
 

 

 ז' שבט תשפ"ב
 2022ינואר  09
 210306721 אסמכתא:

 192/2022מס': חוזר   
 לכבוד:

 מנהלות הסיעוד בבתי החולים
 מנהלות הסיעוד בקהילה

 
במערך האשפוז )צינורית הזנה(  החזרה של צינורית גסטרוסטוםהחלפה או  נושא:

 והקהילה
 Balloon Gastrostomy Tube עם בלוניתצינורית החוזר מתייחס ל

 

החלפה או החזרה של צינורית בנושא: " 61/2005הל הסיעוד מספר חוזר זה מעדכן ומבטל את חוזר מינ
 "גסטרוסטום )צינורית הזנה(

 

  רקע:
 

שאיבת לרבות הזנה באמצעות גסטרוסטום מאפשרת החדרת מזון ותרופות ישירות לקיבה דרך דופן הבטן 

, כאשר הם (בכל הגילאים)מבוגרים וילדים  סטרוסטום מוחדר למטופליםג .Decompression)) תוכן קיבה

טיפול תן מלו/או דרך הפה  הנדרשת את התצרוכת התזונתיתמלא באופן חלקי/ אינם מסוגלים לקבל

 ניקוז.תרופתי פומי ו/או ל

עם זאת, ניתן לצמצם  ועוד.צינורית הגסטרוסטום עלולה להישלף כתוצאה מבלאי, ירידת נפח בלונית 

היארעות מצבים אלו על ידי החלפה תקופתית של הצינורית בטרם התבלתה ובאמצעות וידוא נפח 

החלפה או החזרה  ,כפעולה דחופהמחייב הצינורית נשלפת הפתח עלול להיסגר, מצב זה ו הבלונית. במידה

  .מיידית של צינורית הגסטרוסטום

הינה פעולת סיעוד לאחות מוסמכת ובהתאם לתנאים גסטרוסטום החלפה או החזרת צינורית החלטה על 

 .ולסייגים המפורטים בחוזר זה

, בהדרכת המטופל ובני טיפול בגסטרוסטוםהניהול בומשמעותי  לאחות המוסמכת תפקיד מרכזי

 ובשמירת הרצף הטיפולי. משפחתו/מטפל עיקרי

 Balloon Gastrostomy Tube - חוזר זה מתייחס לצינורית גסטרוסטום עם בלונית בלבד*

צינורית הזנה( במערך האשפוז ) החלפה או החזרה של צינורית גסטרוסטוםלהגדרת סטנדרט : המטר
 ותכנית ההכשרה הנדרשת לרבות התנאים הנדרשים לביצוע הפעולה והקהילה

 

 מיידי :תאריך יישום ההנחייה
 

 מנהלות הסיעוד בכל מוסדות הרפואה באשפוז ובקהילה:אחריות ליישום
 

 ב ב ר כ ה,
 

 
 ד"ר שושי גולדברג

 אחות ראשית ארצית
 דמינהל הסיעו וראשת



 

 

 עיקרי ההנחיה:

 הגדרה .1

לקיבה ישירות דרת הינה צינורית המוח (Balloon Gastrostomy Tube( בלוניתצינורית גסטרוסטום עם 

את יציאת צינורית קיימת בלונית שתפקידה למנוע  הבטן. בקצה הפנימי של הצינוריתדרך דופן 

 הגסטרוסטום.

ו/או בשל  הזמןלאורך בבלונית כמות המים שמצטמצמת ינורית עלולה להישלף בעקבות בלאי ו/או הצ

 הצינורית.משיכת 

 

 קיימים שני סוגי גסטרוסטום עם בלונית:

  Ballon Replacement Tube Long Shaft .א

 Ballon Low Profile Feeding Tube - Button .ב

 

 אחריות וסמכות האחות המוסמכת .2

מצבים ב בוצעתלרבות ביצוע הפעולה צינורית גסטרוסטום על החלפה או החזרה של החלטה  .א

 הבאים:

  ניזוקה או נשלפה שצינורית גסטרוסטום 

 החלפה תקופתית של צינורית הגסטרוסטום 

צינורית גסטרוסטום ראשונית של  לאחר שבועיים מהחדרהיתבצע בלונית מומלץ של הפח וידוא נ .ב

  ולאחר מכן בהתאם להוראות יצרן/הנחיות מוסדיות  עם בלונית

גסטרוסטום לרבות ורית להחלפה או החזרה של צינ אישי מלווה הדרכת המטופל ובני משפחתו/ .ג

 בלוניתהוידוא נפח 

ציוד נדרש לטיפול בגסטרוסטום לרבות להשגת הדרכת המטופל ובני משפחתו/ מלווה אישי  .ד

 רכישת צינורית חלופית 

 התאם לצורךרופא ו/או גורם מטפל נוסף בל דיווח והפנייה .ה

 

