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 3477מס' קורס: 
 טשנה"ל תשע"

2019 
 שנה ד', סמסטר ב'

 סטאז' –התנסות קלינית מתקדמת 
 התערבות במצבים קליניים הדורשים אשפוז

 

 , סיום התנסות שביעית.5: סיום מצבי חולי דרישות קדם
 

 תפוקות
 

 : הסטודנט יפתח מיומנויות תוך ובין אישיות. 1תפוקה מספר 
 יפגין הקשבה פעילה  .א
 באופן מותאם בתחושות ורגשות שונים. יתמודד  .ב
 יגייס את המטופל ויתמוך בו ובמשפחתו במצבים קשים .ג
 ישמור על גבולות מקצועיים  .ד
 טיפולי גם בזמן מחסומים בתקשורת ייצור ויקיים קשר  .ה
 על סמך למידה מהניסיון שרכש וחווה. לפעייפגין יכולת רפלקטיבית ו .ו
 ייצג את המטופל ומשפחתו מול הצוות  .ז
 

 : הסטודנט יפתח מיומנות חשיבה קלינית2וקה מספר תפ
 חברתיות ויגדיר בעיות ודילמות אתיות.-יזהה בעיות גופניות, נפשיות .א
 ישאל שאלות חוקרות ויברר לעומק מצבים קליניים. .ב
 יקבל החלטות קליניות לגבי הטיפול ויצדיק אותן. .ג
 יבנה תכנית טיפול שלמה, על פי סדר עדיפויות  .ד
 הטיפולי  יאפיין את הרצף .ה
 יתכנן טיפול לטווח קצר, בינוני וארוך ויגדיר מדדי הערכה הרלוונטיים .ו
 ישתמש במנגנוני בקרה, חשיבה ביקורתית ורפלקטיבית   .ז
 יכיר אבחנות מבדילות ויבין תהליך בירור אבחנה מבדלת  .ח
 יזהה משאבים קיימים/ חסרים של לקוח ומשפחתו  .ט

            
 ח מיומנויות טיפול : הסטודנט יפת 3תפוקה מספר 

 יתערב בהתאם למצב הדינמי של המטופל: .א
 בצורה מיטבית, אתית, יעילה ובטיחותית  ✓
 לאורך רצף טיפולי ותוך דגשים של קידום בריאות  ✓
 תוך מתן מענה לצרכים רגשיים    ✓
 יקבל החלטות קליניות עצמאיות  ✓

 ידריך מטופלים, עמיתים וצוות .ב
 יבצע פעולות סיעוד מורכבות   .ג
 כחלק מצוות יעבוד .ד
 

 במהלך ההתנסות של האימון המתקדם הסטודנטים יפתחו מודעות למצב ולסביבה באופן הבא:
 

 תפיסה של המצב –שלב ראשון יפגינו בחודש הראשון: 
 איסוף נתונים ממקורות שונים ובזמנים שונים .1

 אבחון ראשוני של המצב .2
 הבנה של ההיסטוריה הרפואית בהקשר של המצב הנוכחי .3
 שכיניטור המ .4

 הבנה  –שלב שני  שני:בחודש ה

 מתן משמעות לרמזים קליניים וקישורם  .1
 בניית רציונל קליני .2
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 זיהוי דפוסים .3

 פירוש של מידע .4
 זיהוי חריגויות .5

 הגעה לאבחנה רחבה והבנה של הדינמיקה של המצב .6

 

 תכנון עתידי הקרנה לעתיד –שלב שלישי  :שיילשבחודש ה

 טיפול תותכוניייצור ויתכנן  .1

 ידע נוסף שנותן פרספקטיבה נוספת חדשהחיפוש מ .2

 מחשבה על בדיקות וחקירה נוספת, חשיבה ביקורתית .3
 הבנה של תהליכים .4
 השפעה על אירועים עתידיים .5

 
 

