
 

 

 
 תשפ"ב באדר  'ד

 2022מרץ  07
 29921322 אסמכתא:

 193/2022' מסחוזר 
 לכבוד:

 מנהלות הסיעוד בבתי החולים
 

 מלאה עם הפרעות בליעה למטופל בהכרה הזנה התחלת החלטה על  נושא:
 כפעולת סיעוד לאחות מוסמכת ביצוע אומדן בליעה ראשוני לאחר 

  , נוירולוגיה וגריאטריה ת שיקוםובמחלק
 

 באותו נושא  14.6.2020מיום  167/2020חוזר זה מבטל ומעדכן את חוזר מנהל הסיעוד מס'                
 

 רקע : 

באחד השלבים או יותר בתהליך הפרעת בליעה הינה בעיה ביכולת הכנת או העברת הבולוס עקב הפרעה 

, האכילה. קיימת חשיבות רבה לזיהוי ואיתור מוקדם ככל האפשר של הפרעת בליעה במחלקות השיקום

פל אכילה למניעת סיבוכים כגון אספירציה ודלקת ראות וזאת במטרה לאפשר למטו נוירולוגיה וגריאטריה

ליעה ומתן מענה טיפולי מתאים, ימנע . זיהוי מוקדם של הפרעת בבטוחה מרגע קבלתו למחלקות אלו

 סיבוכים ויאפשר טיפול שיקומי רציף.

 

 :מטרת החוזר

ת, התיר לאחיות מוסמכות במחלקות מנכ"ל משרד הבריאות, בהמלצת הוועדה המייעצת לפעולות חריגו

 את הפעולה המפורטת בחוזר זה כפעולת סיעוד.לבצע  , נוירולוגיה וגריאטריהשיקום

  

 .ת שמטרתה להבטיח את יישום הפעולהמקצועימצורפת הנחיה 

 

 הסיעוד בכל מוסדות הרפואה באשפוזמנהלות   ליישום :אחריות 

 מידי      תאריך החלה :

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

 מוסמכות".חריגות המתווספות מעת לעת למסגרת עיסוקן של אחיות                               

 

 בברכה

 
 ד"ר שושי גולדברג

 אחות ראשית ארצית
 וראשת מינהל הסיעוד

 
 



 

 

 

 :פירוט ההנחיה

 ביצוע אומדן בליעה ראשוני למטופל בהכרה מלאה עם הפרעות בליעהלאחר הזנה התחלת החלטה על  .1

 ות שיקום, נוירולוגיה וגריאטריהפעולת סיעוד בסמכות אחות מוסמכת במחלק הינה

בבליעה לצורך בכל מצב בו אותרה הפרעה  תזונאית/קלינאית תקשורתלרופא/האחות המוסמכת תדווח  .2

 המשך הערכה וטיפול

 לה זו תתבצע בכפוף להכשרה מוסדיתפעו .3

הנהוגים במוסד הרפואי, ובהתאם לכללים אותם  הבטיחות כללינהלים וללהפעולה תבוצע בהתאם  .4

 חריגותלפעולות המייעצת קבעה הוועדה 

 בבתי חולים בלבד , נוירולוגיה וגריאטריהביצוע במחלקות השיקוםמותרת ל ת סיעוד זופעול .5

 

 למטופל בהכרה  הזנההתחלת קריטריונים לקיום הכשרה מוסדית ייעודית בנושא החלטה על 

 : ראשוני אומדן בליעהביצוע לאחר  מלאה עם הפרעות בליעה

 שעות לימוד 16לול לפחות הקיף של תוכנית ההכשרה תכ .1

 והכשרה מעשית לביצוע הפעולההתוכנית תכלול הכשרה עיונית  .2

 התוכנית תכלול לפחות את התכנית הבאים: .3

 אנטומיה ופיזיולוגיה של מנגנון הבליעה 

 הגורמים להפרעות בליעה מצבים פתו פיזיולוגים 

 )ביצוע אומדן בליעה )הכשרה עיונית ומעשית 

  ביצוע אומדן בליעהה לאחר הזנעל התחלת החלטה 

 עם הפרעות בליעה תוכנית טיפול ותהערבות במטופל 

  סיבוכים אפשריים 

 ההפנייה להמשך טיפול בות חשיו תזונאית /מצבים המצריכים דיווח לרופא/קלינאית תקשורת

 ומעקב 

 
  



 

 

 רשימת תפוצה:

 
 המנהל הכללי

 המשנה למנהל הכללי
 הנהלה מורחבת

 יו"ר הסתדרות האחים והאחיות בישראל
 מנהלי בתי חולים

 החולים מנהלי אגפים רפואיים בקופות
 מנהלי מחוזות

 צה"ל -קרפ"ר 
 שירות בתי הסוהר -קרפ"ר 
 משטרת ישראל -קרפ"ר 

 ראשי חוג לסיעוד 
 מנהלות בתי ספר לסיעוד 


