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 3476מס' קורס: 
 טשנה"ל תשע"

2018-2019 
 דשנה 

 '1אסמסטר 
 

 שה / קהילהי/ בריאות הנפש / בריאות הא רפואה דחופה –התנסות שישית באשפוז ובקהילה 
 התערבות במצבים קליניים באשפוז ובקהילה

 
 זו יאבחן ויתערב הסטודנט בבעיות של לקוחות ומשפחותיהם ויפתח מיומנויות של חשיבה קלינית.במהלך התנסות 

 
, חשיבה המפגש הטיפולי ומיומנויות בינאישיות, כירורגי 2המבוגר חולי בריאות ו, שמרני 2המבוגר חולי בריאות ו: דרישות קדם

 . באשפוז חמישיתהתנסות  ,קלינית
 

 :תפוקות
 רפואה דחופה –תפוקות בהתנסות טיפולית 

: 1תפוקה מספר 
הסטודנט יפתח 

מיומנויות תוך ובין 
 אישיות. 

 

 תוך התייחסות לצרכים בסיסים אנושיים  תוף פעולהייגייס  את המטופל לש .א
 ישמור על גבולות מקצועיים בטיפול  .ב
 ייצור ויקיים קשר טיפולי  .ג
 יפגין יכולת רפלקטיבית .ד
 השפעת התרבות של המטופל על ההתמודדות שלו עם שינויים דינאמיים במצבוויתייחס ליבין  .ה
 לצרכי המשפחה המלווה את המטופל יפגין רגישות .ו

 

: 2תפוקה מספר 
הסטודנט יפתח 
מיומנות חשיבה 

 קלינית
 

 יתן רציונל לכל פעולהי .א
 חברתיות-יזהה בעיות גופניות, ונפשיות .ב
 יבנה תכנית טיפול שלמה, על פי סדר עדיפויות  .ג
 ייצור הקשרים מרכזיים בין סימנים וסימפטומים, אבחנות, טיפול תרופתי, מהלך המחלה ואחר.  .ד
 יאפיין ויבין את פעילויות האחות ושותפי התפקיד שלה  .ה
 ארוך-יתכנן טיפול לטווח בינוני .ו
 וישלבם בתכנון הטיפול והערכתוידע כיצד לאתר נהלים, הנחיות טיפוליות וממדי איכות  .ז
 יאפיין את הרצף הטיפולי  .ח
 ישתמש במנגנוני בקרה עצמית .ט
 יכיר אבחנות מבדילות ויבין תהליך בירור אבחנה מבדלת .י

 יזהה משאבים קיימים/ חסרים של לקוח ומשפחתו .יא
 יתכנן טיפול לטווח בינוני וארוך .יב
 יגדיר בעיות ודילמות אתיות. .יג
 

:  3תפוקה מספר 
הסטודנט יפתח 
 מיומנויות טיפול 

 

  יאסוף נתונים ממקורות שונים. .א
 הערכה תזונתית, גדילה והתפתחות, הערכה תפקודית() מורכביםיבצע אומדנים  .ב
 יכין את המטופל לבדיקות ויבצען. .ג
 תן טיפול תרופתי יי .ד
 .ויבדוק הבנתם בצורה ברורהיעביר את המסרים של ההדרכה לטווח קצר וארוך.  ידריך וייזום הדרכה .ה
 בשיתוף עם המטופל. יעריך ויתעד את תהליך ותוצאות הטיפול/ההתערבות  .ו
 יקבל החלטות קליניות עצמאיות תוך כדי הטיפול  .ז
 יתערב בהתאם למצב הדינמי של המטופל.  .ח
 יבצע פעולות סיעוד מורכבות .ט
 יטפל בהתאם להנחיות טיפוליות, נהלים ומדדי איכות .י

: 4תפוקה מספר 
הסטודנט יפתח 
 מיומנויות למידה

 ילמד באופן שיתופי עם חבריו לקבוצה .א
 יפתח מיומנות פרזנטציה .ב

 

 בריאות הנפש –תפוקות בהתנסות תצפיתית 
 

: 1תפוקה מספר 
הסטודנט יפתח 

מיומנויות תוך ובין 
 אישיות. 