 תכנים
 יזומה,  מזדמנת, לטווח קצר וארוך –הדרכה  .1
 מצבי חולי מורכבים  .2
 אומדנים מתקדמים, בדיקות אבחון וניטורים .3
 ניהול סימפטומים .4
 ביטיפול פליאטי .5
 מטופל במצבים מורכבים ו/או עם מטופלים מאתגרים-קשר מטפל .6
 אבחון, מהלך מחלה, המשכיות טיפול, שיקום, מניעה ומיתה .7
 גבולות ביחסי מטפל מטופל .8
 מניעת זיהום רעש, תשישות חמלה, מצוקה מוסרית , שמירה על הגב ומניעת היפגעויות –בריאות העובד  .9

 בעיות שכיחות באוכלוסיית הקשישים .10
 ב תרבותיות ר .11
 טכנולוגיה ומכשור .12
 מדדי הצלחה בטיפול  .13
 ניהול סיכונים .14
 אתיקה וחוק .15

              
 חוק אתיקה נוהלים והנחיות .1
 2000הקוד האתי לאחיות ולאחים בישראל  .א
 החולה /חוק זכויות הילד  .ב
 1962 –חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב  .ג
 1996 -חוק לגילוי נגיפי איידס בקטינים התשנ"ו  .ד
 דילמות אתיות בקשר הורה ילד .ה
 2001 -חוק למניעת אלימות במשפחה התשס"ב  .ו
 2001תקנות הרופאים )כשירויות לביצוע פעולות חריגות( התשס"א  .ז
 1975תקנות בריאות העם )הודעה על חשש אלימות( התשל"ו  .ח
 1997חוק העונשין  .ט
 1999 –תקנות הסמים המסוכנים בבי"ח התש"ס  .י

 1991 –הנפש התשנ"א חוק לטיפול בחולי  .יא
 1992 -תקנות טיפול בחולי נפש התשנ"ב  .יב
 

 באינטרנט. החוגהחוקים עצמם נמצאים באתר 
aspects-http://clinicnourse.haifa.ac.il/he/legal 

 נוהלים:
 טיפול ישיר במטופל:

 תאיתור מסוכנות לנפילו .א
 איתור חולים הזקוקים לעזרה בניידות .ב
 ניעות וניידות של מטופל סיעודי .ג

http://clinicnourse.haifa.ac.il/he/legal-aspects
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 איתור מטופלים בסיכון לתת תזונה .ד
 אומדן כף רגל סוכרתית .ה
 אומדן כאב .ו
 מניעה וטיפול בפצעי לחץ .ז
 הזנה אנטראלית חודרנית למבוגרים .ח
 החלפה או חזרה של צינורית גסטרטום .ט
 הנחיות –השגחה וטיפול אחרי הרדמה  .י

 ירות והטיפול בהמניעת עצ .יא
 הגבלה פיזית של מטופלים לצורך טיפול רפואי .יב
 מתן חיסונים כפעולות סיעוד .יג
 החלטה על הכנסת/הוצאת צנתר משלפוחית השתן .יד
 השגחה וטיפול לאחר הרדמה .טו
 וידוא מוכנות המטופל וחדר ניתוח לניתוח .טז
 איתור זיהוי וטיפול בקטינים נפגעי התעללות .יז
 ועדים לניתוחמניעת טעויות בזיהוי איברים המי .יח
 מסירת מידע .יט
 מתן העתק טופס הסכמה לטיפול במטופל .כ

 חתימת אחות וחתימת מיילדת .כא
 החדרת קנולה לטרכיאוסטומיה .כב
 יהבטחת רצף הטיפול הסיעודי בעת שחרור ממוסד רפוא .כג
 הדרכה לנטילת תרופות בעת שחרור מאשפוז .כד
 התערבות, טיפול  –ניסיונות התאבדות  .כה
 ים בבריאות הנפשנוהל עבודה עם משפחה של מטופל .כו
 טריאז –מיון ראשוני  .כז
 טיפול בפצוע הסובל מדימום מאסיבי .כח
 טיפול בנפגעי חום .כט

