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 :שעת קבלה
לפי תיאום  – ינפווא

  מראש

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. This clinical experience is observational. 

דרישות 

 קדם

  (סימולציה ותרגול)מיומנויות קליניות 

 בריאות הציבור והקהילה 

 פרמקולוגיה 

 מילוי כל הדרישות המנהלתיות על פי תקנון המכללה. 

 מטרות

ותפוקות 

 ההתנסות 

 

ובני משפחותיהם ויפתח מיומנויות של  בקהילה בריאות של מטופליםבמהלך ההתנסות הסטודנט יאבחן בעיות 
בהתאם ) ידה עצמית בהנחיית המדריך הקליניחשיבה קלינית וחשיבה קריטית באמצעות למידה שיתופית ולמ

הענקת טיפול )או טיפולית תצפיתית יכולה להיות ההתנסות . (לאפשרויות רלוונטיות במקום ההתנסות
 :(למטופלים

 

, שירותי הבריאות בהם ומשאבי, מאפייני האוכלוסייה: תיקהיל את היסודות של תהליכי אבחוןיכיר  .0
 .הקהילה מצב בריאותסטנדרטים לקביעת 

 "מתפרצות"יטפל טיפול ראשוני במטופלים הבאים עם בעיות דחופות או  .6
 . יכיר בדיקות סקר ואיתור הנערכות לבריאים ולחולים כרוניים .0
 בבדיקות סקריבצע אומדנים ויסייע  .4
 .או שניוניים או במרפאות מומחים יכיר את תפקידי האחות בשירותי בריאות ראשוניים .5
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 .יכיר התערבויות ייחודיות למניעת אשפוזים חוזרים .2
 קבוצות גיל שונות ובמסגרת המשפחהב, לקוחות בשירותי מנע ומרפא בקהילהממוקד יצפה בטיפול  .2

 .ובטיפול רגיש תרבותי
 .משותפות של צוות רב מקצועייצפה בפעילויות  .2
 .ישתתף בביקורי בית .5

 .וטיפול ראשוני במצבי חירום בקהילה' בתהליך טריאזוישתתף  יצפה .01
 

דרישות 

 התנסותה

 

 :התנהלות בהתנסות .1

 רפאתיתיינתן שחרור מיום פעילות מ לא. הגעה בזמן, מלאה: נוכחות 

 הופעה במדים ובהתאם לקוד הלבוש של הארגון בו מתנסים 

 ובהתאם לנהלים והקוד האתי התנהגות מקצועית הפגנת 

 הפנמתו והפגנת השינויים הנדרשים, ה/קבלת משוב מהמדריך 

  השתתפות פעילה בדיונים ובהצגת הנושאים 

 :מטלות לימודיות .2

   פעילויות למידה מקובץ פעילויות הלמידה 2הגשת 

 סימולציות מקוונות 

  (1נספח )השתתפות בימים מלווים לקליניקה 

 הרכב הציון 

 

 (02ציון עובר )מהציון   22%  -השתתפות בסימולציות  .1
 (02ציון עובר )מהציון   02%  –ציון ההתנסות הקלינית  .2
 1ראה נספח  (02ציון עובר )מהציון  12% -השתתפות בימים מלווי קליניקה וביצוע הבחנים   .3

 02ציון עובר בהתנסות הקלינית 
 דרישות ההתנסותקבלת ציון בקורס מותנית במילוי  .4

 סטודנט שהחסיר ימים בהתנסות חייב להשלים אותם בתיאום עם המדריכה  – חובה 122% נוכחות

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

מבנה 

 התנסותה

 

 בקהילהמרפאות ההתנסות ב. 

 סימולציות מקוונותההתנסות הקלינית תלווה ב . 

  ישתתפו ויצפו בפעילויות מקצועיות שונותהסטודנטים יתלוו לאנשי צוות 

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

 הקליני

תכנים 

שילמדו 

במהלך 

 ההתנסות 

 

 קהילה תכנים ייחודיים
 הערכה תפקודית, דימום , עור ופצע, משקל, נשימה,  כאב, הכרה , סימנים חיוניים :אומדנים פיזיים

 סיכון לנפילות
אומדנים לא 

 :פיזיים
 גדילה והתפתחות, הערכה קוגניטיבית , מצב נפשי לאחר לידה, פג /ילוד-קשר אם 

מאפיינים טיפוליים 
 ייחודיים

 קידום בריאות, חיסונים: מניעה ראשונית
 בדיקות סקר :שניוניתמניעה 

 מעקב אחרי חולים כרוניים, מניעת סיבוכים :מניעה שלישונית
, הדרכות לטיפול עצמי, הדרכות לפני בדיקות, הדרכות קבוצתיות, הדרכות פרטניות הדרכה

