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הננולהביאבזאתלידיעתכםחוזרמעודכןבנושאשבנדוןהמחליףומבטלאתחוזרנושבסימוכין .

 .1רקע 
 

הזנה תוך ורידית ניתנת ,ישירות לווריד ,במצבים בהם לאניתןלהזיןמטופלדרךמערכת
העיכול ,לשימור ושיפור מצבו התזונתי .בשיטת הזנה זו ,הצרכים התזונתיים מסופקים
באמצעותתמיסהסטריליתמרוכזת,ישירותלווריד(פריפריאומרכזי) .התמיסההמוחדרת
לווריד מותאמתאישיתלכלמטופל עלפי גילו ,מחלתו,הטיפולהתרופתי שמקבל ומצבו
הקליני. 
הזנה בשיטה זו כרוכה  בסיכון לסיבוכים מטבוליים וזיהומיים ועל כן ניתנת רק כאשר
קיימותהתוויותמתאימותלכך. 

.2

מטרה:
קביעת כללים והתוויות לניהול הטיפול בהזנה תוך וורידית על כל שלביו ובכלל זה,
התאמתולמבוגרים,ילדיםופגיםבאופןמיטביובטוחלמטופל. 


.3

חלותוקהליעד :
.3.1

כל המוסדות הרפואיים באשפוז ובקהילה ,כולל מכונים או חברות שמספקות
שירותיםלמבוטחיקופותהחולים.

.3.2

.4

צוותמטפלרבמקצועיובכללזהרופא,דיאטנית,אחותמוסמכתורוקח .

הגדרות: 
.4.1

"צוות הזנה תוך-ורידית"  :צוות שימונה בכל מוסד רפואי במסגרות אשפוז וקהילה
ויכלול:רופא,דיאטנית,אחותמוסמכת,ורוקח(באשפוזבלבד) .
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בטיפול נמרץ מיוחד בילוד (פגיות) ,ימונה צוות ייעודי מתוך המחלקה אשר יכלול:
רופא,דיאטנית,אחותמוסמכת,ורוקח .

.4.2

תמיסותהזנהתוךורידית :תמיסותלהזנהתוךורידיתהינןתכשיריםכמוגדרבפקודת
הרוקחים  ובתקנותיה בין אם רשומות בפנקס התכשירים בישראל ,ובין אם מיובאים
או מוכנים תחת הסכמת המנהל .על כן יש להקפיד ולשמור על "שרשרת ההפצה"
שלהםכמקובללכלתרופה.ישלאחסן,להפיץולשנעתמיסותלהזנהתוךורידיתעל
פיהוראותהיצרן,בעלהרישוםאוביתהמרקחתהמכיןובהתאם לדיןונוהלימשרד
הבריאות".תמיסותלהזנהתוךורידיתהנרקחותבביתמרקחתתחתהסכמתהמנהל
מוגדרות כהכנות בסיכון גבוה וצריכה לעמוד בדרישות נוהל  135של המשרד .אין
בהזמנת תמיסת להזנה תוך ורידית מבית מרחקת כדי לייתר את הצורך במרשם
רופא.
תמיסות להזנה תוך ורידית יכולות להינתן בעירוי מרכזי או פריפרי על פי שיקול
דעתרפואי.
" )1תמיסת הזנה מוכנה לשימוש  RTU( ")Ready to Use– תמיסה מסחרית מוכנה
לשימוש עם או בלי אלקטרוליטים ,להן יש להוסיף לפחות ויטמינים ויסודות
קורט(ההוספהמקצרתאתחייהמדף).הרכבהתמיסהקבועוהיארשומהבפנקס
התרופותשלמדינתישראל .
" )2תמיסתהזנהתוך-ורידיתסטנדרטית"-תמיסהבעלתהרכבקבועומוגדרמראש
להתוויותייעודיות.
" )3תמיסות הזנה בהתאמה אישית למטופל"  -תמיסות הזנה תוך ורידית פרטנית
לרקיחה שאינה סטנדרטית  -תמיסות בעלות הרכב משתנה ומותאם אישית
בהתאםלמרשםהרפואי,ואשר מותאמותונרקחותעבורמטופלבאופןפרטניעל
פיגילו,מצבוהקליניוהמטבוליומדדיםנוספים.

.4.3

"הערכה תזונתית ע"ידיאטנית" – תבוצעבהתבסס על איסוף מידעונתונים מהצוות
הרב מקצועי והרשומה הרפואית ,ובכלל זה :מצב קליני ,ותזונתי בדיקות מעבדה,
היסטוריהרפואיתוהיסטוריהתזונתית.

