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 2021/4 וזר מס' :ח

 

 "ד תמוז, תשפ"אכירושלים, 

 2021יולי,  4

 מנהלי בתי החולים  אל:

 קופות החולים –מנהלי האגפים הרפואיים 

 

 הלי עבודת אחות מומחית לסיעוד גריאטרי בקהילהנ  הנדון:

 "אחות מומחית" - 9/2014המנהל הכללי מס' חוזר  סימוכין :

 "נהלי עבודה לאחות מומחית בסיעוד גריאטרי במערך            - 25/2014חוזר חטיבת הרפואה מס':               

 האשפוז הגריאטרי"              

  כוללנית גריאטרית הערכהלמרפאות ל מידה אמות" - 12/2007 מס' חוזר מינהל רפואה             

  "בקהילה             

"נהלי עבודת אחות מומחית לסיעוד גריאטרי במערך האשפוז  - 8/2020 'חוזר חטיבת הרפואה מס

 הכללי"

 

 בהמשך לחוזרים שבסימוכין הננו להביא בזאת לידיעתכם הנחיות בנושא שבנדון. 

 

 

 :רקע .1

גריאטריים, אשפוז גריאטרי במרכזים רפואיים במחלקות  פועלותאחיות מומחיות בסיעוד גריאטרי 

נוספים בבתי החולים פעילות  . לאחרונה הוספו מתאריבבתי חולים כללייםובמחלקות גריאטריות 

 כפי שפורט בחוזרנו שבסימוכין. הכלליים ובאשפוז הכרוני )מוסד סיעודי( 

אדם המקצועי, היעודי לאור מגמת הזדקנות האוכלוסיה ובעקבותיה הצורך להרחיב את היצע כוח ה

 והמיומן לטיפול באוכלוסיה זו, הוחלט להרחיב את המסגרות בהן תועסק אחות מומחית זו גם לקהילה.

על ידי הוועדה המייעצת  2018לאחות המומחית בסיעוד גריאטרי עודכנה בשנת  תכנית הלימודים

 ית במתארי הקהילההתנסות קלינ לרבותכוללת את נושא הקהילה והגריאטריה בתחום  למומחיות

 .גריאטריתהמרפאה בטיפולי בית וב הרלוונטיים

 

 מטרה: .2

יחידות גריאטריה ביחידות לטיפולי בית ואחות מומחית בסיעוד גריאטרי בלעבודת קביעת כללים 

 קהילה.  ב

 

 הגדרות: .3

אחות העומדת בתנאים הקבועים בתקנות בריאות העם )אישור  "אחות מומחית בסיעוד גריאטרי": .3.1

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

  מומחית(. 
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, בהתייחס לקיום / העדר תסמונות 65אומדן והערכה של מטופל מעל גיל  "יעוץ גריאטרי": .3.2

יות(. היעוץ כולל מפגש אחד או שניים לכל גריאטריות ומתן המלצות )רפואיות, תפקודיות וחברת

, בכפוף בסיעוד גריאטרי היותר ע"י רופא מומחה ברפואה גריאטרית או על ידי אחות מומחית

  להנחיות חוזר זה. 

ביחידה לטיפולי בית אשר אין  .לגריאטריה רופא מומחהביחידה גריאטרית יהיה  "מנהל מקצועי": .3.3

פת מונה על ידי הנהלת קו אשר ,המקצועי רופא מומחהבה מומחה לגריאטריה יהיה המנהל 

ותחת הנחייתו של יועץ גריאטרי מטעם קופת  האחות המומחית תפעל עימו כצוות טיפולי .החולים

 . החולים

על ידי הנהלת קופת החולים לשמש כיועץ מונה רופא מומחה לגריאטריה אשר "יועץ גריאטרי": .3.4

 מבקשים להעסיק אחות מומחית לגריאטריה.בה אשר בית, גריאטרי ליחידה לטיפולי 

 יעוץ מרחוק המתועד ברשומה  הרפואית  :"יעוץ וירטואלי" .3.5

הכולל  מנהל רפואי שהינו רופא  צוות רב תחומי המטפל במרותקים לביתם,  :"יחידות לטיפולי בית" .3.6

