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                                                                                     "ז אייר, תשע"זכ  ירושלים, 

 2017מאי,  23       

 

 מנהלי בתי החולים אל: 

 קופות החולים  –מנהלי האגפים הרפואיים      

 

 אחות מומחית בסוכרתהנדון: 

  10.5.2015מיום:  6/2015חוזר המנהל הכללי מס'  סימוכין: 

 113/15חוזר מינהל הסיעוד מס'   

 רקע:  .1

 לעבודת אחות מומחית בסוכרת. נהלים בהמשך לחוזרים שבסימוכין להלן 

 מטרה: .2

 לעבודת אחות מומחית בסוכרת. קביעת כללים 

 הגדרות: .3

ת בריאות העם )אישור תואר מומחה בסיעוד אחות העומדת בדרישות תקנו "אחות מומחית בסוכרת":

הגדרת תפקיד מורחבת הכשרה נדרשת וכן סמכויות הינם כמוגדר  ועוסקת בפועל בתפקיד(. 2013 –התשע"ד 

 בחוזר מינהל הסיעוד שבסימוכין.

המוסד בו מועסקת האחות המומחית של רופא מומחה, שזהותו תקבע ע"י המנהל הרפואי  ":מנהל מקצועי"

 .מנהל הרפואי()להלן: ה

 :כפיפות .4

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

 : למנהל המקצועי.מקצועית .4.2

המנהל המקצועי בבית חולים יהיה אחד מהבאים: מנהל יחידת הסוכרת, מנהל היחידה   4.2.1

 או מחלקת ילדים. האנדוקרינולוגית או מנהל חטיבה/ מחלקה פנימית 

המנהל המקצועי בקהילה יהיה אחד מהבאים: ראש תחום סוכרת, ראש תחום אנדוקרינולוגיה,  . 4.2.2

 או מנהל מרפאה, שהינו רופא מומחה ברפואת משפחה, פנימית או ילדים.

 



 

 

 

 עבודהנהלי  .5

 .הרפואימנהל העשה באישור יאחות מומחית בסוכרת  מינוי .5.1

טרם כניסתה לתפקיד, שתבטיח מימוש הדרגתי ובטיחותי של עבודה  תכניתהמנהל המקצועי יקבע  .5.2

 סמכויותיה. התכנית תאושר ע"י המנהל הרפואי. 

באחריות המנהל המקצועי לעקוב אחר מימוש התכנית ולוודא כי האחות המומחית פועלת בכפוף  .5.3

 . המקובלותלסמכויותיה ובהתאם לאמות המידה הטיפוליות 

נושאים את הנוהלי עבודה מוסדיים כתובים, המפרטים לפחות  צע על פיתתבעבודת האחות המומחית  .5.4

 הבאים:

 במצבי חירום בסוכרת: מצבי קיצון של היפוגליקמיה והיפרגליקמיה.ודיווח טיפול ראשוני  ,זיהוי .5.4.1

 רפואיים, המחייבים הפנייה דחופה למוקד או למלר"ד.המצבים הט פירו .5.4.2

פירוט המצבים,  האו במשאבת אינסולין ובכלל ז, בהזרקה ותפומי תותרופטיפול בסוכרת בה .5.4.3

 המחייבים התייעצות עם רופא מומחה. 

או  טיפול בפצעים סוכרתיים, בכלל זאת פירוט המצבים המחייבים התייעצות עם רופא מומחה .5.4.4

 .אחות פצעים

על ידי האחות, כולל  יועציםו , לטיפול ומעקב דיאטניתהפניה לבדיקות מעבדה, בדיקות דימות .5.4.5

 .הבדיקות לתוצאות היחסותילמעקב והת האחות אחריות

 רישום ודיווח ברשומה הרפואית הממוחשבת. .5.4.6

, האחות המטפלת רצף הטיפול עם הרופא המטפל )בבית החולים ובקהילה(על  הלשמירהוראות  .5.4.7

 .ודיאטנית במרפאה

האחות המומחית לסוכרת כחלק מצוות רב מקצועי לטיפול בחולה הסוכרתי. הרכב פעילות  .5.4.5

 .רפואיהמנהל ההצוות ואופן הפעלתו יקבעו ע"י 

וסד הרפואי, או בהסכם תנאים לכיבוד מרשמים של האחות המומחית על ידי בתי מרקחת במ .5.4.5

  בכפוף לסמכויות שנקבעו.מו, ע

חית בסוכרת בפעילות לפיתוח מקצועי של המכון / המרפאה / מחלקת האחות המומשילוב  .5.4.10

 יחד עם הצוות הרפואי.  ,האם

בנוגע לסמכויות האחות המומחית  מידע ולאנשי מקצוע לציבור שיהנגבאחריות המוסד הרפואי ל .5.5

 . (לפחות באתר האינטרנט של המוסד הרפואי)

 : האחות המומחית מטופלים שלאחר  רפואית בקרה .5.6

. בכל על ידותדירות שתקבע האחות המומחית, בעל המנהל המקצועי לעיין בהחלטותיה הטיפוליות של 

אחת לשנה מנהל המקצועי שנקבעו על ידי האחות המומחית יבדקו על ידי המקרה תכניות טיפוליות 

     לפחות.



 

 

 

 

 

 עת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידי

 

                  

 ב ב ר כ ה,       

 

 ד"ר ורד עזרא                        

  רפואההראש מינהל                   

 

 שר הבריאותהעתק :  

 מנהל הכלליה   

 המשנה למנהל הכללי

 הנהלה מורחבת

 מנהלי קופות החולים

 צ.ה.ל –קרפ"ר 

 והרשרות בתי הס –קרפ"ר 

 משטרת ישראל –קרפ"ר 

 משרד הבריאות –רכז הבריאות, אגף תקציבים 

 יו"ר ההסתדרות הרפואית

 יו"ר הסתדרות האחיות 

 ההסתדרות הרפואית –יו"ר מועצה מדעית 

 מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה

 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

 ארכיון המדינה

 מנכ"ל חברת ענבל
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כתובת אתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי מינהל הרפואה וחוזרי  

 www.health.gov.il -מנכ"ל היא: 
 
 


