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 פעילויות למידה בקהילה

 הדרכה
 מטרות:

 הכרת תכני ודרכי הדרכה שונים 
 ביצוע הדרכות

 
 הכנה מקדימה: 

סכרת, או יתר לחץ דם(. שים לב לתכני ההדרכה קרא נהלים הקשורים בהדרכה )למשל, הדרכת חולה 
 המומלצים ולהנחיות הדרכה נוספות.

 
 הנחיות חלק א':

 ראיין אחות לגבי: .1
 הדרכות שנעשות באופן שיגרתי במרפאה א. 
 הדרכות קבוצתיות לעומת הדרכות פרטניות ב. 
 תכנים של ההדרכה ג. 
 תדירות ההדרכות ד. 
 מי מדריך, איפה, מתי ה. 
 קהל היעד )מטופלים, משפחות, בני גיל מסויים, וכד'(מי  ו. 
 

 צפה בהדרכה מתוכננת. שים לב: .2
 לבדיקת צרכי ההדרכה של המודרך/מודרכים .א
 תוכן ההדרכה .ב
 כמה זמן לקחה ההדרכה .ג
 הפרעות באמצע ההדרכה )טלפון, פתיחת דלת וכד'( .ד
 הקשבה ושאלות של המודרכים .ה
 שימוש בעזרים להדרכה )תמונות, דגמים וכד'( .ו

 
 ראיין את המודרכים בגמר ההדרכה: .3

 מה הם לוקחים לעצמם מההדרכה א. 
 איזה הדרכות נוספות היו רוצים לקבל, ואיך. ב. 

 
 סכם: .4

 מהי הדרכה טובה, לדעתך? א. 
 מה תורם לה? מה מעכב או מפריע? ב. 
 מה חשיבותה של ההדרכה? ג. 
 לאיזה רמת מנע מכוונת ההדרכה? ד. 
 

 )בשעת קבלה או בביקור בית(:צפה בעבודת האחות  .5
 איך משתלבת ההדרכה בפעולותיה? א. 
 מי יוזם את ההדרכה? ב. 
 מי המודרך  ומה תוכן ההדרכה? ג. 
 כמה זמן אורכת כל הדרכה? ג. 
 איך נעשית הערכה להדרכה? ד. 

 
 סווג את תכני ההדרכות שראית עד כה לפי: .6
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 טיפולים          תזונה          פעילות גופנית מחלות          תרופות          בדיקות         
 עישון            רמות מנע       אחר..

 
 בנושא הדרכה עם המדריך בכתב, בדיון עם הקבוצה. סכם את הבנותיך .7
 
 

 הנחיות לחלק ב':
 

 מטופל חדש, חולה כרוני, מטופל     -בחר מטופל/בן משפחה הזקוק להדרכה  .1
 וז, מטופל לפני אשפוז, לפני בדיקות וכד'. שהשתחרר מאשפ            

 
 זהה את צרכי הדרכה של המטופל ו/או משפחתו .2
 
 שים לב לקשר וליחסים בין המטופל למשפחתו .3
 
 שים לב לתכנים )בהקשר למצב הבריאותי( שעליהם הם מדברים או לא מדברים  .4

 ביניהם.            
 
 טופל ובני משפחתו תוך הגדר את הנושאים הרלוונטיים ותכנן את ההדרכה למ .5

 שימוש בטבלה הבאה:             
 

נושאי ומטרות 
 ההדרכה

הסיבות 
לבחירת 

הנושאים 
ומטרות 
 ההדרכה

אופן ההדרכה: 
זמן, מקום 

 ואמצעי עזר.

הסיבה לבחירת 
 אופן ההדרכה

תוצאות 
 מצופות

 הערכה

      

 
 הצג את תכניתך למדריך, קבל משוב, ובהתאם לו בצע את ההדרכה.  .6
 
 הערך את תהליך ותוצרי ההדרכה והצג אותם למדריך ולקבוצה. .7

 

 

  

 


