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מטרות
 הפוטנציאל מיצוי בנושא החסמים ופריצת האתגרים ואיתור זיהוי

 עתידיים ופרטיבייםא רעיונות ותעדוף גיבוש , מוחות סיעור
הנושא לקידום

לאומית ברמה סטרטגיתא תפיסה גיבוש
הצלחה מדדי וגיבוש פעולה לנתיבי הצעה

ורישות שיתוף



 בתוחלת העלייה עם מתמודדות ובעולם בארץ בריאות מערכות
 משאבים עם להתמודדות במקביל התחלואה ובמורכבות החיים

. משוקללת לנפש האחיות במספר וירידה מוגבלים
 הטיפול באיכות ,שיפור טכנולוגיותב לשיפור עדים ,אנו אלו כל בצד

 אקדמית מקצועית הכשרה בעלות האחיות בשיעור ועליה
 הצורך על מכריעות השפעות אלה לכל מתקדמות. והתמחויות

 האשפוז במערכת האחות של המקצועי הפוטנציאל מלוא במיצוי
. ובקהילה



 שירותי בספקי המחסור בריאות, בשירותי הפערים הגדלת •
 בהזדקנות והעלייה הבריאות בעלויות העלייה הבריאות,

 מיצוי נושא את מציבים הטיפול ובמורכבות אוכלוסייהה
ליבה כנושא האחות של המקצועי הפוטנציאל

הדיון ממצאי את להטות יכול במושג עמום שימוש •
 האחות" פוטנציאל מלוא "מיצוי המושג של הבהרה נדרשת •

. ויישומה לאומית מדיניות קביעת לצורך
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האחות של והמקצועי התפקודי הפוטנציאל מיצוי
Full Nursing Potential

האחות פוטנציאל מיצוי המושג
Full Nursing Potential

 נעדר אך סיעוד בנושא מאמריםב מופיע
לא בו נעשה כן ועל ברורה הגדרה

. אחיד
: מתייחס הוא לעיתים

 scope of practice- התפקיד להיקף

- האחות משאב לניצול
nursing utilization

- האחות משאב למימוש
nursing actualization

Key
Words

 היקף
תפקידה

Scope of 
Practice

 משאב ניצול
אחותה

Nursing 
Utilization

 התפקוד
בפועל

Actual 
Practice
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האחות של והמקצועי התפקודי הפוטנציאל מיצוי

Article Talk
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 המקצועי הפוטנציאל מיצוי

 האחות בעבודת
ובקהילה באשפוז

Full Nursing Potential

scope of practiceהמונח את  
או ההיקף כמלוא להגדיר ניתן 
,האחריות התפקידים של הטווח 
בהשכלה הנכללים הפונקציותו 
,בכישוריהן מקבלות שאחיות 

שלהן ובהרשאות .

nursing scope of practiceהמושג   
,לתפקידים לפעולות מתייחס 
רשאיות שאחיות לפרוצדורותו 

חוקית מבחינה לבצע .

Key
Words

 היקף
התפקיד
Scope of 
Practice

 משאב ניצול
האחות

Nursing 
Utilization

 התפקוד
בפועל

Actual 
Practice
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האחות של והמקצועי התפקודי הפוטנציאל מיצוי
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Full Nursing Potential

 הפוטנציאל למיצוי הקשורים אישיים גורמים שני
 עצמית ומסוגלות מקצועית טונומיהאו : הינם

 כ: בספרות הוגדרה טונומיהאו

 בה ושליטה יכולת קיום - מוכנות

 גיטימיותל תפיסת - העצמה

 ואחריות סמכות , החלטות קבלת - יישום
 קליניתו מקצועית איכות הערכת - ערכהה

 למיצוי הובילה מוגברת טונומיהאו כי מצאו מחקרים
 אחיות של יותר גבוה קצועימ

 האחות של עצמית ערכהה משמעה עצמית מסוגלות
 ניתן . המקצועי התפקיד את לבצע מסוגלת שהיא
 לא מתאימה, יכולת בעלת חשה שאינה שאחות להניח
. בה להצליח מספיק תתאמץ לא או משימה תבצע

Aroke, E.N. (2014). Full Nursing Potential: A Concept Clarification. 
Wiley Periodicals, Inc. Nursing Forum Volume 49, No. 4, October- 
December, 278-287.

