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 ' אלול, תשע"דח        ירושלים, 

 2014ספטמבר,  3                  

 

 אל: מנהלי בתי החולים 

 קופות החולים   –מנהלי האגפים הרפואיים       

 

 

 במערך האשפוז הגריאטרי בסיעוד גריאטרי מומחיתאחות נהלי עבודה להנדון: 

   20.2.2014מיום:  9/2014 :הכללי מס' חוזר המנהל :סימוכין 

 

 רקע: .1

 

מהאוכלוסיה. מגמה זו  14% -שיעור הקשישים בישראל נמצא במגמת עליה וצפוי להגיע בעשורים הבאים ל

דורשת הערכות מוגברת ומואצת להבטחת מתן שירות וטיפול מייטבי לקשישים. חלק מההערכות הכוללת 

 שינוי במענה של כוח האדם הסיעודי המטפל באוכלוסיה זו.    יתוגבר תחום הגריאטריה ובכלל זה יערך

 

מענה מקצועי איכותי  תיתנהאחיות בכירות, בעלות השכלה והכשרה מתאימה, ראוי ונכון שכמקובל בעולם, 

אשר יאפשרו מתן טיפול מוגדרות ומוסכמות  ,סמכויות טיפול ייחודיות . אחיות אלה תקבלנהטיפול בקשישל

תפקיד זה מיועד לסייע ולהחליף את עבודת הרופא במחלקה ללא שינוי בתפקידי  .וסיעודי()רפואי  כוללני

 מקצועות הבריאות האחרים. 

 

האיגוד בשיתוף  ,)מינהל הסיעוד, מינהל הרפואה והאגף לגריאטריה(בעבודת מטה במשרד הבריאות 

יבות שירות המדינה ומשרד נצ ,נציג קופות החולים, הנהלות בתי חולים גריאטריים, לרפואה גריאטרית

תקנות בריאות העם המעוגן משפטית בתקנות בריאות העם " מומחית"האוצר, פותח ומוסד תפקיד "אחות 

 ובחוזר המנכ"ל שבסימוכין. 21.11.2013" שפורסמו ביום: 2013 –אישור תואר מומחה בסיעוד התשע"ד 

 

 :המטר .2

בסיעוד גריאטרי, על פי הנהלים המחייבים להנחות את בתי החולים ביישום תפקיד האחות המומחית 

ע"י מנכ"ל משרד הבריאות על בסיס המלצת הוועדה לפעולות  הבמוסד ובכפוף לסמכות שאושר

 חריגות. 
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 העסקת אחות מומחית:  .3

 

אחות מומחית בסיעוד גריאטרי, היא  תנאי וכללי ההכשרה נקבעו בתקנות והם:, הכשרה נדרשת  .3.1

 2013 –ריאות העם )אישור תואר מומחה בסיעוד התשע"ד מי שעמדה בדרישות תקנות ב

 .( ועוסקת בפועל ביישום התפקיד במינוי הממונה21.11.2013שפורסמו ביום: 

 

 המחלקה.ביה"ח ובהסכמת מנהל מנהל באישור תעשה רק העסקת אחות מומחית   .3.2

 

 :אחות מומחית בסיעוד גריאטרי תועסק במחלקות הבאות   .3.3

 .; גריאטריה שיקומיתנשמה ממושכתהתת חריפה; ; ד מורכבסיעובגריאטריה פעילה:  (1

 סיעודיות; תשושי נפש.בגריאטריה כרונית:  (2

על המחלקות לעיל להימצא במרכזים רפואיים שיקומיים גריאטריים )מרג"ים( או בבתי חולים 

 .מסגרת אחרת ולא בבתי חולים סיעודיים רגילים או בכל כלליים

 

 :כפיפות   .3.4

 מחלקה.הלמנהל  –מקצועית  (1

  .ילמנהלת שירותי הסיעוד במוסד הרפוא   –מנהלית  (2

 

מהסמכויות הייחודיות שאושרו לאחות מומחית  יםהאחות המומחית בסיעוד גריאטרי נגזר יתפקיד .4

 בנספח לחוזר שבסימוכין. כמפורט בסיעוד גריאטרי ע"י מנכ"ל משרד הבריאות 

 

 :תהליכי עבודה .5

 

מומחה בגריאטריה ולפיכך כל סמכויותיה הל המחלקה האחות המומחית כפופה מקצועית למנה  .5.1

 .בפועל מתואמות עמו

הסמכויות לאחות המומחית על פי רשימת הסמכויות יישום מנהל המחלקה יקבע תכנית ל   .5.2

 שפורטה בנספח לחוזר המנכ"ל שבסימוכין ובכפוף לעמידה בסטנדרטים המקצועיים שקבע.