 

 תוך התייחסות לצרכים בסיסים אנושיים  יצור קשר עם מטופלים ומשפחותיהם .א
 על גבולות מקצועיים בקשר עם המטופל ומשפחתו ישמור .ב
 ייצור ויקיים קשר על אף מחסומים בתקשורת )סטיגמה, בעיות רגשיות והתנהגותיות( .ג
 יהיה מודע לעמדות ותפיסות אישיות והשפעתן על תפקודו  .ד
 יפגין יכולת רפלקטיבית בנוגע לעיבוד תהליכים וחוויות שעובר .ה
  התמודדות שלו עם מחלתוהמטופל על היבין ויתייחס להשפעת התרבות של  .ו

: 2תפוקה מספר 
הסטודנט יפתח 
מיומנות חשיבה 

 תן רציונל להתערבויות הטיפוליות שבהן צופהיי .א
 חברתיות וגופניות -יזהה בעיות נפשיות .ב
 ייצור הקשרים מרכזיים בין סימנים וסימפטומים, אבחנות, טיפול תרופתי, מהלך המחלה ואחר.  .ג
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 קלינית
 

 לאתר נהלים, הנחיות טיפוליות וממדי איכות וישלבם בתכנון הטיפול והערכתוידע כיצד  .ד
 יאפיין ויבין את פעילויות האחות ושותפי התפקיד שלה  .ה
 יאפיין את הרצף הטיפולי  .ו
 יזהה משאבים קיימים/ חסרים של לקוח ומשפחתו .ז
 יגדיר בעיות ודילמות אתיות. .ח
 יכיר אבחנות ותהליך בירור לאבחנה .ט
 ות לזיהוי משאבים קיימים וחסרים של מטופל ומשפחתויכיר אסטרטגי .י

 

: 3תפוקה מספר 
הסטודנט יפתח 
 מיומנויות למידה

 

 ילמד באופן שיתופי עם חבריו לקבוצה .א
 יפתח מיומנות פרזנטציה .ב

 

 שהיבריאות הא –תפוקות בהתנסות תצפיתית 
 

: 1תפוקה מספר 
הסטודנט יפתח 

מיומנויות תוך ובין 
 אישיות. 

 

 תוך התייחסות לצרכים בסיסים אנושיים עם מטופלים ומשפחותיהםיצור קשר  .א
 ישמור על גבולות מקצועיים בקשר עם המטופלת ומשפחתה .ב
ייצור ויקיים קשר טיפולי על אף מחסומים בתקשורת )סטיגמה, הבדלים במגדר, מחלה מדבקת, בעיות רגשיות  .ג

 והתנהגותיות(
 תמודדות שלה עם מצבה הבריאותייבין ויתייחס להשפעת התרבות של המטופלת על הה .ד
 יפגין יכולת רפלקטיבית בנוגע לעיבוד מעברים בחיים, משברים    .ה

: 2תפוקה מספר 
הסטודנט יפתח 
מיומנות חשיבה 

 קלינית
 

 תן רציונל להתערבויות הטיפוליות שבהן צופה יי .א
 חברתיות-יזהה בעיות גופניות, ונפשיות .ב
 ייצור הקשרים מרכזיים בין סימנים וסימפטומים, אבחנות, טיפול תרופתי, מהלך המחלה ואחר.  .ג
 ידע כיצד לאתר נהלים, הנחיות טיפוליות וממדי איכות וישלבם בתכנון הטיפול והערכתו .ד
 יאפיין ויבין את פעילויות האחות ושותפי התפקיד שלה  .ה
 יאפיין את הרצף הטיפולי  .ו
 עצמיתישתמש במנגנוני בקרה  .ז
 יכיר אבחנות מבדילות ויבין תהליך בירור אבחנה מבדלת .ח
 יזהה משאבים קיימים/ חסרים של לקוח ומשפחתו .ט
 יגדיר בעיות ודילמות אתיות. .י

: 3תפוקה מספר 
הסטודנט יפתח 
 מיומנויות למידה

 ילמד באופן שיתופי עם חבריו לקבוצה .א
 יפתח מיומנות פרזנטציה .ב

 

 
 קהילה -תפוקות בהתנסות 

 

: 1תפוקה מספר 
הסטודנט יפתח 

מיומנויות תוך ובין 
 אישיות. 