WikipediA 
The Free Encyclopedia

Key
Words

 אוטונומיה
 מקצועית

 מוכנות

 העצמה

 יישום

הערכה

יעילות
עצמית



 העיסוק להבהרת מקורות
בסיעוד העיסוק וגבולות
 Qתפקיד הגדרות
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 פקודת
הרופאים

11976תשל״ז- חדש[, ננרסח הרופאים פקודת

פרטגות א׳: פרק

הרופאים תקנות
 '2001שס״א-הת ות(,חריג עולותפ צועלבי ויות)כסיר רופאיםה תקנות

(21.4.2018 יום ער .82004.22 מיום בתוקף )נוסח

מהלוח מנחיםownגפיםאדותאו

 ש[,חר נוסח] הרופאים ודתלפק 61ו״ (1ב1 .9015 סעיפים לפי סמכותי קףבתו
 וחההרו ודה,העב ועדת אישורוב הבריאות שד באישור ודה(,פקה ־ )להלן 7196התשל״ז-
 ונשין,הע לחוק מט עיףס ולפי החמישית, וספתוהת 8 תקנה ניןלע הכנסת של והבריאות

אלה: קנותת מתקין אני ,1977ז-’התסל

התקנות קובץ

mens 12042015 ומרך

nwi
arrow ססמיותיביסעזיס" העגות <סעונתגנחמו

התקנות קובץ
העם בריאות תקנות

 Q
1988-תשמ״טה לים!,חו בבתי כסיעוד סקים)עו העם בריאות תקנות
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וסעיף פקודה(,ה - הלן)ל 1940 העם, בריאות לפקודת 33 סעיף לפי מבות•ס בתוקף
אלה: תקנות יןמתק אני יאות,הבר שרת ישורובא ,1929 ות,מילדה לפקודת 19
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וחריגות סיעוד פעולות
 האחות של תפקידה להגדרת נטיותהרלוו הפעולות כלל

 היא בו הטיפול ומתאר הפעילות , העשייה למרחב בהתאם
עובדת

 רו yJ* תעד יז1 בתשרי, ד'
 2017 פטמברס 26

OVH3: 103294217׳Hn 
□W:133/17 ״

 ם,דייל רץנמ ולבטיפ וםריש עודתת בעלת וסמכת,מ חותלא רותולמות ותולעפ.3
י.ת.יפ. רץנמ יפנלנט פגים רץנמ יפולט

ם:פגי רץנמ פולטי ותאח , דיםיל ץ מרנ סיפילאחית טל וקהעיס ללינת טניספי דיעוס יליתכע א.

ם

 ספרמ
רידוסי

 דים,יל רץנמ יפולט דסיעי עילתפ

י.5י.ו,פ.גיספ
קנותת / וזרבח עיגון

 432001 עודסיה נהלמק*))ויV צאתהי1.
13,2001 ילנפ מ

 43,2001 עודסיה נהלמדרילוו יפיתתי טל חףבד קהזרה2.
13,2001 נפילמ

 יכיתימע כזימר רידווב צנתיל ותופתר טל חףבד קההזר3
רידוול ינייתחל

 43.2001 עודסיה נהלמ
13.2001 ילנפ מ

 43.2001 עודסיה נהלמוצייימי דם זמנתה לבה,והצ לסוג דם איבתט4.
0113,20 נפילמ

 43.2001 עודסיה נהלמיחפת ק*טי קימ דס איבתש3
13.2001 ילנפ מ

 43.2001 עודסיה נהלמחילהמ גשםמ ניתיקדיביחי6.
13.2001 נפילמ

 43.2001 עודסיה נהלמדילול ריריפפ רידיוו ויירע התחלת7.
13.2001 ילנפ מ

 43.2001 עודסיה נהלמודליל ריפריפ ידיימי דם איבתט8.
13.2001 נפילמ

 43.2001 עודסיה נהלמקפתבקיי יגיתתחת מפייס י*ייפפ *דידיו ייידע רכבתה9.
13.2001 ילנפ מ

