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 :שעת קבלה
לפי  –  גילה

 תאום מראש

לפי  – דלית
 תיאום 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 

 סטנדרטים ונהלים,בהתבסס על עקרונות 

 מוסכמים ברמת שליטה המותאמת לכל שלב לימודי

תקציר 

 באנגלית

The clinical experience in the 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.  

 (סימולציה ותרגול) מיומנויות קליניות  דרישות קדם

 פרמקולוגיה 

  כירורגיה כללית 'ב+ אחלק  1מדעי הרפואה והסיעוד 

 מילוי כל הדרישות המנהלתיות על פי תקנון המכללה. 

יעדי /מטרות

 הקורס

 

ויפתח  פולשניות  תהעוברים התערבויובמהלך ההתנסות הסטודנט יאבחן ויתערב בבעיות בריאות של מטופלים 
מיומנויות של חשיבה קלינית וחשיבה קריטית באמצעות למידה שיתופית ולמידה עצמית בהנחיית המדריך 

 .הקליני
 רלבנטי וידע קליני למצב בהתאם קדימויות בסיס על נתונים יאסוף .1
 ארוך ולטווח קצר לטווח וצפויות קיימות סיעודיות בעיות יזהה .2
 וביניהם מהמטופלים אחד כל אצל שזוהו לבעיות עדיפויות סדר יקבע .3
 יבצע התערבויות סיעודיות על פי סדרי עדיפויות של תכנים סיעודיים .4
 שזוהו לבעיות הישג וברות מדידות מטרות יציב .5
 המטופלים בין וקדימויות עדיפויות סדרי פי על ייחודית התערבות תכנית יציג .6
 הקיימים במשאבים בהתחשב מטופלים לשני הסיעודי הטיפול את יארגן .7
 נמצא בו לשלב הלימודי בהתאם בינונית מורכבות בעל אחד מטופל או מטופלים לשני התערבויות ייבצע .8
 המטופלים בעיות בפתרון מקצועי רב צוות וישתף ייזום .9
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 ההתערבות תוצאות את יעריך .11
 המחלקה ונהלי תקנים ,עקרונות פי על פה ובעל בכתב ידווח  .11

דרישות 

 ההתנסות

 על פי תקנות ההתנסות הקלינית  –התנהלות בהתנסות  .0

 הפנמתו והפגנת השינויים הנדרשים, ה/קבלת משוב מהמדריך .6

 השתתפות פעילה בדיונים ובהצגת הנושאים  .0

 מילוי טפסי הערכה על המדריך הקליני ועל השדה הקליני .2

 :מטלות לימודיות .5

   תכניות טיפול 5 הגשת 

  סימולציות מקוונותביצוע 

  (מצורף בהמשך הסילבוס) מיומנויות קליניות פנקסמילוי 

  (1נספח )השתתפות בימים מלווים לקליניקה 

פירוט מטלות 

 ההתנסות

 

  חובת הגשה למדריך הקליני –הנחיות לכתיבת תכנית טיפול יומית 

 תוכניות טיפול 5יגיש למדריך /ית ת/במהלך ההתנסות הסטודנט

 הערכה רציונל התערבות אבחנה סיעודית/בעיות

הגדר את הבעיות שזיהית אצל 

המטופל ומהם האבחנות 

 .הסיעודיות

/ הסבר ונמק את קיום הבעיות 

אבחנות סיעודיות בהתבסס על 

איסוף הנתונים וספרות 

 רלוונטית

תכנן התערבות תוך התייחסות 

אומדנים : לנקודות הבאות

, סדר עדיפויות, רלוונטיים 

תמיכה , הדרכה, ניטור מטופל

 .ול גורמים משיקיםותיאום מ

הצב יעדים ברי השגה 

בהתייחס להנחיות טיפוליות 

 Patientsמצב המטופל ו ,

Centered Care  

הבא רציונל מנומק 

מגובה בספרות 

הרלוונטית לבחירת 

יש לקשור . ההתערבות

-זאת לתהליכים פתו

, נפשיים, פיזיולוגיים

עקרונות בטיחות וניהול 

 .סיכונים

הערכת התהליך 

להערכת בהתייחס 

תוצאים ויעדים אשר 

 נקבעו מראש

NIC  / NOC 

 
 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

 71הקלינית ציון עובר בהתנסות 

 קבלת ציון בקורס מותנית במילוי דרישות ההתנסות 

 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 

 ימי סימולציה מקוונות  2 .א  מבנה הקורס
 ימי מליווי התנסות .ב

 מכונים רפואייםבמחלקות מעשית התנסות  .ג

תכנים שילמדו 

במהלך 

ההתנסות 

 במחלקות  

 