.5

 

סמכותואחריות :
.5.1

עלמנהלמוסדרפואיבאשפוזובקהילהלמנותצוותהזנהתוךוורידיתהכולל :רופא,
דיאטנית,אחותמוסמכתורוקח(רוקחבקהילהיהיהשותףלצוותבמידתהאפשר).

.5.2

על המוסדות הרפואיים לקבוע נהלים פנימיים שיכללו את תהליכי היישום ,התיעוד
והבקרהעלההזנההמתבצעתבמסגרתםבהתאםלהנחיותחוזרזה. 

.5.3

רופאמטפליחליטעלתכניתוהרכבההזנההתוךורידית,וייתןהוראהלטיפולבהזנה
תוך-ורידית ,יזמין תמיסות מבית המרקחת ויהיה אחראי על מכלולהטיפול,המעקב
ומניעתהסיבוכיםבתהליךההזנה.
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הדיאטנית מוסמכת לבצע הערכה תזונתית ,קביעת סטטוס תזונתי ,תכנית טיפול

.5.4

תזונתי ,קביעת הרכב תזונתי של התמיסה ומעקב אחר ביצועה .עם סיום הנ"ל על
הרופאהמטפללאשראתקביעתההרכבהתזונתישלהתמיסהבמרשםחתוםשישלח
לביתהמרקחתלשםניפוק.
רוקח או עוזר רוקח הפועל תחת פיקוחו של רוקח ,מורשיםלרקוחתמיסת הזנהתוך

.5.5

ורידיתואחראיעלבדיקתאיכותתמיסותההזנהותקינותן.

.6

תנאיםלמתןהזנהתוך-ורידית:
החלטה על תחילת מתן הזנה תוך ורידית תתקבל על ידי הרופא המטפל על פי

.6.1

עקרונותהטיפולהרפואי.לאחרביצועהערכהתזונתיתע"ידיאטנית,לקביעתסטטוס
תזונתיואישורמיצויחלופותאפשריותלהזנה.

 

.6.2

תחילתההזנהתוךורידיתתינתןבאשפוזבביתחוליםכלליבלבד .

.6.3

הוראהלהזנהתוךורידיתתינתןע"ירופאבמצב בו צפוי כי לא ניתן יהיה לספק את
צרכיוהתזונתייםשלמטופלמאושפזדרךמערכתהעיכול. 

.7

תפקידיצוותהזנהתוךורידיתבאשפוזובקהילה:
.7.1

קביעתפרוטוקולטיפולומעקב; 

.7.2

התאמה של סוגי תמיסת הזנה תוך ורידית כולל קביעת מרכיבי ההזנה בהתאם
למצבושלהמטופל;

.7.3

יעוץלצוותרבמקצועי;

.7.4

מעקבשוטףעלתהליךההזנה;

.7.5

הסדרתקיוםמעקבהמשכיבמרפאהייעודית בבית החולים/בקהילה,עלפי החלטת
הגורםהמבטח;
הסדרת קיום איש קשר מקצועי ,למטופל ולמשפחתו אליו ניתן יהיה לפנות במקרה

.7.6

הצורך;
הדרכתהמטופלומשפחתובכלהקשורלהזנתהמטופל.

.7.7

.8

תיעודורישוםכלפעולההקשורהלהזנהתוךורידית :
.8.1

יש לציין ברשומת המטופל ובמכתב הסיכום/שחרור הרפואי ,מיד לאחר רשימת
האבחנותאתהיותהמטופלמוזןבהזנהתוך-ורידית.

.8.2

יש לתעד ברשומה הרפואית ,בחתימת הגורם המטפל הקובע את תכנית הטיפול כל
מתןהוראה,ביצועומעקב.

