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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 

   .תצפיתית בחלקההתנסות קלינית זו היא 

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 

  ( טראומה ורפואה דחופה) 6מדעי הרפואה והסיעוד 

  תקנון המכללהמילוי כל הדרישות המנהלתיות על פי. 

 התנסות קלינית פנימית וכירורגית 

 מטרות

ותפוקות 

 ההתנסות 

 

ויפתח מיומנויות של  ויטפל במטופלים הסובלים מבעיות רפואיות דחופותבמהלך ההתנסות הסטודנט יאבחן 
 :ידה עצמית בהנחיית המדריך הקליניחשיבה קלינית וחשיבה קריטית באמצעות למידה שיתופית ולמ

 

 אומדנים רלוונטיים למצבו הספציפי של המטופליבצע  .1
  ייבצע תהליך של אבחנה מבדלת .2

 יבצע התערבויות סיעודיות נדרשות למטופל ברפואה דחופה .3
 מצב הלחץ והפתאומיות ייצור קשר ראשוני על אף  .4
   נהלים וחוקים ובצורה בטיחותית , בהתאם לעקרונות טיפול במצבי חירוםיפגין ידע קליני בטיפול  .5
 רציונל להתערבויות הטיפוליות שבהן צופהיבצע התערבויות על פי  .6
 . מהלך המחלה ואחר, טיפול תרופתי, אבחנות, ייצור הקשרים מרכזיים בין סימנים וסימפטומים .7
 יאפיין ויבין את פעילויות האחות ושותפי התפקיד שלה  .8
 של מטופל עם מצבי חירוםהטיפולי  יבצע התערבויות על פי הרצף .9

 של מטופלים  בעיות ודילמות אתיותיגדיר  .11
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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 למידה מקובץ פעילויות הלמידה 2הגשת 

 סימולציות מקוונות 

 הרכב הציון 

 

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

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

 71ציון עובר בקורס 

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

 לא יוכל לסיים את ההתנסות ולהמשיך להתנסות הבאה,  יגיש את כל הטפסים בזמן/ סטודנט שלא ימלא 

מבנה 

 התנסותה

 

 הרפואה הדחופהבתחום  מרפאות ומכונים, ההתנסות במחלקות בבתי חולים. 

  סימולציות מקוונותהקלינית תלווה בההתנסות . 

 הסטודנטים יתלוו לאנשי צוות ישתתפו ויצפו בפעילויות מקצועיות שונות 

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

 הקליני

תכנים 

שילמדו 

במהלך 

 ההתנסות 

 רפואה דחופה תכנים ייחודיים

 סטורציה+סימנים חיוניים  :אומדנים פיזיים
  GCSהכרה 

 כאב
 נשימה

 אלימות 
 דימום

 מאזן נוזלים ואלקטרוליטים
 מאזן חומצי בסיסי

 מצבי חרדה  :אומדנים לא פיזיים
 בעיות סוציאליות

מאפיינים טיפוליים 
 ייחודיים

 החייאה 

 התערבות במצבי חירום 

 פיזית טראומה 

 טראומה נפשית 

  פתאומי ובלתי צפוישינוי 

 דחק נפשי 

מצבים התערבות ב
 קליניים

 אלימות במשפחה 

  לב וכלי דם- ,M.I  , הפרעות הולכה ,ANGINA PECTORIS  ,H.T.N  , ,C.H.F  

 פרוזדוריות וחדריות: הפרעות קצב

  נוירולוגיה-T.I.A ,C.V.A  אפילפסיה 

  ,PNEUMONIA  ,P.E ,C.O.P.D  

  אי ספיקת כליות -כליות, ,RENAL COLIC , עצירת שתן 

  סכרת , הפרעות אלקטרוליטיות -אנדוקריניתD.K.A  

  שבר בצוואר הירך , חבלות גב וצוואר, כאב גב , שברים –מצבים מייצגים באורתופדיה 

 רגל סוכרתית

 חבלות חזה: טראומה ,PNEOMOTORAX ,HEMOTORAX , חבלות , שברים בצלעות

  רדיוגניק, וירוגנינ, ספטי, ספינלי, היפוולמי –הלם , כוויות, חבלות אגן, חבלות בטן, ראש

 חרדההתקף , התקף פסיכוטי,ניסיון אובדני  -  סיכיאטריהפ 

 תגובות אלרגיות 

  ח"הקשות בע/עקיצות 

התערבויות 
 סיעודיות

 מיון המטופלים על פי טריאז' 

 אלימות בקורבנות וטיפול איתור 

  ביצוע בדיקות אבחון וקבלת החלטות מידיות 
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 צפייה בביצוע החייאה 

 אי יציבות , אי ספיקה לבבית, ביצוע התערבויות מידיות לתמיכה באי ספיקה נשימתית

 המודינמית

  קביעת סדרי עדיפויות לטיפול 
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 נהלים והנחיות שמהווים בסיס חוקי ללמידה בהתנסות, חוק אתיקה

  2111הקוד האתי לאחיות ולאחים בישראל 

  1996 –ו "תשנ, זכויות החולה חוק 

 1962 –ב "תשכ, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות 

 1997 –ז "תשל, חוק העונשין 

  1999-ס"התש, תקנות הסמים המסוכנים בבתי חולים 

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

 1996פברואר , מנהל הסיעוד -קובץ הנחיות לביצוע פעולות חריגות 

 חוזרי מנהל הסיעוד ועדכונים בנושאים של הנחיות מקצועיות 

 נוהל מתן דם 

 

 

 לתשומת לבכם

ובעת הצורך בפיקוח של צוות סיעודי מתלווים לאנשי צוות , הסטודנטים צופים בפעילויות שונות

 .ומדריך קליני יוענק טיפול למטופלים

, 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
 ".טופס לתיאור וניתוח אירוע בהתנסות קלינית"ה