 מתודות תכני הלימוד

 אוריינטציה להתנסות ולמחלקה. 1
 היכרות עם אוכלוסיית המטופלים במחלקה. 2
 היכרות עם נהלי ורוטינת העבודה במחלקה . 3
, מד ריווי חמצן+סימנים חיוניים : אומדנים. 4

מאזן נוזלים , פצע,נורטון, כאב, נשימה,  GCSהכרה
 .,ואלקטרוליטיים

  היכרות וביצוע חוזה –שיחת פתיחה 

  דיון קבוצתי 

  קריאה בתיקים ורשומות 

 תצפית באנשי צוות 

 ביצוע אומדנים על מטופלים 

 שיחת סיכום 
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 ולרוטינת העבודההמשך אוריינטציה למחלקה . 1
 אנמנזה וקבלת מטופל. 2
, מד ריווי חמצן+סימנים חיוניים : אומדנים. 3

מאזן נוזלים , פצע,נורטון, כאב, נשימה,  GCSהכרה
מצב , אומדן תפקודי, מאזן חומצי בסיסי, ואלקטרוליטיים

 היענות לטיפול ועוד, צרכי הדרכה,תזונתי 
 הכנה לניתוח או טיפול בתר ניתוחי. 4

 פתיחה שיחת 

  דיון קבוצתי 

 קרדקס סיעודי , גיליונות מטופלים, קריאה של נהלים

 (בזוגות)

 תצפית באנשי צוות 

 שיחת סיכום 

 אומדנים .1
חלוקת , ADLשמירה על : ביצוע התערבות סיעודית. 2

מניעת סיבוכים מידיים לאחר , תרופות ורישום ודיווח
  ניתוח

 תכנון הטיפול. 3
 בתר ניתוחי הכנה לניתוח או טיפול. 4
 הכנה לבדיקות אבחון. 5

 שיחת פתיחה 

  הצגת מטופל –דיון קבוצתי 

  (בזוגות)מתן טיפול למטופלים 

 שיחת סיכום 

 אומדנים .1
חלוקת , ADLשמירה על : ביצוע התערבות סיעודית. 2

 ניטור ורישום ודיווח , תרופות
 מניעת סיבוכים . 3
 תכנון הטיפול. 4
 בתר ניתוחיהכנה לניתוח או טיפול . 5
 הכנה לבדיקות אבחון. 6

 שיחת פתיחה 

  דיון קבוצתי 

  (בזוגות)מתן טיפול למטופלים 

  שני סטודנטים )כתיבת תוכנית טיפול קצרה משותפת

 (יחד

 שיחת סיכום 

 אומדנים .1
חלוקת , ADLשמירה על : ביצוע התערבות סיעודית. 2

 לקיחת בדיקות אבחון , ניטור ורישום ודיווח, תרופות
 מניעת סיבוכים . 3
 תכנון הטיפול. 4
 הערכת הטיפול. 5
 הדרכת מטופלים. 6

 שיחת פתיחה 

  דיון קבוצתי 

  (בזוגות)מתן טיפול למטופלים 

  שני סטודנטים )כתיבת תוכנית טיפול קצרה משותפת

 (יחד

 תצפית בצוות שמדריך מטופלים או בני משפחה 

 שיחת סיכום 

 אומדנים .1
חלוקת , ADLשמירה על : ביצוע התערבות סיעודית. 2

טיפול , חבישות, ניטור ורישום ודיווח, תרופות
 ,  צנטרים לקיחת בדיקות אבחון/בנקזים

 מניעת סיבוכים . 3
 תכנון הטיפול. 4
 הערכת הטיפול. 5
 הדרכת מטופלים. 6
 הכנה לבדיקות אבחון . 7

 שיחת פתיחה 

  הצגת מטופל  –דיון קבוצתי 

  (בזוגות)טיפול למטופלים מתן 

  שני סטודנטים )כתיבת תוכנית טיפול קצרה משותפת

 (יחד

 תצפית בצוות שמדריך מטופלים או בני משפחה 

 שיחת סיכום 

 אומדנים .1
חלוקת , ADLשמירה על : ביצוע התערבות סיעודית. 2

טיפול , ניטור ורישום ודיווח חבישות, תרופות
 חוןלקיחת בדיקות אב,  צנטרים/בנקזים

 מידיים ומאוחרים לאחר ניתוחמניעת סיבוכים . 3
 תכנון הטיפול. 4
 הערכת הטיפול. 5
 הדרכת מטופלים ובני משפחה. 6

