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 אחיות מומחיות בפגים נושא: 

 
 

אחות מומחית במערך האשפוז  – 6/15המנהל הכללי מס' פורסם חוזר  10.5.15ביום 
מומחיות הבודת אחיות מומחיות בכל ענפי מפרט את נהלי האב לעחוזר ה .והקהילה
 –ב"תקנות בריאות העם )אישור תואר מומחה בסיעוד( התשע"ד  כפי שהוגדרבסיעוד 

2013." 
דו בכל התנאים מבהתאם לחוזר זה, מפורטות להלן הסמכויות שאושרו לאחיות שע

והפעילות המרכזית מומחית בפגים לרבות הגדרת התפקיד אחות הנדרשים להכרה כ
 .ותאמת לסמכויותיההמ
 
 
 

 .פגים, הגדרת תפקידאחות, מומחית, מומחיות בסיעוד,   :מילות מפתח
 
 

 מצ"ב: 
 הגדרת התפקיד  .1

 מרכזיתפעילות  .2

משרד הבריאות לאחיות שעמדו בכל  מנכ"לפירוט הסמכויות שאושרו על ידי  .3
 התנאים הנדרשים להכרה כאחות מומחית בפגים

 
 ,ב ב ר כ ה         

 
 ר שושנה ריב"א "ד            

 אחות ראשית ארצית            
 מינהל הסיעוד תוראש           

 
 , המנכ"לאפק רנוןאפרופ'  העתק:
 לב, משנה למנכ"ל עזד"ר ב 

 סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש ,דב פסט מר

 משרד הבריאות



 

 

 

 
 אחות מומחית בפגים

 
 
 
 

 הגדרת תפקיד .א

ית )תואר שני ומעלה( בעלת ידע אחות מומחית בפגים היא אחות בעלת השכלה אקדמ
מקצועי רלוונטי ובעלת רישוי וסמכויות טיפול ייחודיות, אשר הואצלו לה מהרופאים 
וכוללים התחלה, איזון והפסקה של טיפול תרופתי, ביצוע פעולות וטיפולים ייחודיים 

ל וניהול טיפול כוללני בפג ומשפחתו. במסגרת תפקידה תיתן מענה מקצועי איכותי לניהו
טיפול ושמירה על רצף הטיפולי במחלקה, קידום הטיפול והנעת המשימות הנדרשות, מתן 
מענה מידי לצרכי הטיפול השגרתי בפגים, איתור וזיהוי החריגים ומתן טיפול ראשוני מידי 

 במצבים חריפים ומסכני חיים והפניה להמשך טיפול על ידי רופא.
 
 
 
 

 גים כוללת:הפעילות המרכזית של האחות המומחית בפ .ב

קביעת תכנית טיפול, ביצוע הערכות שגרה )"ביקור"( , מעקב  -טיפול שוטף ביילוד ובפג  -
 וטיפול ישיר במצבים שכיחים לרבות בשעות התורנות יחד כפי שיקבע ע"י מנהל המחלקה.

 קבלת יילוד / פג, אומדן וטיפול מידיים בקבלת היילוד, זיהוי וטיפול בסיבוכים מידיים -

 רפואיים-יקות מעבדה, הדמיה ויועצים רפואיים ופרההפניה לבד -

 ביצוע טיפולים ייחודיים שהוכרו לביצוע האחות המומחית כחלק מתכנית הטיפול -

 התחלה, איזון והפסקת טיפול  –ניהול טיפול תרופתי  -

 איזון סימפטומים -

הפניה מעקב וטיפול בחולים מורכבים, איתור חריגות וזיהוי סיבוכים, מתן טיפול ראשוני ו -
 להמשך טיפול רופא

 מתן טיפול ראשוני מציל חיים במצבי חירום -

 הדרכת משפחתו של הפג -

 ייעוץ והדרכה לצוותים -

 הכנה לשחרור -

 שיתוף צוות רב מקצועי -

 עירוב גורמי טיפול רלוונטיים בקהילה -
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

שעמדו בכל התנאים הנדרשים  ותיאחשאושרו על ידי מנכ"ל משרד הבריאות לסמכויות  .ג
 בפגים  כרה כאחות מומחית לה

 
 

