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 5702: קורס' מס
 ג"ל תשע"שנה

110111105 
 'סמסטר ב', שנה ב

 לסילבוסנספחים  –התנסות ראשונה באשפוז 
 

 הצעה לתכנון התנסות - 1' נספח מס
 

 מהלך המחלה התערבות אומדנים 

שבוע 
 ראשון

 

 
 תרגול מיומנויות בסיסיות

שבוע 
 שני

 

שבוע 
 שלישי

 נורטון* 
 פצע * 
 מאזן נוזלים* 
 המודינאמי* 
 כאב* 
 נשימה* 
 יציאות* 
 

פגיעה  -בעיות פיזיות  * 
 פגיעה רב מערכתית, במערכות

 ים חיוניים סימנ* 
 אומדנים* 
 ADLטיפול ב* 
 חבישות * 
 

 אחרי ניתוח 1לפני* 
 אקוטי על כרוני* 
 אקוטי* 

שבוע 
 רביעי

 ADLתפקוד * 
 מאזן חומצי ובסיסי* 
 

פגיעה  -בעיות פיזיות  * 
 פגיעה רב מערכתית, במערכות

 סימנים חיוניים * 
 אומדנים* 
 ADLטיפול ב* 
 טיפול בפצעים וחבישות * 
 ות אבחוןבדיק* 

 אחרי ניתוח 1לפני* 
 אקוטי על כרוני* 
 אקוטי* 
קבלת חולה 1הכנה לשחרור* 

 חדש

שבוע 
 חמישי

GCS*  
 תזונה* 
 

פגיעה  -בעיות פיזיות  * 
 פגיעה רב מערכתית, במערכות

 

 סימנים חיוניים * 
 אומדנים* 
 ADLטיפול ב* 
 טיפול בפצעים וחבישות * 
 בדיקות אבחון* 
 צוות רב מקצועי* 

 אחרי ניתוח 1לפני* 
 אקוטי על כרוני* 
 אקוטי* 
קבלת חולה 1הכנה לשחרור* 

 חדש

שבוע 
 שישי

 דימוי גוף, דימוי עצמי* 
 
, נפשיות –בעיות לא פיזיות * 

, תרבותיות, חברתיות
 משפחתיות

 סימנים חיוניים * 
 אומדנים* 
 ניטור * 
 ADLטיפול ב* 
 טיפול בפצעים וחבישות ונקזים * 
 חוןבדיקות אב* 
 צוות רב מקצועי* 

 אחרי ניתוח 1לפני* 
 אקוטי על כרוני* 
 אקוטי* 
קבלת חולה 1הכנה לשחרור* 

 חדש
 סיבוכים* 

שבוע 
 שביעי

 דימוי גוף, דימוי עצמי* 
 

, נפשיות –בעיות לא פיזיות * 
, תרבותיות, חברתיות

 משפחתיות
 

 חברתית, תמיכה משפחתית* 
 

 סימנים חיוניים * 
 אומדנים* 
 ר ניטו* 
 ADLטיפול ב* 
 טיפול בפצעים וחבישות ונקזים* 
 בדיקות אבחון* 
 צוות רב מקצועי* 
 הדרכה* 

 אחרי ניתוח 1לפני* 
 אקוטי על כרוני* 
 אקוטי* 
קבלת חולה 1הכנה לשחרור* 

 חדש
 סיבוכים* 
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 5702: קורס' מס
 ג"ל תשע"שנה

110111105 
 'סמסטר ב', שנה ב

 
 תירגול מיומנויות טיפול במחלקה - 5' מסנספח 

 

 תפוקות

 הארגון והנוהלים שבו, הכרת המחלקה. 
 ידיעת עקרונות טיפול בסיסיים. 
 ביצוע מיומנויות טיפול שונות. 

 הצעה לתכנית עבודה

מצורף נספח ובו רשימת נושאים שיכולה להוות בסיס לפיתוח חשיבה : במהלך ההתנסות יעשו הקשרים לנושאים קליניים כלליים
תכנים של רישום  ('סימפטומים וכו, הסתכלות)סימנים חיוניים ידגישו בנוסף למיומנות עצמה תכנים של אומדן : לדוגמה. קלינית

 .הדרכה ועוד, ודיווח של ניטור
 

 ציוד הצעות למתודולוגיה תכנים

 :סימנים חיוניים
 :מדידת חום .1
  דגש על )עקרונות ביצוע המיומנויות

 (רחיצת ידיים
   P.O 
   P.R 
   P.A 
  ערכים תקינים וחריגים– 

 קריטריונים לדיווח והתערבות
 רישום ודיווח בטפסים 
 טיפול בציוד 
 
 :דת דופקמדי .5
 עקרונות ביצוע המיומנות 
 מקומות למדידת דופק 
  ערכים תקינים וחריגים– 

