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 לכבוד:
מנהלות הסיעוד בבתי החולים

 מנהלות הסיעוד בקהילה

באונקולוגיהלאחות מוסמכת בוגרת השתלמות מוכרת נושא: פעולות סיעוד 

 מטרת החוזר:
מנכ"ל משרד הבריאות, בהמלצת הוועדה המייעצת לפעולות חריגות, התיר לאחיות מוסמכות בוגרות 

 , לבצע את הפעולות המפורטות בחוזר זה כפעולות סיעוד.באונקולוגיההשתלמות מוכרת 
 .מוכרת באונקולוגיההחוזר מפרט בטבלה את רשימת פעולות הסיעוד לאחות מוסמכת בוגרת השתלמות 

 מעמדן כפעולות חריגות בוטל ומיום זה הוגדרו בעבר כפעולות חריגות בטבלה לציין כי חלק מהפעולות 
 .הפעולותמצורפת הנחיה מקצועית שמטרתה להבטיח את יישום 

רקע : 
בקצב מואץ וללא הרף. המטופלים  יםהגישות הטיפוליות ואמצעי הטיפול באונקולוגיה מתעדכנ

ת טיפול במצבים האונקולוגים כיום מורכבים יותר והצוות המטפל נדרש לקבל החלטות קליניות ולת
על בכל רצף הגילאים ו, כולל במצבי חירום. הטיפול במטופלים האונקולוגיים מתקיים מגוונים ומורכבים

 חזרה לשגרה ועד לסוף החיים. הפוגות, ה, הטיפולים, המרגע הבשורה הקשהרצף הטיפול 
באונקולוגיה תפקיד משמעותי ומרכזי במתן מענה מידי השתלמת מוכרת לאחות המוסמכת בוגרת 

 לסימנים וסימפטומים, באיזון כאב ובהדרכת המטופל ומשפחתו. 
בוגרי לאחים ואחיות  שהותרו עד כהחלק מהסמכויות המוגדרות בחוזר זה עברו המרה מפעולות חריגות 

לצד הקניית סמכויות חדשות שיאפשרו שיפור השתלמות מוכרת באונקולוגיה, לפעולות סיעוד. זאת 
 באיכות הטיפול ובאיכות חיי המטופלים. 

 באונקולוגיהאחיות מוסמכות בעלות השתלמות מוכרת  :אוכלוסיית היעד

 על פי תכנית שקבע מנהל הסיעוד באונקולוגיההשתלמות מוכרת  הכשרה :

הפעולות תעשנה בהתאם לנהלים וכללי הבטיחות הנהוגים במוסד הרפואי, התנאים   עיקר ההנחיה:
המפורטים בחוזר זהוהסייגים אותם קבעה הוועדה המייעצת לפעולות חריגות 

מנהלות הסיעוד במוסדות הרפואה במערך האשפוז ובקהילה  :אחריות ליישום

 2022מאוגוסט יישום מחייב החל :  תחולהמועד 

( בנושא "מתן היתר לביצוע פעולות סיעוד ופעולות חריגות 104/14חוזר מינהל הסיעוד ) קישור לחוזרים:
 המתווספות מעת לעת למסגרת עיסוקן של אחיות מוסמכות". 

ב ב ר כ ה,  

ד"ר שושי גולדברג   
 אחות ראשית ארצית    

מינהל הסיעוד תוראש



 

 

 : באונקולוגיהפעולות סיעוד המעוגנות בתפקידן של אחיות בוגרות השתלמות מוכרת 

 תנאים וסייגים פעולות סיעוד

  הזרקה בדחף של תרופות לווריד

ריד מרכזי הזרקה בדחף של תרופות לצנתר בוו

 ומערכות חלפיות לווריד

 

  ם לסוג והצלבה, הזמנת דם ומוצריושאיבת ד

למטופלים מרותקים או כאלה שאינם שולטים על סוגרים  צנתר לשלפוחית השתןלטה על הכנסת הח

