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  אחות מומחיתהנדון: 
  
  
  

פורסמו ברשומות "תקנות בריאות העם (אישור תואר מומחה בסיעוד)  21.11.2013בתאריך 
  ".  2013 -התשע"ד 

  
שרה ורישוי של אחות מומחית התקנות מעגנות תואר אחות מומחית ומסדירות הליך הכ

  בענף מומחיות מוגדר.
  
  
   :פירוט תפקידי האחות המומחית   .א

                           

  ניהול עצמאי של טיפול רפואי במצבים שגרתיים, ובכלל זה זיהוי חריגים ומצבי
הסיעוד  החירום, מתן טיפול ראשוני והפניה לגורם רפואי, בהתאם לפעולות

, מתוקף האצלה חוקית הרלוונטי הטיפולבתחום  /המאושרותרותהייחודיות המוכ
  .  /א לפקודת הרופאים59מרופא לאחות, עפ"י סעיף 

  לרבות הפניה לבדיקות  עזר  הטיפולביצוע אומדן ואבחון מטופלים בהתאם לתחום ,
                                 הטיפול.ובדיקות הדמיה, בהתאם להגדרת פעולות הסיעוד הרלוונטיות לתחום  

  קביעת תוכנית טיפול עבור המטופל, בהתאם לתוצאות האבחון, ובכלל זה, ניהול
חודיים, כחלק מתכנית הטיפול שנקבעה, בהתאם יטיפול תרופתי וביצוע טיפולים י

  הרלוונטי.                                                          הטיפוללתחום 

  לגורמים מקצועיים, טיפול על ידי גורם רפואי, והפנייתו הפנית המטופל להמשך
   בהתאם לאומדן שביצעה ולתוכנית הטיפול.

                                       .הפניית המטופל לייעוץ מקצועי כחלק מתכנית הטיפול  

  בתחומים שבטיפולו/המתן ייעוץ לצוותים ולמטופלים                                 .        

  ה.                                           טיפולוהתעדכנות שוטפת בנושאים שבתחום/  

                                   .עיסוק בהוראה בתחום, בהתאם לצורך ובתיאום עם הממונים  

  ה.                                    טיפולוביצוע סקרים ומחקרים בנושאים שבתחום/    

  ה.                                 טיפולועיסוק במניעת תחלואה ובקידום בריאות בתחום/  

  .מילוי תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, בהתאם להוראות הממונה 
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משרד הבריאות
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  :כפיפות  .ב
  

  .למנהל הרפואי של היחידה -מקצועית          
  .בארגוןלמנהלת שירותי הסיעוד  -מנהלית          

 
 :סמכויות האחות המומחית  .ג

  
על מנת לאפשר לאחות המומחית למלא את תפקידה, מתקיים הליך של הכרה 
בסמכויות ייחודיות אשר מוגדרות לכל תחום מומחיות. הסמכויות מואצלות על פי חוק 

  א לפקודת הרופאים. 59ובאישור המנכ"ל, כאמור, לפי סעיף 
  

זון והפסקה של טיפול תרופתי קיים, מתן הוראה הסמכויות מקובצות בתחומים של: אי
להתחלת טיפול תרופתי בחולה באשפוז, ניהול טיפול שוטף לרבות קבלת חולה ,מעקבי 
שגרה והכנה לשחרור, הזמנת בדיקות דם והדמיה, הזמנת יועצים, הפניה לחדרי מיון, 

  החלטה וביצוע טיפולים שכיחים בתחום המומחיות.
מקצועית למנהל המחלקה ולפיכך כל סמכויותיה בפועל האחות המומחית כפופה 

  מתואמות עמו.
  

עם מיסוד כל תחום מומחיות, יופץ בחוזר מנכ"ל הסמכויות שהוכרו לאחות המומחית 
  .באותו תחום

  
  הסמכויות שהוכרו לאחות מומחית בסיעוד גריאטרי. 1מצ"ב בנספח 

  
  :הנחיות  .ד
 

יש להנחות את כל הנוגעים בדבר להיערך להטמעת תפקיד האחות המומחית במערכת 
הבריאות על פי חוזר זה  ולאפשר לה למלא את הפוטנציאל הטמון בתפקידה לייעול 

  תהליכי עבודה.
  

