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 מנהלות הסיעוד בבתי החולים
 מנהלות הסיעוד בקהילה

 
  חד מוחילאירוע חשד בטיפול במטופל עם המוסמכת תפקיד האחות נושא: 

  שפוז והקהילהבמערך הא
 

  רקע:

בכל  במדינת ישראללנכות בגיל המבוגר. ינו הגורם המשמעותי לתמותה בעולם וגורם ראשון שבץ מוחי ה
 .גברים ונשים 20,000 -כשנה לוקים בשבץ מוחי 

 בשל חסימת כלי דם או כתוצאה מדימום תוך מוחי.למוח מאספקת דם לקויה  שבץ מוחי נגרם כתוצאה
 ולמתן טיפול מתאים.די של נפגעי שבץ מוחי ימיואבחון קיימת חשיבות לאיתור 

הכרחית לצורך קבלת החלטות טיפוליות מידיות, שמטרתן  והיאהדמייה מוחית אבחון מתבצע באמצעות 
 פקודי.ותולצמצם נזק רקמתי  המוחיתלחדש את זרימת הדם 

 תוך ורידי  יס קרישממאחת מהן הינה מתן טיפול חד. איסכמי קיימים מספר דרכים לטיפול באירוע מוחי 

 ,(Tissue Plasminogen Activator) שעות מרגע הופעת וחצי בחלון זמן של עד ארבע ככלל טיפול הניתן
טיפול נוסף מקובל הינו שליפה מכאנית של . חד זה עיקרי במצב ומהוה טיפול איסכמי  תסמיני שבץ מוחי

 .המוח שבץשעות מהופעת תסמיני  24בטווח של קריש הדם באמצעות צינתור מוחי 
פל עם וי מטושפוז והקהילה תפקיד משמעותי ומוביל בקידום בריאות, בזיהלאחות המוסמכת במערך הא

מטופל ותמיכה בליווי לרבות  ומעקב למניעת סיבוכים התערבות מיידיתבמתן  ,שבץ מוחיתסמיני 
 בתהליך.לאורך כל הרצף הטיפולי משפחתו בו
 

  :המטר
חי אירוע מועם  טיפול ושיקום מטופליםהאחות המוסמכת במניעה,  סמכות ואחריותהגדרת תחומי 

 שפוז והקהילהאיסכמי חד במערך הא
 

 2023ינואר  תאריך יישום ההנחייה:
 

 שפוז ובקהילהמוסדות הרפואה באמנהלות הסיעוד בכל  אחריות ליישום:
 

 : קישור לחוזרים

 'בנושא "פעולות סיעוד לאחות מוסמכת בוגרת השתלמות  139.2018 חוזר מינהל הסיעוד מס
 מוכרת בשבץ מוחי"

  'החלטה על הפניית מטופל לבדיקתבנושא  160.2019חוזר מינהל הסיעוד מס" CT  מוח ללא חומר
 בחשד לאירוע איסכמי מוחי"ניגוד במבוגרים עם חבלת ראש או 

  'בנושא "ביצוע הערכה נוירולוגית באמצעות אומדן 190.2021חוזר מינהל הסיעוד מסNIHSS 

(National Institute of Health Stroke Scale)  במטופל עם חשד או בעת אירוע מוחי כפעולת
 "סיעוד לאחות מוסמכת במחלקה לרפואה דחופה ובמחלקה הנוירולוגית

 
 ר כ ה, ב ב

 
 

 ד"ר שושי גולדברג
 אחות ראשית ארצית

 מינהל הסיעוד וראשת



 

 

 עיקרי ההנחיה:

 

 ההגדר .1

ברקמת המוח  ר מסוייםזונגרם על רקע הפרעה באספקת הדם לאי (STROKE) אירוע מוחי

לרקמת המוח  או בעקבות פריצת דם (Ischemic Stroke) בעקבות קריש דם החוסם את העורק

(Intracerebral Hemorrhage.) 

  האחות המוסמכת אחריות וסמכות .2

אצל המטופל אשר יכולים להעיד על תחילתו של באופן פתאומי  שהופיעותסמינים לזהות  .א

  אירוע מוחי

צוות רב מקצועי לרבות תכנית למניעת  שילובלהפעיל תכנית התערבות מותאמת למטופל ב .ב

 סיבוכים מיידים ומאוחרים

 משפחתובני המטופל ו להדריך את .ג

 בהתאם לצורך נטיםלגורמים מקצועיים רלוו הפנותדווח ולל .ד

 על רצף הטיפולוודא שמירה ל .ה

 

 קהילהמערך הבו האשפוזמערך ב,  במחלקה לרפואה דחופהחד  מוחי לאירועזיהוי מטופל בחשד  .3

זיהוי באמצעות מוסמכת האחות העל ידי יבוצע חד  מוחי אירועזיהוי מטופל בחשד לאיתור ו .א

 :ויכולים להעיד על ארוע מוחי שהופיעו באופן פתאומיאחד או יותר מהתסמינים ראשוני של 

  בפלג גוףחולשה 

 הפרעות בתחושה 

 /הליכה ויציבות  הפרעות בראייה/ דיבור 

 עיוות בפנים  

 הפרעות ברמת ההכרה 

 נוירולוגים נוספים חסרים 

לרופא במידה וקיים לפחות סימן אחד היכול להעיד על  באופן מיידיהאחות המוסמכת תדווח  .ב

