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 פעילות לימודית 

 1 -בדיקות אבחון בקהילה 

 

 

 רקע

 :כוללות אבחון בדיקות .המטופל של הקליני מצבו את ולאבחן לברר בכדי מבוצעות אבחון בדיקות

 הגוף הפרשות  

 וניטורים תרשימים  

 וניקורים דיקורים 

 ניגוד חומר ובלי עם רנטגן צילומיי 

 אנדוסקופיות  

 קוליות על בדיקות  

 הדמיה בדיקות  

 

 מטרות

 ושמותיהן אבחון בדיקות הכרת .1

 הבדיקה מטרות הבנת .2

 התוצאות  ומשמעות התקינים הערכים הכרת .3

 הבדיקה ולאחר במהלך לקראת, למטופל הסיוע אופן ידיעת .4

 לבדיקה הנוגעים ודיווח רישום מקורות הכרת .5

 מעבדה בדיקות במשלוח הקשורים הנהלים הכרת .6

 

 מקדימה הכנה

 מעבדה קטלוג בדיקות -קריאה 

 פרוטוקולים לטיפול במצבי בריאות שכיחים בחוברת טריאז' -רפואיות  אבחון בדיקות

 פולשניות ובדיקות הדמיה בדיקות ,מעבדה בדיקות לגבי נהלים

 

 :הנחיות

 

 א שלב

 מטופל במרפאה. תן הסבר לנחיצותן. מהן הבדיקות שנעשות באופן רוטיני לכל. ברר 1

 

 שלב ב 

 לגבי נתונים אסוף .מטופל כל של השונות ברשומות ועיין מטופלים 5-6 ה/המדריך בעזרת . בחר2

 :)נפרדת טבלה בצע מטופל לכל( בטבלה ורכזם שנעשו למטופלים הבדיקות

 

 הכנה,( מהלך מטרה הבדיקה שם

 מהלך,

 )מעקב

ערכים 

 נורמאליים

 לאבחנה קשר

 המקורית של

 המטופל
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 .השונות לבדיקות הרלוונטיים הנהלים את בדוק .3

 

 האם הבדיקות קדמו את תהליך האבחון. . ציין 4

 

 :החולים את . ראיין5

 ?שעברו הבדיקות על לך לספר יכולים הם מה

 ?אותם הכינו לא דברים לאיזה  ?קיבלו הכנה איזו

 ?עלו איזה חששות  ?הבדיקה לגבי הרגישו מה

 ?להם עזר מה?קשה להם היה מה

 )וכו'  סחרחורת ,הגבלה ,דימום ,כאב (כלשהן ?  מיוחדות תופעות היו הבדיקה לאחר האם

 ?תוצאותיה ?הבדיקה מטרת על יודעים מה

 ?ממי ?לדעת רוצים מה

 

 .ובקצרה בבירור לנסח נסה  ?לדווח חשוב מה על מהמטופל. ששמעת מה פי על דיווח . כתוב6

 

 :הבדיקות לגבי נכתב מה המטופל של הסיעודי בדיווח . בדוק7

  ? סובייקטיבי ?אובייקטיבי האם הדיווח

 ?לדעתך ,נובע הוא ממה ?הדיווח לבין המטופל סיפור בין פערים יש האם

 

 שכתבת. לדיווח הסיעודי הדיווח את . השווה8

 הבדיקות. על הסיכומים ואת שלך הסופי הדיווח את למדריך . הגש9

  
 


