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 חוזר המנהל הכללי
        

 
 
 

 כ"א באייר, התשע"ה
 2015מאי  10 

 6/2015 מס':
 
 
 

 אחות מומחית במערך האשפוז והקהילה הנדון: 
   20.2.2014מיום  9/2014חוזר המנהל הכללי מס'  סימוכין:              

 
 
 :רקע .1

פורסמו ברשומות תקנות בריאות העם )אישור תואר מומחה  21.11.2013בתאריך 

 )להלן: "התקנות"( 2013שע"ד, בסיעוד( הת

התקנות מעגנות תואר אחות מומחית ומסדירות הליך הכשרה ורישוי של אחות 

 מומחית.

האחיות המומחיות, בעלות השכלה והכשרה מתאימה, תיתנה מענה מקצועי איכותי 

לטיפול בחולים. לאחיות אלו, סמכויות טיפול ייחודיות, מוגדרות ומוסכמות אשר 

 פול כוללני )רפואי וסיעודי(.יאפשרו מתן טי

 
 :מטרה .2

קביעת נהלי אב לעבודת אחיות מומחיות בכל ענפי המומחיות בסיעוד הקבועים 

 בתקנות.

 
 : העסקת אחות מומחית .3

הכשרה נדרשת, תנאי וכללי ההכשרה נקבעו בתקנות והם: סיום תכנית התמחות, 

 עמידה בבחינות וקבלת תואר מומחה מאת ראש מינהל הסיעוד. 

עסקת אחות מומחית תעשה רק באישור מנהל המחלקה או מנהל המרפאה ה .3.1

 ומנהל המוסד הרפואי.

 אחות מומחית תועסק במחלקה או ביחידה רפואית בתחום בו התמחתה. .3.2

 :כפיפות .3.3

 למנהל מחלקה / מרפאה. -מקצועית  (1

  למנהלת שירותי הסיעוד במוסד הרפואי. -מנהלית  (2

 
 
 

 משרד הבריאות
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תיה נגזרים מהסמכויות שאושרו לאחות מומחית תפקידי האחות המומחית וסמכויו .4

 ע"י מנכ"ל משרד הבריאות ויפורסמו בחוזר מינהל הסיעוד. 

 
עבור כל אחד מתחומי המומחיות יפרסם ראש מינהל רפואה, לאחר שנועץ עם אחות  .5

ראשית ארצית וראש מינהל הסיעוד, חוזר מינהל רפואה, המפרט את הנהלים 

 הרפואיים לאותו תחום.  

 
 :ליכי עבודהתה .6

האחות המומחית כפופה מקצועית למנהל המחלקה / מרפאה ולפיכך כל  .6.1

 סמכויותיה בפועל יתואמו עמו.

מנהל המחלקה / המרפאה, יקבע תכנית הדרגתית, לאחות המומחית, ליישום  .6.2

הסמכויות בהתאם ובכפוף להוראות ולסטנדרטים המקצועיים שיפורטו בחוזר 

  חוזר מינהל הרפואה לאותו תחום. , ובכפוף להנחיותמינהל הסיעוד

במערך האשפוזי, רשאית האחות המומחית לבצע משמרת בשעות תורנות  .6.3

במחלקה לאחר שמנהל המחלקה אישר את שיבוצה והכל בכפוף להוראות 

 הנהלים הרפואיים שיפורסמו בחוזר מינהל רפואה.

במערך האשפוזי יקבע מנהל המחלקה, נוהל פנימי להעברת מידע בתום  .6.4

משמרתה של האחות המומחית למחליף שמקבל על עצמו את האחריות 

 הרפואית על החולים )אחות מומחית נוספת או רופא תורן(.

מנהל בית החולים אחראי על קיום נוהל במחלקות להעברת מידע ועדכונים בין  .6.5

הכונן באשר למטופלי המחלקה ומטופלים חדשים האחות המומחית לרופא 

בשעות משמרת הערב והלילה וזאת בהתאם לחוזר מינהל רפואה באותו תחום 

 מומחיות. על הנוהל לכלול הנחיה בנוגע לתיעוד העברת מידע זה.   

מנהל ביה"ח יקבע את תמהיל התורנים )רופאים ואחיות מומחיות( בכל מחלקה  .6.6

 ובכלל בית החולים. 

ח על ממצאי בדיקת חולה, ביקור יומי אצל מטופלים, מתן הוראות דיוו .6.7

רפואיות, ייעוץ וכל מידע רפואי יתועד על ידי האחות המומחית ברשומת 

המטופל בחלק של "המעקב הרפואי השוטף" בחתימת האחות ובהתאם לחוזר 

 מינהל הרפואה בתחום מומחיות זה.

הצוות הרב מקצועי את  באחריות מנהל המחלקה / מרפאה, לשתף בישיבות .6.8

 האחיות המומחיות, זאת בנוסף להשתתפותו או השתתפות רופאים מטעמו.
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 החלטה לשחרור מאשפוז תהיה של מנהל המחלקה, רופא בכיר או רופא מטעמו.  .6.9

מכתב הסיכום הרפואי )כולל של מטופל שנפטר( יכול להיכתב גם ע"י אחות 

ל מנהל המחלקה או רופא מטעמו מומחית ובחתימתה ויאושר בחתימה נוספת ש

 ובהתאם לנהלים הרפואיים שבחוזר מינהל הרפואה בתחום מומחיות זה.

אחות מומחית אינה מורשית על פי חוק לקבוע מוות ולחתום על טופס הודעת  .6.10

 פטירה. 

 
 הערכה ובקרה: .7

מינהל הסיעוד ומינהל הרפואה במשרד הבריאות יקיימו תהליכי הערכה ובקרה  . 7.1

 על מנת לאמוד את יישום התפקיד והטמעתו בשטח. מובנים

באחריות מנהל המחלקה / מרפאה, לבקר את הטיפול הרפואי של מטופליו  . 7.2

 שניתן ע"י האחיות המומחיות בדומה לביקורת על הטיפול שניתן ע"י רופאים. 

 
 

 הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.
 
 
 

 בוד רב,בכ        
 
 

 פרופ' ארנון אפק        
 
 
 

 , סגן שר הבריאותיעקב ליצמןח"כ הרב העתק: 
 34357615 