(״חביה הל ימי מחללתה מנהל ירי על ילפח ניפרט יתרה בותמחייה לותעי)פ ריגותח עילותפ ב

 ספרמ
רידוסי

 דים,יל רץנמ יפולט יגתחר פעילת

פ.י.ת.י ים,פג

 איםרופול ותקנבת וןעיג
 ולותפעועלביצ ותשיר)כ

״אולתשס גות(ריח

2001
 (5 קנה)ת נייהש תתוספממגשם דךנמילהלצי נשמהה מכשיר תתאמת1.

(8 קנה)ת שיתחמי וספתות
(5 קנהת) נייהש תתוספודליל ריפריפ רקעומ דם איבתט2.
(5 קנהת) נייהש תתוספריפריפ טיק* קו התקנת3

:וחנית דיח אתית טל וקהעיס יבתלל טניסני ודסיע עילותפ א■
 ספדמ
נותתק / וזרבח וןעיגוחנית דיח סיעוד ילתפעורידסי

 43.2001 עודהסי מנהלקיורוג צאתקיהי1.
1312001 ילמנפ

 43.2001 עודהסי מנהלדרילוו פותתרו טל חףבד קהזרה2.
1312001 ילמנפ

 כזימר יד ד ביד דלצנת ריפיתת של חףבד קההזר3
דידלדד ותיפיחל ית^דכימ

 43.2001 ודיעהס מנהל
132001 ילמנכ׳

 43.2001 עודהסי מנהליוצימיי דם הזמנת בה,הצלו לסיג דם יבתטא4.
1312001 ילמנפ

 43.2001 ודיעהס מנהלפתוח קידו> מקי דם יפתשא3
132001 ילמנכ׳

 43.2001 עודהסי מנהלחילהמ מנשם וניתק ורבחי3
132001 ילמנפ

הכשרה יתתכנחתך פייתת7.

ותדמיילב וםריש ורתתע עלתב וסמכת,מ ו!לאחי ותרותהמ ילותפע.5
דת:יילהמ טל וקהעיס ללינת טניספי ודסיע עילותפ א.

 ספדמ
נותתק / וזרבח וןעיגדותיילבמ סיעוד ילתפעורידסי

 43.2001 ודיעהס מנהלדרילוו תייפית טל חףבד קהזרה1.
132001 יילמנכ

 ותברכומ כזימר דריווב צגתיל יפותתי של חףבד קהזרה2.
דריוול פיותחלו

 43 2001 ודיעהס מנהל
13.2001 ילמנס

 43.2001 ודיעהס מנהלוצריוומ דם זמנתה בה,הצ׳לי לסת דם יבתשא3
132001 יילמנכ

 432001 עודהסי מנהלילהמח מנשם וקונית ורבחי4.
13,2001 כ״למנ

 ת)החזק תדויילהמ תתקנולידה דרבח ולדתלי דיןפטי מתן על החלטה
 בר( וששימוה יריןפט

2009 ס״סתש
כשרהה יתתכנחתך פייתת6.