 . מומחה לגריאטריה או פנימית או רפואת המשפחה

 ומעלה. 65מטופל שגילו  "קשיש": .3.7

 

 כפיפות: .4

 : למנהלת שירותי הסיעוד בקופת החולים.מנהלית .4.1

 .. לעיל(3.3)כמוגדר בסעיף  : למנהל המקצועימקצועית .4.2

 

 מהות התפקיד והגדרתו:  .5

אחות מומחית בסיעוד גריאטרי היא אחות בעלת השכלה אקדמית )תואר שני ומעלה(, בוגרת  .5.1

 לפחות.שנתיים בסיסי רלוונטי ובעלת ניסיון מקצועי של -עלקורס 

נבחנה בבחינות הרישוי לתואר , האחות עמדה בתכנית הכשרה לאחות מומחית בסיעוד גריאטרי .5.2

 . ועברה אותן בהצלחה אחות מומחית בסיעוד גריאטרי

או לרופא  גריאטרתחליף לרופא  אינההאחות המומחית בסיעוד גריאטרי הפועלת בקהילה  .5.3

 באוכלוסייה הטיפול שיפור לצורך בקהילה הרפואה למערך תוספתי כוח אדם אלא, משפחה

 .הקשישה

 

 עבודת  אחות מומחית בסיעוד גריאטרי במערך הקהילה: .6

 ;במסגרת מומחיותה והרשאותיה תטפלאחות מומחית בסיעוד גריאטרי  .6.1

רב  צוות ישיבות יתקיימובסיעוד גריאטרי  מומחית אחות מועסקת בהן או יחידות במרפאות .6.2

האחות המומחית בסיעוד גריאטרי תשתתף  .ההנהלה הרפואית, על פי תכנית ובבקרה של מקצועי

 ;בישיבות אלה
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ולא ניתן המפורטות בנספח לחוזר זה, הינן סמכויותיה המירביות המומחית סמכויות האחות  .6.3

בכתב את סמכויותיה בהתייחס  ויתעד יגדיר המנהל המקצועי. להאציל לה סמכויות החורגות מהן

  .לחולה פרטני, קבוצת חולים או סמכות ספציפית

ת, על פי שיקול ויוכל לבחור שלא לאשר לאחות המומחית לבצע חלק מהסמכוי המנהל המקצועי .6.4

. המנהל המקצועי או הנהלת קופת החולים יהיו רשאים לקבוע צורך פנימי דעתו המקצועי

המנהל י "ככל שלא נעשה שינוי ע  .הסמכויות ועדכונן מעת לעתבהכשרות נוספות לצורך התאמת 

 .הספציפית לאחות שניתנו כפיהסמכויות  ימשיכו, המקצועי

 

רק מראש אלא לפעולותיה הפרטניות  מהמנהל המקצועיחייבת לקבל אישורים אינה האחות  .6.5

  .סמכויותיהמסגרת הגדרת ב והוגדר לה כך על ידו,, במידה לעדכן אותו

 

