
     كلية علوم الرفاه والصحة  הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות   
                        ע"ש צ'ריל ספנסר قسم التمريض החוג לסיעוד

Faculty of Social Welfare & Health Sciences                   
The Cheryl Spencer Department of Nursing 

 היחידה ללימודים קליניים
 

 
 

  ,Aba Khoushy Ave. Mount Carmel, Haifa 199 3498838 |  3498838הר הכרמל, חיפה  199שד' אבא חושי 

Phone: 972-4-828-8021 : 'טל E-mail: ishachar@univ.haifa.ac.il:  פקס: Fax: 972-4-828-8017  "לדוא 

 

 )בסיסי( CASE STUDYהנחיות לכתיבת 
 

 הנחיות כלליות:
  מטלה זו מאפשרת לסטודנט להפגין בקיאות בגופי ידע קליניים, תוך חשיבה ביקורתית והישענות על ספרות

 מקצועית.
 העבודה תוגש מודפסת 
  לפי כללי רישום  יביבליוגראפשילוב ספרות ורישוםAPA . 
  קריטריונים לבחירת המטופלים לכתיבתCASE STUDY: 

עבר ניתוח רציני, או שיש סיבוכים, או שהוא סובל ממחלות  –מטופל מורכב  – במחלקת פנימיות וכירורגיות
 כרוניות ברקע.

 
 הצגת המטופל – 1חלק 

הרלוונטיים למקרה הספציפי )כמו: גיל, מצב משפחתי, ארץ לידה, עדה, שנת עליה,  םרפייגסוציו דמופרטים  .א
 השכלה, מקצוע, עיסוק, מקום מגורים(.

 סוציאליים, תפיסות, אמונות.-מימדים פסיכו –היבטים נוספים מעולמו של החולה  .ב
 סיבת האשפוז .ג
 מטרת האשפוז .ד
, וביטוייה הקליניים אצל החולה: גורמי סיכון, הפיזיולוגיהפתו על פי סדר כרונולוגי. תמצית  –מחלות רקע  .ה

 סיבוכים, סימנים וסימפטומים. 
 מחלות במשפחה, הרלוונטיות למקרה. .ו
 כרוני(-לא מאוזן, מצב אקוטי-קשה, מאוזן-בינוני-מצבו הכללי עד לאשפוז )קל .ז
 הרציונל למתן והסבר על מהותו )מנגנון פעולה, צורת מתן, השלכות קליניות(.  –טיפול רפואי  .ח
 הוסף תרשים אינטגרטיבי שמציג את ההקשרים בין החולה, המחלות, והטיפול )ראה דוגמה בנספח(. .ט
 

 ניתוח המקרה - 2חלק 
מבוא למצבי חולי )כמו חמצון, תאר את נושאי ההתערבות  הסיעודית  באמצעות שימוש במושגי על שנלמדו ב .א

 ניידות, מצבי הלם, שלמות העור, כאב, חרדה, מאזן נוזלים, וכד'(.
 *התייחס לנושאים על פי חשיבותם ודחיפותם בטיפול.

 הסבר את ההתערבות כנותנת מענה לבעיות שזוהו אצל החולה )בעיות קיימות ופוטנציאליות(.  .ב
  השווה את ההתערבות שהצגת אל מול הספרות:

  ?האם קיימת תמיכה בהתערבות שהצגת 
  ?האם ישנן חלופות נוספות להתערבות במקרה זה 
 איזה חלופה מתאימה ביותר לחולה? נמק 
 

 דיון  - 3חלק  
 הערך את ההתערבות שניתנה לחולה בהתייחס למדדי הצלחה ולתהליך הביצוע.  .א
 התייחס להדרכת המטופל: אומדן צרכי ההדרכה שלו והמענה שניתן להם ואופן ההדרכה עצמה.  .ב
 : סעיף בונוס: דילמות אתיות .ג
   ציין האם הופיעו דילמות בין מטופל למטפלים, מטופל למשפחתו, משפחה למטפלים וכדומה. הבהר מהו הרקע 

 ה( ואיך ניתן להתמודד איתם.הופעתם )פגיעה בזכויות החולה, ניגוד אינטרסים וכדומ    
  .הסבר את שני צידי הקונפליקט והבהר מה הופך אותו לדילמה 
  .איך הגיעו להחלטה לגבי הדילמה במחלקה 
 ?מהי עמדתך האישית 
 .כתוב איזה קונפליקטים עלולים היו להופיע וכיצד נמנעה הופעתם 
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 נספח: תרשים אינטגרטיבי
 

 גורמי סיכון
 
 

 מחלות  סימפטומים וסימנים     
 
 

 תוצאות בדיקות מעבדה   תרופות  
 

       
   

 תוצאות בדיקות הדמייה    סיבוכים
 

  
 STUDY CASEקריטריונים להערכת 

 
 נקודות(: 5קריטריונים כלליים )

 מכיל את כל חלקי העבודה 
 .ניסוח ברור 
 .מוגש מודפס 
  כנהוג. יביבליוגראפרישום 

 נק'( 35הצגת המטופל ) - 1חלק 

  כרונולוגי. –מובא בצורה תמציתית ברצף לוגי 
  .מכיל את כל הנתונים החשובים עליהם מתבססת העבודה בהמשך 
 .שם דגש לקשר ולביטוי שלהם אצל המטופל 
  .מתייחס להקשרים החשובים ונותן להם רציונל ברור 
 .ניתן להבין את ההקשרים מתוך התרשים 
 בספרות. שימוש מותאם 

 נקודות( 35ניתוח המקרה ) – 2חלק 

 .יש שימוש במושגי על  בסיעוד 
   סדר עדיפויות, הלימה למצבו של החולה -הצגת ההתערבות על פי הגיון קליני 
 .שימוש בספרות מקצועית רלוונטית 

 נקודות( 25דיון )  – 3חלק 

 מביא תובנות אישיות 

  מתבסס על ספרות 
 ן הבעיות וצרכי ההדרכה שזוהו.קיימת הלימה בין הדרכה לבי 
 .הדרכה מתאימה למטופל / למשפחה 
 (10 הקונפליקט שעולה ברור ומוגדר.נקודות בונוס ) 

 