יבדק ותאושר בביקור מנהל המחלקה או רופא , תקבלת מטופל לאשפוז ע"י האחות המומחית  .5.3

 יממה לאחר הקבלה ותתועד ברשומת המטופל. לא יאוחר ממטעמו בכיר 

ע"י האחות  מטופל במצב רפואי דחוף )כפי שיוגדר ע"י מנהל המחלקה בנוהל פנימי(קבלת   .5.4

 על ידו. האישור קבלתו אושרתבפני הרופא הכונן ומיד לאחר סיום הקבלה וצג ת המומחית,

 כאמור יתועד ברשומת המטופל. 

מנהל המחלקה יקבע נוהל פנימי להעברת מידע ועדכונים בין האחות המומחית לרופא הכונן    .5.5

באשר למטופלי המחלקה ומטופלים חדשים בשעות משמרת הערב והלילה. ביצוע ההתקשרות 

 יתועד ברשומת המטופלים.  

היות לבד בתורנות במחלקה ובלבד על פי החלטת מנהל המחלקה יכולה האחות המומחית ל  .5.6

 שיהיה רופא תורן במחלקה סמוכה.  
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 . (אחיות מומחיות)רופאים ויל התורנים על מנהל ביה"ח לקבוע את תמה  .5.7

חלק של כע"י האחות המומחית יתועד ברשומת המטופל לרבות יומי אצל מטופלים ביקור   .5.8

 .אי השוטף" בחתימת האחות"המעקב הרפו

סכם חודשים כדי ל 3"בדיקה תקופתית יזומה" למאושפזים לפחות כל אחות מומחית תערוך   .5.9

 הרפואי, תפקודי, קוגנטיבי ונפשי.    םאת השינויים במצבולתעד 

חלקה לשתף בישיבות הצוות הרב מקצועי את האחיות המומחיות המועסקות מבאחריות מנהל ה .5.10

 .במחלקתו, זאת בנוסף להשתתפותו או השתתפות רופא מטעמו

 . או רופא מטעמו, רופא בכיר שחרור מאשפוז היא של מנהל המחלקה לעהחלטה  .5.11

ובחתימתה  ע"י אחות מומחיתגם יכתב )כולל של מטופל שנפטר( יכול להרפואי הסיכום המכתב 

 .או רופא מטעמו של מנהל המחלקהשר בחתימה נוספת וויא

 . פטירה הודעתעל טופס אחות מומחית אינה מורשית על פי חוק לקבוע מוות ולחתום  .5.12

 

 הערכה ובקרה: .6

תהליכי הערכה ובקרה  מויקייבמשרד הבריאות הסיעוד אגף הגריאטריה במנהל הרפואה ומנהל  . 6.1

 מובנים על מנת לאמוד את יישום התפקיד והטמעתו בשטח.

למטופליו שניתן ע"י האחיות המומחיות באחריות מנהל המחלקה לבקר את הטיפול הרפואי  . 6.2

 על הטיפול שניתן ע"י רופאים. בדומה לביקורת 

 

 הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 ב ב ר כ ה,                

 

 

 

 

 ד"ר ורד עזרא                               

 רפואההראש מינהל מ"מ                  
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 שרת הבריאותהעתק : 

 המנהל הכללי

 למנהל הכללי המשנה

 הנהלה מורחבת

 צ.ה.ל –קרפ"ר 

 מקרפ"ר –רע"ן רפואה 

 שרות בתי הסוהר –קרפ"ר 

 משטרת ישראל –קרפ"ר 

 משרד הבריאות –רכז הבריאות, אגף תקציבים 

 יו"ר ההסתדרות הרפואית

 ההסתדרות הרפואית –יו"ר מועצה מדעית 

 מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה

 וניברסיטאיבית הספרים הלאומי והא

 ארכיון המדינה

 מנכ"ל חברת ענבל

 

 

 

 

 14386614 סימוכין:

כתובת אתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי מינהל הרפואה 

 www.health.gov.il -וחוזרי מנכ"ל היא: 

 


