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 לכבוד:
 מנהלות הסיעוד בבתי החולים

 מנהלות הסיעוד בקהילה/בריאות הציבור
 

 של האחות במערך האשפוז והקהילה פיתוח מקצועי מתמשךנושא: 

  רקע:

מחייבים ות /והשינויים בליבת העשייה ובתפקיד האח, התמורות הרפואה בתחום ההתפתחות המואצת
הקליניות מיומנויות רציף לרבות חיזוק והרחבת הרלוונטי ועדכון ידע פיתוח מקצועי מתמשך ו

מהווה  פיתוח מקצועי מתמשך .של העוסקים בסיעוד מקצועיתם הלשמור על כשירותבמטרה  ,והניהוליות
 .של האחים והאחיות במדינת ישראלוממחויבותם  מדרישת התפקידחלק בלתי נפרד 

צרכים מותאם ל, הגמישו , מתמשךרציףהתפתחות מסלול לבניית מדיניות תווה ה ארגון הבריאות העולמי
 CPD = Continuing professional development - של מערכת הבריאות המשתנים

תהליכי הערכה ביצוע , איתור וזיהוי צרכיםליכולת ההבטחת מיומנות ותהליך זה כולל רענון/עדכון ידע, 
 . ובטיחות הטיפול , זמינותאיכותתורמים לקידום ושיפור ההתערבות טיפול וואומדן, החלטה ומתן 

 
 בשלושה מימדים:  יםמתקיימים והאחיות האח תהליכי הפיתוח המקצועי של

 לקבלת  יכולתהו אוטונומיה המקצועיתה, הביקורתית החשיבה לקידום -קוגניטיבי מימד
 וניהוליות קליניות החלטות

 מקצועיים ערכיםו אתיות דילמות של לביטוי -רגשי מימד 

 הקלינית לסיטואציה המותאמות ופעולותמיומנויות  לקידום -פסיכומוטורי מימד 
 

המשימות מגוון ע וציבב יםלהיות מיומנהמטפל  הרב מקצועיכשותפים בצוות  נדרשיםהאחים והאחיות 
לייצר  הנהלת הסיעוד נדרשתהמקצועית ובנוסף,  כחלק מהגדרת תפקידם, תחומי אחריותם וסמכותם

 פיתוח מקצועי בארגוןתהליכי תשתית של קיום סביבה מקדמת למידה ולוודא 

 ת החוזר:מטר
שפוז במערך האהאחים והאחיות של  פיתוח מקצועי מתמשךהמחייבת תהליכי ארגונית  תשתית סדרתה

 והקהילה
 

 2022דצמבר  :תאריך יישום ההנחייה
 

 2023דצמבר  -אוקטובר  :מועד בקרה
 

 מנהלות הסיעוד בארגוני הבריאות השונים במערך האשפוז והקהילה :אחריות ליישום
 

 ב ב ר כ ה,

 

 
 ד"ר שושי גולדברג

 ארציתאחות ראשית 
  וראשת מינהל הסיעוד



 

 

 
 ההנחייה עיקרי
 ה:הגדר

תהליך מתמשך בו שומרים,  - CPD= Continuing professional development פיתוח מקצועי מתמשך
משפרים ומרחיבים את הידע, המיומנות, הכישורים והמומחיות לרבות פיתוח תכונות אישיות ומקצועיות 

 .הנדרשות לביצוע התפקיד/ תחומי העשייה לאורך שנות החיים המקצועיים
 

 :ההנחיהפירוט 
לסעיפים ובהתאם בארגון ות של האחהפיתוח המקצועי לקידום  לפעול ת הסיעוד/מנהלבאחריות  .א

 הבאים:

 של מתמשך ו קבועפיתוח מקצועי בקרב הנהלות הסיעוד לבניית תהליכי צירת מחוייבות י
 בארגון האחות

  קליניות  ומיומנויותידע  עדכון/ריענון ותהליכישל האחות עשייה ליבת התחומי וקביעת מיפוי
 טכנולוגיים, שיטות עבודהפיתוחים חידושים קליניים, צרכים המשתנים, בהתייחס ל

 ובהתאם להנחיות וחוזרי משרד הבריאות

 ופיתוח מקצועי מתמשךיצירת סביבה מקדמת למידה הבנייה ויישום תשתית ארגונית ו ,
בהתאם לתחומי הפעילות, האחריות והסמכות של האחות ומיומנויות  ריענון ידעעדכון/

 במתארים השונים 

  הצמתים הקריטיים המחייבים לפיתוח מקצועי מתמשך, בניית תכנית ארגונית להגדרת
 ים המקצועיים שלשנות החית מנקודת הכניסה לארגון ולאורך כל יוומיומנוריענון ידע  /עדכון

 בארגוןהאחות 

  בהלימה  לבחינת תהליכי פיתוח מקצועי מתמשךזמן הנדרשים הפרקי תדירות והגדרת
 התאם להנחיות וחוזרי משרד הבריאותובשל האחות בכל רמות ההכשרה לתחומי העשייה 

 מקצועי של האחות בארגון  קידום ופיתוחים להבניית מסלול 

  ריענון ידע פיתוח מקצועי מתמשך, עדכון/אחר תהליכי ותיעוד  מעקבניהול, דרכי הסדרת
 אחות בארגון ומיומנויות של כל 

 
 םבהתא מקצועית התפתחותו, התעדכנות למידהאישית ל לגלות מחויבות ות/אחבאחריות ה .ב

 מועסקתהיא  בוהטיפול ולמתאר  מי העשייהלתחו
 

 ופיתוח מקצועי מתמשךרענון ידע לעדכון/ מחייביםצמתים  .ג

  בארגון/ מתאר טיפולחדשה קליטת אחות 

 אחר ניהולי/תחום קלינילאחד ניהולי /תחום קלינישינוי בין /מעבר 

  ובהתאם להחלטת מנהלת הסיעוד  חל"ת/חל"דממושכת בעיסוק בסיעוד כגון לאחר הפסקה
 בארגון 

 
 עדכון ידע, מיומנותהמחייבים רענון/ באחריות הנהלת הסיעוד בארגון להגדיר את הצמתים .ד

הן לאחות חדשה וסדורה ומובנית המתייחסת הן בתכנית ארגונית  פיתוח מקצועי מתמשךו
ייבים שהוגדרו כל שנות החיים המקצועיים וזאת בנוסף לצמתים המח אחות ותיקה ולאורךל

 בסעיף ג' 



 

 

 :תפוצה שימתר

 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 

 


