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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 

   .תצפיתיתברובה התנסות 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 

 פרמקולוגיה 

  (אישה) 3מדעי הרפואה והסיעוד 

  המכללהמילוי כל הדרישות המנהלתיות על פי תקנון. 

 מטרות

ותפוקות 

 ההתנסות 

 

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

 :הקליני
 היחברתיות ברמת הפרט והאוכלוסי-ונפשיות ,גופניות , סיעודיות יזהה בעיות .1
 שבהן צופהייתן רציונאל קליני להתערבויות הטיפוליות  .2
 מהלך מחלה ואחר , טיפול תרופתי, אבחנות, מפטומיםיס, ייצור הקשרים מרכזיים בין סימנים .3
 יאפיין את הרצף הטיפולי .4
 יכיר אבחנות מבדלות ויבין תהליך בירור אבחנה מבדלת .5
 הטיפול בשירותי בריאות מגווניםיבין את מהלך  .6
 " אישה במעגל החיים"יבין תהליכים בסיסים של ה .7
 ייצור קשר טיפולי משמעותי למרות חסמים בתקשורת .8
  במידת האפשר מטופלות או בני משפחה בהתאם לנהלים ופרקטיקות מקובלותידריך  .9

 יפתח יכולות רפלקטיביות .11
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3. Olds, S.B., London, M.L., Wieland-Ladewig, P. & Davidson, M.R. (2004). 
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 נהלים והנחיות שמהווים בסיס חוקי ללמידה בהתנסות, חוק אתיקה .2

 ילמד באופן יעיל בקבוצת לומדים .11

דרישות 

 ותהתנסה

 

 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 

  (1נספח )השתתפות בימים מלווים לקליניקה 

 הרכב הציון 

 

 (61ציון עובר )מהציון   21%  -השתתפות בסימולציות  .1
 (71ציון עובר )מהציון   71%  –ציון ההתנסות הקלינית  .2
 (71ציון עובר )מהציון  11% -השתתפות בימים מלווי קליניקה וביצוע הבחנים   .3

 71בהתנסות הקלינית ציון עובר 
 קבלת ציון בקורס מותנית במילוי דרישות ההתנסות .4

 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

 

 גניקולוגיה ומיילדות, בריאות האישהבתחום סיעוד  מרפאות ומכונים, ההתנסות במחלקות בבתי חולים .

 . סימולציות מקוונותההתנסות הקלינית תלווה ב, בנוסף

  ישתתפו ויצפו בפעילויות מקצועיות שונותהסטודנטים יתלוו לאנשי צוות 

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

 הקליני

תכנים 

שילמדו 

במהלך 

ההתנסות 

בבריאות 

 האישה

 

 שה יבריאות הא תכנים ייחודיים
,  שלייה,שלבי הלידה, דופק עוברי, פצע, משקל, APGAR, כינוס הרחם, דימום, כאב :אומדנים פיזיים

 סימנים חיוניים לאחר הלידה 

אומדנים לא 
 :פיזיים

מצב נפשי במצבי , מצב נפשי בהריון בסיכון, מצב נפשי לאחר לידה, פג/ילוד-קשר אם
מצב נפשי , אחרי הפסקת הריון מתוכננת או לא מתוכננת/מצב נפשי לפני, אי פריון

 אחרי גילוי של ממאירות /לפני

  :שה במעגל החייםיהא מצבים קליניים
 אי פריון 

 ואחרי לידה, בזמן, לפני
 גניקולוגיים ואחרי ניתוחים לפני

 הפסקת הריון
 בשלות המערכות של הילוד  

 טיפול בממאירויות 
 (גיל המעבר)טיפול בשלבי הבלות 

 מעקב ואיזון הורמונאלי 
: בדיקות לגילוי מוקדם, תכנון משפחה, חיסונים לילוד, בטיחות העובד, מניעת זיהומים :טיפול מניעתי

אי , בגיל המעבר נשים , יאיזון הורמונאל, בעיות הורמונאליות, ממאירויות - נשים
 ילודים ופגים , עוברמעקב וניטור ה, הריון בסיכון /בהריוןנשים , פוריות

 משכב לידה, הדרכה לפני ואחרי לידה, הדרכה לטיפול בילוד, הדרכה להנקה הדרכה
התמודדות עם 

 משבר
גילוי , הפסקת הריון מתוכננת או לא מתוכננת , לידה שקטה, מומים ביילוד, אי פוריות
  ממאירות 
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 לתשומת לבכם

מתלווים לאנשי צוות , הסטודנטים צופים בפעילויות שונות –ההתנסות היא בעיקרה תצפיתית 

 .ובעת הצורך בפיקוח של צוות סיעודי ומדריך קליני יוענק טיפול למטופלים

, במתן תרופה, ודקירהבהיפגעות , 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

 תימי ליווי התנסות קליני - 0נספח 

 

  2111הקוד האתי לאחיות ולאחים בישראל 

  1996 –ו "תשנ, חוק זכויות החולה 

  1962 –ב "תשכ, המשפטית והאפוטרופסותחוק הכשרות 

 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 

  הנחיות מקצועיותחוזרי מנהל הסיעוד ועדכונים בנושאים של 

 נוהל מתן דם 

תכנים שילמדו 

 בימי הליווי

   5.6.6102 -5יום ליווי   

 כתיבת תכניות טיפול: 

 הגדרת בעיות 

 מתן רציונל קליני 

 הגדרת מטרות טיפול 

 התאמת התערבויות סיעודיות רלוונטיות 

 קביעת מדדי הערכה 

 ניהול הטיפול במטופל מורכב 

 05.0.6102 – 2יום ליווי 

 מניעת זיהומים 

 סטריליות  , אספטיקה כירורגיות 

 בטיחות העובד 

 0מספר יתייקם בוחן בטיחות  שישיה ויוילבסיום יום ה
 0.5.6102 – 2יום ליווי 

 הגדרת מצבים קליניים וניתוחם 

 קבלת החלטות במצבים קליניים מורכבים 

 מנגנוני בקרה עצמית 

 תהליכי רגשיים בהתנסות 

 65.2.6102 - 2יום ליווי 

  הלמידה בהתנסותסיכום תהליכי 

 מיומנויות קליניות 


