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 אחיות מומחיות בסוכרת נושא: 

 
 

אחות מומחית במערך האשפוז  – 6/15המנהל הכללי מס' פורסם חוזר  10.5.15ביום 
עבודת אחיות מומחיות בכל ענפי המומחיות והקהילה. החוזר מפרט את נהלי האב ל

 –בסיעוד כפי שהוגדר ב"תקנות בריאות העם )אישור תואר מומחה בסיעוד( התשע"ד 
2013." 

בהתאם לחוזר זה, מפורטות להלן הסמכויות שאושרו לאחיות שעמדו בכל התנאים 
הנדרשים להכרה כאחות מומחית בסוכרת לרבות הגדרת התפקיד והפעילות המרכזית 

 המותאמת לסמכויותיה.
 
 
 

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

 מצ"ב: 
 הגדרת התפקיד  .1

 פעילות מרכזית .2

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

 
 
 
 

 הגדרת תפקיד .א

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

ה וניהול טיפול כוללני בחולה הסוכרת באשפוז ובקהילה. במסגרת תפקידה תיתן מענ
מקצועי איכותי לניהול הטיפול ושמירה על הרצף הטיפולי הנדרש לטיפול בחולה, לרבות 
וויסות ואיזון הטיפול התרופתי ואיזון המחלה ואיזון סימפטומים שיאפשרו תפקוד יום 
יומי ואיכות חיים, מתן יעוץ, הכוונה והדרכה לחולים, למשפחות ולצוות הרפואי וכן איתור 

 חריגות במצבו של החולה והפנייתו להמשך טיפול.  מוקדם ככל האפשר של
 
 

 כוללת: בסוכרתהפעילות המרכזית של האחות המומחית  .ב
 

 איזון קשיי סוכרת בחולי ישיר וטיפול מעקב -

  רפואיים ופרה רפואיים ויועצים הדמיה מעבדה, לבדיקות הפניה -

 ניםמאובח סוכרת בחולי תרופתי טיפול והחלפת איזון ,תרופתי טיפול התחלת -

 טיפול תכנית והתווית סיבוכים זיהוי -

 ראשוני טיפול ומתן חירום מצבי זיהוי -

 הטיפול מתכנית כחלק המומחית האחות לביצוע שהוכרו ייחודיים טיפולים ביצוע -

 והקהילה המטופל ברמת ומניעה הדרכה בריאות, קידום -

 יםוצוות משפחות לחולים, והדרכה ייעוץ -

 הסוכרת בתחום והטמעתם ונהלים הנחיות התווית -

 ובקהילה באשפוז רלוונטיים מקצועיים רב טיפול גורמי עירוב -
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
פירוט הסמכויות שאושרו על ידי מנכ"ל משרד הבריאות לאחיות שעמדו בכל  .ג

 התנאים הנדרשים להכרה כאחות מומחית בסוכרת
 
 

 
 

מס' 
 סייגים לפעולה הפעולה סידורי

  ד / מוקד רפואי"רמל: שונים רפואה לגורמי מטופל הפניית 1

2 
, תפקודי HbA1C:  בדיקות שליחת על החלטה: שוטף מעקב

, B12כליה, תפקודי כבד, ספירת דם, שומני הדם, קורטיזול, 
CPKשתן למקרואלבומין, לתרבית ולכללית , 

 

אומדן וטיפול בפצע לרבות הטרייה כימית וביולוגית ולקיחת  3
 תרבית מפצע

נדרש דיווח לרופא 
 המשפחה

  החלטה על חיבור סנסור 4

החלטה על מתן ציוד ייחודי ומרשמים עבור ציוד מתכלה כמו:  5
 מקלוני בדיקה, מחטים, מחטי דוקרן, מכשיר למדידת סוכר

 

מתוך התרופות שמקבל  מתן חד פעמי של תרופה/אינסולין – תרופתי טיפול על החלטה 6
 המטופל

7 
העלאת מינון  50%הפחתת מינון בסיסי/בולוס עד  על החלטה

אחוז )איזון מטופל המקבל אינסולין בזריקות/  30 – 20בסיסי עד 
 משאבה(

איזון מטופל המקבל 
אינסולין בזריקות /משאבת 

 אינסולין

, הפחתת מינון עד לאפשרות של הפסקת 50%העלאת מינון עד  8
 תרופה )איזון מטופל המקבל טיפול פומי(

איזון מטופל המקבל טיפול 
 פומי

9 

ייעוץ עצמאי כוללני הנוגע בכול מרכיבי הטיפול לרבות: בדיקת 
החולה והערכת מצבו, ייעוץ למתן הפניות לבדיקות אבחון 

ומעקב, ייעוץ לקביעת יעדי הטיפול הפרטניים של החולה, ייעוץ 
לרופא המטפל לגבי התאמת מינון תרופות לרבות אינסולין לצורך 

פל להפניה ליועצים איזון רמות הסוכר, המלצות לרופא המט
 השונים, בהתאם לצורך.

 


