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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. This clinical experience is observational. 

 קהילה, רפואה דחופה, בריאות הנפש, ילדים, בריאות האישה, כירורגיה, התנסות בפנימית  דרישות קדם

 מטרות

ותפוקות 

 ההתנסות 

 

מיומנויות  יפגין מטופלים קבוצתמטופל במצב מורכב ובב הטיפול את ינהלבמהלך ההתנסות הסטודנט 
 :ויקבל החלטות באופן עצמאישל חשיבה קלינית וחשיבה קריטית מתקדמות 

 
 .חברתיות ויגדיר בעיות ודילמות אתיות-נפשיות, יזהה בעיות גופניות .1

 אומדנים רלוונטיים לזיהוי מצבים קליניים ויצדיק אותם יקבל החלטות ויבצע .2

 ומשפחתו מטופלחסרים של / יזהה משאבים קיימים .3

 ועקרונות קליניים על פי סדר עדיפויות , תכנית טיפול שלמהיבצע התערבות סיעודית על פי  .4

 יזהה ויתאם תהליכי טיפול רלוונטיים בתחנות שונות בארגון  .5

 בינוני וארוך ויגדיר מדדי הערכה הרלוונטיים, לטווח קצרטיפול יתערב על פי תכנון  .6

 יפגין מיומנויות תקשורת מתקדמות בטיפול בהתנגדויות בקונפליקטים  .7

 ישאל שאלות חוקרות ויברר לעומק מצבים קליניים .8

 חשיבה ביקורתית ורפלקטיבית , ישתמש במנגנוני בקרה .9

 סיעודי ויפגין כישורי עבודה בצוות ישתלב כחבר בצוות  .11

 יסנגר על מטופלים בפני הצוות הסיעודי  .11

 מרפאה /ינהל טיפול במספר מטופלים בהתאם לאילוצים או צרכים במחלקה .12
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דרישות 

 התנסותה

 

 :התנהלות בהתנסות .1

 לא יינתן שחרור מיום פעילות מחלקתית. הגעה בזמן, מלאה: נוכחות 

  הלבוש של הארגון בו מתנסיםהופעה במדים ובהתאם לקוד 

 ובהתאם לנהלים והקוד האתי הפגנת התנהגות מקצועית 

 הפנמתו והפגנת השינויים הנדרשים, ה/קבלת משוב מהמדריך 

  השתתפות פעילה בדיונים ובהצגת הנושאים 

 :מטלות לימודיות .2

   בסיום ההתנסות והגשת עבודה כתוצר של הפרויקט פרויקט ביצוע 

 הרכב הציון 

 

 (המדריך בודק את העבודה שמוגשת לו)מהציון  31%  - ביצוע פרויקט והגשת עבודה  .0

  מהציון 71%  –ציון ההתנסות הקלינית  .6

 71 –ציון עובר בקורס 

 קבלת ציון בקורס מותנית במילוי דרישות ההתנסות .0

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

מבנה 

 התנסותה

 6 ימים יוקדשו לפרויקט של האימון המתקדם : 

 5 תחילת מיתקיימו אחת לשבועיים החל   (חלק ייעשה במחלקה וחלק בספריה) ימים יוקדשו לפרויקט

 :הפעילויות שיתקיימו בימים אלו הן .בתיאום עם המדריך ההתנסות

i. יום לחיפוש וקריאת ספרות מקצועית 

ii. תצפיות ואיסוף נתונים במחלקהביצוע ,  יום לעיון בגיליונות 

iii. יום לראיון אנשי צוות מטופלים ומומחים 

iv.  יום לעיבוד הנתונים שנאספו 

v. יום לכתיבה סופית של העבודה 

  יום האחרון לסיום יתקיים ביום סיכום האימון המתקדם והצגת הפרויקטים של האימון המתקדם

 הסמסטר

  מרפאות שונות/במחלקותההתנסות. 

