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 דיון קליני

 

 שעולות מהשדה הקליני.דיון קליני מתייחס לאירועים, מקרים, תהליכים, דילמות או שאלות 
 הדיון משלב ניסיון קליני עם תיאוריה.

 המלצות לניהול דיון:
 

 פעילות שתהווה הכנה מקדימה לדיון. -חברי הקבוצה מתן הכנה מקדימה ל .1
לקרב את המשתתפים לנושא הדיון תוך שימוש כדי בדרך מושכת ואטרקטיבית  החיפת .2

 במתודות שונות.
 הדיון בהצגת הנושא לדיון ובקביעת כללי הדיון. פתיחה של  .3
 שאלות ודילמות שיעוררו דיון. תהצג .4
לות מניסיונם, לשאול, לבקר, חברי הקבוצה להשתתף בדיון )להביע דעתם, להע שלד ודיע .5

 להסתייג, להביע עמדה וכד'(
 ד הדיון לנושאים שתוכננו מראש, ולהדגיש את הנקודות הרלוונטיות בסיכומי ביניים.וקימ .6
 נושאי הדיון לעובדות, לעקרונות, למגמות, לתיאוריות ולגישות שונות.של ר ושיק .7
 ם הדיון.וכיס .8

 

 מבנה הדיון הקליני

 

 טווח זמן בשעה

 

 תכנים

 דקות 5עד 
 

א. הפשרה: גיוס  -פתיחה 
 המשתתפים לדיון

ב. הצגת מטרת              
 הדיון וכללי הדיון. 

                  

דיון, תוך ביצוע חזרות על  דקות 34עד 
 מסרים חשובים

 סיכום: דקות  94

  איסוף ההסכמות, ההבנות
 ואי ההסכמות

 .שאלות למחשבה נוספת 
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 עמיתים על דיון קליניהערכת 

 
 התערבות במצבים קליניים הדורשים אשפוז

 
 תאריך___________________

 

 שם הסטודנט המציג _____________________________________

 

נושא הדיון 

_____________________________________________________________________ 

 
 הבאים:הערך את הדיון על פי המדדים 

 הגבוה ביותר            הנמוך ביותר           

  5 3 4 2 9  א. נושא הדיון ומטרתו הוצגו בבהירות

  5 3 4 2 9  ב. נושא הדיון רלוונטי למשתתפים וקשור

 להתנסות הקלינית.             

            5 3 4 2 9           ג. ההכנה המקדימה תרמה לדיון   

           5 3 4         2 9   עדכני מבוססד. ניתן מידע 

 5 3 4         2 9 ה. הוצגו שאלות שעוררו מחלוקת סביב נושא  
 הדיון.    

 5 3 4 2 9ו. נבחנו זויות והקשרים שונים                           

  5 3 4 2 9 ז. הדיון נשאר ממוקד בנושאים הרלוונטיים

  5 3 4 2 9  ענייןח. נעשה שימוש במתודות שעוררו 

  5 3 4 2 9 ט. המשתתפים הגיבו אחד לדברי השני )ולא רק

 לדברי המנחה(.    

  5 3 4 2 9 י. הדיון אפשר סיעוד מוחות והבעת דעות באופן 

 חופשי    

  5 3 4 2 9  יא. גובשו הבנות, עמדות, רעיונות חדשים

           5 3 4 2 9   יב. נעשה סיכום עיקרי הדיון

 


