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 25250813: אסמכתא                                
 96/13: 'מס

 
 

בשם רופא , ר לרפואה'שניתנה על ידי סטז, מילוי הוראה רפואית : נושא
 מורשה

 
בשם רופא , רים לרפואה לתת הוראה רפואית'משרד הבריאות מאפשר לסטז : מטרת החוזר

שפורסם על ידי ראש ההיתר הופץ במכתב  .מורשה ולאחר התייעצות עמו
בינואר  8בתאריך " רים'סמכויות הסטז"בנושא , אפק. א' פרופ, מנהל רפואה

 (ב"מצ) 2013
                     
להבטיח כי מילוי אחר הוראה רפואית  המטרתת שימצורפת הנחיה מקצוע                    

ד נעשית בהתאם להנחיות משר, ר לרפואה'על ידי סטז, שניתנה לאחות
 .הבריאות

 
 

 מנהלות הסיעוד באמצעות אחיות אחראיות במוסדות הרפואה  :אחריות ליישום
 

 2013 באוגוסט 1 : תחולה
 

 .בנושא ניהול הטיפול התרופתי 53/2003' חוזר מינהל הסיעוד מס : קישור חוזרים
 

 הוראה רפואית, לרפואה ר'סטז, אחות  :מילות מפתח
 

 ,ב ב ר כ ה              

 
 א "ר שושנה ריב"ד              

 אחות ראשית ארצית              
 וראש מינהל הסיעוד             

 ל"המנכ, גמזו. ר' פרופ :העתק
 ל"משנה למנכ, לב. ר ב"ד 
 ראש מינהל הרפואה, אפק. א' פרופ 
 

 8.1.2013ארנון אפק מיום ' של פרופמכתבו : לוט

 משרד הבריאות



 

 
 

 

 

 
 הנחיות
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 -הנחיה 
המבטיח איכות  רף

 מינימלית

שניתנה על ידי , מילוי הוראה רפואית : שם ההנחיה
 בשם רופא מורשה, ר לרפואה'סטז

 

 25250813: ההנחיה' מס 

 

 :תחומים

 בחינות -1

 תקציב -2

 בקרה -3

הכשרה  -4
 והשתלמויות

 רישום ורישוי -5

 תפקוד מקצועי -6

 ל"קישורים למנכ -7

קישורים למינהל  -8
 הרפואה

 

 

 

 

 :יחידות

 ועיפיתוח  מקצ -פמ 

הנחיות   -המ 
 מקצועיות 

 הסמכה  -הס 

 בחינות  -בח 

 ניהול כספים -נכ 

 מנהלה  -מנ 

 

 

 

 

  
 הנחיות מקצועיות:  תפקוד מקצועי                            מחלקה:  תחום

 
על ידי , להבטיח כי מילוי אחר הוראה רפואית שניתנה לאחות  :  מטרת ההנחיה

   .הנחיות משרד הבריאותנעשית בהתאם ל, ר לרפואה'סטז
  

באופן , אחות תכבד הוראה רפואית שניתנה על ידי רופא מורשה :  עיקרי ההנחיה
 ר לרפואה'ישיר או בעקיפין באמצעות סטז

  
 כלל האחיות:  אוכלוסיית יעד

 
 מנהלות הסיעוד באמצעות אחיות אחראיות במוסדות הרפואה: אחריות ליישום

 
 

  2013 באוגוסט 1: תאריך החלה                         2013ביוני  24  :תאריך פרסום
 

 2014בינואר  1:   תאריך בקרה
 

              

 
  _____________________:  חתימה

 ר סימה רייכר"ד                      
 מנהלת המחלקה להנחיות מקצועיות         

  
 :רקע

 
בשם רופא , רים לרפואה לתת הוראה רפואית'משרד הבריאות מאפשר לסטז
. א' פרופ, בהמשך למכתבו של ראש מנהל הרפואה. מורשה ולאחר התייעצות עמו

ר ללא התייעצות ואישור 'מתן הוראה רפואית על ידי הסטז: "הרי ש, אפק
 (.  ב"מצ)" מקדימים מהווה עבירה על פקודת הרופאים

 
להבטיח כי , מטרת ההנחיה הנוכחית, לפיכך ולמען שמירה על בטיחות הטיפול

ה את הוראות משרד הבריאות לעניין תכרנ, אחיות המבצעות הוראות רפואיות
רים ותפעלנה על פי הנחיות משרד 'קבלת הוראות רפואיות באמצעות הסטז

 .הבריאות

 



 

 
 

 

 