 הערכת ביניים להתנסות

 שיחת פתיחה 

  דיון באבחנות –דיון קבוצתי 

  (בזוגות)מתן טיפול למטופלים 

  שני סטודנטים )כתיבת תוכנית טיפול קצרה משותפת

 (יחד

 שמדריך מטופלים או בני משפחה תצפית בצוות 

 שיחת סיכום 

 אומדנים .1
חלוקת , ADLשמירה על : ביצוע התערבות סיעודית. 2

טיפול , ניטור ורישום ודיווח חבישות, תרופות
 לקיחת בדיקות אבחון,  צנטרים/בנקזים

 מיידים ומאוחרים לאחר הניתוחמניעת סיבוכים . 3
 תכנון הטיפול. 4
 הערכת הטיפול. 5
 הדרכת מטופלים ושני משפחה. 6

 הכנה וליווי מטופלים לבדיקות אבחון. 7

 ליווי מטופלים לחדר ניתוח

 שיחת פתיחה 

  דיון בתכנית טיפול –דיון קבוצתי 

  (בזוגות)מתן טיפול למטופלים 

  שני סטודנטים )כתיבת תוכנית טיפול קצרה משותפת

 (יחד

 תצפית בצוות שמטפל במטופלים או בני משפחה 

  סיכוםשיחת 
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 אומדנים .1
חלוקת , ADLשמירה על : ביצוע התערבות סיעודית. 2

טיפול , ניטור ורישום ודיווח חבישות, תרופות
 לקיחת בדיקות אבחון,  צנטרים/בנקזים

 מניעת סיבוכים . 3
 תכנון הטיפול. 4
 הערכת הטיפול. 5
 הדרכת מטופלים ושני משפחה. 6

 הכנה וליווי מטופלים לבדיקות אבחון. 7

 

 ליווי מטופלים לחדר ניתוח

 שיחת פתיחה 

  דיון בתכנית טיפול –דיון קבוצתי 

  (בזוגות)מתן טיפול למטופלים 

  שני סטודנטים )כתיבת תוכנית טיפול קצרה משותפת

 (יחד

 תצפית בצוות שמטפל במטופלים או בני משפחה 

 שיחת סיכום 

 
 
 

 ביבליוגרפיה                                                                                                 

1. Smelter, S.C., Bare, B.G. (2014). Brunner & Suddarth's Textbook of Medical Surgical Nursing. 1th Ed. 
Lippincott.. 
 2. Potter, P.A & Perry, A.G (2012). Fundamentals of Nursing. Mosby, Inc 
3. Karch, A.M. (2013). Nursing Drug Guide. Lippincott. N.Y.  

 ,שצמן מדעית עריכה ,בעברית מהדורה .סיעודיות קליניות למיומנויות דיוויס מדריך.)  2119) ג .ב ,ומיקר .'ז ,רוהאדס 4.

 .ישראל ,מ"בע אקדמית ספרות ידע הוצאת .ויצחקי.ח

 א וגולולובוב .ו מוזס מדעית עריכה  ,בעברית מהדורה .האדם בגוף ואלקטרוליטים נוזלים. (2111. )מ ,נרי ה-באומברגר 5.

 .ישראל ,מ"בע אקדמית ספרות ידע הוצאת) 2111.(

 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 

 ו"חוק החולה הנוטה למות תשס 

  1999-ס"התש, תקנות הסמים המסוכנים בבתי חולים 

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

 1996פברואר , מנהל הסיעוד -ריגותקובץ הנחיות לביצוע פעולות ח 

 חוזרי מנהל הסיעוד ועדכונים בנושאים של הנחיות מקצועיות 

 נוהל מתן דם 

 פנקס מיומנויות 

 לתשומת לבכם

 .כל פעולה חודרנית והפעלת מכשור רפואי יש לבצע אך ורק בנוכחות המדריכה הקלינית

 .ובהנחייתה בלבדיש לבצע הכנת תרופות וחלוקת תרופות בנוכחות המדריכה 

 . ניוד מטופל יעשה בנוכחות המדריכה או בהנחייתה

 .ה של הסטודנט על המטופל הינה אחריות אישית/אחריותו

אין לעזוב את המחלקה ללא יידוע המדריכה הקלינית והאחות האחראית על החדר וללא מתן 

 ! דיווח יומי רפואי סיעודי

יש   -בטיפול במטופל  טעותקרתה  או, מנוהל סטייה כל ,כל מצב של כמעט טעות : חריג אירוע
לאחראית בבית החולים ולמתאמת הלימודים הקליניים במכללה בטופס , לדווח מיידית למדריך