 תהליכי עבודה: .7

  :טפלולרשאית לפעול בסיעוד גריאטרי  המומחית האחות .7.1

 המטופלים הקשישים באוכלוסית, המנהל המקצועי עובד בה, גריאטרית במרפאה  .7.1.1

  ;בהנחייתו בית ביקורי תבצע זאת ובכלל, אליו המופנים

 לגריאטריה המומחה למנהל המקצועיבכפיפות  טיפול המשך /ביחידות לטיפולי בית  .7.1.2

 .אליו המשויכים המטופלים אוכלוסייתב הטיפול לצורך המשפחה רפואת או פנימית או

 המומחית האחותבקהילה של   ותסמכויהיקבע תכנית הדרגתית לקבלת  המנהל המקצועי .7.2

 :הבאים את לפחות תכלול התכנית. גריאטרי בסיעוד

 למצבים בהתייחס, במרפאה המקובלים העבודה ונהלי הפרוטוקולים והכרת כתיבה .7.2.1

 (.המטופל בבית הגריאטרית או במרפאה השונים, כגון הפעולה ולאתרי שונים רפואיים

 או עדכון, התייעצות המחייבים, זה בחוזר שמוגדרים אלה על נוסף, מצבים קביעת .7.2.2

 .לאחריו או טיפול על החלטה טרם המנהל המקצועי של אישור

, מעבדה לבדיקות הפניה נהלי: למשל, החולים בקופת המקובלים העבודה נהלי הכרת .7.2.3

 נהלי עבודה עם מקצועות הבריאות,, ד"למלר הפניה נהלי, מומחה רופא ויעוץ דימות

 לבטיחות ליחידה דיווח נהלי, רפואיים אישורים מתן, תרופות ואישור רישום נהלי

 .וכדומה הטיפול

 הכרת אוכלוסית הקשישים  המטופלים במרפאה .7.2.4

הנחיות לטיפול במצבים שונים, כולל תחלואה אקוטית, צורך ועיתוי הפניה לגורם רפואי יוגדרו  .7.3

מנחים  בהתאם לסמכויות האחות המומחית לסיעוד גריאטרי, לקוויםעל ידי המנהל המקצועי, 

 עדכניים ולצרכי האוכלוסיות המטופלות הספציפיות

     (WORKING HYPOTHESISאבחנת עבודה ) אבחנת מחלה תיקבע על ידי הרופא המטפל; .7.4

 במצבים חריפים המוזכרים בחוזר זה, תיקבע עי האחות. 

ותכנית הביקורים בבתי  הטיפול הפרטנית תכניתיקבע עם האחות את  המנהל המקצועי .7.5

 בטיפול למטופלים ניידים. בנוסף יאשר המנהל המקצועי שינויים, מטופלי הביתל ללכ המטופלים
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 ;ולא פחות מפעם בשנה על פי שיקול דעת רפואיהקשיש ייבדק על ידי הרופא המטפל  .7.6

במידה והאחות תטפל באוכלוסיות המשוייכות ליותר מרופא אחד, תכנית מימוש הסמכויות  .7.7

 .יחידה אליה תשוייךהממונה על העל ידי המנהל המקצועי תקבע 

 

 גריאטרי:מתן ייעוץ גריאטרי על ידי אחות מומחית בסיעוד  .8

לייעוץ גריאטרי מרפאה ייעוץ גריאטרי על ידי אחות מומחית בסיעוד גריאטרי יתבצע במסגרת  .8.1

   .ובהלימה לסמכויות הרופא המומחה הממונה או במסגרת היחידה לטיפולי ביתבקהילה 

אינו מחייב אישור או , מתן יעוץ על ידי אחות מומחית בסיעוד גריאטרי במקרים שבסמכותה .8.2

 בדיקת רופא גריאטר. 

 

 הערכה ובקרה: .9

לעניין  ובקרה הערכה תהליכי יקיימו ,הרפואיים במוסדות הנהלה וגורמי המנהל המקצועי .9.1

 משגרת כחלק הפנימיים לנהלים בהתאם הפעלתה של אחות מומחית בסיעוד גריאטרי בקהילה

 ולמול הפנימיים העבודה מתהליכי כחלק ותוצריהם אלה תהליכים להצגת ערוכים ויהיו המוסד

 .הבריאות משרד

-בקופת, לגריאטריה המומחים המקצועיים הגורמים עם בשיתוףבאחריות ההנהלה הרפואית,  .9.2

 לאחות וההרשאות הסמכויות של והמימוש הרישום ,האישור אחר בקרה לבצע, החולים

 .זה בחוזר למוגדר בהתאם, בקהילה הפועלת גריאטרי בסיעוד המומחית

 

 עקרונות וסייגים לסמכויות האחות המומחית בסיעוד גריאטרי בטיפול ישיר: .10

 מגבלות לטיפול בקהילה על ידי האחות המומחית בסיעוד גריאטרי במצבים אקוטיים: .10.1

 מצב ההכרה של החולה תקין ויציב קלינית. .10.1.1

המטופל יופנה  חלה הטבה במצב החולה בהתאם למהלך המחלה הצפויבמידה ולא  .10.1.2

 לרופא.