.8.3

תכניתההזנהתתועדברשומההרפואיתותכלול:
 .8.3.1רישום אבחנה של  ICD-9 99.15 PARENTERAL INFUSION CONCENTATED
 NUTRITIONברשימת האבחנות של המטופל עם תחילת הטיפול ובמכתב
השחרור .
 .8.3.2הסטטוסהתזונתישלהמטופל;
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 .8.3.3השיקולים הרפואיים להחלטה למתן ההזנה התוך ורידית בהתחשב בסטטוס
התזונתישלהמטופל.
 .8.3.4קביעתיעדיההזנההתוךורידית.
 .8.3.5הערכתסיכוןלתסמונתהזנהמחדש(.)Refeeding syndrome
 .8.3.6חישובוקביעתדרישותתזונתיותוהתאמתםלמצבושלהמטופל.
 .8.3.7התאמת הרכב התמיסה וניפחה ביחס למצבו המטבולי והטיפול התרופתי של
המטופל.
 .8.3.8ציון מועד החלפת שקית ההזנה יקבע על ידי הרופא ולא יאוחר מהמועד
שנקבעע"יהוראותהיצרןאוהרוקחהמכין.
 .8.3.9רישום ההוראה להתחלת הטיפול ,סוג התמיסה ומרכיביה ,שינוי בהרכב
הטיפולוהפסקתטיפול.
 .8.3.10בכלהתחלהאושינוישלתכניתההזנההתוךורידיתיצורףהעתקשלהמרשם
לרשומההרפואית;
 .8.3.11תכניתהמעקבתתועדברשומההרפואית.
 
.9

מעקב:
.9.1

תסמיניםוסימניםחיוניים;

.9.2

בדיקותמעבדה;

.9.3

הערכהתזונתיתותכניתטיפולתזונתיבהתאםלמצבוהמשתנהשלהמטופל;

.9.4

מעקבאחרמדדיםאנתרופומטריים(משקלוגובה);
א.

במבוגרים:מעקבמשקלשבועיעדהתייצבותהמצב,ובהמשךעלפיהחלטתצוות
הזנההתוךורידית.מדידתגובה(אואורךאמה)פעםאחתלפחות; 

ב.

בילדים:בנוסף-מעקבאחרעקומותגדילה; 

ג.

בפגים:מעקבמשקל,היקףראש,ומדידתאורךבמהלךהאשפוז;


 .10הנחיותלרקיחתתמיסותלהזנהתוךורידית:
 .10.1כל ארגון או מוסד רפואי יקבע נוהל המסדיר וקובע את סוגי התמיסות הקיימות
בארגון או במוסד ,ואת האופן שבו יש להזמינן מבית המרקחת לרבות צורת כתיבת
המרשםהרפואיבהתאםלסוגהתמיסהלהזנהתוךורידית(ישלצייןהרכבמלאעבור
כלרקיחתתמיסההנעשיתבביתמרקחת).
 .10.2תמיסותלהזנהתוךורידיתהנרקחותבביתמרקחתיוכנובהתאםלנוהליאגףהרוקחות
ועלפיהדין. 
 .10.3הוספת מרכיבים לתמיסה המוכנה מראש ,תבוצע רק על ידי רוקח ,אשר עבר הדרכה
מתועדת ובקיא בהכנת /רקיחת תמיסה להזנה תוך ורידית ,תוך שמירה על יציבות כל
המרכיביםבתמיסהובהתאםלהנחייתיצרןחומריהגלםאוהתכשירהמוגמר.
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הוספת המרכיבים ,תתבצע תוך בדיקה ורישום של המרכיבים שהוספו ובכלל זה מס'
אצווהשלהחומרים,תיעודם,והוספתתוויתכנדרשעלגביהאריזה. 
 .10.4בכל בית מרקחת העוסק ברקיחת תמיסה להזנה תוך וורידית יכתבו וימצאו נהלים
המפרטים את אופן הכנת התמיסה כולל סדר הכנסת המרכיבים ,תנאי אחסונה,
הפצתהשינועה,והשמדתה,בהתאםלהוראותכלדיןונוהלימשרדהבריאות .
 .10.5רקיחה או מתן שלתמיסהלהזנהתוךורידיתמכלסוג שהואלמטופל ,תעשה אך ורק
עלפי מרשםרפואי שיינתןעלידירופא ולאחרקביעתהרכבהתמיסהורישוםהוראות
ברשומההרפואיתשלהמטופל.
 .10.6סימוןתמיסהלהזנהתוךורידיתטרםהמתןיהיהעלפיהוראותכלדיןויכלול :


פרטי המטופל :שם המטופל ,ומספר ת.ז .המטופל (כאשר מתקבל מרשם שמי
ולקראתהמתן); 



שםההכנההרוקחית; 



צורתמתן(ורידפריפרי/מרכזי); 



תכולה-הרכבוכמויות;



הנפחהכללישלההכנה; 



מספראצווה; 



תאריךתפוגה; 



שםמכיןתמיסתההזנה(לאמתייחסלתמיסותהזנהמוכנותלשימוש;)RTU



שםיצרןתמיסותהזנהמוכנותלשימוש;RTU



תוויותזהירותבמידהונדרש;



תנאיאחסוןההכנה.



