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חוזר מס'152/19 :

לכבוד:
מנהלות הסיעוד בבתי החולים
מנהלות הסיעוד בקהילה/בריאות הציבור
נושא :תחומי עיסוק ופעילות של סטודנט לסיעוד המועסק במערך האשפוז והקהילה
רקע:
סטודנט לסיעוד מהווה משאב אנושי חשוב ועתודה מקצועית משמעותית למערך הסיעוד באשפוז
ובקהילה.
העסקת סטודנט לסיעוד במהלך לימודיו מאפשרת לו לצבור ניסיון מקצועי קליני ולקדם את השתלבותו
העתידית כאח מוסמך במתארי הטיפול השונים במערך האשפוז והקהילה.
תהליך קליטה מכוון ,מובנה ויעיל של הסטודנט לסיעוד המועסק יבטיח איכות ובטיחות בעשייה הקלינית
ויתרום לשביעות רצון גבוהה של כל הגורמים המעורבים.
קיימת חשיבות רבה להסדרת תהליכי קליטה ושימור של הסטודנט המועסק לקידום תרומתו כעובד
במערכת הבריאות.
חוזר זה בא לעגן את מעמדו של הסטודנט לסיעוד המועסק במוסדות הבריאות השונים ולהגדיר את
כפיפותו המקצועית והניהולית ואת תחומי עיסוקו ופעילותו במסגרת העסקה זו.
מטרות החוזר:
 .1הגדרת תחומי עיסוקו ופעילותו של סטודנט לסיעוד המועסק במערך האשפוז והקהילה.
 .2הגדרת הכפיפות המקצועית והניהולית של סטודנט לסיעוד המועסק במערך האשפוז והקהילה.
תאריך יישום ההנחייה :מיידי
אחריות ליישום :מנהלות הסיעוד בכל מוסדות הרפואה באשפוז ובקהילה

ב ב ר כ ה,

ד"ר שושי גולדברג
אחות ראשית ארצית
וראשת מינהל הסיעוד

*החוזר מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים

 .1הגדרה
סטודנט לסיעוד המועסק במערך האשפוז והקהילה :סטודנט מן המניין הלומד סיעוד במוסד שהוכר
ע"י האחות הראשית הארצית ,המועסק במערך האשפוז ו/או הקהילה ,ושלא כחלק מתכנית הלימודים
המחייבת( .להלן :סטודנט לסיעוד)
 .2תנאים להעסקת סטודנט לסיעוד
א .היותו סטודנט מן המניין בתכנית לימודים ובמוסד הכשרה שהוכרו ע"י האחות הראשית הארצית.
ב .סיים בהצלחה את לימודיו וחובותיו בחטיבת מדעי היסוד (לרבות התנסות קלינית אחת לפחות
במסגרת לימודיו)
ג .המציא אישור חתום ממוסד ההכשרה באשר לעמידתו בתנאים המפורטים בסעיף  2א' 2 ,ב'.
ד .כל שינוי במעמדו המקצועי של סטודנט לסיעוד ו/או הפסקת לימודים ו/או שינוי מסגרת הלימוד,
מחייב הודעה רשמית של הסטודנט למנהלת הסיעוד במוסד בו הוא מועסק.
 .3עיקרי ההנחייה
א .קליטת סטודנט לסיעוד תיעשה על פי תכנית קליטה מובנית.
ב .תכנית הקליטה תכלול בין היתר הכשרה לתחומי עיסוקו ופעילותו של הסטודנט ,בהתאם למתאר
הטפולי בו הוא מועסק לרבות רשימת הפעולות שהותרו לו לביצוע בהנחייה זו.
ג .רשימת תחומי הפעילות המותרים לביצוע על ידי סטודנט לסיעוד כמפורט בסעיף  4הינה הרשימה
המלאה .לציין כי לכל סטודנט לסיעוד יותאמו הפעולות הרלוונטיות מתוך רשימה זו למתאר
הטיפולי בו הוא מועסק ובאישור האחות האחראית.
ד .סטודנט לסיעוד כפוף מקצועית וניהולית לאחות האחראית ו/או מי מטעמה במתאר הטיפולי בו
הוא מועסק במערך האשפוז והקהילה.
ה .סטודנט לסיעוד יבצע את תפקידו בהתאם להנחייתה ובפיקוחה של האחות המוסמכת האחראית
על הטיפול במטופל במערך האשפוז והקהילה.
להדגיש כי הסטודנט לא מקבל החלטות טיפוליות או אחרות ביחס למטופל .
ו .הערכת עובד תתבצע לכל סטודנט לסיעוד בסיום תהליך קליטתו ולפחות אחת לשנה.
ז .גיליון הערכת עובד ,תכנית הקליטה  ,ההכשרה והאישורים שהגיש הסטודנט בעת קליטתו לעבודה
(כמפורט בסעיף  2ג') יתוייקו בתיקו האישי של הסטודנט לסיעוד.