 

 יפגין הקשבה פעילה כלפי המטופל, המשפחה, המדריך והעמיתים. .א
 ישמור על גבולות מקצועיים בקשר עם המטופל ומשפחתו .ב
 ייצור ויקיים קשר טיפולי גם בזמן מחסומים בתקשורת )סטיגמה, מחלה מדבקת, בעיות רגשיות והתנהגותיות( .ג
 יבין ויתייחס להשפעת התרבות של המטופל על ההתמודדות שלו עם שינויים דינאמיים במצבו .ד
 יפגין יכולת רפלקטיבית בנוגע לעיבוד תהליכים וחוויות שעובר ) מעברים בחיים, משברים וכד'(   .ה
 יהיה מודע לעמדות ותפיסות אישיות והשפעתן על תפקודו.  .ו
 ידה מהניסיון שרכש וחווה.יחליט האם ואיך לפעול בעתיד על סמך למ .ז

 : 2תפוקה מספר 
הסטודנט יפתח 
מיומנות חשיבה 

 קלינית
 

 ייתן רציונל להתערבויות הטיפוליות שבהן צופה. .א
 חברתיות-יזהה בעיות גופניות, ונפשיות .ב
 ייצור הקשרים מרכזיים בין סימנים וסימפטומים, אבחנות, טיפול תרופתי, מהלך המחלה ואחר.  .ג
 נהלים, הנחיות טיפוליות וממדי איכות וישלבם בתכנון הטיפול והערכתוידע כיצד לאתר  .ד
 יאפיין ויבין את פעילויות האחות ושותפי התפקיד שלה  .ה
 יאפיין את הרצף הטיפולי  .ו
 יכיר אבחנות מבדילות ויבין תהליך בירור אבחנה מבדלת .ז
 יזהה משאבים קיימים/ חסרים של לקוח ומשפחתו .ח
 יגדיר בעיות ודילמות אתיות. .ט

: 3תפוקה מספר 
הסטודנט יפתח 
 מיומנויות טיפול

 יאסוף נתונים ממקורות שונים. .א
 יבצע אומדנים בסיסיים: סימנים חיוניים, אומדן הכרה, דימום, עור, פצע, אומדן כאב. .ב
 יטפל בהתאם להנחיות טיפוליות, נהלים ומדדי איכות  .ג

 .ויבדוק הבנתם ההדרכה בצורה ברורהיעביר את המסרים של  הדרכה. וייזום ,לשאלות כמענה ידריךד. 
 .שמבצע פעילות כל על למטופל נקודתי הסבר ייתןה. 
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 :תכנים ייחודיים
 

 קהילה שה יבריאות הא פסיכיאטריה רפואה דחופה 

 סימנים חיוניים כאב  סימנים חיוניים +סטורציה אומדנים פיזיים:

 הכרה דימום   GCSהכרה  

 כאב כינוס הרחם  כאב 

 נשימה APGAR  נשימה 

 משקל משקל   

 עור ופצע פצע  אלימות  

 דימום דופק עוברי  דימום 

 הערכה תפקודית  שלבי הלידה   מאזן נוזלים ואלקטרוליטים 

 סיכון לנפילות שיליה   מאזן חומצי בסיסי 

 ילוד/פג-קשר אם ילוד/פג-קשר אם intake  אומדנים לא פיזיים:

 מצב נפשי לאחר לידה מצב נפשי לאחר לידה לאובדנות מסוכנות  

 הערכה קוגניטיבית  סטאטוס מנטלי  

 גדילה והתפתחות  סימנים חיוביים ושליליים אלימות 

מאפיינים טיפוליים 
 ייחודיים

 החייאה
 התערבות במצבי חירום

 טראומה
מדדי איכות של משרד 

 2017הבריאות 

 יצירת קשר טיפולי
 סטיגמה

 קבוצות טיפוליות
 מצבי חירום בפסיכיאטריה

 הגבלה פיזית
 טיפול בנזעי חשמל

 הוספיטליזציה
 היבטים משפטיים ואתיים

 הסתכלות מיוחדת
 טיפולייםגבולות 

מדדי איכות של משרד הבריאות 
2017 

 שה במעגל החיים:יהא
 אי פריון 

לפני, בזמן,  ואחרי 
 לידה

 לפני ואחרי ניתוחים
 הפסקת הריון

 
בשלות המערכות של 

 הילוד 
  

מדדי איכות של משרד 
 2017הבריאות 

 מניעה ראשונית
 חיסונים

 קידום בריאות
 

 מניעה שניונית:
 בדיקות סקר

 
 מניעה שלישונית:

 מניעת סיבוכים
מעקב אחרי חולים 

 כרוניים
מדדי איכות של משרד 

 2017הבריאות 

 מניעת זיהומים זיהומיםמניעת  הענות לטיפול מניעת זיהומים טיפול מניעתי:

 בטיחות העובד בטיחות העובד בטיחות העובד בטיחות העובד 

  חיסונים לילוד מניעת אשפוזים חוזרים  

  תכנון משפחה   

בדיקות לגילוי מוקדם:    
 נשים

נשים בהריון/הריון 
 בסיכון
 עובר

 ילודים ופגים 

 

 לטווח קצר הדרכה
 יזומה

 לשחרור

 שגרה יומית
 וחובות המתאשפזזכויות 

 השפעות הטיפול ותופעות הלוואי 
 

 הדרכה להנקה
 הדרכה לטיפול בילוד

 הדרכות פרטניות
 הדרכות קבוצתיות

 הדרכות לפני בדיקות
 הדרכות לטיפול עצמי

 הדרכות למניעה

התמודדות עם 
 משבר

 שינוי מצב פתאומי
 טראומה

 אובדניים  תניסיונו
 מות

 אלימות מול צוות

 אובדניים  תניסיונו
 אלימות מול צוות

 
 

 התפרצות  מחלה 
 חזרת מחלה

 הידרדרות תפקודית
 טראומה 

 אלימות במשפחה

 

 
 חוק אתיקה נוהלים והנחיות .1
 2013-2017התכנית הלאומית למדדי איכות בבתי חולים כלליים  .א
 2000הקוד האתי לאחיות ולאחים בישראל  .ב
 / החולהחוק זכויות הילד  .ג
 1962 –חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב  .ד
 1996 -חוק לגילוי נגיפי איידס בקטינים התשנ"ו  .ה
 דילמות אתיות בקשר הורה ילד .ו
 2001 -חוק למניעת אלימות במשפחה התשס"ב  .ז
 2001תקנות הרופאים )כשירויות לביצוע פעולות חריגות( התשס"א  .ח
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 1975של"ו תקנות בריאות העם )הודעה על חשש אלימות( הת .ט
 1997חוק העונשין  .י

 1999 –תקנות הסמים המסוכנים בבי"ח התש"ס  .יא
 1991 –חוק לטיפול בחולי הנפש התשנ"א  .יב
 1992 -תקנות טיפול בחולי נפש התשנ"ב  .יג
 
 

 נוהלים:
 טיפול ישיר במטופל:

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

 מניעת עצירות והטיפול בה .יא
 הגבלה פיזית של מטופלים לצורך טיפול רפואי .יב
 חיסונים כפעולות סיעודמתן  .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
 מניעת טעויות בזיהוי איברים המיועדים לניתוח .יח
 מסירת מידע .יט
 מתן העתק טופס הסכמה לטיפול במטופל .כ