מינונים המומלצים /מינוני תרופות, כולל שינוי והפסקת טיפול תרופתי במסגרת ה .10.1.3

והמותאמים למצב הספציפי בהתאם להנחיות העדכניות ברפואה ולסמכויות האחות 

המומחית בסיעוד גריאטרי. באחריות האחות להתעדכן באופן שוטף בנושאי 

 פרמקולוגיה הרלבנטים לסמכויותיה.

ם שמצבם מחייב התאמות מינון )בגין מקרים של אי ספיקת כליות טיפול תרופתי בחולי .10.1.4

, חולים שברירים , פוטנציאל אינטראקציה עם תרופות כרוניותוכבד, ריבוי תרופות, 

 .או רוקח קליני המומחה בגריאטריה רופאה( יתבצע בהתייעצות עם משקל נמוך וכד' 

 מטפל.טיפול בחולה מדוכא חיסון יתבצע בהתייעצות עם הרופא ה .10.1.5

על טיפול תוך ורידי בקהילה על ידי אחות מומחית בסיעוד גריאטרי תעשה רק  החלטה .10.1.6

-אי חולי)כגון נוזלים  במתן ואירפ סיכון כבעל מוגדר אינו והחולהבמצב דהידרציה 

  (.לבספיקת 
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 מצבים כרוניים ומגבלות בהם יכולה לטפל: .10.2

על ידי  תמידאבחנה של מחלה, קביעת דרגת החומרה וכן אבחנת סיבוכים, תיקבע  .10.2.1

 רופא.

 .המטפל הרופא ידי על רק תעשה, כרוני בחולה חדש טיפול התחלת .10.2.2

 המטפל הרופא ידי על לאחות שניתנו הפרטניות להרשאות בהתאם יעשה מינון שינוי

  .גריאטרי בסיעוד המומחית האחות סמכויות ובמסגרת

 כליות ספיקת אי של)במקרים  מינון התאמות מחייב שמצבם בחולים תרופתי טיפול .10.2.3

חולים שברירים, , כרוניות תרופות עם אינטראקציה פוטנציאל או תרופות ריבוי, וכבד

 .המנהל המקצועי( יתבצע בהתייעצות עם  משקל נמוך וכד'

 טיפול בחולה מדוכא חיסון יתבצע בהתייעצות עם הרופא המטפל. .10.2.4

 . המטפל לרופא תדווח טיפול הפסקת .10.2.5

 

 

 סמכויות אחות מומחית בסיעוד גריאטרי במתן ייעוץ גריאטרי ובקביעת מצב תפקודי: .11

 : סמכויות הייעוץ כוללות .11.1

ביצוע הערכת מצב מטופל באמצעות אומדנים תפקודיים וקוגנטיביים )לא במקום  .11.1.1

ומתן המלצות טיפוליות הערכות מלאות המבוצעות על ידי מקצועות הבריאות השונים( 

 כולל למניעת דליריום ומניעת התדרדרות תפקודית יאטרוגנית;

בחינת מערך התמיכה ומתן המלצה לשירותי תמיכה בקהילה ובכלל זה גם הפניה  .11.1.2

 לעובדת סוציאלית בקהילה;

הפנייה למקצועות הבריאות לביצוע הערכות והתערבויות על פי הצורך )עבודה  .11.1.3

 וי בעיסוק, פיזיותרפיה, קלינאות תקשורת ופסיכולוגיה(;סוציאלית, תזונה, ריפ

 ., אותן רשאית לרשוםבתרופות מושכל לשימוש המלצות מתן .11.1.4

 .מילוי הנחיות מקדימות לחולה הנוטה למות .11.1.5

 

 סמכויות בקביעת מצב תפקודי: .11.2

את המצבים התפקודיים להגדיר אחות מומחית בסיעוד גריאטרי בקהילה רשאית  .11.2.1

 הבאים:

 .מורכב סיעודי (1

 .אקוטי תת (2

. לאחר הערכת צוות רב מקצועי הכולל פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק - שיקומי (3

