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סיעודנהל היחוזר מ
 

' שבט תשע"חב   
2018ינואר  18   

144105317אסמכתא: 
136/17': מס

אחיות מומחיות בקהילה נושא: 

אחות מומחית במערך האשפוז והקהילה.  – 06/2015פורסם חוזר המנהל הכללי מס'  15.5.10ביום 
החוזר מפרט את נהלי האב לעבודת אחיות מומחיות בכל ענפי המומחיות בסיעוד כפי שהוגדר 

 2013". , התשע"ד( אישור תואר מומחה בסיעוד) ב"תקנות בריאות העם
שים בהתאם לחוזר זה, מפורטות להלן הסמכויות שאושרו לאחיות שעמדו בכל התנאים הנדר

המותאמת לרבות הגדרת התפקיד והפעילות המרכזית בקהילה להכרה כאחות מומחית 
  ה.לסמכויותי

קהילה.מילות מפתח: אחות, מומחית, מומחיות בסיעוד, הגדרת תפקיד, 

 :מצ"ב
 הגדרת התפקיד .1

 פעילות מרכזית .2

 פירוט הסמכויות שאושרו על ידי מנכ"ל משרד הבריאות לאחיות שעמדו בכל התנאים .3
 בקהילההנדרשים להכרה כאחות מומחית 

ב ב ר כ ה,

 דר' שושי גולדברג
אחות ראשית ארצית 
וראשת מינהל הסיעוד

 מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל העתק:
 פרופ' איתמר גרוטו, משנה למנכ"ל 
אש מינהל הרפואהד"ר ורד עזרא, ר 

משרד הבריאות

בתוקף לא
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 בקהילהקלינית אחות מומחית 
 

 הגדרת תפקיד .א

אחות מומחית בקהילה היא אחות בעלת השכלה אקדמית )תואר שני ומעלה( בעלת ידע 

חות מקצועי רלוונטי ובעלת רישוי וסמכויות טיפול ייחודיות. תרומתה המשמעותית של הא

פשוטים של הפונים -המומחית בקהילה היא במתן מענה מקצועי ואיכותי למצבי חולי דחופים

למרפאה בקהילה, ניהול הטיפול ושמירה על הרצף הטיפולי הנדרש לטיפול בחולה הכרוני 

בקהילה, לרבות וויסות ואיזון המחלה למצב שיאפשר תפקוד יום יומי ואיכות חיים, מניעת 

ות, מתן יעוץ, הכוונה והדרכה לחולים, למשפחות ולצוות הרפואי וכן לאיתור חולי וקידום בריא

 מוקדם ככל האפשר לחריגות במצבו של החולה והפנייתו להמשך טיפול.

 

 כוללת: קהילההפעילות המרכזית של האחות המומחית ב .ב

 בדיקת החולה והערכת מצבו 

 הפניית החולה לבדיקות אבחון ומעקב 

 תן הוראות טיפוליותקביעת תכנית הטיפול ומ 

 איזון הטיפול התרופתי לרבות התחלת טיפול תרופתי / שינוי והפסקת טיפול 

 ביצוע טיפולים ייחודיים כחלק מתוכנית הטיפול שנקבעה 

 איזון סימפטומים 

 זיהוי סיבוכים והתוויית תכנית טיפול, זיהוי מצבי חירום ומתן טיפול ראשוני 

 ית המטופל להמשך טיפול או בירור רפואי נוסףעירוב גורמי טיפול רב מקצועי, הפני 

 הדרכה ומתן ייעוץ לחולה ולמשפחתו ולצוות הרפואי 

 קידום בריאות ומניעת חולי ברמת המטופל והקהילה 

 התוויית הנחיות ונהלים קליניים והטמעתם בתחום הרפואה הראשונית 
 

כל התנאים פירוט הסמכויות שהוכרו על ידי מנכ"ל משרד הבריאות לאחיות שעמדו ב .ג
 :  הנדרשים להכרה כאחות מומחית בקהילה

 :םיהיו בארבעה תחומי עשייה עיקרייהאחות המומחית בקהילה סמכויות      

 טיפול במחלות חריפות קלות .א

 איזון ומעקב בחולים עם מחלות כרוניות .ב

 מניעת חולי וקידום בריאות .ג

 חולים בפני רשויות סטטוטוריות גמתן אישורים וייצו .ד
 

 ר, סמכות בה נדרש רישום מרשם תחילי תמומש רק לאחר תיקון החקיקה* להבהי

לא בתוקף
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 )בכל המצבים המייצגים שבטיפולה(:סמכויות כלליות 