וחריגות סיעוד פעולות
 האחות של תפקידה להגדרת הרלוונטיות הפעולות כלל

היא בו הטיפול ומתאר הפעילות , העשייה למרחב בהתאם

 רוגיזרנע\ע*1 בתשרי, ד'
 2017 ספטמבר 26

103294217 אסמכתא:

עובדת

תקנית / בחמר ;•גון

נ תמיתרית פעולות.3
 פני {י ד נס פול ?וי

שגיסם סיעוד כעילית א■

.j 13) קריסת פעולווב

פעילי  מספר
סידורי

V היצאת .1

ף ח פד הזרקה .2

הזדקתכדחך
ליוד■

3

לי דם איבת ש .4

■מ ע^נת׳־ם 3

ח+מורתיתוק .6

עירו התחלת .7

מ דם איבת ש .B

□בתעידיי י ה .9

ההכשרה מתוכניות נגזרים המוסמכת האחות של העיסוק גבולות

הארצית הראשית האחות ידי על שאושרו

בפנקס. רישום לקראת ונלמדו העם בריאות לתקנות ובהתאם

קצועיות,מ פעולות כוללות אלו לימוד תכניות

העיסוק. לתחום ייחודי באופן חריגות וכפעולות סיעוד כפעולות שהוגדרו

לעת מעת מתווספותש פעולות הן אלו פעולות

האחות של והתפקודי המקצועי העיסוק לליבת

טל
wiiA’nn התשv ׳א

2001
פגים,פ.י.ת.י סידורי

 (5 )תקנה שנייה תוספת
(8 )תקנה חמישית ותוספת

ממנשס לצידךנמילה הנשמה מכשיר תתאמת .1

(5 )תקנה שנייה תוספת לילוד פריפרי נועויק דס בת שווי .2
(5 )תקנה שנייה תוספת פריפרי וגידמי קי התקנת 3

סקילה נוגשת וניתוק חיבור .4

לידה בקדר ליילוונ פסידין נותן על החלסה .5

חתך תליית ,6

43.2001 הסיעוד ונהל
13.2001 ?ונפיל

43.2001 הסיעוד ונהל
13-.2001 בונפיל

43.2001 הסיעוד ונהל
13.2001 מנפיל

43.2001 הסיעוד ונהל
13-.2001 ?ונפיל

43.2001 הסיעוד ונהל
13.2001 מנפיל

43.2001 הסיעוד ונהל
 13.2001 ?;נפיל

הכשרה תכנית

|יילרית

תקנית / בחייו יניגיו

 43 2001 הסיעוד םנהל1
3,2001.

43,2001 הסיעוד !מנהל

43 
jjrj13 . ־׳Z2AJU1 

 43.2001 הסיעוד מנהל
 1312001 מנפיל

 ]החזקת המיילדות תקנות
 בו( והשימוש פסידין

 2009 תשסייס
הכשרה תכנית



ויכולותיו/ה ישוריו/הכ ידיעותיו/ה את ולמקסם לממש האח/ות יכולת



 ילהובקה באשפוז אחותה של ד*התפקו ציאלפולתה יצוימ t ושאצתבגיילני לדהוו
1725.8.30! גשהה מולד

בנושא ייעצתמ וועדה

 המקצועי וטנציאלהפ מיצוי
 האחות בעבודת
ובקהילה באשפוז



ונים(ארג ידים,תפק שמות,) וחק־הק בריוק מיטת
 מ*ת11מדזצ חתתלמ לקתסחה מחלת - לנון אלזח ״רד תוזגדת: wrn תטבי

