
 

 

 8/2020 וזר מס' :ח

 

 "ז ניסן, תש"פטירושלים, 

 2020אפריל,  10      

 
 אל: מנהלי בתי החולים 

 קופות החולים  –מנהלי האגפים הרפואיים      

 

 במערך האישפוז הכללי לסיעוד גריאטרי נהלי עבודת אחות מומחית הנדון: 

 20.2.2014  מיום:  9/2014חוזר המנהל הכללי מס'  סימוכין :

 3.9.2014מיום:  25/2014מס': מינהל הרפואה חוזר               

 

 בהמשך לחוזרים שבסימוכין הננו להביא בזאת לידיעתכם הנחיות בנושא שבנדון. 

 

 רקע:  .1

 

 פעילותן במסגרות אשפוז גריאטרי במרכזים רפואיים גריאטרייםאחיות מומחיות בסיעוד גריאטרי החלו את 

 , כפי שפורט בחוזרנו שבסימוכין. (גריאטריה פעילה וגריאטריה כרונית)

 

לאור המגמה של הזדקנות האוכלוסיה ובעקבותיה הצורך להרחיב את היצע כוח האדם המקצועי, היעודי 

בי שנצבר, הוחלט, להרחיב את המסגרות בהן תועסק אחות והמיומן לטיפול באוכלוסיה זו ולאור הניסיון החיו

 מומחית זו. 

 

 מטרה: .2

 

בתחום עבודה  תהליכילהעסקת אחות מומחית בסיעוד גריאטרי בבתי חולים כלליים וקביעת קביעת כללים 

 יעוץ גריאטרי.  ה

 

 הגדרות:  .3

 

בריאות העם )אישור תואר תקנות תנאים הקבועים באחות העומדת ב גריאטרי":סיעוד באחות מומחית " 3.1

 (. אחות מומחית –)להלן  ועוסקת בפועל בתפקיד (2013 –מומחה בסיעוד התשע"ד 

טיפול של אחות מומחית בקשישים בבתי חולים  בהתאם לסמכויותיה ולהנחיות המפורטות : טיפול ישיר 3.2

 בחוזרים שבסימוכין.  

העדר תסמונות גריאטריות  קיום /לבהתייחס  ,65אומדן והערכה של מטופל מעל גיל  יעוץ גריאטרי": 3.3

רופא  ומתן המלצות )רפואיות, תפקודיות וחברתיות(. היעוץ כולל מפגש אחד או שניים לכל היותר ע"י

 הנחיות חוזר זה.ידי אחות מומחית, בכפוף למומחה ברפואה גריאטרית או על 
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של המוסד בו מועסקת האחות  שזהותו תקבע ע"י המנהל הרפואי רופא מומחה, ":מקצועי מנהל" 3.4

 לעניין יעוץ גריאטרי, יהיה מנהלה הרפואי של אחות מומחית, רופא מומחה בגריאטריה. המומחית .

 בית חולים או קופת חולים. – "מוסד רפואי" 3.5

    

 כפיפות: .4

 

 : למנהלת שירותי הסיעוד של המוסד הרפואי בהתאם ליחידה הארגונית אליה היא משוייכת. מנהלית .4.1

 מקצועימנהל הל: מקצועית .4.2

 

 האשפוז  במערךעבודת אחות מומחית  .5

 

בחוזר  המפורטותאחיות מומחיות בסיעוד גריאטרי תפעלנה במערך האשפוז בהתאם לסמכויותיהן  . 5.1

"נהלי עבודה  :25/2014': מס הרפואהמינהל  בחוזר המפורט ובאופן"אחות מומחית"  9/2014מנכ"ל 

 .)שבסימוכין( "גריאטרי במערך האשפוז הגריאטרילאחות מומחית בסיעוד 

 אחות מומחית תפעל במערך האשפוז במתארים הבאים:  . 5.2

טיפול ישיר במחלקות סיעודיות בהן מנהל  -(מחלקת אשפוז לחולים כרוניים )מוסד סיעודי .א

 המחלקה הוא מומחה בגריאטריה ופעילות האחות המומחית בסיעוד גריאטרי כפופה אליו. 