 טיפול בחסרי ישע .ל
 סטנדרטים –חווית המטופל במערכת הבריאות בישראל  .לא
 שמירה על היגיינה אישית של המטופל .לב
 שמירה על שלמות העור .לג

 מניעת זיהומים
 מניעת זיהומים -אמצעי זהירות שגרתיים  .לד
 נת ידיים במוסדות רפואייםהיגיי .לה
 הנחיות לניקוי וחיטוי במוסדות רפואיות .לו
 נהלים למניעת זיהומים בחדר ניתוח .לז
 HBV HCVנוהל למניעת הדבקה בנגיפים  .לח
 הנחיות למניעה של אלח דם הקשור בצנטר מרכזי .לט

 טיפול תרופתי
 2016עדכון  -ניהול הטיפול תרופתי .מ

 אמצעי זהירות במתן טיפול תרופתי .מא
 יפול בחבישות ומשחות בפצעיםהחלטה על ט .מב
 החלטה על מתן חמצן והפסקתו .מג
 הנחיות למתן דם ומוצריו .מד
 הסכמה לקבל דם ומוצריו .מה
 פיקוח על השימוש בסמים מסוכנים .מו
 ניהול הטיפול התרופתי במטופל עם מחלה כרונית .מז
 מתן תרופות ברות סיכון .מח
 שדרתי תוך בקלופן תרופת מתן .מט

 בטיחות במתן תרופתי לילדים במלר"ד .נ
 

 נון מניעת הטרדה מיניתתק
 

 מתודולוגיה

 שיטות ואמצעי הוראה:
 דיונים קבוצתיים .1
 פעילויות למידה .2
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 תרגול רפלקציה בדרכים שונות .3
 תצפית מכוונת .4
 טיפול במטופלים  .5
 ביקור סיעודי  .6
 דעות מועד פתיחת הלומדות יפורסם בלוח מו –מניעת הטרדה מינית, פעולת סיעוד, רב תרבותיות בסיעוד  –לומדות בנושא  .7
 

 פירוט על חומרים ומטלות נמצא באתר היחידה הקלינית של החוג לסיעוד 

http://clinicnourse.haifa.ac.il/index.php/he/ 

 
 מבנה:

 
 ימי התנסות. 30ימי התנסות בשבוע, בימים ב', ג', ד', סה"כ  3שבועות,  12משך הקורס הוא 

 4.6.19עד  11.3.19ההתנסות תתקיים בין התאריכים 
 סטודנטים, במשמרות בוקר, ערב ולילה בהתאם להחלטת המדריך. 2-4ההתנסות תתקיים בקבוצות של 

 
 פגעויות של צוות סיעודי בניוד חולים". יבמהלך ההתנסות יערך בבית אבות ספרדי יום עיון בנושא "שמירה על הגב ומניעת ה

 יפורסמו בנפרד.מועדי יום העיון 
 .10-12/6/19בתאריכים תתבצענה סימולציות ממוחשבות 

 ת באוניברסיטה, בקמפוס הנמל.נושיוכל סטודנט ישתתף בשני ימי סימולציות א
 

 תאריכי התנסות:
 השלמות, קמפוס הנמל. –סימולציה אנושית  6.3.19 – 4.3.19
 נמל., קמפוס ה10סימולציה אנושית  11.4.19 – 8.4.19

 ימים. 17 – ראשוןהתנסות חלק  16.4.19 – 11.3.19
 ת.אין התנסו –חופשת פסח  25.4.19 – 17.4.19
 , קמפוס הנמל11 סימולציה אנושית 1.5.19 – 29.4.19
 ימים. 13 –התנסות חלק שני  4.6.19 – 6.5.19