 קריטריונים לדיווח והתערבות
 רישום ודיווח בטפסים 
 
 :מדידת לחץ דם .3
 עקרונות ביצוע המיומנות 
  ערכים תקינים וחריגים– 

 קריטריונים לדיווח והתערבות
 רישום ודיווח בטפסים

 
 : אומדן נשימתי .4
 וע המיומנותעקרונות ביצ 
  ערכים תקינים וחריגים– 

 קריטריונים לדיווח והתערבות
 רישום ודיווח בטפסים

 

 קריאה על סיעוד : הכנה מקדימה
 .בסיסי בהוראה מתוקשבת

 הסטודנט  תוך 1הדגמה של המדריך
הערות מכוונות וביקורת של הצופים ומתן 

 .רציונל של הסטודנטים
  ביצוע בזוגות כשכל בן זוג נותן משוב
 .זוגו-בןל
  דיון קצר על התוצאות התקינות

 .והחריגות וההתערבות המתאימה
  מדידת סימנים חיוניים על חולים

במחלקה בזוגות כשכל בן זוג נותן משוב 
 .זוגו-לבן
 דופק, ביצוע פעילות למידה על חום ,

 .ונשימה, לחץ דם

 מדי חום חד פעמיים 
 מדי חום מזכוכית 
 תמיסת חיטוי 
 טפסים מתאימים 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 מדי לחץ דם 
 סטטוסקופ 
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 ציוד הצעות למתודולוגיה תכנים

 :מאזן נוזלים ואלקרוליטים
  הדגשת חשיבות אלקטרוליטים

 (Ca, Na, K)נבחרים 
 סימנים וסימפטומים מרכזיים 
 בדיקות רלוונטיות 
 קשר לטיפול תרופתי נבחר 
 רישום ודיווח, עקרונות חישוב 
 עקרונות קביעת מאזן נוזלים רצוי 
 מיהולים וריכוזים, חישוב מינונים 

 קריאת סיכום על מאזן : הכנה מקדימה
 .נוזלים

 תרגול על פי תיאורי מקרה מהמחלקה :
סיכום מאזן נוזלים או ביצוע הוראה חדשה 

ניתוח סיכום המאזן ומתן רציונל . למתן נוזלים
 .להוראה החדשה

 י תרגילים מדפי תירגול "תירגול עפ
 .(בשמורים)בחשבון רפואי 

  ביצוע פעילות למידה על מאזן נוזלים
 .ואלקטרוליטים

 גיליונות רישום ודיווח 
 תמיסות רלוונטיות 
  פלקונים של אלקטרוליטים

 נבחרים
  תרגילים מחומר ההכנה

 .בחשבון רפואי

 :רישום ודיווח –תיעוד 
  מטרתם ודרכי השימוש  –טפסים

 בהם
  עקרונות מנחים ומדדי איכות לרישום

 ודיווח
 ומות הסיעודיותכתיבה ברש 

 רישום ודיווח: קריאה מקדימה. 
  הדגמה של המדריך תוך הערות

מכוונות וביקורת של הסטודנטים הצופים 
 .ומתן רציונל של הסטודנטים

 ניתוח רשומות סיעודיות במחלקה. 
  ביצוע בזוגות כשכל בן זוג נותן משוב

 לבן זוגו
 דיון קצר עקרונות רישום ודיווח 

 טפסים שונים 

ביצוע משוב מסכם , וםסיכום הי
 .והכנה מקדימה ליום הבא( פורטפוליו)

  

יחידת  –התייחסות לסביבת המטופל 
תנאים סביבתיים ובטיחות , המטופל

 :פיזית
 מיטה .1
 סידור מיטה ריקה 
  עקרונות ומיומנויות של שינויי תנוחה
 מניעת סיבוכים –
 טיפול פה, רחצת חולה 
 ניידות המטופל 
 
 יחידת המטופל .5

 רציונל ושימוש –ביבת המטופל ציוד של ס
 

 רחצה, ניידות: קריאה מקדימה 
  הסבר או הדגמה של המדריך תוך

הערות מכוונות וביקורת של הסטודנטים 
 .הצופים ומתן רציונל של הסטודנטים

 צפיה בביצוע של אחיות המחלקה ,
 .ניתוח הביצוע

  ביצוע בזוגות כשכל בן זוג נותן משוב
 .זוגו-לבן
 ן שיש לארגן את דיון קצר על האופ

 .סביבת המטופל בהתאם למצבו
 הדרכה מפיזיותרפיסט על : 
עקרונות ניידות ושינוי תנוחה  -

, ממיטה לכסא, מישיבה לקימה)למטופל 
 (. 'בתוך המיטה וכו

עקרונות עבודה של המטפל תוך  -
 (.'מניעת כאבי גב וכד)שמירה על בריאותו 

 מיטה 
 סדינים 
  כריות ואמצעים שונים

 לחץלמניעת פצעי 
 קערית רחצה 
 ספוגים 
 סבון 
 מגש לטיפול פה 

 :אספטיקה כירורגית
 עקרונות מניעת זיהומים 
 עקרונות ומיומנויות של רחיצת ידיים 
 עקרונות שימוש בתמיסות 

