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 בקהילהפעילויות למידה 
 ביקור בית

 
 מטרת הפעילות: 

 היכרות עם "ביקור בית" כמאפיין ייחודי של עבודת האחות בקהילה
 זיהוי בעיות והתערבות סיעודית המותאמת למטופל ולמשפחתו בסביבתו הטבעית.

 
 הנחיות חלק א':

 קרא את הנוהל לביקורי בית. .1
 
 ראיין אחות במרפאה לגבי מדיניות ביקורי הבית במרפאה: .2
 

 באיזה מצבים מתקיים ביקור בית? מי יוזם אותם?  .א
 כל כמה זמן? מי מבצעם? .ב
 מהן מטרות ביקורי הבית?  .ג
 איך מתבצע הרישום והתיעוד? .ד

 
עיין בתיקים של המטופלים אשר מיועדים היום לביקור בית. האם יש התאמה בין פרופיל  .3

 המטופלים לבין המידע שאספת על מדיניות ונהלים של ביקורי בית?
 

 הצטרף לאותם ביקורי בית המתוכננים, צפה כיצד מתכננת האחות את הביקור ונערכת אליו. .4
עקוב אחר האינטראקציה הטיפולית המתרחשת בעת הביקור: איזה אומדנים/ טיפולים/  .א

 הדרכות/ ייעוץ/ תמיכה/ תאומים מתבצעים?
 כיצד נשמרים עקרונות של אתיקה וזכויות המטופל.  .ב
 קשר בין המטופל, המשפחה והאחות? כיצד היית מגדיר את ה .ג

 
בביקור?) נוכחות מורגשת, הקשבה פעילה, הכרת  caringהאם אתה יכול לזהות מרכיבים של  .5

"סיפורו" של המטופל, פעילות של מתן עזרה, הקלה והגברת הרווחה, גישה המכירה באלמנטים 
 של תרבות ואמונה(.

 
העלה בכתב את קורות הביקור: התייחס לשאלות שעלו בסעיפים הקודמים; האם עולות כעת  .6

 שאלות חדשות? שתף את עמיתיך במסקנות ובתובנות. 
 

 הנחיות לחלק ב': )יבוצע בימים הבאים(
 אסוף נתונים על המטופל ומשפחתו ותכנן את מטרות הביקור וההתערבויות הנדרשות. .1
 
 יקור וקבל הסכמתו.שתף את המטופל במטרת הב .2
 
 בצע את הביקור על פי התכנון שלך ותעד אותו ברשומות. .3
 
 הערך את הביקור: .4

 מה גילית בהתבוננות בסביבת המטופל ובשיחה איתו/עם משפחתו? א. 
איזה קשר הצלחת ליצור איתו/עם משפחתו? מה איפשר זאת? מהן השלכותיו על המשך  ב. 

 הטיפול?
 ?על איזה צרכים נתת מענה ג. 
 לאיזה מיומנויות וידע נדרשת? )אומדנים, חבישות, הקשבה, אסרטיביות, הדרכה וכד'(  ד. 
 איזה ידע/ מיומנויות חסרים לך? ה. 

  