יותמח תחים ת0זתו>יתא3 ד אל->י תביאסג גר

ח!תום־תחטיגז

 פרטי טס
טפחתוס

סייל כתונתעילפוןגון!חאי טס

 יששיבא,איעיועוה 0־1 המנבר!™ ןודלת גני
מר1הע תל

052-6666035Limor.eizenbers@5heba.health.sm.il

l בי דרא׳ס ולפי * :דחהיהו קניי

 פיטי טס
נחתוטט

"ל נ!לפוןטהארגון: טס

 !פה, הילל הרפואי 0־1 המופיריראנהאד
הדרה

350- 6246701Anna@hy.health.sm.il

 ציבור,ה ריגבריא שירותיבלהאלרן גבי
ריאותהב משוד

050-6242983Bela.elran@moh.sm.il

 ריאטריהג הרפואי 0־1 המרינהבןמשה גבי
הם,פחסהנה1ש

050 -6261920rinaB@5hoham.health.sm.il

050-5216625doronbe@a55uta.co.ilאסותא רפואי נומרנזקב דורון ר מ

ד!וראחיועוימגיוסורכותנרבי טלי גבי
 כללית בריאות שירותי רצית א

שית[,רא ]הנהלה

6264310talib@clalit.ors.il־050

 הנפש ריאותלב הרפואי 0־1 המנוי בר דור גבי
נשהמ שער

?54 - 3431100dor@5m.health.sm.il

 מהה ציבור,ה בריאות שירותיכהן ניצה גבי
צפת

050-6243104nit5ak@zafon.health.gov.il

 ווליסוו, ליש הרפואי המו־סיפחדמוגבישוש
ולוןח

050-82574405h05hip@wn1c.sm.il

6240854orlijur@meuhedet.co.il־050והדת מא הולים קופתר1חליצ1גביא

054-7394560koren_lilc@mac.ors.ilבריאות שירותי מכביורןק לילך גבי

03-6948148כללית בריאות שירותירותם רמינהדי
050-6261210

MINARO@clalit.ors.il

050-2020351b5har@leumit.co.ilלאומית הולים קופתבתיהשרף גבי

050-6267342Janna.5hep5@b-zion.Qrs.ilציוו בני הרפואי המרכזשפס נה גיא
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המייעצת הוועדה פעילות עיקרי

1  להבנת ידע העמקת
 מיצוי לאי הסיבות

האחות נציאלפוט

 המקדמים הגורמים ניתוח
הפוטנציאל למיצוי עכביםוהמ

 הפעולות מכלול בדיקת
 האחות עבודתל והתאמתן

1ובקהילה באשפוז

 עילותפ תחומי הרחבת בחינת
 ויותיהסמכ והרחבת האחות

 ובהתאם^ השונים במתארים
משתנים לצרכים

1



סופי תוצר
 מחייבת מקצועית הנחייה הבניית

 הלאומית ברמה בקרה מערך ובניית
הפוטנציאל מיצוי להסדרת

4

1  העיסוק ליבת הכרת
האחות של המקצועי

 ארגונית מחויבות
מאפשרת ומנהיגות

 כשירות על שמירה
מקצועית

 הטמעה תהליכי
 ומשוב 1
איכות מדידת

3



  ים המעכב מיםגורוה מיםמקדה מיםגורה
  ת  האחו של ותהיכול ואלנצי הפוטוימיצאת 

 ורמיםג 
 קדמיםמ 

 ומיםחסמ 
עכביםורמים מוג 

  דדית  היותרואחוות צודת בע  שלירהאו•
  עי צו מקפוקסי•
  ל ופמט הכירצו לשותונגי נותזמי•
 עי צודע מק יוןכדע ולהכ השכישתר•
 ונית רג איכהתמ•
  תחומי רחבתלה שרתמאפ יגותמנה•

   כות סמ והעילותהפ

 פטיות משביעות ותלכותמהש חששות•
  ה דבועב  זמןגבלת ומעומס•
   הולם פימול כס תגדרהע•
 חב רלמ חריםא ריאותב ועותצמק ורופאים דעות מורדעה•

 ת חואעילות הפ
  ים רכנצ הדעות מורדעה•
 בפועל פקידן  תףיק והמהות  אתח לנסאחיות  שלקושי•
  גם יתדתפקו יפות כפעצמן לקבל על אחיותל ה שמהכהס•

  ת המתאימו רשאותהה ווריםהכיש, כשרההה עלותבהן כש
  ים  אישיינים ומאפי מסוגלותרחוס תחושת:  ישיותאת בוסי•
 : ניותצוסיבות חי•

