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 מנהלות הסיעוד בבתי החולים
 

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

  במערך האשפוזלמומחה/ית קליני/ת בכירורגיה  כסמכות

 רקע : 

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

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

הסטומה. פעולה זו משפרת את איכות החיים, משפיעה על עצמאות המטופל, מפחיתה סיבוכים אפשריים 

 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

ידע נרחב וסמכויות רבות בכלל ההיבטים הנדרשים בעלי אחים המומחים הקליניים בכירורגיה האחיות וה

ומהווים גורם משמעותי בניהול הטיפול במטופל עם סטומה על כלל לניהול הטיפול במטופל הכירורגי 

 ,טופל בצמתים המרכזיים לאורך התהליךושיקומיים לרבות ליווי המ בטיו: פיזיים, נפשיים, חברתייםהי

 החל מהתקופה הקדם ניתוחית, מהלך האשפוז ועד לשחרורו תוך שמירה על רצף הטיפול בקהילה. 

 

 :מטרת החוזר

לאחיות ולאחים המומחים ות, התיר מנכ"ל משרד הבריאות, בהמלצת הוועדה המייעצת לפעולות חריג

 הסמכות המפורטת בחוזר זה. את לבצע בבית החולים הקליניים בכירורגיה 

 הסמכות. שמטרתה להבטיח את יישום  מצורפת הנחיה מקצועית

 

 הסיעוד בכל מוסדות הרפואה באשפוזמנהלות   אחריות ליישום:

 מידי      תאריך החלה:

 ".מומחויות בסיעוד( בנושא: "9/20139חוזר מינהל הסיעוד )מס'    קישור לחוזרים:
 ".אחיות מומחיות בכירורגיה( בנושא: "112/2015חוזר מינהל הסיעוד )מס'                              
 סמכויות נוספות לאחות מומחית קלינית ( בנושא: "181/2021חוזר מינהל הסיעוד )מס'                              

 ".בכירורגיה                             
 

 בברכה
 

 
 ד"ר שושי גולדברג

 אחות ראשית ארצית
 וראשת מינהל הסיעוד

 



 

 

 :פירוט ההנחיה

 לאחיות ולאחים כסמכותמוגדרת בקרב מטופלים המועמדים לניתוח בטן  סטומה)פיום( קום סימון מי .1

 אשפוזב קלינים בכירורגיהה מומחיםה

שתחום הסטומה הוא חלק מליבת מומחים קלנים בכירורגיה  חיות ואחיםאתבוצע על ידי  זו סמכות .2

 מנהל המחלקה ו/או מי מטעמושל עשייתם היום יומית ובהרשאה אישית 

 הסטומה הינה של הרופא המנתח ביצוע סימוןלההחלטה  .3

 בכירורגיה  יםאח/ות מומחה/ית קליניעל ידי יבוצע  בתהליך הטרום ניתוחיהסטומה מיקום סימון  .4

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

ובהתאם  בכירורגיהליניים קתכנית ההכשרה לביצוע הסמכות תשולב בלימודי אח/ות מומחה/ית  .6

 לפירוט תכני ההכשרה בחוזר זה 

פרסום חוזר מועד לפני רשומים במדור מומחיות בסיעוד הבכירורגיה, קליניים מומחים  אחיות ואחים .7

ובאחריות המוסד  ייעודית לביצוע פעולת סימון מיקום הסטומהבכפוף להכשרה זו  סמכותיבצעו  ,זה

 המעסיק

הנהוגים במוסד הרפואי, ובהתאם לכללים אותם  הבטיחות כללינהלים וללתבוצע בהתאם  סמכות זו .8

 לפעולות חריגותהמייעצת קבעה הוועדה 

 במחלקות בית החולים בלבדביצוע מותרת ל זו סמכות .9

 

  :  סטומה)פיום( פעולת סימון מיקום לביצוע יעודית יתכנית הכשרה קריטריונים ל

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

שעות  16בהיקף של לפחות  סימון מיקום הסטומהומעשית ללימוד  הכשרה עיונית ומתוכםלימוד 

 לימוד. 

 :הבאים תכלול לפחות את התכניםההכשרה תוכנית  .2

  של מערכת העיכול ומערכת השתןאנטומיה ופיזיולוגיה 

 הגורמים ליצירת סטומה 

 סטומה וסוגי פיום לפי סוג ומבנה הכרת סוגי ניתוחי  

 הכרת סיבוכי סטומה מידיים ומאוחרים 

  הכרת עקרונות הסימון 

  בסוגי סטומה המקובל טיפול הטנדרט סהכרת אופן 

  הכרת אופן הטיפול בסטומות מורכבות 

  אומדן מצב העור מסביב לסטומה 

  תהליכי שיקום והתמודדות עם סטומה 

  שמירה על רצף הטיפול בין מערך האשפוז והקהילה 



 

 

 רשימת תפוצה:

 

 המנהל הכללי
 המשנה למנהל הכללי

 הנהלה מורחבת
 הסתדרות האחים והאחיות בישראליו"ר 

 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 