 
 הנחיות
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על ידי רופא מורשה באופן ישיר או באופן  שניתנה  ,אחות תכבד הוראה רפואית .1

 :ר'עקיף באמצעות הסטז
 

ההוראה חתומה על ידי רופא אחות תכבד הוראה רפואית כאשר  –באופן ישיר  .א
 .מורשה

אחות תכבד הוראה רפואית כאשר ההוראה חתומה בשם הרופא  –באופן עקיף  .ב
 .ר'באמצעות הסטז, המורשה

 
יש לפנות אל הרופא המורשה , כאשר ההוראה הרפואית אינה ברורה, בכל מקרה .2

 .אשר בשמו או בחתימתו ניתנה ההוראה
 

 . הנחיה באמצעות נוהל פנימיהאחות האחראית במחלקה תוודא קיום ה .3
 
 

 :אחריות לביצוע
 

 .מנהלות הסיעוד באמצעות אחיות אחראיות במוסד הרפואי
 
 

 :רשימת תפוצה
 

 צוות מינהל הסיעוד
 (פסיכיאטריה, גריאטריה, קהילה, כללית רפואההאגף ל)ממונות ארציות על יישום סטנדרטים 

 מפקחת ארצית בריאות הציבור
 כוח אדם לשעת חירוםתכנון פריסת ומנהלת הערכות הקהילה 

 מפקחות מחוזיות ונפתיות לשכות בריאות
 משרד הבריאות, JCI  -מרכזת תחום אקרדיטציה

 מנהלי בתי החולים 
 ח כלליים"ת סיעוד בתיומנהל

 ח גריאטריים"מנהלות סיעוד בתי
 םח פסיכיאטרי"מנהלות סיעוד בתי

 מנהלות סיעוד בתי אבות
 יםאחיות ראשיות קופות חול

 ראשי חוג לסיעוד 
 ס לסיעוד "מנהלות בתי

 ר הסתדרות האחים והאחיות בישראל"יו
 
 



 

 רפואההמינהל 
 משרד הבריאות

Director of Medical Administration 
Ministry of Health 

 47979ירושלים  7721.ד.ת
                                                     mminhal@moh.health.gov 

 02-5655955 :פקס 90-0137039 :טל

P.O.B 1176 Jerusalem 91010 
mminhal@moh.health.gov.il 
Tel: 02-5681280   Fax: 02-5655955 

 

 ג"התשע, בטבת ו"כ
 3802ינואר  80

 80180002122: אסמכתא
 (במענה נא ציינו אסמכתא)

 
 לכבוד
 לרפואה הפקולטות דיקאני פורום
 החולים קופות מנהלי
 החולים בתי מנהלי
  בכללית החולים בתי חטיבת ראש

 
 

 ,רב שלום
 
 

 רים'סטאז סמכויות  :הנדון
 

 למתן לרפואה רים'סטאז סמכות של הנושא הבריאות משרד בפני הועלה לאחרונה
 :התייחסותנו להלן. רפואיות הוראות

 
. מורשה רופא עם שהתייעץ לאחר רק רפואית הוראה לתת יכול ר לרפואה'סטאז

 פקודת על עבירה מהווה מקדימים ואישור התייעצות ללא רפואית הוראה מתן
ר  יחתום על ההוראה בשם הרופא המורשה עמו התייעץ ולמען 'הסטאז .םהרופאי

הסר ספק יובהר כי האחריות על ההוראה שניתנה תחול על הרופא עמו התייעץ 
 . ר'הסטאז

 
ר 'הרפואיות שניתנו באמצעות הסטאז ההוראות לחתימה נוספת על צורך אין

 לאחר הסמוך 'יקורב'ב, לצורך זה .בקרה עליהן לבצע רק במהלך התורנות אלא
 באמצעות שניתנו הרפואיות ההוראות כל הרופאים צוות בפני יוצגו, התורנות

 .רפואית מבחינה ויבחנו, (התייעץ איתו הרופא של בשמו) ר'הסטאז
  

 ,בברכה              
 

 ארנון אפק' פרופ            
 ראש מינהל הרפואה           

 המנהל הכללי–רוני גמזו ' פרופ   :העתקים
 ל"המשנה למנכ –ר בעז לב "ד               
 אחות ראשית ארצית וראש מינהל הסיעוד –א "ר שושנה ריב"ד               
 ראש אגף רישוי מקצועות רפואיים –ר אמיר שנון "ד               
 הלשכה המשפטית –אומן -ד אביטל וינר"עו               
 עוזר רפואי לראש מינהל רפואה –יעקבסון  ר איל"ד               
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