  .לתיאור אירוע חריג
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 קלינית בהתנסויות  פנקס מיומנויות

  בהתנסויות םולהחתים את המדריכים הקליניי (5-6עמודים ) – נא להדפיס פנקס זה
 

ביצוע  צפייה המיומנות
 חד פעמי

ביצוע 
מספר 
 פעמים

ביצוע 
 עצמאי

לא 
 רלוונטי

 הערות

 אומדנים
 

      

, עומק, נשימות' מס)אומדן נשימה 
 (,כאב, קולות, סדירות

      

, אופי, עוצמה, משך)אומדן כאב 
 שימוש בסרגל כאב( ,מקרן

      

       אומדן נורטון סיכון לפתח פצעי לחץ 

 בצקות אומדן
 

      

 מדידת סימנים חיוניים
 

      

 מדידת סטורציה
 

      

 מדידת סוכר
 

      

 ג.ק.ביצוע א
 

      

       טיפול בצנטרים ונקזים

 הכנסת זונדה
 

      

 טיפול בזונדה
 

      

 הוצאת זונדה
 

      

 הכנסת קטטר
 

      

 טיפול בקטטר
 

      

 הוצאת קטטר
 

      

 טיפול בנקז אחר ניתוח
 

      

       טיפול בניידות והיגיינה

 שינויי תנוחות
 

      

 רחצת מטופל במיטה
 

      

 טיפול פה למטופל מורכב
 

      

, הורדה -מעברים בניוד מטופל 
 הושבה והולכה 

 

      

       טיפול בחבישות 

 החלפת חבישות
 

      

 החלפת קיבוע של עירוי
 

      

 שימוש בטכניקה אספטית
 

      

       חבישת קומפרסים
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 0נספח 

 ימי ליווי התנסות קלינית

ביצוע  צפייה המיומנות
 חד פעמי

ביצוע 
מספר 
 פעמים

ביצוע 
 עצמאי

לא 
 רלוונטי

 הערות

       מתן טיפול תרופתי

 POמתן תרופות 
 

      

הכנה וטיפול בסט )  IVמתן תרופות 
 (הכנסת וונפלון, וולוסט, לדם, רגיל

 

      

  IM ,SCמתן טיפול 
 

      

 מתן חמצן
 

      

 מתן חוקן
 

      

 
 ___________________אחר

      

       ביצוע בדיקות

 בדיקות דם
 

      

 בדיקות שתן
 

      

 
 בדיקות צואה

      

 
 בדיקת כיח

      

 
 _________________אחר

      

 
 ___________________אחר

      

       תזונה 

 שקילה
 

      

 
 ___________________אחר

      

       ניטור

 חיבור למוניטור
 

      

 
 שימוש במונה טיפות

      

 
 ________________אחר

      

       

       טיפולים נוספים

 פיזיותרפיה נשימתית
 

      

שאיבת הפרשות 
 טרכאוסטומי/מטובוס

 

      

 
 ________________אחר

      

 65.01.6102 – 0יום ליווי תכנים שילמדו 
 הכנה להתנסות הקלינית
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 למידה קלינית בהתנסות -הקדמה   בימי הליווי

 ניהול הטיפול התרופתי 

 0.00.6102 – 6יום ליווי 
 הכנה להתנסות

 מניעת טעויות בטיפול תרופתי 

 נהלים והנחיות מקצועיות , חוקים 

 בטיחות העובד 

  0מספר השני יתייקם בוחן בטיחות  ליוויבסיום יום ה

 
  60.06.6102  –0 יום ליווי

 66.06.0102 - 2יום ליווי 

 פרוצדורות והתערבויות סיעודיות: 

 אומדנים וניטור 

  חבישות 

 טיפול בצנטרים ונקזים 

 טיפול בפצעים וחתכים 

  טיפול בADL  

   בטיחות העובד 

   6מספר יתייקם בוחן בטיחות  רביעיה וויילבסיום יום ה