  ת הנהלוכת המית/  יתרגונאה כמי תרדעה•
  ה דבוע הביבתס•
  ית מוסדיותינמד•



מקדמים וגורמים חסמים של אנליטיות תמות 4
 סביבה

רגולטורית

יקהחק
 נומייםיואקוסוצ כוחות

 ממשלתית מדיניות
מטופלים ותפיסות

 סביבה
ארגונית

 יניותהמד תמיכת
רגוניתהא

 הטיפול מורכבות
רגונייםא סדריםה

 סוקתייםתע סדריםה
 הארגון הכרות

 סביבהה את
 הרגולטורית

 בעבודה ניסיון
 אחיות עם
 גיאליותקול

מקצועית

 גבולות
מקצועיים

 משימהה סוג
מועברתה

 באחות אמון
 פעולה שיתוף

אחות - רופא
 אחותה הכשרת

הרופא השכלת
 וקתיהתעס ביטחוןה

הרופא של

ויכולות ידע

 אישי ידע
 ישוריםוכ
ישייםא בין

Niezen, M.G., Mathijssen, J.J. (2014). Reframing professional boundaries in healthcare: a systematic review of facilitators and barriers to 
task reallocation from the domain of medicine to the nursing domain. Health Policy. Aug;117(2), 151-69.



 שביעות ולשיפור באחיות המחסור לאור כי ממליצים המחקרים
 על ואסטרטגיות מדיניות ליישם יש במקצוע, אחיות ושימור הרצון

 אליהן סמכויותיהן ומגוון יכולותיהן את ימצו שאחיות להבטיח מנת
 מעכבים מחסומים להסיר הינה הראשונה ההמלצה ולכן הוכשרו

,  הרצון שביעות על ישיר באופן משפיעים אלו מחסומים שכן
האחיות. של אוטונומיהה ותחושת התעסוקתית היציבות

Niezen, M.G., Mathijssen, J.J. (2014). Reframing professional boundaries in healthcare: a systematic review of facilitators and barriers to task 
reallocation from the domain of medicine to the nursing domain. Health Policy. Aug;117(2), 151-69.



 האחיות בעבודת האחרונות בשנים נוייםשי חלו בקהילה גם
 להן המאפשרים ומיומנויות רב ידע כבעלות מתוארות הן . בקהילה

 מקום יש זאת עם יחד אך הטיפול בתהליך ופעיל מרכזי חלק ליטול
 אף על השונות. טיפוליותה בגזרות תפקודן מוטת את להרחיב

 ביטוי לכך אין עדין האחרונות, בשנים הורחבו האחיות שסמכויות
. היישום ובתחומי באופן השונות הקופות בין הבדלים ויש מלא

 יטאוןב . " ישראלב הילהבק אחותה בעבודת מורות״ת (6201 ) ,. יאיר, פירא.וש מרים, רשפלדהי ., ברוך רוזן,רחל., נות,ג נהולץיס
. 1-12147 99 מס' , 2016 מרץ תשע״ו, ב אדר אלי,סוצי



יותר גבוהה הכשרה בעלת המוסמכת שהאחות ככל
יותר גדול מכויותיהס מיצוי כך השכלתה את התואם במתאר מועסקת והיא

קלינית מומחית
 מוסמכת אחות

 בסיסית על הכשרה בעלת
מותאם טיפולי במתאר

 מוסמכת אחות
 בסיסית על הכשרה בעלת

כללי במתאר

מוסמכת אחות

הכשרה

טיפול מתאר



עבודה בקבוצות דיונים נערכו
 רעיונות והעלאת מוחות סיעור

 באמצעות
 וועצותהי זירת

הבריאות משרד באתר

 בנושא מרכזית דיון שאלת
 המקצועי הפוטנציאל מיצוי
 האחות של תפקודיוה

קהילהוב באשפוז

a



הדיון שאלת
n

T<'f; ''ליא!)!

