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 מנהלות הסיעוד בבתי החולים
 

   Stroke Scale)NIHSS ( National Institute of Healthביצוע הערכה נוירולוגית באמצעות אומדן  נושא:

 בעת אירוע מוחי במטופל עם חשד או 

  ובמחלקה הנוירולוגית כפעולת סיעוד לאחות מוסמכת במחלקה לרפואה דחופה

 רקע : 

להערכה נוירולוגית בעולם הינו אומדן מקובל   NIHSS = National Institute of Health Stroke Scale אומדן

מודד את הערכת החסר הנוירולוגי. מטרתו היא להעריך מוגבלות  בחשד או בעת אירוע מוחי חד וכרוני אשר

 ניתן לקבוע את חומרת השבץ המוחי.  וליקוי בעיקר למניעת סיבוכים ועל פי ממצאיו

בתדירות בעיקר בשלבים החדים ון צמוד ורציף את החסר הנוירולוגי, קיימת חשיבות עצומה לאמוד באופ

על מנת לנטר את חומרת השבץ המוחי במהלך וזאת  IV TPAטיפול ב בפרט במהלך טיפול בצנתור או תכופה ו

 הטיפול שממיס את הקריש ועלול להביא גם להחמרת השבץ. 

כפעולת  מוגדרתבעת אירוע מוחי או במטופל עם חשד  NIHSSאומדן הערכה נוירולוגית באמצעות ביצוע 

ב קליני רציף אחר ותאפשר מעק ולוגיתת במחלקה לרפואה דחופה ובמחלקה הנוירסיעוד לאח/ות מוסמכ/

 .  על ידי הרופא תבוצעראשונית נוירולוגית הערכה כי לציין, .  הטיפולהמטופל בכל שלבי 

 

 :מטרת החוזר

ות, התיר לאחיות מוסמכות במחלקה מנכ"ל משרד הבריאות, בהמלצת הוועדה המייעצת לפעולות חריג

 .ה המפורטת בחוזר זה כפעולת סיעודהפעולאת לבצע לרפואה דחופה ובמחלקה הנוירולוגית 

 . שמטרתה להבטיח את יישום הפעולה  מצורפת הנחיה מקצועית

 

 הסיעוד בכל מוסדות הרפואה באשפוזמנהלות   אחריות ליישום:

 מידי      תאריך החלה:

 ופעולות( בנושא: "מתן היתר לביצוע פעולות סיעוד 104/14חוזר מינהל הסיעוד )מס'    קישור לחוזרים:

 חריגות המתווספות מעת לעת למסגרת עיסוקן של אחיות מוסמכות".                             
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 ד"ר שושי גולדברג

 אחות ראשית ארצית
 וראשת מינהל הסיעוד

 



 

 

 

 :פירוט ההנחיה

במטופל  NIHSS = National Institute of Health Stroke Scaleביצוע הערכה נוירולוגית באמצעות אומדן  .1

פואה דחופה ובמחלקה במחלקה לראחות מוסמכת לפעולת סיעוד  הינהעם חשד או בעת אירוע מוחי 

 הנוירולוגית. 

 הערכה נוירולוגית ראשונית תבוצע על ידי הרופא.  .2

  . בכל החמרה בממצאי האומדן האחות המוסמכת תדווח לרופא .3

 זו תתבצע בכפוף להכשרה מוסדית.פעולת סיעוד  .4

הנהוגים במוסד הרפואי, ובהתאם לכללים אותם  הבטיחות כללינהלים וללהפעולה תבוצע בהתאם  .5

 .לפעולות חריגותהמייעצת קבעה הוועדה 

 ה לרפואה דחופה ובמחלקה הנוירולוגית בבית החולים. ביצוע במחלקמותרת ל ת סיעוד זופעול .6

 

 לביצוע הפעולה: יום הכשרה מוסדית ייעודית קריטריונים לק

 שעות לימוד. 6ף של תוכנית ההכשרה תכלול לפחות היק .1

 התוכנית תכלול הכשרה עיונית והכשרה מעשית לביצוע הפעולה. .2

 :הבאים התוכנית תכלול לפחות את התכנים .3

  מוח של האנטומיה ופיזיולוגיה 

  פתופיזיולוגיה של תהליך שבץ מוחי 

  קליניקה של שבץ מוחי 

  אומדן מדדיNIHSS = National Institute of Health Stroke Scale   ומשמעות הניקוד 

  סימני החמרה ופעולות התערבות בהתאם 

  תרגול והתנסות בביצוע האומדן 

  



 

 

 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 