 הערות הסמכות

  הפניה לבדיקות דימות ומעבדה
  הפניה למכוני אבחון

 בתאום עם הרופא המטפל ומרפאות מייעצותהפניה לרופאים 
  הפניה למקצועות הבריאות

  שירותי רווחההפניה ל
  הפניה למיון

  בהתאם לרשימה המפורטת רישום אישורים
  ייצוג במעמד פורמלי וחוקי של החולה מול מוסדות פורמליים

 לטפל:האחות המומחית הקלינית בקהילה מצבים אקוטיים בהם יכולה 

 מצב ההכרה של החולה תקין 

 משך תסמיני המחלה החריפה אינו עולה על שבוע ימים 

 שעות מהתחלת טיפול על ידי אחות מומחית  72ה ולא חלה הטבה במצב החולה תוך במיד
 יופנה לרופא –

  )טיפול תרופתי בחולים שמצבם מחייב התאמות מינון )במקרים של אי ספיקת כליות וכבד
 יתבצע

 בהתייעצות עם הרופא המטפל 

 טיפול בחולה מדוכא חיסון יתבצע בהתייעצות עם הרופא המטפל 

  טיפול תוך ורידי על ידי אחות מומחית תעשה רק במצב דהידרציההחלטה על 

 שחרור המטופל במצבי חירום יעשה בתיאום עם הרופא המטפל 

  מינוני תרופות, התחלת/שינוי/הפסקת טיפול תרופתי במסגרת המינונים המומלצים

 המקובלים  Guidelines -והמותאמים למצב הספציפי בהתאם ל 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

לא בתוקף
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סמכות החלטה על התחלה / שינוי  מערכת
 / הפסקת טיפול במצבים הבאים

 הערות

 PO , טיפול באנטיביוטיקה, טיפול בסטרואידים)לרבות סטרואידים( טיפול באינהלציותאבחון ו נשימה

  טונסיליטיס
  זיהומים בדרכי הנשימה העליונות

  תחתונותזיהומים בדרכי הנשימה 
ת )כולל התאמ החמרה באסטמה

 מינון של טיפול קיים(
 

)כולל התאמת  COPD -החמרה ב
 מינון של טיפול קיים(

 

 טיפול אבחון ו השתן והמין

  Simple UTI -טיפול ב 
 אנטי פטרייתי טיפול בפטרת הנרתיק

  טיפול באורטריטיס
מערכת 
 העיכול

 , טיפול אנטיביוטי, טיפול בנוזליםנוגדי חומצהטיפול באבחון ו

   ל בגסטרואנטריטיסטיפו 
  בחילות והקאות מסיבה ידועה

יפול בצרבת ובכאבים ממקור ט
  פפטי

 

 אנטי תולעתי טיפול בתולעים 
תפרחות 
 עוריות
 ופצעים

 אנטיביוטי, חבישותטיפול אנטי אלרגי, טיפול אבחון, 
  ללא מעורבות רקמות עמוקות: גידים, עצמות טיפול בפצעים 

 ללא מעורבות במערכות גוף נוספות )מלבד עור(  לרגיות טיפול בתפרחות א
טיפול במחלות עור זיהומיות: 

 צלוליטיס
 באזור גוף אחד

טיפול 
בכאבים 

ממקור שריר 
 / שלד

 , קולכיציןטיפול באנלגטיקה, בנוגדי דלקת
  טיפול בכאבי גב

 בחולה מאובחן טיפול בארטרלגיה או ארטריטיס 
 תקף אופייני, בחולה ידועה טיפול בהתקף גאוט 

: טראומה
כירורגיה 

 זעירה

הפנייה לצילומים, הדבקה, תפירה / איחוי בסטייפלר, טיפול במשחות עוריות ובאנטיביוטיקה 
 פומית, חיסון טטנוס

 רנטגן גפיים בלבד, ללא דימות ראש ועמוד שדרה טיפול בחבלות גרמיות ובפצעים

 לא בפנים  עורייםטיפול בחתכים 
 1-2דרגה  בכוויותמקומי טיפול 

 

לא בתוקף
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סמכות החלטה על התחלה / שינוי  מערכת

 / הפסקת טיפול במצבים הבאים
 הערות

טיפול ראשוני 
 דחוף והפנייה

רפואה במצבי 
 דחופה

 

 כולל דפיברילציה ואינטובציה  טיפול ראשוני מציל חיים ופינוי, טיפול תרופתי, ביצוע החייאה
בכל   ביצוע החייאה