 הדרכות למניעה
התמודדות עם 

 משבר
 אלימות במשפחה, טראומה , הידרדרות תפקודית, חזרת מחלה, התפרצות  מחלה

 מתן טיפול מידי מותאם למצב , אומדנים של מצב אקוטי 'טריאז
  טיפול בפצעים חתכים  , טיפול בנקזים וצנטרים, מתן טיפול תרופתי טיפול ישיר
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, חוק אתיקה

נהלים 

והנחיות 

שמהווים 

בסיס חוקי 

ללמידה 

 בהתנסות

 ירושלים ,ישראל מדינת ,לאפידמיולוגיה המחלקה -הבריאות משרד ,החיסונים תדריך. 

  ww.healt.gov.il(2211עדכון)

  2222הקוד האתי לאחיות ולאחים בישראל 

  1990 –ו "תשנ, חוק זכויות החולה 

 1902 –ב "תשכ, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות 

 1990 –ז "תשל, חוק העונשין 

  1901 –ו "תשל( הודעה על חשד לאלימות)תקנות בריאות העם 

  1990פברואר , מנהל הסיעוד -חריגותקובץ הנחיות לביצוע פעולות 

 חוזרי מנהל הסיעוד ועדכונים בנושאים של הנחיות מקצועיות 

 

 ביבליוגרפיה

 -משרד הביטחון : אביב-תל. א"מד. עזרה ראשונה להצלת חיים(. 2220. )נ, וקודינסקי. י, דונחין .1

 ההוצאה לאור 

 מדינת ישראל, משרד הבריאות(. 2229)תדריך חיסונים עדכני . קידום בריאות ורפואה מונעת .2

 מדינת ישראל, משרד הבריאות(. 2221)נוהל טיפול באשה ההרה  .3

 מדינת ישראל, משרד הבריאות(. 2224)נוהל לטיפול מונע בתינוק ובפעוט  .4

הוצאת ההסתדרות הרפואית . קידום בריאות ורפואה מונעת(. 2222(. )עורכת. )ח, טבנקין .1
 . בישראל

 
6. Berman, A. & Snyder, S. (2011). Kozier & Erb’s Fundamentals of Nursing: Concepts, 

process and practice (9th ed.). London, UK;  Pearson Prentice Hall.  
 
7. Hinkle  J.L. & Cheever K.H. (2014). Brunner & Suddarth’s Textbook of Medical-Surgical 

Nursing. (13th ed.). Philadelphia, PA; Lippincott, Williams & Wilkins. 
 
8. Karch, A.M. (2014). Lippincott’s Nursing Drug Guide. New-York, NY; Lippincott, Williams 

& Wilkins.  

 

   
 לתשומת לבכם

מטפלים תוך קבלת  אישור , מתלווים לאנשי צוות, הסטודנטים צופים בפעילויות שונות

 . לפעילותם

 

, במתן תרופה, בהיפגעות ודקירה, הקשור בטיפול בחולה)בכל מקרה של אירוע : אירוע בסיכון

ח ולמלווה את ההתנסויות "למקשרת בביה, יש לדווח מיידית למדריך השדה( בהתנהגות מקצועית
כמו כן יש למלא את . יש לנהוג על פי נוהלי המוסד בו נערכת ההתנסות. הקלינית במכללה

 ".וניתוח אירוע בהתנסות קלינית טופס לתיאור"ה
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 ( יתואמו בהמשך)ימי ליווי התנסות קלינית - 0נספח 

 

 

תכנים שילמדו 

 בימי הליווי

    -5יום ליווי   

 כתיבת תכניות טיפול: 

 הגדרת בעיות 

 מתן רציונל קליני 

 הגדרת מטרות טיפול 

 התאמת התערבויות סיעודיות רלוונטיות 

 קביעת מדדי הערכה 

  הטיפול במטופל מורכבניהול 

  – 2יום ליווי 

 מניעת זיהומים 

 סטריליות  , אספטיקה כירורגיות 

 בטיחות העובד 

 0מספר יתייקם בוחן בטיחות  החמישי לוויבסיום יום ה
  – 2יום ליווי 

 הגדרת מצבים קליניים וניתוחם 

 קבלת החלטות במצבים קליניים מורכבים 

 מנגנוני בקרה עצמית 

  בהתנסותתהליכי רגשיים 

  - 2יום ליווי 

 סיכום תהליכי הלמידה בהתנסות 

 מיומנויות קליניות 