 ארוע מוחי ותפעל בהתאם לפרוטוקול מוסדי/ הנחיות מוסדיות / הוראות רפואיות 

 יכולים להעיד על ארוע מוחיה ניםימהתסהופעת זמן תחילת את  תתעדהאחות המוסמכת  .ג

  בתיאום עם הרופא המטפל זמן הגעת המטופל לקבלת טיפול רפואילרבות 

 אצל המטופל האחות המוסמכת תשלול היפוגליקמיה .ד

 



 

 

 )NIHSS )National Institute of Health Stroke Scaleבאמצעות אומדן  הערכה נוירולוגית .4

 :בהתאם לקריטריונים הבאיםבמערך האשפוז ותתבצע למטופל עם חשד או בעת אירוע מוחי חד 

 

  מוסמכת:אחות  ( תתבצע על ידי NIHSSהערכה נוירולוגית ) .א

  במחלקה לרפואה דחופה 

  במחלקה הנוירולוגית 

 כפעולת סיעוד NIHSSמבצעת אומדן אחות מוסמכת בוגרת השתלמות מוכרת בשבץ מוחי  *

 פעולות סיעוד לאחות מוסמכת בוגרת השתלמות " נהל הסיעוד בנושא:יבהתאם לחוזר מ

 "בשבץ מוחי מוכרת

  על ידי רופא בוצע ראשונית ת(  NIHSSהערכה נוירולוגית ) .ב

 תחומים הבאים: לכלול התייחסות הערכה נוירולוגית ת .ג

  הכרהרמת 

 התמצאות 

 הבנה 

 סטיית מבט 

 בדיקת שדה ראייה 

 בדיקת רמת שיתוק עצב הפנים 

 גפייםבבדיקת כח גס בידיים ו 

 אטקסיה 

 הפרעות בתחושה 

 הפרעות בשפה 

 הפרעות היגוי 

 התעלמות מהצד הפגוע 

( תבוצע בכפוף להכשרה מוסדית ובהתאם להנחיות בחוזר מנהל NIHSSהערכה נוירולוגית ) .ד

במטופל עם חשד או בעת  NIHSSהסיעוד בנושא: "ביצוע הערכה נוירולוגית באמצעות אומדן 

 "אירוע מוחי כפעולת סיעוד לאחות מוסמכת במחלקה לרפואה דחופה ובמחלקה הנוירולוגית

מהלך ובסיום המעקב תקבע על ידי הנהלת לפני, ב (NIHSSתדירות ביצוע הערכה נוירולוגית ) .ה

 המוסד 

יש ו/או החמרה בממצאי האומדן במצבו הנוירולוגי של המטופל במידה וקיימת החמרה  .ו

 לדווח מיידית לרופא 



 

 

 

  במערך האשפוזחד מוחי  אירועמטופל לאחר ל עקרונות ההתערבות .5

למטופל בחשד בניית תכנית התערבות י לקצועבצוות רב משותפה  תהיה האחות המוסמכת .א

  משלב הזיהוי ועד שלב השיקוםלאירוע מוחי 

 :טים הבאיםלפחות את ההיב תכלולההתערבות תכנית  .ב

 מיידים מניעת סיבוכים הצלת חיים וידי ומהיר ליטיפול ראשוני מ 

 לרבות מעקב אחר סימנים המחשידים  של המטופלהרפואי מעקב אחר מצבו ניטור ו

 ובהתאם להנחיות המוסד  להחמרה

 ניהול טיפול מותאם למניעת סיבוכים מיידים ומאוחרים 

 למניעת סיבוכים מאוחרים שיקומית גישה טיפולית  

 בתחומי התוכן הבאים במהלך האשפוז:  משפחתווהמטופל  האחות המוסמכת תדריך את .ג

  לבית  המירביתבמהירות וחשיבות ההגעה חד מוחי  אירועזיהוי סימנים ראשוניים של

 החולים

 הקפדה על לקיחת הטיפול הקפדה על אורח חיים בריא , סיכוןה חשיבות איזון גורמי,

 אירוע מוחי  ישנותלמניעת ההתרופתי 

בססת על התאמת תכנית שחרור המתהאחות המוסמכת תהיה שותפה בצוות רב מקצועי ל .ד

 רכיו המשתנים של המטופלצ

רורו לקהילה/מוסד רפואי לקראת שחהמטופל  ו שלתפקוד תעריך אתהאחות המוסמכת  .ה

  האירוע טרום לתפקודו ובהתייחס 

 

 שמירה על רצף הטיפול .6

לשמירת הרצף  האחות האחראית במחלקה ו/או מי מטעמה בשיתוף צוות רב מקצועי תפעל

אודות המטופל ותאום העברה להמשך מידע מסירת צורכי לקהילה שפוז למערך האהטיפולי בין 

 טיפול

 תיעוד .7

  ומשפחתו, הדרכת המטופל ההתערבות וממצאיהלרבות תכנית ( NIHSS) הערכה נוירולוגית

 יהוו חלק מרשומת המטופליתועדו כנדרש והמלצות להמשך טיפול הו

  



 

 

 שימת תפוצה:ר

 

 המנהל הכללי

 המשנה למנהל הכללי

 הנהלה מורחבת

 יו"ר הסתדרות האחים והאחיות בישראל

 מנהלי בתי חולים

 רפואיים בקופות החולים מנהלי אגפים

 מנהלי מחוזות

 צה"ל -קרפ"ר 

 שירות בתי הסוהר -קרפ"ר 

 משטרת ישראל -קרפ"ר 

 ראשי חוג לסיעוד 

 מנהלות בתי ספר לסיעוד 

 


