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תקציר 

 בעברית

, ההתנסות הקלינית מאפשרת יישום ידע קליני וחשיבה קריטית בניהול הטיפול   בחולים ובני משפחותיהם 

 .במסגרות טיפוליות שונות

זאת , מדריכה קלינית\במהלך ההתנסות הסטודנטים ירכשו מיומנויות טיפול בסיסיות ומתקדמות בפיקוח מדריך 

 .מוסכמים ברמת שליטה המותאמת לכל שלב לימודי סטנדרטים ונהלים,בהתבסס על עקרונות 

תקציר 

 באנגלית

This is the first part of the clinical experience in the Internal medicine and surgical ward. In 
this course the student will be exposed to issues that arise during the clinical learning 
experience. The student will explore basic and advanced nursing care based upon knowledge 
drove from science, evidence based practice, law and humanistic.  

דרישות 

 קדם

  (סימולציה ותרגול)מיומנויות קליניות 

  2מדעי הרפואה והסיעוד  

 מילוי כל הדרישות המנהלתיות על פי תקנון המכללה. 

 התנסויות בפנימית וכירורגיה 

 מטרות

ותפוקות 

 ההתנסות 

 

ובני משפחותיהם  ילדים בבעיות בריאות של (במידת האפשר) במהלך ההתנסות הסטודנט יאבחן ויתערב
ידה עצמית בהנחיית ויפתח מיומנויות של חשיבה קלינית וחשיבה קריטית באמצעות למידה שיתופית ולמ

 :המדריך הקליני
 נפשיות ושל גדילה והתפתחות ,גופניות , סיעודיות יזהה בעיות .1
 סיעודייםיבצע התערבויות סיעודיות על פי סדרי עדיפויות של תכנים  .2
 שמבצעייתן רציונאל קליני להתערבויות הטיפוליות  .3
 יטפל ויעריך את הטיפול בילדים במצבים קליניים שונים, יתכנן .4
 טפל בהתאם לנהלים והנחיות מקצועיות בצורה אחראית ובטיחותיתי .5
 מהלך מחלה ואחר , טיפול תרופתי, אבחנות, מפטומיםיס, ייצור הקשרים מרכזיים בין סימנים .6
 יאפיין את הרצף הטיפולי .7
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 יכיר אבחנות מבדלות ויבין תהליך בירור אבחנה מבדלת .8
 יבין את מהלך הטיפול בשירותי בריאות מגוונים .9

 ייצור קשר טיפולי משמעותי למרות חסמים בתקשורת .11
  במידת האפשר בהתאם לנהלים ופרקטיקות מקובלות והוריהם יתמוך וידריך ילדים .11
 לומדיםילמד באופן יעיל בקבוצת  .12

דרישות 

 התנסותה

 

 על פי תקנות ההתנסות הקלינית  –התנהלות בהתנסות  .1

 הפנמתו והפגנת השינויים הנדרשים, ה/קבלת משוב מהמדריך .2

 השתתפות פעילה בדיונים ובהצגת הנושאים  .3

 מילוי טפסי הערכה על המדריך הקליני ועל השדה הקליני .4

 :מטלות לימודיות .5

   פעילויות הלמידהפעילויות למידה מקובץ  2הגשת 

 סימולציות מקוונות 

 הרכב הציון 

 

 (61ציון עובר ) מהציון  21%  - השתתפות בסימולציות .1

 (71ציון עובר )  מהציון 81%  –ציון ההתנסות הקלינית  .2

 71ציון עובר בקורס 

 קבלת ציון בקורס מותנית במילוי דרישות ההתנסות .3

 סטודנט שהחסיר ימים בהתנסות חייב להשלים אותם בתיאום עם המדריכה  – חובה 111% נוכחות

 המשיך להתנסות הבאהסיים את ההתנסות וללא יוכל ל,  יגיש את כל הטפסים בזמן/ סטודנט שלא ימלא 

מבנה 

 התנסותה

 

