
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 -הנחיה 
רף המבטיח איכות 

 מינימלית

הבטחת רצף הטיפול הסיעודי בעת   שם ההנחיה: 
6102עדכון  -שחרור ממוסד רפואי

  
 

 

 01126002: מס' ההנחיה
 

 

 :תחומים

 בחינות -0

 תקציב -6

 בקרה -1

הכשרה  -4
 והשתלמויות

 רישום ורישוי -0

 תפקוד מקצועי -2

 קישורים למנכ"ל -7

קישורים למינהל  -8
 הרפואה

 

 

 

 

 :יחידות

 פיתוח  מקצועי -פמ 

הנחיות   -המ 
 מקצועיות 

 הסמכה  -הס 

 בחינות  -בח 

 ניהול כספים -נכ 

 מנהלה  -מנ 

 

 מחלקה:  הנחיות מקצועיות               תפקוד מקצועי                      תחום:   
 

באמצעות למטופלים, כמפורט בהנחיה, להבטיח רצף הטיפול  מטרת ההנחיה:  
וצאי הטיפול הסיעודי בעת שחרור ממוסד ריכוז מתועד של ת

  רפואי על כל יחידותיו. 
  

  אחות מוסמכת האחראית על שחרור המטופל ממוסד רפואי, עיקרי ההנחיה:   
במכתב שחרור המתעד ים, כמפורט בהנחיה, תצייד את המטופל

 .בחתימתה את תוצאי הטיפול הסיעודי
  

  .במחלקה על שחרור מטופל אחיות מוסמכות, המופקדותאוכלוסיית יעד:   
 

 מנהלות הסיעוד באמצעות אחיות אחראיות במוסדות הרפואהאחריות ליישום:  
 .השונים                       

 
  

 מידי :תאריך החלה                  02.2.6102תאריך פרסום:   
 

  6107יוני תאריך בקרה:   
 
 
 
 

             
 
 

  חתימה:
 ד"ר סימה רייכר                      

 מנהלת המחלקה להנחיות מקצועיות         
  

  :רקע
מעבר מטופלים בין מערכי בריאות שונים טומן בחובו סכנה לכשלים כתוצאה 

 ממידע חסר.
 

לפיכך, מידע, בהקשר לתוצאי טיפול סיעודי בעת האשפוז, מהווה נדבך חיוני עבור 
 מטפלים לצורך המשך הטיפול במטופל. 

 
הנחיה זו מגדירה את הסטנדרט המחייב, באשר לתחומים עליהם יש לדווח במכתב 
השחרור הסיעודי לאנשי המקצוע אשר ימשיכו הטיפול במטופל, במערכי הבריאות 

 .השונים

 הנחיה:  מעדכן 
 "הבטחת רצף הטיפול הסיעודי בעת שחרור ממוסד רפואי" -01126104
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 פירוט ההנחיה
 

יחידות  במטרה לשמור על רצף הטיפול הסיעודי בעת סיום הטיפול ביחידה האשפוזית, לרבות

 :מיוחדות

ים מוסמכת, האחראית על שחרור מטופל ממוסד רפואי, תצייד את המטופל אחות .0

במכתב שחרור סיעודי, החתום ( או אחר משמעותילהנחיה זו ) 4-ו 1המפורטים בסעיף 

 על ידה.

 מכתב שחרור סיעודי יכלול התייחסות לפחות לנושאים הבאים: .6

התפתחות  ותאירועים מיוחדים, הקשורים בטיפול הסיעודי במהלך האשפוז, לרב .א

 מופע של רגישות לטיפול.

גורמי  מצב תפקודי, התנהגותי, קוגניטיבי,) סטטוס סיעודי בעת השחרור מהמחלקה .ב

 , לרבות ציון ציוד נלווה חיוני, שנדרש לשימוש המטופל בביתו.(תמיכה

   ,על פי הנחיות מנהל הסיעודתוצאי אומדנים שנעשו במהלך האשפוז במחלקה,      .ג

 ת לעת. יש להדגיש תוצאים חריגים לצורך המשך טיפול.המתפרסמות מע 

 הטיפול הסיעודי לרבות הטיפול התרופתי שניתן ביום השחרור. הסבר תיעוד  .ד

 על הטיפול התרופתי בשחרור ע"פ רשימת התרופות המופיעה במכתב השחרור    

 הרפואי.  

 המלצות להמשך טיפול, הכוללות חזרה לפעילות שגרה ותזונה, השגחה ומעקב .ה

 אחר פצעים, לרבות החלמת פצע הניתוח2 פעילות פולשנית אחרת.
 

 :מכתב השחרור הסיעודי יינתן למטופל .1

 המשתחרר ליחידה להמשך טיפול בקהילה. .א

 המועבר למוסד אשפוזי אחר. .ב
 

ברה של מכתב השחרור הסיעודי דרכי הע מנהלת הסיעוד במוסד הרפואי תקבע .4

חשש סביר כי  כאשר קייםבהתאם להנחיות מוסדיות, עבור אוכלוסיות בסיכון, 

 מכתב השחרור עלול שלא להגיע ליעדו.
 

 .מוסדיאחות אחראית המחלקה תבטיח ביצוע ההנחיה באמצעות נוהל  .0

 

 :אחריות ליישום

 .מנהלת הסיעוד במוסד הרפואי באמצעות אחיות אחראיות
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 ימת תפוצה:רש
 

 צוות מינהל הסיעוד
 גריאטריה, פסיכיאטריה(קהילה, , כללית רפואההאגף לממונות ארציות על יישום סטנדרטים )

 מפקחת ארצית בריאות הציבור
 כוח אדם לשעת חירוםתכנון פריסת מנהלת הערכות הקהילה ו

 מפקחות מחוזיות ונפתיות לשכות בריאות
 ד הבריאות, משרJCI –מרכזת תחום אקרדיטציה 

 מנהלי בי"ח
 ת סיעוד בתי"ח כללייםומנהל

 מנהלות סיעוד בתי"ח גריאטריים
 םמנהלות סיעוד בתי"ח פסיכיאטרי

 מנהלות סיעוד בתי אבות
 אחיות ראשיות קופות חולים

 ראשי חוג לסיעוד 
 מנהלות בתי"ס לסיעוד 

 יו"ר הסתדרות האחים והאחיות בישראל
 
 


