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 מנהלות הסיעוד בבתי החולים
 

 סטומה בקרב מטופלים המועמדים לניתוח בטן)פיום( קום יסימון מ נושא:

  מרכזת תחום סטומה במערך האשפוזתאמת/מכפעולת סיעוד לאחות מוסמכת 

 רקע : 

לניתוח ו/או להתערבות פולשנית.  ההכנהסימון איבר למטופל המועמד לניתוח הינו חלק בלתי נפרד מתהליך 

בדופן הבטן להוצאת  פטימליבחירת המיקום האו ההינסטומה לפני הניתוח )פיום( קום יממטרת סימון 

זו משפרת את איכות החיים, משפיעה על עצמאות המטופל, מפחיתה סיבוכים אפשריים  ההסטומה. פעול

 ומקצרת את משך האשפוז. 

אפשר התמודדות אפקטיבית של תניתוח טומה בשיתוף והדרכת המטופל טרום הסיקום )פיום( מסימון 

 שגרת החיים. המטופל בתקופה שלאחר הניתוח ובחזרתו ל

מהווה גורם משמעותי  . היאבתחוםעשיר קליני ניסיון ו ידע נרחבבעלת מתאמת/מרכזת תחום סטומה 

לרבות ליווי  םיושיקומי םים, חברתיים, נפשיי: פיזיהיבטיוכלל על  עם סטומהבניהול הטיפול במטופל 

החל מהתקופה הקדם ניתוחית, מהלך האשפוז ועד לשחרורו  ,תהליךלאורך הבצמתים המרכזיים המטופל 

 תוך שמירה על רצף הטיפול בקהילה. 

 

 :מטרת החוזר

ת ות, התיר לאחות מוסמכמנכ"ל משרד הבריאות, בהמלצת הוועדה המייעצת לפעולות חריג

 .דה המפורטת בחוזר זה כפעולת סיעואת הפעוללבצע מתאמת/מרכזת תחום סטומה בבית החולים 

 . שמטרתה להבטיח את יישום הפעולה מצורפת הנחיה מקצועית

 

 הסיעוד בכל מוסדות הרפואה באשפוזמנהלות   אחריות ליישום:

 מידי      תאריך החלה:

 ( בנושא: "מתן היתר לביצוע פעולות סיעוד ופעולות104/14חוזר מינהל הסיעוד )מס'    קישור לחוזרים:

 חריגות המתווספות מעת לעת למסגרת עיסוקן של אחיות מוסמכות".                             

 

 
 בברכה

 

 
 ד"ר שושי גולדברג

 אחות ראשית ארצית
 וראשת מינהל הסיעוד

 

 



 

 

 :פירוט ההנחיה

מוגדרת כפעולת סיעוד לאחות בקרב מטופלים המועמדים לניתוח בטן  סטומה)פיום( קום סימון מי .1

 אשפוזבמוסמכת מתאמת/מרכזת תחום סטומה 

 : העומדת בתנאים הבאים תבוצע על ידי אחות מוסמכת מתאמת/מרכזת תחום סטומה זו סיעודפעולת  .2

  שנים בתחום  5וותק של לפחות בעלת 

  ניהול הטיפול במטופל עם סטומהת ייעודית )עיונית ומעשית( בהכשרה מוסדיבעלת 

 המנתח הרופא הינה שלהסטומה ביצוע סימון לההחלטה  .3

המוסמכת מתאמת/מרכזת תחום  אח/ותה על ידייבוצע  בתהליך הטרום ניתוחיהסטומה מיקום  סימון .4

 סטומה

 הפעולה מחייבת דיווח לרופא על מיקום הסטומה והשיקולים לבחירת המיקום  .5

 ומה ייעודית לביצוע פעולת סימון מיקום הסט זו תתבצע בכפוף להכשרה מוסדיתפעולת סיעוד  .6

הנהוגים במוסד הרפואי, ובהתאם לכללים אותם  הבטיחות כללינהלים וללבהתאם  תבצעתהפעולה  .7

 לפעולות חריגותהמייעצת קבעה הוועדה 

 במחלקות בית החולים בלבדביצוע מותרת ל ת סיעוד זופעול .8

 

 : סטומה)פיום( פעולת סימון מיקום לביצוע הכשרה מוסדית ייעודית תכנית קריטריונים לקיום 

שעות  40לפחות בהיקף של  סטומהמטופל עם הטיפול ביהול נבתחום הכשרה עיונית תכלול  התכנית .1

שעות  16בהיקף של לפחות  סימון מיקום הסטומהללימוד  ומעשית עיוניתהכשרה  ומתוכםלימוד 

 לימוד. 

 :הבאים לפחות את התכנים תכלולההכשרה תוכנית  .2

  השתןשל מערכת העיכול ומערכת אנטומיה ופיזיולוגיה 

 הגורמים ליצירת סטומה 

 הכרת סוגי ניתוחי סטומה וסוגי פיום לפי סוג ומבנה  

 הכרת סיבוכי סטומה מידיים ומאוחרים 

  הכרת עקרונות הסימון 

  בסוגי סטומה  טנדרט הטיפול המקובלסהכרת אופן 

  הכרת אופן הטיפול בסטומות מורכבות 

  אומדן מצב העור מסביב לסטומה 

  תהליכי שיקום והתמודדות עם סטומה 

  קהילה האשפוז ובין מערך השמירה על רצף הטיפול  

 

 



 

 

 רשימת תפוצה:

 

 הכלליהמנהל 
 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 