 טיפול ישיר במטופלי שבר צוואר הירך בלבד, המאושפזים במערך האורתופדי.  -חולים כלליבית  .ב

מתן ייעוץ גריאטרי במסגרת היחידה לייעוץ גריאטרי, הנותנת ייעוץ לכלל  -בית חולים כללי .ג

 ולמלר"ד,אשפוז מסגרות ה

  

 :מתן ייעוץ גריאטרי על ידי אחות מומחית .6

 

המנכ"ל  י)חוזר זה בחוזר תפורט אשר חדשה סמכות הינהע"י אחות מומחית,  גריאטריייעוץ  מתן .6.1

  (. בלבד ישיר לטיפול המתייחסותסמכויות  יםשבסימוכין מפרט

  .יחידת ייעוץ גריאטרית בבית חולים כללייתבצע במסגרת  ייעוץ גריאטרי על ידי אחות מומחית .6.2

אינו מחייב אישור ( 6.4שבסמכותה )בהתאם לטבלה בסעיף  במקרים מתן יעוץ על ידי אחות מומחית .6.3

 :כוללות הייעוץ. סמכויות או בדיקת רופא גריאטר

)לא במקום הערכות  אומדנים תפקודיים וקוגנטיבייםבאמצעות מטופל ביצוע הערכת מצב  .6.3.1

מתן המלצות טיפוליות כולל למניעת ו מלאות המבוצעות על ידי מקצועות הבריאות השונים(

 ומניעת התדרדרות תפקודית יאטרוגנית; וםדלירי

ובכלל זה גם הפניה לעובדת  בחינת מערך התמיכה ומתן המלצה לשירותי תמיכה בקהילה .6.3.2

 סוציאלית באשפוז או בקהילה;

הפנייה למקצועות הבריאות לביצוע הערכות והתערבויות על פי הצורך )עבודה סוציאלית,  .6.3.3

 (.ופסיכולוגיה קלינאות תקשורת, תזונה, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה
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 להלן:שבהתאם לטבלה  תבוצע התפקודי המצבהייעוץ לצורך הגדרת  סמכות .6.4

 

 להגדרת הסמכות בעל מצב תפקודיקביעת 

 כיום  התפקודי המצב

 אחות מומחית

סיעודי/ תשוש נפש )קביעה שלא לצורך 

זכאות רפואית לקבלת "קוד" ממשרד 

 הבריאות(

 אין סמכות מומחה בגריאטריה.

סיעודי/תשוש נפש )לצורך קביעת זכאות 

 רפואית  ל"קוד" של משרד הבריאות(

גריאטר מחוזי מטעם משרד 

 הבריאות

 אין סמכות

 יש סמכות מומחה בגריאטריה סיעודי מורכב

לאחר הערכת צוות רב מקצועי  – שיקומי

 )כולל לפחות פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק(

מומחה בגריאטריה או 

 בשיקום

 

 

 סמכות המלצה לשיקום.יש 

העדר המלצה במקרה של 

בדיקת  נדרשתו/או דחייתה 

המטופל על ידי מומחה 

 בגריאטריה או שיקום

כל רופא מטפל )רצוי  תת אקוטי

 מומחה בגריאטריה(

 יש סמכות

רופא מומחה בטיפול נמרץ  מונשם כרוני )הנשמה ממושכת(

 נשימתי ו/או ראות

 אין סמכות

 

 ידי על ייבדק המטופל, בלבד גריאטר רופא שבסמכותאו בעת קביעת מצב תפקודי, מתן המלצות  בעת .6.5

 .הגריאטר הרופא

 

 תהליכי עבודה כלליים:  .7

 

 מוסד בכל, פנימי נוהל מסגרתוהבקרה המקצועית אחר עבודת האחות המומחית ייקבעו ב המעקב אופן .7.1

 אחר עבודת האחות המומחית תתועד.  הבקרהרפואי. 

באחריות הרופא המומחה אליו כפופה האחות המומחית בסיעוד גריאטרי לקבוע תכנית הכשרה טרם  .7.2

כניסתה לתפקיד שתבטיח מימוש הדרגתי ובטיחותי של סמכויותיה, כל זאת בהתאם לשיקול דעתו של 

 הרופא המומחה באופן פרטני לכל אחות.  

 .מועסקת היא בהן במסגרות יותמקצוע והרב הרפואיות בישיבות להשתתף המומחית האחות על .7.3

 

 הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

 ב ב ר כ ה,     

 ד"ר ורד עזרא     

 הרפואה חטיבתראש 

 מנהל הכלליההעתק : 

 המשנה למנהל הכללי
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 הנהלה מורחבת

 מנהלי קופות החולים

 צ.ה.ל –קרפ"ר 

 שרות בתי הסוהר –קרפ"ר 

 משטרת ישראל –קרפ"ר 

 משרד הבריאות –רכז הבריאות, אגף תקציבים 

 יו"ר ההסתדרות הרפואית

 יו"ר ההסתדרות האחיות 

 ההסתדרות הרפואית –יו"ר מועצה מדעית 

 מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה

 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

 ארכיון המדינה

 מנכ"ל חברת ענבל

 

 211062020:  סימוכין

 

 הרפואה וחוזרי מנכ"ל חטיבתאתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי 
 
 

  

http://www.health.gov.il/
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