  ישתתפו ויצפו בפעילויות מקצועיות שונותהסטודנטים יתלוו לאנשי צוות 

  הסטודנטים אמורים לפתח יכולות לניהול טיפול במטופל מורכב אחד ובקבוצת מטופלים 

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

 המדריך הקליני

תכנים 

שילמדו 

במהלך 

 ההתנסות 

 לטווח קצר וארוך, מזדמנת,  יזומה –הדרכה  .1
 מצבי חולי מורכבים  .2
 בדיקות אבחון וניטורים, אומדנים מתקדמים .3
 ניהול סימפטומים .4
 ניהול טיפול .5
 או עם מטופלים מאתגרים/מטופל במצבים מורכבים ו-קשר מטפל .6
 מניעה , שיקום, המשכיות טיפול, מהלך מחלה, אבחון .7
 גבולות ביחסי מטפל מטופל .8
 שמירה על בריאות הגב –בריאות העובד  .9

 ת רב תרבותיו .11
 טכנולוגיה ומכשור .11
 מדדי הצלחה בטיפול  .12
 ניהול סיכונים .13
 אתיקה וחוק .14

  .א 

 חקר נושא קליני –נושא ב הנחיות לפרויקט האימון המתקדם

 אבחנה רפואית  /חקר מחלה :נושא ומטרת הפרויקט

 אבחנה רפואית לטובת הצוות הסיעודי/על מחלהעבודה : יתוצר סופ

 מרפאה/האופיינית לאוכלוסיית המטופלים במחלקהמחלה או אבחנה רפואית  ובחר .0

 אבחנה רפואית לביצוע הפרויקט /ה לבחירת המחלה/קבלו את אישור המדריך .6
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וסכמו בהרחבה על האבחנה הרפואית ברמת ( ספרים או מאמרים)בצעו חיפוש בספרות המקצועית בספרות עדכנית  .0

  .     והתערבויות טיפוליות, מהלך מחלה, פרמקולוגיה, מיקרוביולוגיה, פתופיזיולוגיה, אנטומיה, אפידמיולוגיה

 :בררו במחלקה .2

 אבחנה רפואית  והשוו לספרות/מה היקף המחלה .א

 מה הגישה הטיפולית הנבחרת והרציונאל הקליני של הצוות והשוו לספרות  .ב

 :אספו נתונים .5

מטופלים הסובלים , מומחים רלוונטיים, מרפאה בצעו ראיונות עם צוות מטפל רפואי וסיעודי/מהמחלקה: ראיונות .א

 . אבחנה רפואית ובני משפחה/מהמחלה

 קריאה בגיליונות המטופלים .ב

 תצפיות במטופלים ובמהלך הטיפול בהם .ג

 :סכמו את הממצאים שלכם .2

 ממצאים שמתקפים את הספרות המקצועית .א

 דברים פרקטיים שלא ניתן למצוא בספרות והם תרגום של ניסיון אישי ממצאים שהם .ב

 הגישו למחלקה מסמך המסכם את הרקע התיאורטי וגם הפרקטי כדי שיוכל להוות משאב להעשרת הצוות    .2

 

 

 ביבליוגרפיה
 

1. Smelter, S.C., Bare, B.G. (2007).  Brunner & Suddarth's Textbook of Medical Surgical 
Nursing. 11th Ed. Lippincott. 

  
Mosby, Inc.Fundamentals of Nursing. 2. Potter, P.A & Perry, A.G (2001).  

  
3. Karch, A.M. (2008). Nursing Drug Guide. Lippincott. N.Y. 2005/E   
 
4. Wong, D.L .(1999). Whaley & Wong's Nursing Care of Infants and Children.  Mosby, 
St. Louis. 
 
5. Hockenberry, M.J. & Wilson, D. (2007). Wong's Nursing Care of Infants and 
Children. 8

th
 Ed. Mosby. 

 
6. McPhee, S.J., & Papadadis, M.A. (2007). Current medical diagnosis & treatment. 

(46th ed.). McGrew-Hill, N.Y.  

 

   
 נהלים והנחיות שמהווים בסיס חוקי ללמידה בהתנסות, חוק אתיקה

 חוק אתיקה נוהלים והנחיות
 2111הקוד האתי לאחיות ולאחים בישראל .א

 חוק זכויות הילד  .ב
 1962 –ב "חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ .ג
 1996 –ו "חוק לגילוי נגיפי איידס בקטינים התשנ .ד
 דילמות אתיות בקשר הורה ילד .ה
 2111 -ב "חוק למניעת אלימות במשפחה התשס .ו
 נוהלים פנימיים ונוהלי משרד הבריאות –נוהלי טיפול בילד ומשפחתו  .ז
 נוהל מתן דם .ח

 

, במתן תרופה, בהיפגעות ודקירה, הקשור בטיפול בחולה)בכל מקרה של אירוע : אירוע בסיכון
ח ולמלווה את ההתנסויות "למקשרת בביה, למדריך השדה יש לדווח מיידית( 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