 הפעולה במערך האשפוז והקהילהלביצוע התנאים  .3

תתבצע על ידי אחות מוסמכת שעברה גסטרוסטום החלטה על החלפה או החזרת צינורית  .א

 5הכשרה מוסדית ייעודית כמפורט בחוזר זה בסעיף 

החלפה/החזרה על ידי אחות מוסמכת תתבצע במצבים בהם העור סביב הצינורית שלם וחלפו  .ב

 (TRACT)לפחות שלושה חודשים לאחר ההחדרה הראשונה ונוצר נתיב קבוע  

 החלפה/ החזרה ראשונה של צינורית גסטרוסטום תתבצע במערך האשפוז .ג

 



 

 

 במצבים הבאים: תבוצעגסטרוסטום צינורית תקופתית של  ההחלפ .ד

 בלאי של צינורית הגסטרוסטום  

 סתימה של צינורית הגסטרוסטום 

 נוהל מוסדי/הנחיות יצרןבהתאם ל 

 בהתאם לשיקול דעת האחות המוסמכת 

גסטרוסטום בקיבה תתבצע בסיום פעולת ההחלפה/החזרת הצינורית ובהתאם בדיקת המצאות  .ה

 להנחיות המוסד

 

 בבית המטופל  לטיפול בצינורית גסטרוסטוםמלווה אישי /בני משפחה/הדרכת מטופל .4

 תכלול לפחות את התכנים הבאים: 

  תרופותהכרת צינורית הגסטרוסטום, סוג, מבנה, מידה ואופן השימוש למטרות האכלה ומתן  .א

 שימוש בציוד מתאים בעת טיפול בגסטרוסטום  .ב

 החלפה או החזרה של צינורית גסטרוסטום לרבות ווידוא מיקום הצינורית בקיבה  .ג

 ותרגול וידוא נפח בלונית מומלץ הדגמה .ד

 לטיפול רפואי  הפנייהמצבים חריגים הדורשים דיווח ו .ה

 

בנושא החלפה/החזרה של צינורית לאחות מוסמכת ייעודית מוסדית הכשרה לתכנית  תנאים .5

 גסטרוסטום 

 מוסד הכשרה מוכר /במוסד רפואי מוכרתכנית ההכשרה תתבצע  .א

צינורית בהחלפה או החזרה של  יתהיבטים עיוניים והתנסות מעשתכלול תכנית ההכשרה  .ב

 גסטרוסטום 

  את הנושאים הבאים:לפחות ותכלול  שעות 4תהיה בהיקף של תכנית ההכשרה  .ג

  והמעי הדק פיזיולוגיה של הקיבהאנטומיה 

 התוויות והתוויות נגד להחדרת גסטרוסטום 

 דרכים להחדרת גסטרוסטום, יתרונות וחסרונות לכל שיטה 

  תקופתית של צינורית גסטרוסטוםביצוע בדיקה 

 הכנת מטופל להחדרת צינורית גסטרוסטום 

 מבנה ותפקוד של כל חלק צינוריות גסטרוסטום סוגי , 

 בין צינוריות גסטרוסטום לצנרת הזנה אחרת יםהבדל 

 דרכים להוצאת גסטרוסטום 

 ווידוא נפח הבלונית  בקיבה בדיקת מיקוםאו החזרה של צינורית גסטרוסטום,  החלפה 



 

 

  במערך האשפוז והקהילה  טיפול במטופל עם גסטרוסטוםניהול 

 )מניעה, זיהוי וטיפול בסיבוכים )כולל טיפול בעור וטיפולי פה 

  (גסטרוסטום,לקראת שחרורהתהליך )לפני/אחרי החדרת  לאורך כל צמתיהדרכת מטופלים 

 

 תיעוד .6

החלטה על החלפה/החזרת צינורית ביצוע בדיקה תקופתית של צינורית גסטרוסטום,  תיעוד

סוג ומידת הצינורית  מצב העור סביב הגסטרוסטום,תיאור ביצוע הפעולה, גסטרוסטום לרבות 

הדרכת   בדיקת המצאות גסטרוסטום בקיבה בסיום הפעולה, בלונית,שהוחדרה, ווידוא נפח ה

 . יהוו חלק מרשומת המטופל מלווה אישי/המטופל ובני משפחתו

  



 

 

 רשימת תפוצה:

 המנהל הכללי

 המשנה למנהל הכללי

 הנהלה מורחבת

 יו"ר הסתדרות האחים והאחיות בישראל

 חוליםמנהלי בתי 

 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 


