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 סיעודנהל היחוזר מ
       

 

 
 
 

 ' טבת תשע"חז 
 2017דצמבר  25 

 123899417אסמכתא:                                                                                        
 135/17': מס

 
 
  

 
 מתנדבי שרות לאומי/אזרחי בתפקידי סיוע לאחות נושא: 

 
קלטים מתנדבים במסלול שירות לאומי ושירות אזרחי        במתאר בתי החולים נ  רקע:

 בתפקידי סיוע. ההנחיה מגדירה את יכולתם לעסוק בתפקידי סיוע לצוות הסיעוד 
 

מתנדבי שירות לאומי/אזרחי   סיוע לאחות מוסמכת על ידי שיתוף : מטרת החוזר
 כמסייעים לאחות

 
 אחיות ראשיות בבתי החולים :אחריות ליישום

 
 

 :  מיידית עם פרסום חוזר זהלהתחו
 

חוזר המנהל הכללי "נוהל הפעלת מתנדבים במערכת הבריאות באשפוז : קישור חוזרים
 6/2016בשגרה ובעתות חרום", מס'  ובקהילה,

 
 מתנדבי שרות לאומי /אזרחי; סיוע לאחות  :מילות מפתח

 
 
 
 

 ב ב ר כ ה,              
 
 

               
 ' שושי גולדברגדר              

 אחות ראשית ארצית               
 וראשת מינהל הסיעוד              

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

  
 
 

                                                   

 משרד הבריאות
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 הנחיות
 

 2389941הנחיה:    י שירות לאומי/אזרחי בתפקידי סיוע לאחות המוסמכתמתנדב שם ההנחיה: 
    

 
 
 

 
 כוח אדם  מחלקה:                       כוח אדם מסייע               תחום ההנחיה:

 
מתנדבי שירות לאומי/אזרחי   סיוע לאחות מוסמכת על ידי שיתוף   מטרת ההנחיה:

 כמסייעים לאחות 
 

דב שירות לאומי יסייע לאחות מוסמכת בתחומים שהוגדרו מתנ  עיקרי ההנחיה:
 ויפעל בפיקוחה

 
 מתנדבי שירות לאומי/אזרחי בבתי החולים  אוכלוסיית יעד:

 
 אחיות ראשיות בבתי החולים  אחריות ליישום:

 
 
 
 

  מיידיתאריך החלה:                              25/12/2017         תאריך פרסום:
 

                        
 _________________________        חתימה:

 
 
 
 

 רקע:
 

 במתאר בתי החולים נקלטים מתנדבים במסלול שירות לאומי ושירות אזרחי בתפקידי סיוע. 

 ההנחיה מגדירה את יכולתם לעסוק בתפקידי סיוע לצוות הסיעוד.
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 : פירוט ההנחיה
 

ידה הרפואית בכפיפות, בנוכחות ובאחריותה המלאה של מתנדב המסייע לצוות הסיעוד יעבוד ביח

 האחות המוסמכת אשר תקבע את משימותיו.

 המתנדב לא מקבל החלטות טיפוליות או אחרות ביחס לחולה.

  
 :על פי הנחיית האחות המוסמכת יהיה רשאי המתנדב לסייע בתחומים הבאים .1
 

 בתפקיד סיוע לאחות המוסמכת: .א
 

 וני לרבות:ביצוע ניטור במכשור אלקטר .1

  לחץ דם, דופק, חום ) -ניטור סימנים חיוניים במכשור אלקטרוני הכולליםP.O  

 בלבד(  P.A  –ו 
  ביצוע א.ק.ג 

  בדיקת רמת סוכר במד סוכר אלקטרוני 

  )חיבור  לניטור עוברי חיצוני )במערך נשים ומילדות 

 מדידת משקל וגובה )למעט ילודים ופגים(  .2

 שמיעה לתינוקות ובדיקת ראיה מלוח מספרים סיוע לאחות בביצוע בדיקות .3

 ( למבוגריםvisusביצוע בדיקות ראיה ) .4

 הכנה, הגשה ופינוי של מזון .5

 סיוע בהאכלה .6

 (הזמנה, סידור, ניקוי ציוד וכדומה)עזרה משקית  .7

ליווי מטופלים יציבים לבדיקות, מענה לפעמוני קריאה ודיווח לצוות מטפל, ניוד  .8
 או הזקוקים לעזרה קלה בניידותמטופלים עצמאיים במחלקה ו/