מנהיגות הליני והאצת וישות רות״ס חשוד •
2017 בסיעוד בניו סגל נוס w ~ ד

 הפוטנציאל מלוא את מממשת האחות בה מציאות לעצב מבקש הסיעוד מנהל
 כיצד . עיסוקה ותחום תפקידה להכשרתה, בהתאם שלה והתפקודי המקצועי

 אחות כל של והתפקודי המקצועי הפוטנציאל מלוא למיצוי להוביל נוכל
ע ותחום תפקידה להכשרתה, בהתאם

Engl ish
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 קריירהו פיתוח לולימס במגוון מקצועית התפתהל יכולה אחות כל בה מציאות לעצב מבקש הסיעוד מינהל

 ירה,קרי מסלוליב מקצועי פיתות ולרשת הובילל נוכל כיצד פולי.טי מתאר בכל לה הנגישים

טיפולי? מתאר ובכל אחות לכל הנגישים
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 משרד
הבו־יאות

יותר בריאים לסייס מרכזיות תובנות
ועדכנית רלוונטית הכשרה

 ארגונית תרבות ביסוס
אוטונומיה מאפשרת

 פעולות בחינת
 ויישומן הסיעוד

פעולה שיתופי
התומכים

האחות בעבודת

 מקצועית אוטונומיה
וסמכויות

ממקסם אישי אופק פיתוח



mun־ 
הבריאות

יזתר בריאים לוו״ס

המטרה להשגת קריטיים רכיבים
טיפול מתאר בכל האחות של התפקודי הפוטנציאל מקסום

התפקיד מנעד
Scope of Practice

 לתפקיד בהתאמה
 הכשרתהל , האחות

הטיפול ולמתאר

 הכשרה
 ממוקדת
 מותאמת
סמכויות

 מדיניות
מכוונת

 אישית אחריות
 תפיסת מיקוד

 של התפקיד
 במיצוי האחות

הפוטנציאל



הרגולטור - הסיעוד מנהל
 מערך

ההכשרה
ההעסקה מערך

הציבור בריאותקהילהאשפוז



בריאותה /ערדמ

הסיעוד מינהל חוזר «

1W11 ׳:to מוזר
ללכוד:

ההולם ככתי עודהסי מנהלות
הלמו !קוזילז/סלאות עודהסי מוהלות

והקהילה וגוזאט ה יתנ^וןלה^תט המנקק-> &ל»צ>!פמה >יש«;

ר??:
 כמקלל לואההתח ורעותבמו החיים בתוחלת העליה עם ודדותמתמ ובעולם ובארץ כייאות מעתות

 ולוגיות,טכנב שיפורל עלם אוו !ולו, כל כעד האתיות כמספר חללז מתבלט ם כי משא עט דותתמודלה

 מתקדמות והתמחחות אקדמית ועיתמקצ שרההכ כעלות חיות הא יעורבש ועלה הטיפול באיכות יפורש

 הילה.וכק ה™! מערךכ האחות של קודיהתפ וטנציאלהפ מיצוי כ צורךה על עותמסל עותהשפ אלה לכל

 לישם יש קצוע,כמ אחיות שימורו צוןהר שביעות ולשיפור חיות בא המחסור לאור מ ציםממלי מחקלם

 על כשרו.הו אליהן ויותיהןמכס וןמנוו נולוזוחןאתי צוימ שאטיות להבטיח מות על רטגיותואסט מלחות

 ולהמשיך מולהןל כמהלך שונרכש צועיותמק כולותוי נויותמיומ לשולט, של מלא צוימי לאפשר יש פן,

 ות מכני ס ת א היבלהר דמאית,אק ם ול מ ולי ת ועיומקצ ת רוהכש ת מצעו כא חיות א ה של הידע ת א עציםולה

 כל על ות הכלא ערכתכמ פלט טו כמ ל פ בטי וכילות מ ו ת מרכזיו ות, שו ת1 שותם להיות להן שר פ ולא היות הא

ווניה.ג

וה:התו תתרת

 מערךהאחותכ יליל התפקולנציאלהפוט מלוא מיצוי של והטמעה לישום מחייכת תשתית הסחות

קהילה.וה אשפוזה

וקהילה. שפוזא וסדותמ שווים,וויהבולאותהכאת הסיעוד מנהלות שום:אתלותל״



 משרד
הבריאות
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מל:וב ™מוז מונדדת עיתבו לק >המ11תו1« וב
בל ושליטה יכולת ל -קיו לוטש
ליות גיליל תפיסת - העצלה
ריותואח ללבות החלטות, -קבלת ״מול

