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 מסכמת מיומנויות טיפולמעשית למטלה הנחיות 

 
 

להדגים  של הסטודנט/ית עם סיום הלימודים בהתנסות המעשית. יכולות ומיומנויות קליניות להדגים :המטלהמטרת 
 ביצוע עצמאי של תפוקות שונות של ההתנסות. להדגים יכולות אינטגרטיביות.

 
 שעות 3שעה עד  משך הזמן:

 
 שבוע האחרון להתנסותבמהלך ה :המטלהמועד 

 
טיפול במטופל שהסטודנט מכיר או  - יסוב סביב טיפול במטופל השוהה במחלקהתתקיים במחלקה והמטלה ת הליך:

 מטופל חדש. 
 המדריך יבצע את הפעולות הבאות:

 .יבחר את המטופל המתאים 

 מתוך הפעולות הסיעודיות הבאות: מטלהיקבע את מרכיבי ה 
 איסוף נתונים   
 ן הטיפול תכנו   
 הכנה לבדיקות או פרוצדורות    

 תרופתי מתן טיפול
 / פצעים נקזים/  טיפול בצנתרים

 ADL -עזרה ב
 יצירת קשר טיפולי

 תיעוד רישום ודיווח
 הערכת הטיפול / ניטור הטיפול

 

 זמון תחילת, אמצע, סיום טיפול, בהתאם למצב המטופל, מצב הסטודנט, ת -במהלך היום   מטלהיחליט על מועד ה
 ההתערבויות הטיפוליות, וכד'. 

  זמן.היקצוב את 

 .יצפה בסטודנט, יעריך את ביצועיו וימלא טופס הערכה 

 .יתן משוב לסטודנט 
 

הסטודנט יעריך את ביצועיו במהלך הטיפול שהוא מעניק למטופליו על פי טופס הערכה. אפשרות נוספת היא  הכנה:
ם צופה בחברו בהסתמך על טופס הערכה במהלך חלק מהטיפול שזוג סטודנטים יטפל במטופל ואחד מהסטודנטי

 ויעריך את ביצועיו, ובמהלך היום יתחלפו הסטודנטים בתפקידים אלו. 
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Checklist -  ומנויות טיפוליבמטלה מסכמת מלהערכת ביצועי הסטודנט 
 

 _________________שם המדריך _____________     הסטודנט שם 

 הרלוונטיות מתוך הפעולות הבאות:   הערה: בחר את הפעולות

 

 מס
 הערות פעולה סיעודית

1 

 

 איסוף נתונים 

איסוף נתונים רלוונטיים ממקורות שונים, 

 מצוות מטפל, בזמן סביר

 

 

2 

 

 תכנון טיפול

, פועל בהתאם לסדרי עדיפויות, מזהה בעיות

 קובע מדדי הצלחה, בוחר התערבות מתאימה

 

 

3 

 

 ותהכנה לבדיקות/פרוצדור

 הדרכת המטופל, הכנה פיזית של המטופל

 

 

4 

 

 מתן טיפול תרופתי

פועל על פי עקרונות חלוקת תרופות, מחשב 

נכון מינונים, עוקב אחר תופעות לואי, מדריך 

 את המטופל

 

5 

 

 /פצעיםטיפול בצנתרים/נקזים

עובד על פי נוהל, שומר על טכניקה אספטית, 

 עובד ביעילות ושומר על בטיחות.

 

 

6 

 

  ADLב עזרה

עובד ביעילות, עפ"י עקרונות, שומר על 

 מטופלהעצמאות את בטיחות, מעודד 
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 מס

 הערות  פעולה סיעודית

7 

 

 יצירת קשר טיפולי 

מציג את עצמו, משוחח עם המטופל וקשוב 

 לצרכיו.

 

 

 תיעוד, רישום ודיווח 8

מתעד עפ"י עקרונות דיווח, מדווח על כל 

 מקום הנכון.ממצא חריג, בזמן וב

 

 

 הערכת הטיפול/ניטור הטיפול 9

מבצע את הניטורים המותאמים למצב 

 המטופל, בזמן הנכון ובדרך הנכונה.

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________הערות:

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 ____________ציון: 

 

 תאריך______________            ______________חתימת המדריך  _______________ 