ומקבלים כימותרפיה עם רעילות גבוהה וקיים צורך 

 (PHמי / )דוגמת מעקב המודינבמעקב אחר מתן שתן 

למטופלים אחר מתן שתן  עם סיום הצורך במעקב שלפוחית השתןלטה על הוצאת צנתר מהח

ולטים על סוגרים ומקבלים מרותקים או כאלה שאינם ש

אחר  כימותרפיה עם רעילות גבוהה וקיים צורך במעקב

 (PHמי / מתן שתן )דוגמת מעקב המודינ

החלטה על התחלת טיפול להסדרת פעילות 
 מעיים בתרופות מקבוצת:

 מרככי צואה 

 סופחי נוזלים 

 סיבים 

 הרופא בתאום עם הפעולה תתבצע 
 

 סייגים לביצוע הפעולה :
  הידוע עם תהליך תופס מקום במערכת מטופל

 העיכול

 דימום ממערכת העיכול 

 העדר ניע מעיים / חסימת מעיים 

 אלקטרוליטים הפרעת 
בהתאם לפרוטוקול  מחלקתי/מוסדי חתום ומאושר על ידי  החלטה על התחלת טיפול בשלשולים

 רופא 

 ם:יהחלטה על הזמנת ייעוצי
 

 פיזיותרפיה 

 פיזיותרפיה נשימתית 

 תזונאית 

 קלינאית תקשורת 

 פסיכולוגית 

 מרפאת כאב 

 צוות פליאטיבי 

 רפואה משלימה 

 מיני תפקוד מרפאת 
 

 



 

 

 תנאים וסייגים פעולות סיעוד

במצבים החלטה על הפנייה לבדיקות מעבדה 

לפני , Neutropenic fever-לבהם קיים חשד 

כימותרפי/ אונקולוגי ובכל מצב טיפול  התחלת

, ספירת דםשהאח/ות רואה לשיקול דעתו/ה: 

, תרבית צואה, תרבית שתן, תרבית דם, כימיה

 כיח לתרבית, שתן לכללית

בהתאם לפרוטוקול מחלקתי/מוסדי חתום ומאושר על ידי 

 רופא

ל מתן תרופות נוגדות בחילה קבלת החלטה ע

 והקאה

מחלקתי/מוסדי חתום ומאושר על ידי פרוטוקול  בהתאם ל

 רופא

ת עוריות קבלת החלטה על טיפול במשחו

 במטופלים המקבלים קרינה 

פרוטוקול  מחלקתי/מוסדי חתום ומאושר על ידי ל בהתאם

 רופא

בטני או ריאתי קבוע לצורך  חיבור וניתוק צנתר

 ניקוז 

 בכפוף להוראת רופא

)לא טיפול טיפול כימי/ביולוגי חוזר מתן אישור 

 ראשוני( על ידי אח/ות

בהתאם לפרוטוקול מחלקתי /מוסדי חתום ומאושר על ידי 

 רופא  

טיפול כימי/ ביולוגי חוזר )לא טיפול מתן דחיית 

 ראשוני( על ידי אח/ות

 בלבד Solid Tumorבמטופלים עם 

בהתאם לפרוטוקול מחלקתי/ מוסדי חתום ומאושר על ידי 

  הרופאובהתייעצות עם רופא  

 
  



 

 

 רשימת תפוצה:
 

 המנהל הכללי
 המשנה למנהל הכללי

 הנהלה מורחבת
 יו"ר הסתדרות האחים והאחיות בישראל

 מנהלי בתי חולים
 מנהלי אגפים רפואיים בקופות החולים

 מנהלי מחוזות
 צה"ל –קרפ"ר 
 שירות בתי הסוהר –קרפ"ר 
 משטרת ישראל –קרפ"ר 

 ראשי חוג לסיעוד 
 מנהלות בתי ספר לסיעוד 

 




