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 :שעת קבלה
לפי תאום  –  גילה

 מראש

לפי תיאום  – דלית
 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 

   .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. 

 ( סימולציה ותרגול)מיומנויות קליניות   דרישות קדם

 ( נפש) 4עי הרפואה והסיעוד מד 

  המנהלתיות על פי תקנון המכללהמילוי כל הדרישות. 
 התנסות פנימית וכירורגיה 

 מטרות

ותפוקות 

 ההתנסות 

 

ובני משפחותיהם ויפתח  הסובלים ממחלות נפש במהלך ההתנסות הסטודנט יאבחן בעיות בריאות של מטופלים
המדריך ידה עצמית בהנחיית מיומנויות של חשיבה קלינית וחשיבה קריטית באמצעות למידה שיתופית ולמ

 :הקליני
 

 ומשפחותיהםהמתמודדים עם מחלת נפש  יצור קשר עם מטופלים .1
ויתמודד עם קשיים בשמירת גבולות מקצועיים במטופלים הסובלים ממחלת ישמור על גבולות מקצועיים  .2

 נפש
וישתמש  (בעיות רגשיות והתנהגותיות, סטיגמה)ייצור קשר ראשוני על אף מחסומים בתקשורת  .3

 במיומנויות תקשורת רלוונטיות
   נהלים וחוקים ובצורה בטיחותית , בהתאם לעקרונות טיפוליפגין ידע קליני בטיפול בנפגעי נפש  .4
 יתן רציונל להתערבויות הטיפוליות שבהן צופהי .5
 חברתיות וגופניות -יזהה בעיות נפשיות .6
 . מהלך המחלה ואחר, יפול תרופתיט, אבחנות, ייצור הקשרים מרכזיים בין סימנים וסימפטומים .7
 יאפיין ויבין את פעילויות האחות ושותפי התפקיד שלה  .8
 יאפיין את הרצף הטיפולי  .9
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 .יגדיר בעיות ודילמות אתיות .11
 יכיר אבחנות ותהליך בירור לאבחנה .11
 יהיה מודע לעמדות ותפיסות אישיות והשפעתן על תפקודו  .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 למידה מקובץ פעילויות הלמידה 2הגשת 

 סימולציות מקוונות 

 (1נספח )בימים מלווים לקליניקה  השתתפות 

 הרכב הציון 
 

 (61ציון עובר )מהציון   21%  -השתתפות בסימולציות  .1
 (71ציון עובר )מהציון   81%  –ציון ההתנסות הקלינית  .2

 71ציון עובר בהתנסות הקלינית 
 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

 

 בריאות הנפשבתחום  מרפאות ומכונים, ההתנסות במחלקות בבתי חולים. 

 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 

 הנפשבריאות  תכנים ייחודיים

 אומדן נוירולוגי  :פיזייםאומדנים 

 ,מהלך ,קצב (חשיבה ,אפקט ,רוח מצב ,דיבור ,התנהגות :הפסיכיאטרי הסטאטוס בדיקת  :אומדנים לא פיזיים
 .וקוגניציה מודעות ,תפיסה ,(תוכן

 לאובדנות מסוכנות
 סימנים חיוביים ושליליים

מאפיינים טיפוליים 
 ייחודיים

טיפול , הגבלה פיזית, מצבי חירום בפסיכיאטריה, טיפוליותקבוצות , סטיגמה, יצירת קשר טיפולי
 ,טיפולייםגבולות , הסתכלות מיוחדת, היבטים משפטיים ואתיים, הוספיטליזציה, בנזעי חשמל

 הכללי ובהקשר בארץ מיוחדות אתניות קבוצות של בהקשר לפסיכופתולוגיה ייחודיים מאפיינים
 הגירה חברת של

מצבים התערבויות ב
 קליניים

 בהפרעות המתבטאות )כולל התמכרויות(  אורגניות ותסמונות פסיכיאטריות הפרעות 

 .התנהגות

 מוחיות אורגניות הפרעות :Delirium, Dementia and Amnestic Disorders  

 התמכרויות 

 Schizophrenia 

 קרב תגובת  - PTSD  

 Anxiety disorders including: panic dis., obsessive – compulsive dis. (OCD), 

specific and social phobic dis., generalized anxiety dis. (GAD) 

 Mood disorders, including: Major depressive disorder; Bipolar 1 and 2 

disorder; Dystimic disorder and Cyclothymic disorder. 

 אכילה הפרעות: 

 Eating Disorders, including: Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa, Binge Eating 

Dis.,Obesity and Eating Dis. NOS 

 אישיות הפרעות 

 שונים מחלה מצבי על נפשיים ומצבים דחק מצבי השפעת 

התערבויות 
 סיעודיות

 טיפול הפסקת ,אחזקתי טיפול ,התוויות -הפסיכוטי בחולה תרופתי טיפולהתערבות ב, 

 .תכשיר החלפת

  העומדים  מנגנונים .טיפוסיים פסיכוזה נוגדי תכשירים של המרכזיות הלוואי תופעותזיהוי

 .השונות הלוואי תופעות מאחורי

 ומסוכנות דחיפות והערכת בפסיכיאטריה חירום מצבי של הסיכון וגורמי סימנים זיהוי. 
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 אכילה בהפרעות ,ופרמקולוגיים פסיכולוגיים ,תזונתיים - הטיפול עקרונות 

 תסמינים נוירולוגיים לגבי מבדלת אבחנה ,נפשיים דחק למצבי כביטוי גופניים תסמינים זיהוי, 

 .גוף בדימוי והפרעות כאבים, סומאטיים

 חרדה הפרעות של קוגניטיבי וטיפול התנהגותי טיפול ,השונים תרופתיים טיפולים. 
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 נהלים והנחיות שמהווים בסיס חוקי ללמידה בהתנסות, חוק אתיקה

  2111הקוד האתי לאחיות ולאחים בישראל 

  1996 – ו"תשנ, חוק זכויות החולה 

 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 

 עדכונים בנושאים של הנחיות מקצועיותחוזרי מנהל הסיעוד ו 

 נוהל מתן דם 

 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, בהיפגעות ודקירה, בחולההקשור בטיפול )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

 

 