 סימולציה מתקדמת 12.6.19 – 10.6.19

 
 בוצות סטודנטים מנורווגיה. חלק מהקבוצות של הסטודנטים מתנסות לצד ק

 בדרכים הבאות: קבוצות אלו יסייעו לסטודנטים הנורווגים 

 ואוכלוסיית המטופליםהצוות,  ,מחלקהה תהכר •

 הבנת התרבות הארגונית ברמה מחלקתית וכלל הארגון •

 סיוע בתרגום •

 דיונים משותפיםביצוע  •

 הסברים על רשומות רפואיות ועזרה בהבנת תיק החולה •

     רוצדורות או מיומנויות טיפוליותהדגמה של פ •
 

 מטלות:
 במהלך ההתנסות( 3ביקור סיעודי )

 לפחות X  4פעילויות למידה 

 עבודה מסכמת קבוצתית תוגש בתאריך  –פרויקט סטאז' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://clinicnourse.haifa.ac.il/index.php/he/
http://clinicnourse.haifa.ac.il/index.php/he/
http://clinicnourse.haifa.ac.il/index.php/he/
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 הנחיות לפרויקט אימון מתקדם

 
 לטובת בריאות הצוות הסיעודיכלי טכנולוגי פיתוח  –נושא הפרויקט 

 
 קט יתבצע בקבוצות של האימון המתקדםהפרוי

   פיתוח כלי טכנולוגי לטובת בריאות הצוות הסיעודי נושא ומטרת הפרויקט: 
 תוצר סופי: עבודה מסכמת של הפרויקט 

 
    
 את אחת מהבעיות הבאות המשפיעות על בריאות הצוות הסיעודי:בחרו  .1

 (Compassion Fatigueתשישות חמלה ) 1.1

 (moral distressמצוקה מוסרית ) 1.2

 (alarm fatigueזיהום רעש )/תשישות רעש 1.3
 (Secondary Traumatic Stress)טראומה משנית  1.4

סקר השחיקה שנערך במשרד הבריאות קראו את  .2
s://www.health.gov.il/Subjects/HRinHealthSystem/PreventingBurnoutProgram/Dochttp

uments/BurnoutPrevReport.pdf 
3. es/Documents/18102018https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseg

A.pdf 
 

 . סכמו את הבעיה:על הבעיה שבחרתםהשנים האחרונות(   5-10עדכנית )חפשו ספרות המקצועית  .4
 הסבר כללי על התופעה כפי שמתוארת בספרות 4.1
 באופן ממוקד תיאור הבעיה 4.2
 אפידמיולוגיה ותפוצה של התופעה, מדדי בריאות רלוונטיים 4.3
 הסיעודיתיאור השפעתה על בריאות הצוות  4.4
 המלצות להתערבויות רלוונטיות  4.5

 . מקורות איסוף הנתונים:הבעיה שבחרתם בקרב הצוותאספו נתונים לגבי  .5
, )אחות פרסונל, אפידמולגיה מומחים רלוונטיים רב מקצועי, ,רפואי עם צוות סיעודי, -ראיונות  5.1

 מטופלים ובני משפחה. מפקחת, ועוד( במידת הצורך גם 
בסביבת העבודה בהתאם לנושא  פעילויות של צוות מטפלבפות מובנות ומשתתתצפיות  5.2

 הנבחר 
ותכננו התערבות רלוונטית לטיפול בממצאים. בחרו באחד סכמו את הממצאים שלכם  .6

מהכלים/אסטרטגיות המוצעים בסקר השחיקה של מערכת הבריאות. בהמלצות שלכם יש לשלב 
)אפליקציות קיימות,  ל בריאות הצוות הסיעודיתרונות טכנולוגיים לטיפול ומניעה של השפעת הבעיה עפ

חשבו על דרך לשלב את  .הצעה לפיתוח אפליקציות חדשניות, משחקי מחשב, לומדות, תוכנות ועוד(
 הפיתוח שלכם עם שיגרת העבודה במחלקה/מרפאה/מכון. 