 .4תחומי הפעילות המותרים לביצוע על ידי סטודנט לסיעוד המועסק במערך האשפוז והקהילה
כל הפעולות המפורטות בטבלה הינן פעולות ביצוע בלבד ובכפוף להנחייה ופיקוח האחות המוסמכת.
תחומי עיסוקו ופעילותו
של סטודנט לסיעוד
ניטור ואיסוף מדדים

בדיקות

טיפולים

עזרה בפעילויות
חיי היום יום
Activities of Daily
Living

השגחה וליווי מטופלים
סביבת המטופל
דיווח

פירוט והסבר
 ניטור סימנים חיוניים באמצעות מכשור אלקטרוני בלבד כגון לחץ דם ,דופק ,חום  ,מספר
נשימות וריווי חמצן בדם (רמת סטורציה)
 מדידת משקל וגובה
 בדיקת רמת סוכר באמצעות גלוקומטר
 בדיקת רמת  INRבאמצעות מכשיר אלקטרוני
 לקיחת דגימות לבדיקות כגון :בדיקות שתן בסטיק ,בדיקת שתן לכללית ,איסוף שתן
ובדיקת שתן לתרבית ,בדיקת צואה ,בדיקת כיח
 ביצוע בדיקת ראיה ( )visusלמבוגרים
 ביצוע א.ק.ג
 חיבור וניתוק ממוניטור קרדיאלי
 חיבור לניטור עוברי חיצוני (במערך נשים ומיילדות)
 הכנה וסיוע לאחות בבדיקות סקר ובדיקות ראיה ,שמיעה גדילה והתפתחות
 החלפת קיבוע לצנתר וורידי פריפרי במבוגרים
 הוצאת צנתר וורידי פריפרי
 חבישת אגדים אלסטיים
 דיווח לאחות המוסמכת ותיעוד מעקב נוזלים INPUT - OUTPUT
 הסרת חבישות
סיוע בביצוע הפעולות המפורטות מטה על ידי האחות המוסמכת ובנוכחותה:
 סיוע בטיפול בנפטר
 סיוע בחבישת פצעים
 סיוע בהכנסה  /הוצאת צנתר שתן
 סיוע בהכנסה  /הוצאת זונדה
 סיוע בשאיבת הפרשות במטופל מונשם
 היגיינה אישית :רחצה במיטה /רחצה במקלחת /סיוע לאחות ברחצת מטופל מורכב
ובנוכחותה ,שמירה על ניקיון והגיינה אישית של המטופל  ,הלבשה ,טיפול פה
 טיפול בהפרשות :החלפת שקית שתן לפנרוס ,החלפת שקית צנתר שתן ,החלפת שקית
לזונדה מנקזת
 עזרה בניידות :שינוי תנוחה במיטה ,סיוע בהושבה ,סיוע במעברים ושימוש בעזרי ניידות
 הזנה :הגשת מזון ,האכלה דרך הפה
 השגחה מיוחדת על מטופל המהווה סיכון בטיחותי לעצמו ו/או לסביבה
 השגחה על מטופל המוגבל פיזית
 ליווי מטופל לבדיקות מחוץ למחלקה ,בשיקול דעת ובאישורה של אחראית המשמרת




הכנת יחידת/עמדת המטופל
דיווח לאחות המופקדת על תחומי פעילותו וביצועיו של הסטודנט
דיווח על מדדים וממצאים חריגים בטיפול במטופל

רשימת תפוצה:
המנהל הכללי
המשנה למנהל הכללי
הנהלה מורחבת
יו"ר הסתדרות האחים והאחיות בישראל
מנהלי בתי חולים
מנהלי אגפים רפואיים בקופות החולים
מנהלי מחוזות
קרפ"ר  -צה"ל
קרפ"ר  -שירות בתי הסוהר
קרפ"ר  -משטרת ישראל
ראשי חוג לסיעוד
מנהלות בתי ספר לסיעוד