צבים המ
מעורבות 

רופא 
במידה 
 וזמין

 
טיפול בכאבים בחזה ובבצקת 

 ריאות
 

   טיפול בהפרעות קצב
טיפול בהיפוגליקמיה / 

 היפרגליקמיה
 

  טיפול בפרכוסים
  טיפול באנפילקסיס

  טיפול בהרעלות
  טיפול בדהידרציה 

  טיפול בפגיעות אקלים
 טיפול בפגיעת בע"ח 

 ת, הכשות, נשיכות()עקיצו
 

טיפול בכאב 
 אקוטי

   התחלת טיפול 

 למעט טיפול בסטרואידים  התחלת טיפול מקומי דלקות עיניים
החולה יופנה לרופא במצבים בהם סובל  

מדלקות חוזרות, טשטוש ראיה, במצבים 
 חמורים ובחשד לפגיעה בקרנית

טיפול בחרדה 
והפרעות 

 שינה

 חד פעמי  התחלת טיפול 
   שיחות תמיכתיות

 

לא בתוקף
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 מצבים כרוניים בהם יכולה לטפל:

  ניהול הטיפול בחולה )מספר ביקורים מינימלי בשנה( יוגדר עם תחילת הטיפול ויכלול
 לפחות ביקור שנתי אחד אצל הרופא המטפל

 אבחנה של המחלה הכרונית תיקבע לראשונה על ידי רופא 

 ורך בביקורת רופא מטפל(סמכות להארכת מרשם לטיפול כרוני עד שנה )ללא צ 

  טיפול תרופתי בחולים שמצבם מחייב התאמות מינון )במקרים של אי ספיקת כליות
 וכבד( יתבצע בהתייעצות עם הרופא המטפל

 טיפול בחולה מדוכא חיסון יתבצע בהתייעצות עם הרופא המטפל 
 

סמכות החלטה על התחלה /  מערכת
שינוי / הפסקת טיפול 

 במצבים הבאים

 הערות

רישום תרופות וציוד רפואי הנדרש לטיפול: מד סוכר, ציוד מתכלה, הפנייה לכלל  טיפול ואיזון סוכרת
 בדיקות המעבדה והדימות הנדרשים למעקב ואבחנה של חולה סוכרת

  מעקב אחר חולה סוכרתי
החלטה על שינוי מינון 

 בטיפול התרופתי 
 איזון בהתאם לעקרונות טיפול מקובלים

בתיאום עם  -פל במשאבת אינסולין בחולה המטו
 מרפאת הסוכרת

 רישום תרופות, הפנייה לכלל בדיקות המעבדה והדימות הנדרשות טיפול ואיזון יתר לחץ דם
ביצוע בירור ראשוני ללחץ 

 דם
 

החלטה על שינוי מינון 
בטיפול התרופתי ובכלל זאת 

הפסקת טיפול במקרה של 
 תופעות לוואי

 ת טיפול מקובליםאיזון בהתאם לעקרונו

 רישום תרופות, הפנייה לכלל בדיקות המעבדה והדימות הנדרשות טיפול ואיזון היפרליפידמיה
החלטה על שינוי מינון 

בטיפול התרופתי ובכלל זאת 
הפסקת טיפול במקרה של 

 תופעות לוואי

 איזון בהתאם לעקרונות טיפול מקובלים

החלטה על החלפת התרופה 
 ם()מעבר בין סטטיני

 

 רישום תרופות, הפנייה לכלל בדיקות מעבדה ודימות נדרשות טיפול ואיזון היפותירואידיזם
בירור ראשוני 

 להיפותירואידיזם
 

החלטה על שינוי מינון 
הטיפול התרופתי ובכלל זאת 
הפסקת הטיפול במקרה של 

 תופעות לוואי

 איזון בהתאם לעקרונות טיפול מקובלים

 א.ק.ג, בדיקות מעבדה ודימות נדרשות –רישום תרופות, הפנייה ל  טיפול באי ספיקת לב
שינויי מינון תרופתיים בעת 

 החמרה באי ספיקת לב 
 איזון בהתאם לעקרונות טיפול מקובלים

 בתיאום עם רופא 
 

לא בתוקף
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סמכות החלטה על התחלה /  מערכת

שינוי / הפסקת טיפול במצבים 
 הבאים

 הערות

טיפול במחלת 
 ריאות כרונית

 רישום תרופות, הפנייה לבדיקות אבחון, בדיקות מעבדה ודימות נדרשות
שינויי מינון תרופתי בעת 
החמרה במחלה הריאתית 

 הכרונית

 איזון בהתאם לעקרונות טיפול מקובלים
 בתיאום עם רופא

איזון טיפול בנוגדי 
 קרישה

 רישום תרופות, הפנייה לכלל בדיקות מעבדה נדרשות
 בחולה מטופל, שלא עבר דימום משמעותי  ורך איזוןשינויי מינון לצ

