .ז

 

 תנאים לביצוע המודיאליזה ביתית: .5

 :המספקת את השירות הנדרשים מהמערכת הרפואית התנאים .5.1

 :לפחות קיום מערך נפרולוגי, הבקיא במתן טיפול בהמודיאליזה ביתית וכולל .5.1.1

 ;מומחה בנפרולוגיה רופא - מנהל רפואי .1

 ;מוכרת בנפרולוגיה השתלמותאחיות מוסמכות בוגרות  .2

 ;תזונאית הבקיאה בטיפול במטופלי דיאליזה .3

 ;עובדת סוציאלית .4

 טכני הבקיא באחזקת מכשירי הדיאליזה ומערכת המים.צוות  .5

 

ל במידה והמערך הטיפולי האמור אינו מתקיים במסגרת בית חולים, באחריות המנה .5.1.2

ל הסכם חתום עם בית חולים, המפעי לקייםשל מערך ההמודיאליזה הביתית הרפואי 

 מערך נפרולוגי, למתן גיבוי מקצועי.

 

נהלים פנימיים  קבועלשל מערך ההמודיאליזה הביתית באחריות המנהל הרפואי  .5.1.3

ר ים אחבתחומי השירות, האיכות ובטיחות הטיפול, ולקיים הליכי בקרה סדורים ומתועד

דה, : קליטת מטופל חדש ליחיעל הנהלים לכלול לפחות את הנושאים הבאים . הטמעתם

ת איכומות מידה לבקרת רשומות, תיעוד ודיווח מקרים חריגים, בקרת זיהומים, בקרת א

 הטיפול. 

 

 . למתן הטיפול בביתםייעודית מטופלי המודיאליזה ביתית יחתמו על הסכמה מדעת  .5.1.4

 

 : ומטפלו העיקרי ת המטופלהכשר .6

י הטיפול הבית מתןיוכשרו להעיקריים המודיאליזה ביתית ומטפליהם במועמדים לטיפול  .6.1

 . ויבחנו על בקיאותםבאמצעות הכשרה עיונית ומעשית 

ת, במהלך חודשיים לפחוטיפולי המודיאליזה במכון דיאליזה,  ההכשרה תכלול ביצוע של .6.2

   במערכת המדמה את סביבת הטיפול הביתית. 
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בבית  הטיפולסייע במתן תכני ההכשרה ימסרו למטופל ולמטפל העיקרי בכתב, באופן שיוכל ל .6.3

 חירום רפואי.  יבמצבות הנדרשות פעולהנחיות המתייחסות לובכלל זאת 

 

 תשתית וציוד: .7

יזוג יוב, מביצוע המודיאליזה ביתית מחייב קיום תשתית ביתית מתאימה ותקינה: חשמל, מים, ב .7.1

 אוויר ותקשורת.

בעל אישור מהמחלקה לאביזרים כלל הציוד המשמש לטיפול בהמודיאליזה ביתית יהיה  .7.2

 .(אמ"ר ומכשירים רפואיים במשרדנו )אישור

ותם המטופל ע"י הצוות הטכני, שיהיה אחראי על תקינהציוד ומערכת המים יותקנו בבית  .7.3

 ואחזקתם השוטפת, בכלל זאת מתן מענה לתקלות ולתוצאות בדיקות חריגות.

ליזה, הרכב מערכת המים, תחזוקתה, אופן בקרת המים ודרישות איכות המים, המשמשים לדיא .7.4

שימוש ול במים ל"טיפבנושא הרפואה חטיבת יעמדו בתנאים ובאמות המידה, המפורטים בחוזר 

ים לחילופין יעשה שימוש במערכת סגורה של דיאליזט, שאינה נזקקת למ בהמודיאליזה".

 מותפלים.

ול בבית לוודא את קיום כלל הציוד הנדרש לביצוע הטיפשל היחידה באחריות הצוות הסיעודי  .7.5

 ל. המטופל: תמיסות, סננים, צנרת, ציוד רפואי ותרופות, כגון: אריתרופויאטין וברז

 

 המעקב הרפואי:  .8

ואה הרפחטיבת בהתאם לאמות המידה המקובלות וכמפורט בחוזר יינתן הטיפול הרב מקצועי  .8.1

 ת דיאליזה בקהילה".: "תנאים להפעלה ולרישום של מרפאבנושא

צע טיפול לא יתב הטיפול.מתבצע בכל עת בו  יהיה זמיןהמטפל יקיים כוננות טלפונית והצוות  .8.2

ות עם בהמודיאליזה ביתית בהעדר זמינות זו. צוות הכוננים יתודרך באשר לאופן ההתמודד

 במהלך הטיפול הביתי. עשויים להתרחשרום רפואיים, המצבי חי

 מקצועי יתועדו ברשומה רפואית כחוק.הטיפול והמעקב הרב  .8.3

מנהל הבקרה אחר אופן ביצוע הטיפול הדיאליטי בבית המטופל תתבצע בתדירות, שתקבע ע"י  .8.4

 הרפואי בשיתוף הצוות הסיעודי.

ת בקרת תקינות מכשיר הדיאליזה ומערכת המים תתבצע ע"י הצוות הטכני בהתאם להוראו .8.5

 "טיפול במים לשימוש בהמודיאליזה".: בנושאהרפואה חטיבת היצרן ולאמור בחוזר 

 

 נוהל זה תקף מיום פרסומו.

 

  הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

                   

 ב ב ר כ ה,       

 

 ד"ר ורד עזרא                        

    רפואהה חטיבתראש                 
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 המנהל הכלליהעתק :  

 למנהל הכלליהמשנה 

 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 –יו"ר מועצה מדעית 

 מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה

 יברסיטאיבית הספרים הלאומי והאונ

 ארכיון המדינה

 מנכ"ל חברת ענבל

 

 433876219סימוכין : 

 
 
 

כתובת אתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי מינהל הרפואה וחוזרי 

 www.health.gov.il -מנכ"ל היא: 
 
 