ת תכנית למניעת שחיקה המשלבמציעים מציגים את הממצאים שלכם והגישו עבודת סיכום שבה אתם  .7
 וקבלו את המשוב מהצוות הסיעודי.הפתרון הטכנולוגי לצוות המחלקה את 

           
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.health.gov.il/Subjects/HRinHealthSystem/PreventingBurnoutProgram/Documents/BurnoutPrevReport.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/HRinHealthSystem/PreventingBurnoutProgram/Documents/BurnoutPrevReport.pdf
https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Documents/18102018A.pdf
https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Documents/18102018A.pdf
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 הערכת הסטודנט

 במהלך ההתנסות תתבצע הערכה שוטפת של המדריך והערכה עצמית של הסטודנט.  .1
כומה במחצית ההתנסות תתבצע הערכת ביניים )ראה טופס הערכת סטודנט(, שבסי - מילוי טופס הערכת סטודנט .2

את ההערכה ימלא המדריך באתר ייערך חוזה בין מדריך השדה לסטודנט. החוזה יגדיר את המשך תהליך הלמידה. 
בתום ההתנסות תתבצע במקום שנקרא: אתר מלווה התנסויות קליניות.  /http://simnurse.haifa.ac.ilהסימולציות 

 ת באותו טופס הערכה. הערכה מסכמ
 סימולציה אנושית וממוחשבת. .3
סימולציה  10%סימולציה ממוחשבת,  10%ציון סימולציות ) 20%ציון התנסות קלינית,  80%מרכיבי ההערכה:  .4

 אנושית(.
סימולציה  10%-סימולציה ממוחשבת ו 10%סטודנט שלא ביצע או שנכשל בסימולציה, יורדו לו הנקודות בציון. ) .5

 אנושית(.
סטודנטים שמחסירים ימי התנסות ישלימו את הימים החסרים עד שבועיים לאחר סיום מועד ההתנסות. סטודנט  .6

 נקודות והציון של ההתנסות שלו לא יפורסם.   5שלא ישלים את הימים החסרים במועד יורדו לו 
 

 הערכת שדה והערכת מדריך
ה סופית של ביצועי ותפקוד לפני ביצוע הערכ בשבוע האחרון של ההתנסות – מילוי טופס הערכת שדה ומדריך

ימלא כל סטודנט טופס הערכת שדה ומדריך הנמצא באתר הסימולציות  הסטודנט על יד המדריך,
http://simnurse.haifa.ac.il/  טפסי הערכה במקום שנקרא: אתר מלווה התנסויות קליניות. סטודנט שלא ימלא את

 לא יוזן לו הציון של ההתנסות הקלינית. -בזמן

 
 חריגאירוע 

* בכל מקרה של אירוע )הקשור בטיפול בחולה, בהיפגעות ודקירה, במתן תרופה, בהתנהגות מקצועית( יש לדווח מיידית 
התנסות. כמו כן יש למדריך השדה, למקשרת בביה"ח ולמתאמת הקלינית בחוג. יש לנהוג על פי נוהלי המוסד בו נערכת ה

 למלא את ה"טופס לתיאור וניתוח אירוע בהתנסות קלינית".
בכל מקרה של פגיעה במהלך ההתנסות, או בדרך להתנסות ובחזרה ממנה, יש לדווח לחיה בן נחום מזכירת היחידה הקלינית כדי 

 למלא טופס תביעה מביטוח לאומי. 
 תנאי מעבר בהתנסות:

 עית )אמינות, אחריות, עבודה עפ"י נהלים(.עמידה בכללי התנהגות מקצו -

, עד שבועיים . יש להשלים ימים שמחסירים, בתאום עם מדריך השדה100% –הנוכחות בהתנסות היא חובה ב  -

 .מתאריך סיום הסטאז'

