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 התנסות קלינית 
 

 לסטודנטכלליות הנחיות 
 
 

 .רישום הסטודנט לקורס בלימודים קליניים זהה לרישום לקורסים העיוניים של החוג .1
 
י האחות האפידמיולוגית של משרד "חתום ע, השתתפות התלמיד בהתנסות קלינית מותנית בהצגת דיווח על השלמת כל חובות החיסון .2

 .למזכירת היחידה ללימודים קלינייםאת הדיווח יש למסור . הבריאות
 

על קושי או  במהלך הלימודים בכל עתאו /ו על הסטודנט לידע את מזכירות היחידה להתנסויות קליניות בתחילת השנה האקדמית .3
נות מידע זה הכרחי כדי לאפשר את ההתנסויות הקליניות בכל ש. מגבלה רפואיים שיש להם השלכות לגבי השיבוץ בהתנסויות הקליניות

עליו להודיע , קושי או מגבלה אקוטית אשר עלולים להשפיע על השתתפות הסטודנט בהתנסויות הקליניות , במקרה של מחלה. הלימוד
 . למרכזת הלימודים הקלינייםעל כך לאלתר 

 
שלח למשרד נ' בתום שנה ד. וזאת על פי הנחיות מפורשות של משרד הבריאות( 100%)ההתנסות הקלינית מחייבת נוכחות מלאה  .4

משרד הבריאות לא יאשר השתתפות במבחן הרישוי , ללא מילוי כל חובות ההתנסות. הבריאות דיווח על מילוי חובות ההתנסות
 .הממשלתי

 
קבלת ציון בהתנסות . מועדים להשלמת החסר, לתאם עם המדריך במחלקה שבה הוא מתנסה חייבסטודנט שנעדר מההתנסות  .5

 .ת היחידה ללימודים קליניים על השלמת כל החסריםמותנה בדיווח שנמסר למזכירו
 

 .כל קיצור בשעות התנסות מחייב השלמה ביום אחר. ערב או לילה, במשמרת בוקר שעות 8יום התנסות קלינית הינו בן  .6
 

או והוא אינו מוגדר כפרסונל של בית החולים " תלמיד בהשתלמות מקצועית"בשעות ההתנסות הקלינית מעמד הסטודנט הוא של  .7
 .מחוץ למסגרת הלימודים, גם אם הוא עובד באותו מוסד ככח עזר, המרפאה

 
 .מדים לבנים ותג זיהוי שמי, (ציפורניים גזורות, שיער אסוף)יש להקפיד במהלך ההתנסות על הופעה חיצונית מסודרת ונקיה  .8

 
חולים לבריאות הנפש לא מאפשרים לנשים בתי ה. סטודנטיות בהריון מתבקשות לעדכן ככל המוקדם את היחידה ללימודים קליניים .9

 .מידע מוקדם ימנע אי נעימות. הרות להיכנס למחלקות סגורות ולכן עלינו להיערך בהתאם
 

במהלך הלימודים בהתנסות על הסטודנטים לפנות ללשכת הבריאות באזור מגוריו  חשיפה לחולה עם מחלה מדבקתבכל מקרה של  .10
 . מרפאה בה התנסה/סונל בבית החוליםולא לאחות אפידמיולוגית או אחות פר

 
 עבודה בשכר בבית חולים .11

" כח עזר"סטודנט לסיעוד העובד בשכר במוסד רפואי מוגדר בשעות העבודה . הסטודנט יכול לעבוד בשכר ראשונהלאחר סיום התנסות 
 .בהתאם לנהלי המוסד שבו הוא מועסק, ומורשה לבצע פעולות

 
מאחר שלסטודנט המועסק ככח , טיפול בחומר סטרילי וכדומה, טיפול בעירוי, חלוקת תרופות: ת כמואין לבצע פעולות מקצועיות של אחו

 .עזר אין כיסוי משפטי לפעולות מקצועיות
 

 .אלא רק לאחר סיום תקופת ההתנסות, "כח עזר"לא יעבוד באותה מחלקה גם כ, סטודנט המתנסה במחלקה מסויימת בבית החולים
 

 .ות ההתנסות שלו על מנת להגיע בזמן למקום עבודתוסטודנט לא יקצר את שע
 

בהתאם  .העובדים במוסדות רפואיים( אחים/ הורים )על הסטודנט לדווח ליחידה ללימודים קליניים על קרובי משפחה מקרבה ראשונה  .12
 .בו עובדים בני משפחתו רפואי במוסדסטודנט לא יוכל להתנסות , להנחיות משרד הבריאות

 

 
 


