
 מספר הבהרות  – 9.5.18 –מפגש סמינריון הפקולטה למדעי הבריאות 

 

 בוקר טוב לכולם, 

בהמשך למפגש סמינריון הפקולטה אתמול, ד"ר רייכר ביקשה להעביר לעיונכם מספר נקודות שלא 

 :מודגשות נקודות חשובות אלו להלןסוכמו כנדרש בהרצאתה. 

 

 או שני תואר) אקדמית הכשרה בעלת מוסמכת אחות היא( Nurse Practitioner, NP) מומחית אחות

 קלינית ויכולת, מורכבים החלטה כישורי בעלת, מוגדר מומחיות בתחום הכשרה ובעלת(, שלישי

 תלוית אלא, המדינות בכל אחידה הגדרת הסמכות המוקנית לאחות המומחית אינה. מותאמת

מרשמים ויש מדינות  לרישום לרבות ,עצמאות מלאה מומחית לאחות בהן מדינות יש, למשל. רגולציה

 .ובקנדה ב"בארה רחבות יותר ההגדרות. בהן הסמכות מוגבלת

 אדם בכח הצורך בשל בעיקר, הקודמת המאה של 50-60-ה בשנות החל המקצוע מיסוד ב"בארה

 האחות מעמד בביסוס תמכו 90-וה 80-ה בשנות תועלת-עלות מחקרי. ראשונית ברפואה רפואי

ההיתר לגבות שכר ישיר מהמטופל ניתן  הסדרי חקיקה.הקמת איגודים מקצועיים והמומחית, לרבות 

 במספר הדרך אורך לכל מטפלת המומחית האחות כיום, בקנדה(. קלינטון חוק) 90-ה שנות בסוף

 המומחיות לאחיות. מרשמים ולרשום לפרשן, בדיקות להזמין, לאבחן סמכות לה יש. מוגדרים מצבים

וההתפתחות לתתי תחומים נעשית מבוגרים , ילדים, ראשונית רפואה: מקצועיים תחומים שלושה יש

 של גבוהה זמינות מאפשרת המומחיות האחיות של הפעילות השנים לאורך .עצמאית ועל פי הצורך

 על מעיד המחקר. ראשונית ברפואה עובדות מרביתן, ב"בארה. ויעיל איכותי ושירות רפואה שירותי

 .לרופא זהות בהשוואה הטיפול תוצאות ושל, מטופלים רצון שביעות של גבוהים מדדים

 האחות של התפקיד הוסדר ראשית. 2010מיסוד תפקידה של האחות המומחית חל בשנת , בארץ

ודרישה לתת מענה לחולים בעקבות מחסור ברופאים  בהמשך(. פליאטיבי) תומך בטיפול המומחית

 בארץ, תפקיד רמות בחינתמ. וכירורגיה יםפג, גריאטריה כמו נוספים התמחות עלה הצורך בתחומי

 הגדרה ישנה כן. מומחיות ואחיות, בסיסית-על הכשרה  בעלות מוסמכות אחיות, מוסמכות אחיות ישנן

 .מעשית אחות של

אלא .) העם בריאות בתקנות מופיעהשל האחות המוסמכת, על שאינה  scope of practice -ה הגדרת

 פעולות ביצוע, אבחון, בחולים טיפול כוללת ההגדרה בתיאור התפקיד בנציבות שירות המדינה( 

. הדרכה והכשרת מטופלים ומשפחות.ו רפואי מיכשור הפעלת, סיעודי טיפול ניהול, חיים מצילות

תפקידה של האחות המומחית נשען על תיאור זה לרבות הסמכויות שניתנו לה לאבחן ולטפל ל

 גיבוש, חוקית הסדרה, מדיניות קביעת כמו שונים תהליכים נדרשים התחום פיתוחהתקנות. ב מתוקף

 תהליכי גיבוש, הכשרה תכניות פיתוח, ואישורן סמכויות גיבוש, המקצועי האיגוד עם הסכמות

העיקריות שעדיין  המגבלות אחת. רופא בפיקוח המומחית האחות עובדת בארץ כרגע. ועוד, הטמעה

 האחות של הטעמת התחום באופן אפקטיבי המונע דבר לתחילת טיפול. מרשמים רישום אהיקיימות 

 .בקהילה המומחית

 

 בתודה לד"ר רייכר על ההבהרות, 

 ובברכת יום טוב

 מיכל איכט 