  ההערכות כוללת:

 עבודתה במשמרות לרבותלפעילות האחות המומחית, נהלים מקומיים  התווית  
  המחשוב והדיווחיצירת תשתית במערך. 
  קבלת הוראות לטיפול תרופתי שניתן על ידי האחות המומחית בבית המרקחת

   במוסד.

 הפניות של אחיות מומחיות: למלר"ד, לבדיקות דם והדמיה, לייעוצים  קבלת
 .מקצועיים על פי סמכויותיהן

  
  

  
  בכבוד רב,                  

  
  
  

    פרופ' רוני גמזו                  
  

  
  רת הבריאותח"כ יעל גרמן, שהעתק: 

  13588714לת/                  



 

  
 

  נספח
  
  
 

  סמכויות ייחודיות שאושרו לאחות מומחית בסיעוד 
  גריאטרי  על ידי מנכ"ל משרד הבריאות

  
  
  

הפניית מטופל לגורמי רפואה שונים: מלר"ד, מקצועות בריאות, רנטגן (צילומי שלד  -
  וחזה)

  ואה, כיח) למעבדה מעקב שוטף: החלטה על שליחת בדיקות (דם, שתן, צ -
   Fleet Enemaהחלטה על ביצוע  -עצירות  -
 החלטה על הכנסת צנתר לשלפוחית השתן –שתן  -
 החלטה על הוצאה והכנסה של זונדה, לרבות לצרכי האכלה  -
 החלטה על מתן תוספי תזונה על בסיס תשובות מעבדה -
ית (רימות) טיפול בפצעים: קביעת חומר וסוג החבישה, ביצוע הטריה כימית, ביולוג -

 וכירורגית
 ביצוע אומדן קוגניטיבי -
טיפול תרופתי  בהפרעות בשינה: התחלה, איזון הפסקה ושינוי טיפול החלטה על  -

 תרופתי קיים בבעיות שינה
: שינוי/איזון הטיפול התרופתי דרך הפה או COPDהחלטה על טיפול תרופתי ב   -

 מסך המינון שנקבע 50%במנשף בטווח של עד 
פול תרופתי באי ספיקת לב: שינוי/איזון הטיפול התרופתי דרך הפה החלטה על טי -

 מסך המינון שנקבע 50%בטווח של עד 
החלטה על טיפול תרופתי בדמנציה: התחלת טיפול בתכשירים נוירולפטיים על פי  -

 מרשם מותנה, מתן חד פעמי
יקות החלטה על טיפול תרופתי במחלות חום שכיחות: התחלת עירוי נוזלים ושליחת בד -

 לתרבית 
החלטה על טיפול תרופתי בסוכרת: איזון רמות סוכרת שינוי/איזון הטיפול התרופתי  -

 מסך המינון שנקבע 20%דרך הפה בטווח של עד 
 50%החלטה על טיפול תרופתי בהיפוגליקמיה: מתן גלוקוז  -
החלטה על טיפול תרופתי בטיפול בכאב כרוני: בהתאם לרשימה בחוזר מנהל הסיעוד  -

 ושא הטיפול התומךבנ 88
 החלטה על טיפול תרופתי באיזון לחץ דם: שינוי והחלטה על הפסקת הטיפול -
 החלטה על טיפול תרופתי באיזון נוגדי קרישה: שינוי והחלטה על הפסקת הטיפול -
רישום הוראה רפואית במחלקה בה מועסקת, בתנאי  -החלטה על טיפול תרופתי חדש  -

 ל ידי מנהל המחלקה.שההרשאה אישית ויישומה אושר לה ע
 aclsטיפול במצבי הצלת חיים לאחר מעבר קורס  -
הקלה מידית על סבל בהתאם למקבץ הטיפולים המאושרים לטיפול על ידי המומחית  -

 לטיפול תומך
 ניהול הליך של סיום ופרידה מן החיים -
  
  