 הילדבתחום סיעוד  מרפאות ומכונים, ההתנסות במחלקות בבתי חולים 

 סימולציות מקוונותההתנסות הקלינית תלווה ב  

  ישתתפו ויצפו בפעילויות מקצועיות שונותהסטודנטים יתלוו לאנשי צוות 

 באחריות  -יערך מפגש קליני לעיבוד תכנים קליניים ותהליכי עבודה , במידת האפשר –שבוע ל אחת

 המדריך הקליני

תכנים 

שילמדו 

במהלך 

ההתנסות 

 בילדים

 

  ילדים תכנים ייחודיים
מאזן נוזלים  ,אלימות, משקל, נשימה ,כאב, הכרה ,סטורציה+סימנים חיוניים  :פיזייםאומדנים 

 דימום, תזונה ,גדילה והתפתחות ואלקטרוליטים

אומדנים לא 
 :פיזיים

 אלימות, ילד-קשר אם, היענות לטיפול, צרכי הדרכה של הילד ומשפחתו

מאפיינים טיפוליים 
 ייחודיים

 גרייה, עם מוסדות חינוך ובריאות בקהילה משחק, יצירת קשר עם ילדים והורים

 דבטיחות העוב, מניעת זיהומים :טיפול מניעתי
הדרכה לטיפול , הדרכה מכוונת לעצמאות, הדרכת הורים, הדרכה מותאמת לגיל הילד הדרכה

  עצמי
התמודדות עם 

 משבר
 מצוקה משפחתית, שינוי בהרגלי חיים, משבר האשפוז

 מתן טיפול תרופתי, חלוקת תרופות, טיפול בצנטרים ונקזים, חבישות טיפול ישיר
  טיפול במצבים אקוטיים וכרוניים
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, מהדורה בעברית .מדריך דיוויס למיומנויות קליניות סיעודיות(. 2117. )'ג. ב, ומיקר. 'ז, רוהאדס .4
 . ישראל, מ"הוצאת ידע ספרות אקדמית בע(. 2119. )מ, ויצחקי. ח, עריכה מדעית שצמן

 
עריכה מדעית , מהדורה בעברית. נוזלים ואלקטרוליטים בגוף האדם(. 2111. )מ, ה נרי-גרבאומבר .5

 . ישראל, מ"הוצאת ידע ספרות אקדמית בע(. 2111. )וגולולובוב א. מוזס ו

 

 נהלים והנחיות שמהווים בסיס חוקי ללמידה בהתנסות, חוק אתיקה

  2111הקוד האתי לאחיות ולאחים בישראל 

 חוק זכויות הילד 

  1996 –ו "תשנ, חוק זכויות החולה 

 1962 –ב "תשכ, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות 

 1997 –ז "תשל, חוק העונשין 

 1996 -ו  "ס בקטינים התשנ=חוק לגילוי נגיפי איידז 

  1999-ס"התש, תקנות הסמים המסוכנים בבתי חולים 

  1975 –ו "תשל( הודעה על חשד לאלימות)תקנות בריאות העם 

  1996פברואר , מנהל הסיעוד -הנחיות לביצוע פעולות חריגותקובץ 

 חוזרי מנהל הסיעוד ועדכונים בנושאים של הנחיות מקצועיות 

 נוהל מתן דם

 

 

 לתשומת לבכם

כל פעולה חודרנית והפעלת מכשור רפואי יש לבצע אך ורק בנוכחות 

 .המדריכה הקלינית

המדריכה ובהנחייתה יש לבצע הכנת תרופות וחלוקת תרופות בנוכחות 

 .בלבד

 . ניוד מטופל יעשה בנוכחות המדריכה או בהנחייתה

 .ה של הסטודנט על המטופל הינה אחריות אישית/אחריותו

אין לעזוב את המחלקה ללא יידוע המדריכה הקלינית והאחות האחראית על 

 ! החדר וללא מתן דיווח יומי רפואי סיעודי

 טעותקרתה  או, מנוהל סטייה כל ,כל מצב של כמעט טעות : חריג אירוע

לאחראית בבית החולים , יש לדווח מיידית למדריך  -בטיפול במטופל 

 .ולמתאמת הלימודים הקליניים במכללה בטופס לתיאור אירוע חריג