 מס'
 סייגים לפעולה סמכות החלטה סידורי

  בדיקות דם: כלליות, לתרבית,  לרמת בילירובין, רמת אנטיביוטיקה  1

  הזמנת יועצים פרה רפואיים 2

  MRI -וCT הזמנת בדיקות דימות ללא חומר ניגוד, למעט  3

  גר' 1,500סוג כמות וקצב של כלכלה בילוד יציב, במשקל לידה מעל  4

  temporal and brachial artery -לקיחת דם מעורק, למעט מ 5

  הרכבת קו עורקי פריפרי 6

 על פי הרשאה אישית הכנסת צנתר לווריד הטבור 7

 אישית הרשאה פי על הכנסת צנתר לעורק הטבור 8

  השתןהכנסת צנתר לשלפוחית  9

  40%התחלת מתן חמצן עד  10

כמות וקצב בתמיסה סטנדרטית בילוד ללא  -התחלת תכנית נוזלים 11
 הפרעות במאזן גלוקוז ואלקטרוליטים

תפעל על פי הסטנדרטים 
 במחלקה

12 

יש להגדיר את המקרים  שעות לאחר לידה 72התחלת טיפול אנטיביוטי, בילוד עד גיל 
בהם תתחיל טיפול 

י, אשר יינתן אנטיביוט
 על פי נהלי המחלקה 

 בתיאום עם רופא התחלת טיפול אנטיביוטי ביילוד ותיק  13

 על פי הנוהל המחלקתי טיפול למניעת כאב 14

 על פי הנוהל המחלקתי טיפול בקפאין למניעת הפסקת נשימה  15

  כמות וקצב בתמיסה סטנדרטית  TPNקביעת תכנית  16

  פוטותרפיההתחלת /הפסקת טיפול ב 17

על פי הרשאה אישית  קביעה ושינוי מדדי הנשמה לפג/ילוד   18
 ובהתאם לנהלי המחלקה

  גמילה מהנשמה 19

  החלטה על מתן סורפקטנט 20

  ליווי פג שאינו מטופל באינוטרופים, מחוץ ליחידה 21

  ניקור שלפוחית שתן לאחר בדיקה קלינית 22

  םניקור מתני כחלק מבירור זיהו 23

24 

לאשר על פי הרשאה  שבועות( 25אינטובציה בפג מעל גבול החיות )
אישית, במצבים שאינם 

דחופים תתייעץ עם 
 הרופא 

  הכנסת פרפרית לחלל הפליאורה בחזה אוויר 25

   NRPהתחלת החייאה על פי הרשאת  26

 רופא עם תיאום לאחר חתימה על הזמנת יועצים מומחים  27
 בכיר



 

 

 

 מס'
 סייגים לפעולה סמכות החלטה סידורי

 רופא עם תיאום לאחר  MRI -ו   CTל הזמנת בדיקות דימות עם חומר ניגוד,חתימה ע 28
 בכיר

 על פי הרשאה אישית ( PICCהכנסת עירוי פריפרי מרכזי ) 29

 רופא עם תיאום לאחר  40%רישום הוראה למתן חמצן מעל  30
 בכיר

 ארופ עם תיאום לאחר רישום הוראה לתכנית נוזלים בתמיסה שאינה סטנדרטית  31
 בכיר

 רופא עם תיאום לאחר רישום הוראה לשינוי או להפסקה של טיפול אנטיביוטי  32
 בכיר

 רופא עם תיאום לאחר רישום הוראה לאיזון טיפול בלחץ דם  33
 בכיר

 רופא עם תיאום לאחר רישום הוראה לטיפול בתכשירים נרקוטיים  34
 בכיר

 רופא עם תיאום לאחר חריגותרישום הוראה לטיפול בהפסקת נשימה בתרופות  35
 בכיר

 רופא עם תיאום לאחר בתמיסה שאינה סטנדרטית  TPN -רישום הוראה ל 36
 בכיר

 רופא עם תיאום לאחר רישום הוראה למתן דם ומוצריו 37
 בכיר

 רופא עם תיאום לאחר NOמתן  38
 בכיר

 רופא עם תיאום לאחר רישום הוראה וביצוע ניקור מתני בהתוויות נוספות לבירור זיהומי  39
 בכיר

 רופא עם תיאום לאחר רישום וביצוע הכנסת נקז לבית החזה  40
 בכיר

 
 


