בית הספר למדעי הסיעוד
תכנית לימודים לתואר בוגר בסיעוד

50913 Mount Carmel, Haifa | 31905הר הכרמל ,חיפה
יחידה קלינית
תקנות התנסויות קליניות

 .1ההתנסויות הקליניות מחייבת נוכחות מלאה ( )111%וזאת על פי הנחיות מפורשות של
משרד הבריאות .בתום שנה ד' ללימודי הסטודנט בתוכנית ,יישלח למשרד הבריאות דיווח
על מילוי חובות ההתנסויות הקליניות של כל סטודנט כאמור .ללא מילוי כל חובות
ההתנסויות הקליניות ,משרד הבריאות לא יאשר השתתפות במבחן הרישוי הממשלתי.
 .2השתתפות הסטודנט בהתנסויות הקליניות מחייבת עמידה בכול תנאי הקדם לרבות
קורסים עיוניים ,רישום תקין לקורסים ,הגשת כול המסמכים הרלוונטיים בהתאם לדרישה
של ביה"ס למדעי הסיעוד ומרכזים רפואיים.
 .3על פי נוהל משרד הבריאות "חיסון תלמידי מקצועות הבריאות" ,השתתפות הסטודנט
בהתנסויות קליניות מותנית בהצגת דיווח על השלמת כל חובות החיסון ,חתום ע"י האחות
האפידמיולוגית של משרד הבריאות .את הדיווח יש למסור למרכזת ההתנסויות הקליניות.
 .4יום התנסויות קליניות הינו בן  8שעות במשמרת אחת ליממה בלבד -בוקר ,ערב או לילה
סטודנט לא יקצר את שעות ההתנסויות הקליניות שלו על מנת להגיע בזמן למקום עבודתו
או כול סיבה אחרת באשר היא.
 .5סטודנט שלא יתחיל בהתנסות קלינית במועד שנקבע לו ,מסיבה שאינה מצוינת בתקנון
לימודים של התכנית בסיעוד במכללה יחויב בתשלום מלוא שכר הלימוד לקורס.
 .6סטודנט שייעדר מיום התנסות יהיה חייב לתאם עם המדריך במחלקה שבה הוא מתנסה,
מועד להשלמת החסר ,עד תום תקופת ההתנסות המתוכננת .לא ניתן להאריך את
תקופת ההתנסות מעבר לזמן שהוגדר מראש .כול שינוי מסוג זה מחייב את באישורה של
רכזת התנסויות קליניות ומלווה קלינית .סטודנט שלא יפעל בהתאם לנוהל ,לא יוכל
להשלים את ההתנסות ולקבל ציון עובר.
 .7סטודנט שייכשל או לא ישלים את אחת מההתנסויות הקליניות יהיה חייב לחזור על כול
ההתנסות הקלינית במועד הקרוב ביותר בו היא מתקיימת טרם תחילת התנסות בתחום
אחר.
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 .8במהלך ההתנסויות הקליניות יש להקפיד על הופעה חיצונית מסודרת ונקיה ,מדים
תקניים (מכנסיים כחולים וחולצה לבנה) או בהתאם להנחיות ספציפיות של ארגוני
הבריאות בהם נערכת ההתנסות ,תג זיהוי שמי ,נעליים סגורות לבנות או כהות.
הסטודנט מחויב לנהלים ולהנחיות של ארגון הבריאות בו הוא מתנסה (לרבות הנחיות
מחייבות לגבי לבוש והתמגנות).
 .9סטודנט המתנסה במחלקה מסוימת בבית החולים ,לא יעבוד באותה מחלקה גם כ"כוח
עזר" ,אלא רק לאחר סיום תקופת ההתנסויות הקליניות .הסטודנט נדרש לדווח ליחידה
ללימודים קליניים על קרובי משפחה מקרבה ראשונה )הורים  /אחים( העובדים במוסדות
רפואיים .סטודנט לא יוכל להתנסות במוסד רפואי בו עובדים בני משפחתו מקרבה
הראשונה בתפקידים מקבילים או בכירים.
 .11על סטודנט שארע לו אירוע חריג במהלך ההתנסות ,כמו דקירה ממחט ,חשיפה
לחומר רעיל או פגיעה פיזית כתוצאה מנפילה ,למלא טופס "תיעוד אירוע בהתנסות
הקלינית" באתר המכללה (קישור יצורף בהמשך) לא יאוחר מיום ממועד האירוע.

