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 פעילויות למידה בקהילה

 
 ניהול הטיפול במטופלים עם מחלות כרוניות

 
 מטרות:

 וסיבוכיה. המחלההכרת מהלך  .1
 תכנון התערבות לטווח קצר, בינוני וארוך. .2
 הבנת המשמעות של היענות לטיפול. .3
 

 הכנה מקדימה: 
 קרא נוהלי מעקב אחר מחלות כרוניות ספציפיות.

 קרא נספח על היענות לטיפול. 
 

 הנחיות:
, קשר את המעקבים למהלך המחלה וסיבוכיה -הבהר לעצמך מדוע יש צורך בבדיקות המעקב  .1

 לטיפולים ולתופעות הלוואי שלהם.
 ברר עם האחות/הרופא: .2

מי אחראי על מה, כיצד המחשוב מסייע באיתור וזימון, מה נדרש  –א. כיצד מתנהל המעקב 
 מהמטופל, מה קשר     

 עם מרפאה מקצועית/ראשונית שבה החולה נמצא במעקב.    
 ריגה מהנורמה בבדיקות המעקב. ב. מהו תהליך הזרימה של הפעולות הננקטות כאשר נמצאת  ח

 ג. מהי מידת ההיענות למעקבים  בקרב המטופלים. במה תלויה ההיענות? 
 :ראיין חולים הבאים למעקבים במרפאה .3

 א.  מידת שביעות רצונם מהמעקבים.
 ב. מה הם יודעים לגבי המעקבים  ומה היו רוצים לדעת. 

מהלך המחלה )הם עצמם, בן משפחה, אחות, ג. מי, לדעתם, צריך להיות אחראי על המעקב אחר 
 רופא(

ד. מיהי הכתובת המקצועית העיקרית העוקבת אחריהם בנוגע למחלתם )אחות, רופא משפחה, 
 רופא מקצועי(. 

מטופלים הסובלים מאותה מחלה/מחלות ועיין בתיקיהם. ציין מה רשום  3בחר בעזרת המדריכה  .4
 בתיק לגבי:

 תיותא. בעיות פיזיות, נפשיות וחבר
 ב. בדיקות מעקב  

 ג. אשפוזים 
 ד. סיבוכים 

 ה. טיפולים והתערבויות שונות
 

 קשר בין המעקבים, הסיבוכים וההתערבויות שנעשו, למהלך המחלה. .5
 
 השווה את המעקבים שנעשו לנוהל. נתח את הסיבות לפערים שגילית.  .6
 
 דון עם האחות על השערותיך. .7
 

מתיקו הרפואי. ברר איתו מה יודע על המעקבים, מה רוצה  קבל מטופל שבא למעקבים. אסוף נתונים .8
לדעת. תכנן הדרכה לטווח קצר/בינוני/ארוך לגבי המעקבים הנדרשים. התאם אותה למטופל/משפחתו. 

השתמש בטבלת הדרכה, ולאחר קבלת אישור מהמדריכה בצע אותה. הערך את ההדרכה. בצע את 
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 בדיקות המעקב הנדרשות.
 

  
 


