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 לכבוד:
 מנהלות הסיעוד בבתי החולים

 

כפעולת סיעוד לאחיות מוסמכות צנתר לשלפוחית השתן  החלטה על הכנסתנושא: 
  במחלקות יולדות ובמסגרת חדרי לידה 

 רקע:

החלטה על הכנסת צנתר לשלפוחית השתן במצבים דחופים לנשים לאחר לידה ועד שחרורן מאשפוז 

 בכפוף להכשרה ייעודית בנושא. וכפעולת סיעוד לאחיות מוסמכות במחלקות יולדות ובמסגרת חדרי לידה, 

 

במקרים בהם הפעולה נדרשת בדחיפות ולהמנע מהמתנה מטרת הפעולה הינה לנקז את שלפוחית השתן 

 ואי נעימות הנוצרת כתוצאה מעיכוב בטיפול. 

במצבים דחופים )לדוגמא בהופעת דימום לדני חריג לאחר לידה(, הפעולה הראשונית שיש לבצע במצב זה 

 מקלהיא הכנסת צנתר )קטטריזציה( לשלפוחית השתן. במצב זה הניקוז של השתן באמצעות קטטריזציה 

 מקלה על מצבה ותחושתה של היולדת. הפעולה מאוד על הלחץ הנותר על הפונדוס ובכך 

 החוזר: מטרת

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

 לבצע את הפעולה המפורטת בחוזר זה כפעולת סיעוד. יולדות ובמסגרת חדרי לידה 

 

 ת שמטרתה להבטיח את יישום הפעולהמצורפת הנחיה מקצועי
 

 לקות יולדות ובמסגרת חדרי לידה  אחיות מוסמכות במח     אוכלוסיית היעד:
 

 מנהלות הסיעוד בכל מוסדות הרפואה באשפוז      אחריות ליישום:

 

  מידי           תאריך החלה:
 

 ( בנושא: "מתן היתר לביצוע פעולות סיעוד104/14חוזר מינהל הסיעוד )מס'       קישור לחוזרים:
 ופעולות חריגות המתווספות מעת לעת למסגרת עיסוקן של אחיות מוסמכות"                                   

 
 ב ב ר כ ה,  

 
 ד"ר שושי גולדברג   

 אחות ראשית ארצית     
 מינהל הסיעוד תוראש



 

 

 פירוט ההנחיה: 

החלטה על הכנסת צנתר לשלפוחית השתן במצבים דחופים לנשים לאחר לידה ועד שחרורן  .1

 ת יולדות ובמסגרת חדרי לידהובסמכות אחות מוסמכות במחלק מאשפוז הינה פעולת סיעוד

 ה זו תתבצע בכפוף להכשרה מוסדיתפעול .2

ובהתאם לכללים אותם  לי הבטיחות הנהוגים במוסד הרפואיהפעולה תבוצע בהתאם לנהלים ולכל .3

 הוועדה המייעצת לפעולות חריגות קבעה

  לידהפעולה זו מותרת לביצוע במחלקות יולדות ובמסגרת חדרי  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 תפוצה רשימת

  הכללי המנהל
  הכללי למנהל המשנה
  מורחבת הנהלה

  בישראל והאחיות האחים הסתדרות ר"יו
  חולים בתי מנהלי
  החולים בקופות רפואיים אגפים מנהלי
  מחוזות מנהלי

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

  לסיעוד חוג ראשי
 לסיעוד ספר בתי מנהלות