 הפסקת טיפול בתיאום עם רופא 

טיפול באנמיה על 
רקע חסרים 

 תזונתיים
שאובחנה על ידי 

 רופא

, הפנייה לבדיקות מעבדה B12טיפול בחסר ברזל, חסר בחומצה פולית וחסר בוויטמין 
 נדרשות לצורך מעקב

  מאובחנים בהם אין חשד לממאירותבמצבים  שינויי מינון לצורך איזון
 ללא מחלה פעילה המערבת איבוד דם

 
טיפול תומך 

 ים סופנייםבחול
  רישום תרופות, הפנייה לכלל בדיקות מעבדה נדרשות

  טיפול בהפרעות שינה
  טיפול בחרדה ובדיכאון

טיפול בירידה בתאבון, בחילות, 
 הקאות, שלשולים ועצירות 

 

  טיפול בכאבים 
 חמצן, תרופות, הכנסת זונדה טיפול בקוצר נשימה 
טיפול בפצעים בפה 

 )אפטוסטומטיטיס(
 

תכנון משפחה 
 ומניעת הריון

טיפול באמצעי מניעה קו ראשון, הדרכה למין בטוח, תכנון משפחה, המלצה על אמצעי 
 מניעה

 שאינם דורשים הזרקה או החדרה ע"י רופא רישום אמצעי מניעה 
סיפור אישי או משפחתי של מחלה  באישה ללא

 טרומבואמבולית וללא מחלות רקע 
 חודשים 3בדיקת גניקולוג תוך 

רישום תרופות, הטרייה כימית או כירורגית, רישום חומרי חבישה, הפנייה לכלל בדיקות  פצעים קשיי ריפוי
 מעבדה נדרשות

איזון כאב מסיבה 
 ידועה

 רישום תרופות

התנהגותי קצר טווח,  –פות, הפנייה לבדיקות אבחון, ייעוץ, טיפול קוגניטיבי רישום תרו גמילה מעישון
 טיפול קבוצתי

 

 

 

לא בתוקף
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 קידום בריאות ומניעת חולי:

 
 הערות הסמכות

  ייעוץ לאורח חיים בריא: תזונה, פעילות גופנית, שינה
  הפניה וקידום בדיקות למניעת סרטן: עור, שד, מעי

  םים ממכריייעוץ לגמילה מעישון, חומר
  ייעוץ לבטיחות סביבתית

  המלצה ומתן הוראה לכל חיסוני השגרה המקובלים בישראל 
הפנייה לכלל בדיקות הסקר לבריא וביצוע ההמלצות 

המתחייבות מתכנית מדדי האיכות הלאומית ומכח המשימה 
הישראלי לרפואה מונעת: לרבות מעקב וטיפול בתוצאות 

 ההפניה

 

 
 

 טיפולים שונים:
 

 הערות הסמכות

  החלטה על ציוד רפואי
  החלטה על התקנה והוצאת צנתר בשלפוחית השתן

בחולה המטופל בזונדה בקביעות  והמלצות למזון רפואי החלטה על התקנה והוצאת זונדה להזנה
 זונדה שנשלפה / נסתמה 
 במצבי חירום טרם פינוי

   מתן חמצןהתחלת 
 
 

 רישום אישורים:
 

 הערות הסמכות

ימי מחלה ללא המלצת רופא.  7עד  , מחלת ילד / בן משפחהאישור מחלה
מתן ימי מחלה מעבר לכך, בהמלצת 

 רופא.
  אישור חזרה של ילד למסגרת לימודית לאחר מחלה מדבקת

  סיכום מידע רפואי

  אישור ראשון והמשך לנפגע תאונת עבודה

  אישור על מצב בריאות
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 רשימת תפוצה:
 

 עוד בתי"ח כללייםת סיומנהל

 מנהלות סיעוד בתי"ח גריאטריים

 םמנהלות סיעוד בתי"ח פסיכיאטרי

 אחיות ראשיות קופות חולים

 י"חתמנהלי ב

 מנהלים רפואיים של קופות חולים

 , משרד הבריאותמנהלת תחום התנדבות

 ראש החטיבה למרכזים רפואיים ממשלתיים

 ראש שרותי בריאות הציבור

 ציבורמפקחת ארצית בריאות ה

 ממונות ארציות על יישום סטנדרטים )האגף לרפואה כללית, קהילה, גריאטריה, פסיכיאטריה(

 כוח אדם לשעת חירוםתכנון פריסת מנהלת הערכות הקהילה ו

 מפקחות מחוזיות לשכות בריאות

 , משרד הבריאותJCI –מרכזת תחום אקרדיטציה 

 יו"ר הסתדרות האחים והאחיות בישראל

 ד ראשי חוג לסיעו

 מנהלות בתי"ס לסיעוד

 צוות מינהל הסיעוד
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