ליניתוק ועיתמקצ איבש לעונת - הערכה

ועי.מקצה התפקיד ת t! בצעל גלתלסו מהי!נ חות הזו מל עצלית העיבה למלעה ת עצמי ת עילו י נ

:ניביללר שלושהל תייהלל ולותהז מל ודהתפק ולנביאלהפ ליצל

 חריותהא פקידל,הת לווה או היקף ■ Nursing Scope of Practice התפקיד קף()הי ועדל י
 לוי ני לידי וראית שלהן מאותובהר שוריהן□כי קבלות,מ היות שא כלהבהמ הנכלליכו קציותשפונ

חוקית כהינהה צעלב שאיותר היות שא דורותופרוצ תפקידה פעולש,ב
NmsiigUtilization האחות נwל יצולנ >
Nursing Actualization האחות מלמאבלילו י

.Aroke, E.N. (2014). Full Kuduk P:-t=!Etial: A CmK^t Clarificstkn Periodical:. 5k
Fsta 4P, .¥«. 4 Qc'atarZksiiiJsr. 2;3-2"־.

סיחתל™:

 לואמ יצלל מל הללעהו מוט יי תהליה לפניית עודהסי נחלשה נקוב מתלבש יצירת .1

החב הזז מל ודינציאקהתפקהפוט

 חות הזז מל קודהתפ זזל לובי הפו בליבוי ל פעדחשל דניםאיתורצ לצורך קייס לצב וי ליס נ
לתפקיד. ועד לל בהתזזק
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O ®״W האחות של התפקודי הפוטנציאל מיצוי
: ההנחיה מטרות

 והטמעה יישום תהליכי לבניית הסיעוד הנהלות בקרב מחויבות יצירת .1
האחות. של התפקודי הפוטנציאל מלוא מיצוי של

 הפוטנציאל במיצוי פערים וזיהוי צרכים איתור לצורך קיים מצב מיפוי .2
התפקיד. למנעד בהתאם האחות של התפקודי

 הפוטנציאל למיצוי חסמים עכבים/מ וגורמים מקדמים גורמים זיהוי .3
האחות. של התפקודי

 הפוטנציאל במיצוי הפערים לצמצום מוסדית ערבותהת תכנית בניית .4
האחות. של התפקודי

 מיצוי יישום של מוסדית ובדיקה לבחינה ומשוב בקרה תהליכי הסדרת .5
האחות. של התפקודי הפוטנציאל

 וריענון עדכון קצועית,מ כשירות על לשמירה ארגונית תשתית הבניית .6
 האחות של הסמכותו האחריות הפעילות, לתחומי בהתאם ידע

השונים. במתארים



 הפעולות ריכוז
 וחריגות סיעוד
 לעת מעת שנוספו

 המקצועי העיסוק לליבת
המוסמכת האחות של

 מקצועיות להנחיות המחלקה
 סיעודה מינהל
בריאותה משרד

2018 מאי ל מעודכן

 אינטרנטית חוברת
 הסיעוד מנהל באתר

 הפעולות כל את שמאגדת
 וחריגות סיעוד
 מוסמכות לאחיות
 לתחומים בחלוקה
2018 מאי



, לסיכום
 ולאפשר האחיות על הארגוניות המגבלות כל הסרת למען לפעול יש

 והמשך מקצועיות ויכולות ומנויותמי כישורים, של מלא מיצוי
 להיות להן ולאפשר מכויותיהןס הרחבת , האחיות של הידע העצמת
 במערכת במטופלים בטיפול ומובילות מרכזיות שוות, שותפות

. גווניה כל על הבריאות
 בציבור מיתוגו את לשפר עשוי הסיעוד מקצוע גבולות הרחבת
. יותר וממגנטי לאטרקטיבי ולהפכו
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