 ביצוע עצמאי של  התפוקות המצוינות בתחילת הסילבוס. -

 הגשת  המטלות הנדרשות בזמן.  -

 התנסות. ב 70עובר קבלת ציון  -

 . בסימולציות 70קבלת ציון עובר  -

 על הסטודנט לדווח למדריך מיידית או מראש על כל היעדרות צפויה ולא צפויה.  -          

  :בסימולציות
 ביצוע של כל המשימות באופן מלא. חובה לגשת למועד שנקבע לסימולציות. -

 .סימולציה אנושית( 10%סימולציה מקוונת,  10%ציון )או נכשל בה, יורדו לו הנקודות ב סטודנט שהחסיר סימולציה -
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 דף תכנון להתנסות קלינית מתקדמת

 יוני -מרץ 

 (באדום)מסומן  ימי התנסות ב' ג' ד'

 

 2019מרץ   אדר ב'  – א' אדר
 שבת שישי חמישי רביעי שלישי  שני ראשון

   
  1 2 

3 4 

סימולציה 
 -אנושית 
 השלמות

5 

סימולציה 
 -אנושית 
 השלמות

6 

סימולציה 
 -אנושית 
 השלמות

7 8 9 

10  11 
 1יום  
 התנסותל

12 

  2יום 
 להתנסות

13 

  3יום 
 להתנסות

14 15 16 

17 18 
 4יום  

 להתנסות

19 
  5יום 

 להתנסות

20 
 6יום  

 להתנסות

21 22 23 

24  25  
 7ם יו
 להתנסות 

26    
 8 יום

 להתנסות 

72   
 9יום 

 להתנסות 

28 29   30  

 

 2019אפריל    ניסן - אדר ב'
 שבת שישי חמישי רביעי שלישי  שני ראשון

  1 
 10יום 

 להתנסות

2 
 11יום 

 להתנסות

3 
 12יום 

 להתנסות

4  5 6  

7  8 
 13יום 

 להתנסות
סימולציה 

 10אנושית 

9 
 14ום י

 להתנסות
סימולציה 

 10אנושית 

10 
 15יום 

 להתנסות
סימולציה 

 10אנושית 

11  12 
  

13  

14 15 
 16יום 

  להתנסות

16  
 17יום 

 להתנסות

17  
 –חופשת פסח 

 אין התנסות

18 
 –חופשת פסח 

 אין התנסות

19  

 –חופשת פסח 
 אין התנסות

20 
 –חופשת פסח 

 אין התנסות

21  

 –חופשת פסח 
 ותאין התנס

22  
 –חופשת פסח 

 אין התנסות

23  

 –חופשת פסח 
 אין התנסות

24  
 –חופשת פסח 

 אין התנסות

52  

 –חופשת פסח 
 אין התנסות

26  27  

28   29 
 סימולציה
 11אנושית 

 30  
סימולציה 

 11אנושית 
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 2019מאי    ייר א -ניסן 
 שבת שישי חמישי ביעיר שלישי  שני ראשון

 
  1  

סימולציה אנושית 
11 

2   3  4 

5  6  
   18יום

 להתנסות

7    
  19 יום

 להתנסות

8  
יום זיכרון לחללי 

 צהל

9  10  11 
  

12  13  
 20  יום

 להתנסות 

41   
  21  יום

 להתנסות

15  
 22  יום 

 להתנסות

16  71  18  

19  20    
 23 יום

    להתנסות

21    
  24 יום

    להתנסות

22    
  25 יום

    להתנסות

23 
 

24 25 

26 27 
  26יום 

 להתנסות

28 

 27יום 
 להתנסות

29 
  28יום 

 להתנסות

30  31   

 
 

 2019יוני    טתשע"ה' סיוון - יירא
 שבת שישי חמישי רביעי שלישי  שני ראשון

 
  

   

1 

2  3 
   29יום 

 להתנסות

4    
  30יום 

 . התנסותל
 יום אחרון

5   6  7  8 
  

9  10  
סימולציה 

ממוחשבת 
 מתקדמת

11   
סימולציה 

ממוחשבת 
 מתקדמת

12  
סימולציה 

ממוחשבת 
 מתקדמת

13  41 
  

15  

16 17    18    19     20 21 22 

23 24 25 26 27  28  29 

30       

 
 


