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אסמכתא11896709 :

הנחיות ליישום חוזר מינהל הסיעוד מס' 79
"אחות מומחית בטיפול תומך" מיום 18.5.2009
הליך להכרה ב"אבות מקצוע" כמומחיות לפי הוראת מעבר בצו בריאות העם )קביעת
מומחיות מוכרת בתחום הטיפול התומך( ,התשס"ט 2009 -סעיף 6
א .התנאים להכרה:
א1.

תעודת תואר ראשון או שני בסיעוד ממוסד המוכר ע"י המל"ג ,או לבוגרי חו"ל תואר המוכר ע"י
הוועדה להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך.

א2.

תעודת בוגר השתלמות מוכרת באונקולוגיה

א3.

נסיון קליני בטיפול ישיר בטיפול תומך בחמש שנים אחרונות לפחות

ב .הגשת בקשה:
 .1יש להגיש את המסמכים הבאים:
 oהעתק תעודה נאמן למקור של תואר ראשון או שני בסיעוד.
 oתעודה תעודה נאמן למקור של בוגר השתלמות מוכרת באונקולוגיה.
 oאישורים על ניסיון קליני.
 יש להגיש אישורי המעסיק מכל מקומות העבודה בתחום ,בציון תקופות עבודה ,חלקיות משרה,
מחלקה ותפקיד.
 .2קורות חיים:


יש לצרף תעודות ,אישורים ,תוכניות לימודים ומסמכים המעידים על פעילות מקצועית וכל
הכתוב בקורות החיים.

 .3הבקשה תוגש למינהל הסיעוד ,המחלקה לפיתוח מקצועי )תחום מומחיות( ,משרד הבריאות,
רח' בן טבאי  ,2ירושלים.
 .4ניתן להגיש בקשה להכרה ב"אבות מקצוע" כמומחית עד לתאריך 31.12.2009
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ג .בדיקת הבקשה:
בתוקף תפקידה ,עפ"י הצו ,תבחן ועדת ההתמחות )או האחות הראשית שסמכות הועדה מואצלת לה עד
אוקטובר  ,(2009את זכאותו/ה של המועמד/ת להכרה במעמד מומחית.
בסמכות הועדה לקבל ,לדחות או לבקש הבהרות ככל שידרש ממגיש/ת הבקשה.
ד .אישור הבקשה:
למי שאושרה בקשתו/ה יהיה/תהיה זכאי/ת לתואר "אחות מומחית בתחום הטיפול התומך" ותרשם במדור
"מומחית בטיפול תומך".

בקשה להתקבל לתוכנית התמחות:
א .אחות מומחית מלווה:
תנאי מקדים להתקבל לתוכנית התמחות הוא ,אישור של מומחית בטיפול תומך על הנחיה וליווי בתהליך
ההתמחות.
אבות מקצוע שהוכרו כמומחיות ,ישמשו בשלב ראשון כמומחיות מלוות לאחיות מתמחות במסלול ההתמחות
כמפורט בסעיד  3לצו.
ב .הגשת בקשה להתקבל לתוכנית התמחות:
בקשה לאישור התמחות ,ניתן יהיה להגיש מתאריך  ,1.1.2010וזאת לאחר שיושלם הליך הכרה במומחיות מקרב
"אבות המקצוע" ,אשר ישמשו כ"אחות מומחית מלווה".
ג .פרסום ההנחיות:
הנחיות להגשת בקשה לאישור התמחות ,יפורסמו באתר מינהל הסיעוד באינטרנט שכתובתו:

www.health.gov.il/nursing
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