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 402823921 אסמכתא:
 181/2021' מסחוזר 

 לכבוד:
 מנהלות הסיעוד בבתי החולים

 בכירורגיה סמכויות נוספות לאחות מומחית קליניתנושא: 
 רקע : 
 בישראל הכירורגי מערךעבודתן בב שלוש שנים מזה משולבות בכירורגיה קליניות מומחיות אחיות

במטופל  בטיפול תרומתן את למצות בכדי. רבה ובהצלחה מקצועי באופן סמכויותיהן מלוא את ומיישמות
 הקלינית המומחית האחות לעבודת הרפואי והטיפול ההחלטה בתחום סמכויות מספר התווספו הכירורגי

 בכירורגיה. 
 

 החוזר:מטרת 
 הבריאות משרד ל"מנכ התיר,  הטיפול רצף על ולשמורבמטופל  הטיפול זמינותו איכות את לשפר במטרה

 בהתאם, בכירורגיה הקלינית המומחית לאחות נוספות סמכויות, חריגות לפעולות הוועדה בהמלצת
 המומחית לאחות שנקבעו לסמכויות מתווספות, אלו סמכויות. זה בחוזר המפורטים ולסייגים לתנאים

 112/2015' מס הסיעוד מנהל בחוזר ופורסמו בכירורגיה
 .  הנוספות הסמכויות יישום את להבטיח שמטרתה מקצועית הנחיה מצורפת

 
 : ההנחיה פירוט

 במוסד הנהוגים הבטיחות ולכללי לנהלים בהתאם תיושמנה זה בחוזר המפורטות הסמכויות .1
 המפורטים, חריגות לפעולות המייעצת הוועדה קבעה אותם ולסייגים לתנאים ובהתאם, הרפואי

 . זה בחוזר

 לביצוע הכשרה תערך בשטח הפועלות בכירורגיה המומחיות לאחיות :הסמכויות לביצוע הכשרה .2
 המוסדיתהארצית במסגרת קורס מומחיות בכירורגיה והן ברמה  ברמההן  החדשות הסמכויות

 מומחית לאחות ההכשרה לתכנית יתווספו אלו סמכויות. במערך הכירורגי הרפואי הצוות ידי על
 . בכירורגיה קלינית

 .  הרפואה במוסדות המערך הכירורגי ומנהלי הסיעוד ת/מנהל :ליישום אחריות .3

 . מידי :החלה תאריך .4

 :רלוונטיים לחוזרים קישור .5

 בסיעוד מומחיות" בנושא (2013/99' )מס הסיעוד מינהל חוזר " 

 והקהילה האשפוז במערך מומחית אחות" בנושא (2015/6 ')מס הכללי המנהל חוזר" 

 תפקיד פתיחת – ית/מומחה ות/אח תפקיד"  בנושא (110/2015 ')מס הסיעוד מינהל חוזר 
 " העסקה ותנאי

 בכירורגיה מומחיות אחיות" בנושא ( 112/2015')מס הסיעוד מינהל חוזר " 

 

 ב ב ר כ ה,

 
 ד"ר שושי גולדברג

 אחות ראשית ארצית
 מינהל הסיעוד תוראש



 

 

 בכירורגיהפירוט הסמכויות הנוספות שאושרו לאחות מומחית קלינית 
    

  

 המומחית הקלינית בכירורגיה סמכות הנדרשים התנאים

 
 :הפעולה תתבצע

  לאחר קביעת הצורך בניטור המטופל
באמצעות צנתר עורקי . ההחלטה תתקבל 

 על ידי הרופא ובאישורו

  המחלקה/המוסדבהתאם להנחיות ונהלי 

  לאחר ביצוע הכשרה ייעודית באמצעות
סימולציה לתפעול מכשירי אולטרסאונד 

 בדגש לצנתור כלי הדם

 

 החדרת צנתר לעורק בהנחיית אולטרסאונד 

 
 :הפעולה תתבצע

  לאחר קביעת הצורך בהתקנת ווריד
מרכזי . ההחלטה תתקבל על ידי הרופא 

 ובאישורו

  המחלקה/המוסדבהתאם להנחיות ונהלי 

 ביצוע הכשרה ייעודית באמצעות  לאחר
סימולציה לתפעול מכשירי אולטרסאונד 

 דםהבדגש לצנתור כלי 

 

החדרת צנתר לווריד מרכזי )צווארי , תת בריחי 
 או פמורלי( בהנחיית אולטרסאונד

 

 
 :הפעולה תתבצע

  בהתאם להנחיות רופא המחלקה 

 ונהלי המחלקה/המוסד להנחיות בהתאם 

 

החלטה על טיפול תרופתי בתרופות נרקוטיות 
 במטופל הכירורגי 

 
 הפעולה תתבצע:

  בהתאם לפרוטוקולים מחלקתיים לאיזון
 אלקטרוליטים ומתן החזרים מזורזים 

 ונהלי המחלקה/המוסד להנחיות בהתאם 

 

החלטה על טיפול תרופתי בתרופות 
 אלקטרוליטיות מרוכזות 

        

  

  



 

 

 רשימת תפוצה:
 

 המנהל הכללי
 המשנה למנהל הכללי

 הנהלה מורחבת
 יו"ר הסתדרות האחים והאחיות בישראל

 מנהלי בתי חולים
 מנהלי אגפים רפואיים בקופות החולים

 מנהלי מחוזות
 צה"ל –קרפ"ר 
 שירות בתי הסוהר –קרפ"ר 
 משטרת ישראל –קרפ"ר 

 ראשי חוג לסיעוד 
 מנהלות בתי ספר לסיעוד 

 

 


