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 י"ג בטבת, התשפ"א
28/12/2020 

 494617420122: אסמכתא
 )במענה נא ציינו אסמכתא(

 לכבוד
 מנהלי בתי החולים

 מנהלים רפואיים קופות חולים
 אחיות ראשיות בתי החולים

 אחיות ראשיות קופות החולים
 

 שלום רב,

 הנדון: הנחייה אד הוק מתן חיסוני קורונה

 על ידי סטודנטים לסיעוד ולרפואה המועסקים בשכר באשפוז ובקהילה

 

 :כללי .1

ישולבו סטודנטים מסגרת מבצע החיסונים הלאומי של מדינת ישראל במלחמה בנגיף הקורונה, ב

 במתן חיסוני קורונה.  ,בשכר, באשפוז ובקהילהבעבודה לסיעוד ולרפואה 

 

 : מטרה .2

בשכר, במתן חיסוני בעבודה הגדרת המתווה והקריטריונים לשילוב סטודנטים לסיעוד ולרפואה 

 קורונה באשפוז ובקהילה. 

 

 :הגדרות .3

 – 1.1.21 וני קורונה בלבד ולפרק הזמן שביןהנחייה זו תקפה לצורך מתן חיס -תוקף ההנחיה  .א

30.6.21 . 

סטודנט בתוכנית לימודים להכשרת אחיות מוסמכות,  אשר סיים בהצלחה  - טודנט לסיעודס .ב

את הלימודים העיוניים וההתנסויות הקליניות של חטיבת סיעוד המבוגר, וכן למד את נושא 

אקדמית הכוונה היא לסטודנט בשנה ג'/ד' מתן חיסונים בחטיבת הקהילה )לפיכך, בתכנית 

 י תעודה/הסבת אקדמאים לסטודנט בשנה ב'/ג', בהתאמה(.  ובתכנית ללימוד
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 בארץ בשנים הקליניות.לימודי רפואה סטודנט לרפואה הלומד  -טודנט לרפואה ס .ג

סטודנט המועסק ישירות על ידי קופת  -סטודנט לסיעוד או לרפואה המועסק בשכר  .ד

ן חיסון לקורונה ומבוטח על ידם ומבצע את כלל הפעולות הכרוכות במת, חולים/בית חולים

 . טים לרפואה בפיקוח ובקרה של רופאבפיקוח ובקרה של אחות מוסמכת ולגבי סטודנ

הינו מתאר למתן חיסונים שנקבע על ידי קופת החולים/בית החולים  - מתאר מתן החיסון .ה

 ביתו של המטופל.חל על ואינו 

טרום המחייבת את הכשרת הסטודנטים תכנית המפורטת בהנחיה זו,  - תכנית הכשרה .ו

 העסקתם במתן חיסוני הקורונה. 

 

 :הכשרה נדרשת .4

 - ההדרכה תתבצע ע"י קופות החולים /בתי החולים בשני שלבים

 

הדרכה  עיונית ומעשית הכוללת את הנושאים המפורטים מטה. ההדרכה זו מהווה  – שלב ראשון

הסטודנטים בשכר באתרי החיסונים. תכנית ההדרכה תעודכן בהתאמה לסוגי  להעסקת תנאי

 .יעו לקופות וכל מידע רלוונטי אחרהחיסונים שיג

 

    - תכני ההדרכה

 הגישה הטיפולית למצבי אנפילקסיס.  (1

 מידע אודות חיסוני הקורונה. (2

 עיקרי תדריך חיסוני הקורונה. (3

 ביצוע הפעולה במתן חיסון קורונה.שלבי  (4

 עוד ברשומה הממוחשבת.תי (5

 

 ע"י אחות מוסמכת הכוללת בין היתר את כל הבאים:באתר החיסונים הכשרה מעשית  – שלב שני

 אוריינטציה לאתר ולעמדת החיסונים.  (1

 הכרת נהלי העבודה ומערכות המידע. (2

 תרגול מעשי של שלבי פעולת החיסון השונים, לרבות רישום ודיווח. (3
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 : אחריות המעסיק .5

הסטודנטים יפעלו במתחמי חיסון ייעודיים שיופעלו ע"י הקופות/בתי  - פיקוח ובקרה .א

החולים, בפיקוח והשגחה מקצועית של אחות מוסמכת מטעם קופ"ח /בית החולים. ככל 

/בית החולים אולם  מקופת החוליםשמדובר בסטודנטים לרפואה יש צורך בפיקוח של רופא 

ניתן שבמתחמי החיסון עצמם הפיקוח הישיר יעשה על ידי אחות מוסמכת כידו הארוכה של 

 הרופא. 
 

 

 בברכה,         

                                 
 עזרא                                                   ד"ר שושי גולדברג ורדד"ר      

 אחות ראשית ארצית                                              ראש חטיבת הרפואה
 וראשת מינהל הסיעוד                                                                        

 

 
 העתקים:

 שר הבריאות –חה"כ יולי )יואל( אדלשטיין 
 המנהל הכללי –פרופ' חזי לוי 

 המשנה למנהל הכללי –פרופ' איתמר גרוטו 
 סמנכ"ל בכיר לאיכות ובטיחות  –פרופ' ירון ניב 

 קורונה, משל"ט קורונה ממונה תכנית –פרופ' נחמן אש 
 ראש שירותי בריאות הציבור –ד"ר שרון אלרעי פרייס 

 ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים – דודו דגןד"ר 
 מנהל רפואי חטיבת בתי החולים –ד"ר רם שגיא 

 מנהל האגף לרישוי מקצועות רפואיים –פרופ' שאול יציב 
 היועץ המשפטי –עו"ד אורי שוורץ 

 ראש אגף רפואה קהילתית –ד"ר הדר אלעד 
 ראש אגף רפואה כללית  –ד"ר סיגל ליברנט טאוב 

 לשכה משפטית –עו"ד אביטל אגמון ברקוביץ 
 חברי הנהלה מורחבת
 מנכ"לי קופות חולים

 סמנכ"לית וראש חטיבת בתי החולים, שירותי בריאות כללית –ויינשטיין ד"ר אורלי 
 חטיבת בתי החולים, שירותי בריאות כללית  ,ראש אגף רפואה – אבינעם פירוגובסקיד"ר 

 דיקני בתי הספר לרפואה
 מנהלות בתי הספר לסיעוד 

 ראשי החוג לסיעוד באוניברסיטאות ובמכללות 
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