 .11בכל מקרה של חשיפה למטופל עם מחלה מדבקת במהלך הלימודים בהתנסויות
הקליניות ,על הסטודנט לדווח לאחות אפידמיולוגית או אחות פרסונל בבית החולים/מרפאה
בה הוא מתנסה ,ולמלווה ומרכזת היחידה הקלינית בביה"ס למדעי הסיעוד.
 .12סטודנט שמתחיל את ההתנסויות הקליניות בתום שנה לפחות ממועד סיום הלימודים
התאורטיים בתחום רלוונטי להתנסות הקלינית ,יידרש לעמוד בהצלחה במבדק ריענון
ידע (במועד אחד בלבד) בציון  61לפחות בתחומים שלמד כתנאי להתחלת ההתנסויות
הקליניות .סטודנט שלא ישיג ציון  61לפחות בבחינת אומדן הידע יידרש ללמוד את
הקורס התיאורטי בתחום הרלבנטי להתנסות ולעמוד בכול חובות הקורס טרם תחילת
ההתנסות.
 .13על הסטודנט ליידע את מרכזת ההתנסויות הקליניות ,בתחילת השנה האקדמית ו/או
בכל עת במהלך הלימודים ,על קושי או מגבלה רפואית ,לרבות היריון ,שיש להם השלכות
לגבי השיבוץ בהתנסויות הקליניות .מידע זה הכרחי כדי לאפשר את ההתנסויות הקליניות
בכל שנות הלימוד .במקרה של מחלה ,קושי או מגבלה אקוטית אשר עלולים להשפיע על
השתתפות הסטודנט בהתנסויות הקליניות ,עליו להודיע על כך לאלתר למרכזת
ההתנסויות הקליניות בצרוף אישורים רפואיים רלוונטיים.

כללי משמעת
 .1ההחלטות האקדמיות והמקצועיות בכל הקשור לסטודנטים במהלך ההתנסויות
הקליניות ,תתקבלנה על סמך הישגיו האקדמיים של הסטודנט ,התנהגותו המקצועית
והאישית כפי שהם באים לידי ביטוי בהערכות המתבצעות על ידי המדריך במוסדות
הבריאות ,סגל בית הספר למדעי הסיעוד ומבדקי הידע.
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 .2המכללה תהיה רשאית להביא בפני ועדה רפואית של המכללה או של משרד הבריאות
את עניינו של כל סטודנט שהצהיר טרם ההתנסויות הקליניות או במהלכה על קושי או
מגבלה רפואית ,או שהועלה חשד להתנהגות שחורגת מנורמות מקובלות של אנשי
מקצוע ,שעלולה להוות קושי בעמידה בהתנסויות קליניות.
 .3בשעות ההתנסויות הקליניות מעמד הסטודנט הוא של "תלמיד בהשתלמות מקצועית"
והוא אינו מוגדר כסגל בית החולים או המרפאה ,גם אם הוא עובד באותו מוסד ככוח
עזר ,מחוץ למסגרת הלימודים .ככזה חלים עליו הן כללי המשמעת והדין של המרכז
הרפואי בו הוא משתלם ו תקנון משמעת – סטודנטים של המכללה.
 .4חובות תקנון משמעת סטודנטים חלות גם על סטודנט בהתנסויות קליניות הנעשית מחוץ
לכותלי המכללה.
 .5התנהגות בלתי נאותה או פעולה חריגה של סטודנט במהלך ההתנסות כלפי
המדרכים ,צוות ביה"ח ,צוות יחידה הקלינית -תהווה בסיס להגשת תלונה משמעתית
נגדו.
 .6שמירת סודיות רפואית – סטודנט לסיעוד יקפיד הקפדה יתרה על שמירת סודיות
רפואית במסגרת ההתנסות הקלינית  -אין להקליט ,לשוחח במעלית או במקום ציבורי
או להעביר מידע על מטופלים או בני משפחתם .על הסטודנט לנקוט בכל האמצעים
הנדרשים כדי להקפיד על נושא זה.
 .7התנהגות סטודנט שלא בהתאם לכללי התקנות וכללי משמעת תהווה בסיס להגשת
תלונה משמעתית נגדו.
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