 או בגריאטריה מומחה בדיקת נדרשת ,דחייתהאו /ו המלצה היעדר של מקרהב

  . בשיקום
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 את המצבים התפקודיים הבאים:  להגדיראחות מומחית בסיעוד גריאטרי אינה רשאית  .11.2.2

 .גריאטר רופא בדיקת נדרשת -"קוד"(  לצורך)שלא  נפשתשוש /סיעודי (1

 .מחוזי גריאטר בסמכות -)לצורך "קוד"(  נפשתשוש /סיעודי (2

 .ריאות או נשימתי נמרץ לטיפול מומחה רופא בסמכות - כרוני מונשם (3

 הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

 ר כ ה, ב ב    

 ד"ר ורד עזרא     

 הרפואה חטיבתראש 

 מנהל הכלליההעתק : 

 המשנה למנהל הכללי

 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

 

 484537021סימוכין : 

 הרפואה וחוזרי מנכ"ל חטיבתאתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי 
  

http://www.health.gov.il/
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 נספח
 סמכויותיה המרביות של אחות מומחית בסיעוד גריאטרי בטיפול ישיר

 9/2014בחוזר מנכ"ל מתוארות כפי ש

 הפניית מטופל לגורמי רפואה שונים: מלר"ד, מקצועות בריאות, רנטגן )צילומי שלד וחזה(; .1

 מעקב שוטף: החלטה על שליחת בדיקות )דם, שתן, צואה, כיח( למעבדה;  .2

 ;  Fleet Enemaהחלטה על ביצוע   -עצירות  .3

 החלטה על הכנסת צנתר לשלפוחית השתן; –שתן  .4

 החלטה על הוצאה והכנסה של זונדה, לרבות לצרכי האכלה;  .5

 החלטה על מתן תוספי תזונה על בסיס תשובות מעבדה; .6

 טיפול בפצעים: קביעת חומר וסוג החבישה, ביצוע הטריה כימית, ביולוגית )רימות( וכירורגית; .7

 ביצוע אומדן קוגניטיבי; .8

הפסקה ושינוי טיפול תרופתי קיים בבעיות  החלטה על טיפול תרופתי בהפרעות בשינה: התחלה, איזון .9

 שינה;

: שינוי/איזון הטיפול התרופתי דרך הפה או במנשף בטווח של עד COPDהחלטה על טיפול תרופתי ב  .10

 מסך המינון שנקבע 50%

 50%החלטה על טיפול תרופתי באי ספיקת לב: שינוי/איזון הטיפול התרופתי דרך הפה בטווח של עד  .11

 מסך המינון שנקבע;

החלטה על טיפול תרופתי בדמנציה: התחלת טיפול בתכשירים נוירולפטיים על פי מרשם מותנה, מתן  .12

 חד פעמי;

 החלטה על טיפול תרופתי במחלות חום שכיחות, התחלת עירוי נוזלים ושליחת בדיקות לתרבית;  .13

הפה בטווח  החלטה על טיפול תרופתי בסוכרת: איזון רמות סוכרת שינוי/איזון הטיפול התרופתי דרך .14

 מסך המינון שנקבע; 20%של עד 

 ;50%החלטה על טיפול תרופתי בהיפוגליקמיה: מתן גלוקוז  .15

בנושא הטיפול  88החלטה על טיפול תרופתי בטיפול בכאב כרוני: בהתאם לרשימה בחוזר מנהל הסיעוד  .16

 התומך;

 החלטה על טיפול תרופתי באיזון לחץ דם: שינוי והחלטה על הפסקת הטיפול; .17

 טה על טיפול תרופתי באיזון נוגדי קרישה: שינוי והחלטה על הפסקת הטיפול;החל .18

החלטה על טיפול תרופתי חדש: רישום הוראה רפואית במחלקה בה מועסקת, בתנאי שההרשאה  .19

 אישית ויישומה אושר לה על ידי מנהל המחלקה;

 ;ACLSטיפול במצבי הצלת חיים לאחר מעבר קורס  .20

 למקבץ הטיפולים המאושרים לטיפול על ידי המומחית לטיפול תומך;הקלה מידית על סבל בהתאם  .21

 ניהול הליך של סיום ופרידה מן החיים. .22