כלמידענוסףרלבנטיעלפינוהלימשרדהבריאות.

 .10.7עם קבלת  הוראה להפסקת טיפול בתמיסה להזנה תוך ורידית יש להחזיר לבית
המרקחתאתהתמיסהשלאנעשהבהשימוש .
 .10.8כאשר יש צורך בהשמדת תמיסות הזנה תוך ורידית (בשל הפסקת טיפול ,תאריך
תפוגה ,  Recallהחזרה מהשוק ,פגם באיכות ,נזק לשקית בזמן חיבור ,טעות באחסון
ועוד) ,יוחזרוהתמיסותלביתהמרקחתשלהמוסדהרפואיוההשמדהתעשהבהתאם
לתקנה  7לתקנות בריאות העם -טיפול בפסולת במוסדות רפואיים (התשנ"ז) 1997-
ויועבר למרכז פינויפסולת רפואיתכנדרש .
 .10.9מתןוחיבורמטופללהזנהתוךורידית,ישלהקפידעל:
א.

ביצוע תהליךזיהוימטופל,כמקובלעלפינהליהארגוןאוהמוסד.

ב.

תשומת לבלתנאיאחסוןהתמיסההמופיעיםעלגביהתוויתשלשקיתההזנה.

ג.

בדיקת תאריךהתפוגההרשוםעלהתוויתולוודאכיהתמיסהבתוקף.

ד.

בדיקת שלמות שקית ההזנה  ,תקינות החיבורים ותקינות התמיסה למראית עין,
במידהוקייםחששלפגםאיןלהשתמשבהולהחזירהלביתהמרקחת.
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ה.

הוצאתשקיתהזנה הדורשתקירורמהמקררכשעתייםלפניהשימוש,איןלחמםאת
התמיסה. תמיסהשהוצאהמהמקררולאנעשהבהשימוש,תוחזרלביתהמרקחת.

ו.

בדיקת התאמת  מרכיבי התמיסה עם הוראות המרשם ברשומת המטופל תוך
התייחסותלמיקוםמתןהתמיסה(ורידמרכזי/פריפרי).

ז.

לאחר חיבור התמיסה יש לשים לב לתגובות המטופל לאחר חיבור התמיסה ובכלל
זה ,חום ,פריחה ,גרד ,סחרחורת ,צמרמורת הרגשה כללית רעה ,סימנים לזיהום
הצנתרכגוןאודם,הפרשה,כאבבאזורהצנתרועוד.

 .11מתןתרופותבמהלךהזנהתוך-ורידית: 

 .11.1ככלל,איןלהשתמשבתמיסתההזנהלצורךמתןתרופות.
 .11.2במקרים בהם קיימת הצדקה רפואית לשילוב תרופות בתוך תמיסת ההזנה ,יבוצע הדבר
רק באישור רוקח אשר בדק ותיעד כי הוספת התרופה לתמיסה הינה בטוחה ועל פי
הוראותהיצרן.
 .11.3ההוספהתתבצעאךורקבביתהמרקחתעלפיכלדיןובכפוףלהוראותחוזרזה .
 .11.4ככלל כל הוספת תכשיר לתמיסת ההזנה התוך ורידית ,תתבצע בבית המרקחת בתנאים
נאותיםכפישקבעהמנהל.
 .11.5הוספתויטמיניםויסודותקורטאוכלתוסףאחרלתמיסת,RTUתתבצעע"ירוקחמורשה,
בביתהמרקחת,ותתועדברשומה.
כאשר בית המרקחת סגור ,ועולה צורך קליני להוספת מרכיבים כגון ויטמינים ויסודות
קורט ולא אלקטרוליטים ,הנרשמים במינונים קבועים בהוראת רופא ,תתאפשר ההוספה
לתמיסהשנופקהלמטופל,עלידיהצוותהרפואי.
הליך זה יעוגן בנוהל פנימי ,וכל חריגה ממנו תעשה בהתייעצות עם רוקח בית המרקחת
בכלעת.




