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  פגיםב קלינית מומחיתסמכויות נוספות לאחות נושא:       

 רקע : 
במערך הפגיות בישראל ומיישמות את  שנתייםבפגים משולבות מזה אחיות מומחיות קליניות 

מלוא סמכויותיהן באופן מקצועי ובהצלחה רבה. בכדי למצות את תרומתן בטיפול בפג וביילוד 
התווספו מספר סמכויות בתחום ההחלטה והטיפול הרפואי לעבודת האחות המומחית הקלינית 

 בפגים. 
 

 :  מטרת החוזר
כות וזמינות הטיפול בפג וביילוד ולשמור על רצף הטיפול , התיר מנכ"ל משרד במטרה לשפר את אי

בפגים, הקלינית  אחות המומחיתל סמכויות נוספותבהמלצת הוועדה לפעולות חריגות, הבריאות 
, מתווספות לסמכויות שנקבעו מכויות אלוס. בחוזר זההתאם לתנאים ולסייגים המפורטים ב

 . 111/15נהל הסיעוד מס' ת המומחית בפגים ופורסמו בחוזר מלאחו
 . הסמכויות הנוספותמצורפת הנחיה מקצועית שמטרתה להבטיח את יישום 

 
 :פירוט ההנחיה

הנהוגים  הבטיחות כלליהמפורטות בחוזר זה תיושמנה בהתאם לנהלים ול הסמכויות .1
לפעולות המייעצת קבעה הוועדה אותם  תנאים ולסייגיםובהתאם לבמוסד הרפואי, 

 , המפורטים בחוזר זה.חריגות

: לאחיות המומחיות בפגים הפועלות בשטח תערך הכשרה  הסמכויותהכשרה לביצוע  .2
ברמה המוסדית על ידי הצוות הרפואי בפגיה. סמכויות החדשות יצוע הסמכויות לב

 אלו יתווספו לתכנית ההכשרה לאחות מומחית קלינית בפגים. 

 במוסדות הרפואה.  /ת הסיעוד ומנהלי הפגיותאחריות ליישום: מנהל .3

 מידי.תאריך החלה:  .4

  .2019 נובמברתאריך בקרה:  .5

 :  רלוונטיים  וזריםקישור לח .6

 ( בנושא "מומחיות בסיעוד"99/13 הל הסיעוד )מס'חוזר מינ 

  'והקהילה" אשפוזה( בנושא "אחות מומחית במערך 6/15חוזר המנהל הכללי )מס  

  'פתיחת  –מומחה/ית  ( בנושא " תפקיד אח/ות110/15חוזר מינהל הסיעוד )מס
 תפקיד ותנאי העסקה"

  'גים"( בנושא "אחיות מומחיות בפ111/15חוזר מינהל הסיעוד )מס 

 
 ב ב ר כ ה,                                  

 
  גולדברג ישוש "רד                           

 אחות ראשית ארצית                           
 מינהל הסיעוד תוראש                            

 

 משרד הבריאות

 לכבוד:
 מנהלות הסיעוד בבתי החולים

 בריאות הציבורמנהלות הסיעוד בקהילה/
 



 

 

 

 בפגיםקלינית פירוט הסמכויות הנוספות שאושרו לאחות מומחית 
 
 

 
 החלטה על סמכות 

 
 התנאים הנדרשים 

 ובתיאום עם רופא בכיר על פי הנוהל המחלקתי Diureticsטיפול בתרופות משתנות 

 על פי הנוהל המחלקתי ובתיאום עם רופא בכיר נוגדי פרכוסים בטיפול 

 סטרואידים טיפול ב
 על פי הנוהל המחלקתי ובתיאום עם רופא בכיר

 פי הנוהל המחלקתי ובתיאום עם רופא בכירעל  תוספי תזונה, מלחים ומינרלים 

 על פי הנוהל המחלקתי ובתיאום עם רופא בכיר טיפול אנטי פטרייתי 

 על פי הנוהל המחלקתי ובתיאום עם רופא בכיר טיפול אנטי ויראלי 

 על פי הנוהל המחלקתי ובתיאום עם רופא בכיר תרופות משתקות שרירים 

 על פי הנוהל המחלקתי ובתיאום עם רופא בכיר סותרי חומצה טיפול ב

 על פי הנוהל המחלקתי ובתיאום עם רופא בכיר תרופות נוגדות הקאה 

 על פי הנוהל המחלקתי ובתיאום עם רופא בכיר תרופות מגבירות מוטיליות 

 טיפול מקומי במשחות 

 למניעה וטיפול בפצעי עור

 על פי הנוהל המחלקתי ובתיאום עם רופא בכיר

 על פי הנוהל המחלקתי ובתיאום עם רופא בכיר  L-tyroxine ב טיפול

 על פי הנוהל המחלקתי ובתיאום עם רופא בכיר טיפול בהפרעות בקצב הלב 

 על פי הנוהל המחלקתי ובתיאום עם רופא בכיר טיפול באינהלציות 

 על פי הנוהל המחלקתי ובתיאום עם רופא בכיר טיפול לסגירת דוקטוס 

 יעת כמות וקצב כלכלה ביילוד ובפג קב

יילוד יציב  –)ללא הגבלה הקיימת כיום 
 גרם (  1500במשקל לידה מעל 

 על פי הנוהל המחלקתי ובתיאום עם רופא בכיר

 קבלת יילוד / פג בחדר לידה / 
 חדר ניתוח 

 

בדיקה ראשונית של יילוד / פג בחדר לידה 
 / יילודים / פגייה 

 

       

 

 

 

 



 

 

 

 
 ת תפוצה:רשימ

 
 המנהל הכללי

 המשנה למנהל הכללי
 הנהלה מורחבת

 יו"ר הסתדרות האחים והאחיות בישראל
 מנהלי בתי חולים

 מנהלי אגפים רפואיים בקופות החולים
 מנהלי מחוזות

 צה"ל –קרפ"ר 
 שירות בתי הסוהר –קרפ"ר 
 משטרת ישראל –קרפ"ר 

 ראשי חוג לסיעוד 
 מנהלות בתי ספר לסיעוד 

 

 


