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הבטחת כשירות של אחות מוסמכת לצורך סיוע בלידת חירום  : נושא
 )מיילדת או רופא(מוסמך לילוד  בהיעדר

לעדכן ולשמר ידע לצורך , שאינן מיילדות להנחות את האחיות המוסמכות: מטרת החוזר
 . סיוע ליולדת ולילוד בלידת חירום

ב הנחיה מקצועית שבאה להבטיח כשרות האחות במתן סיוע ליולדת וילוד בלידת "מצ
בה נלמדים הנושאים החשובים , גיבש מינהל הסיעוד לומדה, לצורך עמידה בהנחיה. חירום

, היעד תזמינים לאוכלוסיי ,אמצעי בדיקת הידעלומדה לרבות . לשם קבלת לידה בחירום
 .בהנחיה 1כמפורט בנספח , האחים והאחיות המוסמכים

 ואחיות ראשיות בקופות בריאות הציבורמפקחת ארצית על  :אחריות ליישום
 .ובתי החולים החולים 

 1.6.2013: תחולה

 אין: קישור חוזרים

 אחיות מוסמכות ,לומדה ,כשירות ,לידת חירום :מילות מפתח

 ,ב ב ר כ ה

 א "ר שושנה ריב"ד
 אחות ראשית ארצית
 וראש מינהל הסיעוד

 ל"המנכ, גמזו. ר' פרופ :העתק
 ל"משנה למנכ, לב. ר ב"ד

 ראש מינהל הרפואה, אפק. א' פרופ
 ראש שירותי בריאות הציבור, גרוטו. א' פרופ

משרד הבריאות

בתוקף לא
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 --הנחיה  
רף המבטיח איכות 

 מינימליתת

הבטחת כשירות של אחות מוסמכת לסיוע :  שם ההנחיה
 )מיילדת או רופא(מוסמך לילוד בלידת חירום בהיעדר 

  17496708:  ההנחיה'  מס

 

 :תחומים

 בחינות -1

 תקציב -2

 בקרה -3

הכשרה  -4
 והשתלמויות

 רישום ורישוי -5

 תפקוד מקצועי -6

 ל"קישורים למנכ -7

קישורים למינהל  -8
 הרפואה

 

 

 

 

 :יחידות

 פיתוח  מקצועי -פמ 
הנחיות   -המ 

 מקצועיות 
 הסמכה  -הס 
 בחינות  -בח 
 ניהול כספים -נכ 

 מנהלה  -מנ 

 

 

 

 

  
 הנחיות מקצועיות:  תפקוד מקצועי                            מחלקה:  תחום

 
קבלת לידה בחירום בסיס ידע מעודכן בעת  כשירות עללהבטיח  :   מטרת ההנחיה

 .על ידי אחיות מוסמכות
  

ראשונית ברפואה הוברפואה המונעת לרבות , מוסמכתכל אחות  :  עיקרי ההנחיה
, לקבלת לידת חירום בקהילה יםבדיקת ידע מקוונתעבור עדכון ו
 .שלוש שניםלפחות אחת ל

  
 . אחיות מוסמכות:  אוכלוסיית יעד

 
 ואחיות ראשיות בקופות בריאות הציבורמפקחת ארצית על : םאחריות ליישו

 .ובתי החולים החולים                      
 

 1.6.2013:  תאריך החלה                                   10.4.2013 :תאריך פרסום
 

 2015יוני : תאריך בקרה
 

              
  _____________________:  חתימה

 ר סימה רייכר"ד                      
 מנהלת המחלקה להנחיות מקצועיות         

  
 :רקעע

או  מיילדת(תחילת לידה ללא נוכחות איש מקצוע מוסמך ליילוד  – לידת חירום
 .בכל מתאר ציבורי או פרטי בקהילה, )רופא

 
לידת החירום . שנה בכל, אירוע של לידת חירום מתרחש בקרב עשרות יולדות

 . יכולה להתרחש במצבי רגיעה או במצבי חירום ארציים
 

נדרשות מעת לעת וברפואה הראשונית ברפואה המונעת לרבות , מוסמכות אחיות
 /עד להעברתם במצב בטוח למסגרת טיפולית, לסייע ליולדת ולילוד בלידת חירום

 .אשפוזית
 

נדרשות האחיות לעמוד בכשירות על ידי  ,סיוע בטוח בזמן אמתבמטרה להבטיח 
 .עדכון ידע לפחות אחת לשלוש שנים
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 :הנחיהפירוט הה

 
אה הראשונית תעבור עדכון ידע ברפואה המונעת וברפו, כל אחות מוסמכת לרבות .1

 . לפחות אחת לשלוש שנים, ובדיקתו לצורך קבלת לידה בחירום
 

לרבות בדיקת הידע יתבצעו באמצעות לומדה מקוונת שנמצאת באתר , עדכון הידע .2
 .מנהל הסיעוד משרד הבריאות

 
אישור על עמידה בבדיקת הידע יונפק על ידי המחשב ויתועד ברשומות  –תיעוד  .3

 .לגבי תיעוד אישי בארגוןכמקובל 
 

המפקחת הארצית על בריאות הציבור ואחיות ראשיות של קופות  – אחריות ליישום .4
 .   ובתי החולים החולים

 
 
 

 .פירוט הוראות כניסה והפעלת הלומדה – 1נספח : לוט
 
 

 :רשימת תפוצה
 

 צוות מינהל הסיעוד
 )פסיכיאטריה, גריאטריה, הילהק, כללית רפואההאגף ל(ממונות ארציות על יישום סטנדרטים 

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

 מפקחות מחוזיות ונפתיות לשכות בריאות
 ח כלליים"ת סיעוד בתיומנהל

 ח גריאטריים"מנהלות סיעוד בתי
 םח פסיכיאטרי"מנהלות סיעוד בתי

 מנהלות סיעוד בתי אבות
 אשיות קופות חוליםאחיות ר

 ראשי חוג לסיעוד 
 ס לסיעוד "מנהלות בתי

 ר הסתדרות האחים והאחיות בישראל"יו
 
 

לא בתוקף
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 1נספח 
 

 .פירוט הוראות כניסה והפעלת הלומדה
 
 

 :כניסה למערכת מאגרי המידע תתבצע בלינק הבא
http://rntest.health.gov.il  

 
 :ניסה למערכת תתבצע באמצעות הפרטים הבאיםהכ

 
ההקלדה תתבצע משמאל . עודת זהות כולל ספרת ביקורתתמספר הקלדת : שם משתמש

 .לימין
ההקלדה תתבצע . האחות כפי שמופיע ברשומת האחיות רישיון פרמסהקלדת : סיסמה

 .משמאל לימין
בסרגל העליון מימין במסך הבא יש לבחור  לידה בחירוםםבמסך סביבת למידה יש לבחור 

 .ת לידה בחירוםומטל
 

 :הלומדה כוללת שלוש מטלות
 הנחיה  .1
 לומדה  .2
 בחינה  .3

 
 . 60ציון עובר . על האחות לבצע בחינה לאחר קריאת ההנחיה וביצוע הלומדה

 
לצורך תיעוד בתיקה  בסיום הבחינה ניתן להדפיס את הפלט הממוחשב של ציון הבחינה

  .האישי של האחות
 
 

 

לא בתוקף