 .12רצףטיפולי:
 .12.1באחריות המוסד הרפואי לוודא טרם שחרור המטופל קיום המשכיות טיפול בהזנה תוך
ורידיתבקהילה,באמצעותגורםמתאםמטעםקופתהחולים/המוסדהקולט.
 .12.2מרפאת מעקב אחר מטופלי הזנה תוך ורידית תוגדר כמרפאת מעקב ייעודית בבית
החולים/בקהילה.
 .12.3יש לוודא כי במרפאת המעקב מצויים פרטי התקשרות מלאים עם המטופל ומשפחתו
למקרי חירום ולכל מקרה המחייב יצירת קשר מידי עם המטופל (לדוגמה : Recallשל
תמיסה).
 .12.4תדירות המעקב במרפאת בית החולים  /בקהילה  -לפחות אחת לשלושה חודשים בשנת
ההזנההראשונהולפחותאחתלחצישנההחלמהשנההשנייה.
 .12.5תדירותהמעקבלתינוקותולילדיםתקבעבהתאמהאישית. 
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 .12.6באחריות המוסדות הרפואיים באשפוז ובקהילה למנות גורמים מוסמכים מטעמם
שתפקידם להדריך וללמד את המטופל ואת בני משפחתו ו/או המטפל העיקרי בנושאים
הבאים:
א.

אופןהשימושבמערכתההזנה:התחברותוניתוקמהעירויושימושבמשאבה.

ב.

בעיותנפוצותוהדרכיםלפתרונן .

ג.

טיפולבתמיסות,מניעתזיהומים,מידעעלסיבוכיםאפשריים.

ד.

הסדרים לאספקת תמיסות ההזנה ,ציוד ,הזנה ושירותים נוספים ,כולל פרטי קשר
מעודכניםשלחברתהסיעודהביתיתהמעורבת.

 .12.7ישלוודאכיסוגהתמיסהוהתוספיםהנדרשיםמביה"ח,קיימיםבקהילהוקייםאישורלכך
מההנהלההרפואיתשלהמוסדהקולט. 
 .12.8בכלהעברהשלמטופלביןהמוסדותהשונים(מקהילהלאשפוז/מאשפוזלקהילה),יצורף
מכתבשחרורהכוללסיכוםרפואי,תזונתיוסיעודי.

 .13תיעודבמכתבהשחרור:
 .13.1המכתב יכלולהנחיותלהמשךטיפולומעקב,אםהמטופלממשיךלקבלהזנהתוךורידית
אואםקיימותהנחיותלאחרהפסקתההזנההתוךורידית.
 .13.2במכתב יצוינו פרטי התקשרות עם המחלקה המשחררת וגורם הקשר בקהילה כמפורט
בחוזרזה,לצורךהתייעצותבמקרההצורך.

 .14בקרתאיכות
ישלרכזאתהמידעהעדכניוהשוטףשלהמטופליםהמוזניםבהזנהתוךורידיתבקהילה.
 .14.1על כל מוסד רפואי בקהילה לרכז ולתעד מידע עדכני ומפורט אודות המטופלים 
המקבליםהזנהתוךורידית .
 .14.2הקמתמסדנתוניהזנהתוךורידית(רשם)בקהילה:  
קופות החולים ינהלו מסד נתוני הזנה תוך-ורידית (להלן :רשם) ,שיאפשר מעקב אחר
מטופליםהמקבליםהזנהתוךורידית,מעקבותוצאות.מסדזהירכזנתוניםעלכלההזנות
התוךורידיותבישראלבמסגרתהקהילה.



 .14.3עם הקמת רשם הזנה תוך ורידית קופתי -יועבר המידע למשרד הבריאות על פי
דרישה,תוךשמירהעלחוקזכויותהחולה . 
קיוםהנחיותאלוייבדקמעתלעתבמסגרתבקרותמינהלהרפואה .

הואילולהעבירתוכןחוזרזהלידיעתכלהנוגעיםבדברבמוסדכם .
 







בברכה ,

















 ד"רורדעזרא
ראשמינהלהרפואה 






העתק:שרהבריאות 
המנהלהכללי 
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המשנהלמנהלהכללי 
הנהלהמורחבת 
קרפ"ר–צ.ה.ל 
קרפ"ר–שרותבתיהסוהר 
קרפ"ר–משטרתישראל 
רכזהבריאות,אגףתקציבים–משרדהבריאות 
יו"רההסתדרותהרפואית 
יו"רמועצהמדעית–ההסתדרותהרפואית 
מנכ"להחברהלניהולסיכוניםברפואה 
ביתהספריםהלאומיוהאוניברסיטאי 
ארכיוןהמדינה 
מנכ"לחברתענבל 

סימוכין 14051916:
 



כתובתאתרהאינטרנטבומפורסמיםחוזרימינהלהרפואהוחוזרי

מנכ"להיא:-www.health.gov.il
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