 ניקוי וחיטוי
  עקרונות ומיומנויות פתיחת חומר

 סטרילי

 אספטיקה ומניעת : קריאה מקדימה
 .זיהומים

  המדריך שואל שאלות חשובות על
בעיקר בכל הנוגע לעקרונות  –ומר הח

ועל סמך התשובות מתקן , ולרציונל שלהן
 . טעויות בחשיבה

 המדריך מדגים. 
 אל תעשה בכל  –עשה : דיון קצר על

 .הנוגע לאספטיקה כירורגית
  ביצוע בזוגות כשכל בן זוג נותן משוב

 .לבן זוגו

 תמיסות חיטוי 
 ציוד סטרילי 
 חלוקים 
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 ציוד הצעות למתודולוגיה תכנים

בחבישות , בנקזים, טיפול בפצעים
 :והתייחסות לבידוד

 :עקרונות ומיומנויות של
 רחיצת ידיים 
 נקז1ניקוי פצע 
 חבישת פצע ונקז 
 סוגי בידוד שונים 

 צנתרים , פצעים: קריאה מקדימה
 .ונקזים

  המדריך שואל שאלות בעיקר בכל
 .הנוגע לעקרונות ולרציונל שלהם

 המדריך מדגים. 
 אל תעשה בכל  –עשה  :דיון קצר על

 .הנוגע לחבישות וטיפול בפצעים
  ביצוע בזוגות כשכל בן זוג נותן משוב

 .זוגו-לבן

 ציוד חבישה 
 חומרי חיטוי 

 החדרת נקזים
  עקרונות החדרת זונדה לחולה

 בהכרה
 עקרונות החדרת קטטר 
 הבהרת סכנות וסיבוכים 
 הבהרת אינדיקציות להחדרה 
 הדרכה 
 רישום ודיווח 

 ריך תוך דיון הדגמה של המד
 .בעקרונות

 קריאת , תצפית בעבודת האחות
מתן רציונל של הסטודנטים וניתוח , הנוהל

 .הפעולות אל מול הנוהל
  מתן רציונל  –הסתכלות ברשומות

 .דיון בסיבוכים וסיכונים צפויים, להחדרה

 קטטר1מגש הכנסת זונדה. 
 נוהלי המחלקה 
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 זיהוי והגדרת בעיות המטופל  - 3' מס נספח
 
 

 :מטרות
 הכרת בעיות בתחום הגופני הנפשי והחברתי

 פיתוח יכולת הגדרת בעיות 
 

 :מקדימההכנה 
 (או הפרעות קצב, IHD, אוטם שריר הלב, למשל)בחר מחלה מסוימת 

 . קרא עליה בספרות וסכם לעצמך מה יכולות להיות הבעיות מהן סובל מטופל כזה
 

 :הנחיות
 . מחלה1 מטופל הסובל מבעיה בריאותית  בחר .1
 נפשי  אמוד את מצבו הפיזי וה( משפחה, המטופל, מהרשומות)איסוף נתונים מקיף  ערוך .5
 . את כל הבעיות שלדעתך קיימות או יכולות להופיע אצלו רשום .3
 :את הבעיות לקטגוריות הבאות סווג .4

 בעיות מסכנות חיים
 בעיות הגורמות סבל פיזי למטופל

 למשפחתו1בעיות שגורמות סבל נפשי למטופל
 בעיות שגורמות לשינויים בהתנהגותו

 תפיסותיו, בעיות הנובעות מעמדותיו
 ורות בהתנהגותו בעיות הקש

 ..(במשאבים, בתמיכה, בתזונה, בידע)בעיות הקשורות למחסור 
התפתחות גופנית ,  של ערכי מעבדה, שלו BASE LINEשל אדם בריא או של )בעיות הקשורות לחריגה מהנורמה 

 (בדיקות הדמיה, ונפשית
 ..(ציפיות, ידע, עמדות, בתפיסות)בעיות הנובעות מפערים 

 יפול בעיות הקשורות לט
 בעיות הקשורות בדפוס ההתמודדות שלו

 ..(תרופות, דיאטה, מגורים, מקום עבודה, הרגלי חיים)בעיות הקשורות לצורך בשינוי 
 בעיות הקשורות למערכת המטפלת

 בעיות הקשורות לגורמי הסיכון
 
 נסה לזהות בעיות נוספות בעזרתן –שוב את רשימת הקטגוריות בחן  .2
כ אתה מתקשה לזהות סוג "האם בד? נפשיות או חברתיות, גופניות –יהית מהן רוב הבעיות שזאפיין  .6

 ?מסוים של בעיות
האם יש הגדרות שונות ? בדיווח הסיעודי האם יש הלימה בין הבעיות שזיהית לבעיות שצוינו בובדוק  .0

 ?מה משמעות השוני לדעתך? לאותה בעיה
 .הבנותיך לגביהם במילון רשום את? מושגים היו חדשים עבורך1איזה מילים סכם לעצמך .8
 
 