 
 )אדמיניסטרטיבי(,  במחלקה: מנהליבתפקיד מתן מענה  .ב

 
 מענה טלפוני .1

 ליונות מטופלים מהארכיוןיהזמנת ג .2

 הזמנת יועצים )אדמיניסטרטיבית( .3

 הזמנת שינוע למטופלים .4

 תיאום תורים .5

 עדכון מפקד יומי, הזמנת מדבקות והבאת מדבקות מרישום חולים .6

 בירור תוצאות בדיקות והעברתן לצוות המטפל .7

 הזמנת ביצוע תיקונים .8

 שליחה ואיסוף דואר .9

 הזמנה וקידוד בדיקות במחשב .10

 שליחה והעברה של בדיקות מעבדה .11

 הזמנת ציוד משרדי/משקי/רפואי .12

 איסוף/פיזור ציוד מאספקה .13
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 תיעוד ודיווח:  .2
 

 ות המוסמכתבכתב לאחבעל פה ותוצאות המדידות והבדיקות ידווחו 
 

 הכשרת המתנדב לסיוע לאחות: .3

 
 הכוללת הכשרה עיונית ותרגול מעשי במוסד בו מתנדב, המתנדב יעבור הכשרה ייעודית

 . שעות לימוד 60 –מ  יפחתלא  משך ההכשרה 
 הכשרה זו תהווה תנאי לתחילת עבודתו של המתנדב ותכלול לפחות את הנושאים הבאים:

 
ים בתחומי בטיחות העבודה במוסד רפואי, חיסיון היכרות עם נהלי ליבה בסיסי .א

 מידע רפואי, מניעת זיהומים וחוק זכויות החולה.

היכרות עם סביבת העבודה, שגרת העבודה, מיומנויות תקשורת ומחשב בסיסיות,  .ב
 הרשומה הרפואית.

 הכשרה לביצוע הפעילות הנדרשת. .ג
 

 בקרה מקצועית: .4

 

 .מחלקהב רות המתנדב האחות האחראית במחלקה תהיה אחראית על ש .א

האחות הראשית של המוסד או מי מטעמה, בשיתוף רכז/ת מתנדבי השרות  .ב
 הלאומי, תבקר את פעילות המתנדבים

האחות הראשית או מי מטעמה תערוך בקרות מתועדות על עבודת המתנדב  .ג
המסייע לאחות במוסד, בכדי להבטיח כי הוא עומד בדרישות חוזר זה, עפ"י חוק 

ונהלי האיכות והבטיחות של משרד הבריאות והמוסד בו הוא  זכויות החולה
 מתנדב.

  

 קליטה והפעלת מתנדב כמסייע לאחות מחייבת: .5
 

, תקנות והנחיות 2017 -קליטת המתנדב בכפוף לחוק השרות האזרחי התשע"ז .א
 המפורסמות ע"י רשות השרות הלאומי.

בים במערכת עמידה בתנאים הקבועים בחוזר המנהל הכללי "נוהל הפעלת מתנד .ב
 .6/2016הבריאות באשפוז ובקהילה, בשגרה ובעתות חרום", מס' 

 .לעייל 3עמידת המתנדב בתכנית הכשרה ייעודית כמפורט בסעיף  .ג

 קביעת נהלי עבודה מוסדיים להסדרת עבודתו של המתנדב. .ד
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 רשימת תפוצה:
 

 ת סיעוד בתי"ח כללייםומנהל

 מנהלות סיעוד בתי"ח גריאטריים

 םבתי"ח פסיכיאטרי מנהלות סיעוד

 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

 מפקחת ארצית בריאות הציבור

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

 כוח אדם לשעת חירוםכנון פריסת תמנהלת הערכות הקהילה ו

 מפקחות מחוזיות לשכות בריאות

 , משרד הבריאותJCI –מרכזת תחום אקרדיטציה 

 יו"ר הסתדרות האחים והאחיות בישראל

 ראשי חוג לסיעוד 

 מנהלות בתי"ס לסיעוד

 צוות מינהל הסיעוד

 

 

 

 
 