 מת אחות וחתימת מיילדתחתי .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
 נוהל עבודה עם משפחה של מטופלים בבריאות הנפש .כו
 טריאז –מיון ראשוני  .כז
 מאסיביטיפול בפצוע הסובל מדימום  .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
 היגיינת ידיים במוסדות רפואיים .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
 החלטה על טיפול בחבישות ומשחות בפצעים .מב
 החלטה על מתן חמצן והפסקתו .מג
 למתן דם ומוצריוהנחיות  .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
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 תקנון מניעת הטרדה מינית

 
 

 באינטרנט. החוגהחוקים עצמם נמצאים באתר 
eti.pdf-studies/madrichim/kod-http://hw2.haifa.ac.il/images/stories/files/nursing/clinical 

 
 מתודולוגיה

 שיטות ואמצעי הוראה:
 הוראת עמיתים .1
 דיונים קבוצתיים .2
 פעילויות למידה .3
 תרגול רפלקציה בדרכים שונות .4
 תצפית מכוונת .5
 קריאה מקדימה של ספרות מקצועית קלינית .6
 טיפול במטופלים  .7
 פעילות באתר האישי  .8
 סימולציה מקוונת ואנושית .9

 /http://clinicnourse.haifa.ac.il/index.php/heפירוט על חומרים ומטלות נמצא באתר היחידה הקלינית של החוג לסיעוד 
 

 מבנה ההתנסות

 קהילה שהיבריאות הא פסיכיאטריה  רפואה דחופה 

 ארבעה שבועות ימים משך ההתנסות
   
 

 ימים ,ארבעה שבועות
 (  ימים 12 כ"סה)ג' ד' ה'  

ימים ג'  ,שבועות חמישה
 (  ימים 15 כ"סה)ד' ה' 

 ימים ,ארבעה שבועות
 (  ימים 12 כ"סה)ג' ד' ה'  

פעילויות לימודיות 
 במהלך ההתנסות

 הצעה לחלוקת ההתנסות: .  
 ימים 3 –חדר לידה 

 ימים 4או  3 –נשים 
H.R. – 2  ימים 3או 

 יומיים –יולדות 
 ימים 1-2 –תינוקות 

 בכלל לאיום אחד או  –פגים 

 
הצעה לחלוקת ההתנסות 

 בנים:-עבור סטודנטים
נשים )מחלקת נשים, אשפוז יום 

נשים או  רפואה דחופהנשים, 
 ימים 3-4מרפאת נשים( 

 ימים 3 –פגים 
 יום 1 –תינוקות 

HR – 2-3 ימים 
 ימים 5 –חדר ניתוח 

 

 
 הערכת הסטודנט

 במהלך ההתנסות תתבצע הערכה שוטפת של המדריך והערכה עצמית של הסטודנט.  .1
במחצית ההתנסות תתבצע הערכת ביניים )ראה טופס הערכת סטודנט(, שבסיכומה ייערך חוזה בין מדריך השדה לסטודנט.  .2

 החוזה יגדיר את המשך תהליך הלמידה. 
 בתום ההתנסות תתבצע הערכה מסכמת באותו טופס הערכה.  .3
 סימולציה אנושית(. 10%סימולציה ממוחשבת,  10%ציון סימולציות ) 20%ציון התנסות קלינית,  80%מרכיבי ההערכה:  .4

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

 haarachatstudent@gmail.com: ך לכתובתנוטופס ההערכה ממוחשב ימולא במחשב וישלח ע"י המדרי
 כל סטודנט אחראי לבדוק שהערכתו אכן נשלחה והגיעה לחוג. 

 
 הערכת שדה והערכת מדריך

המדריך באמצעות טופסי הערכה לקראת סיום ההתנסות ולפני ביצוע הערכות אישיות לסטודנטים, יעריך כל סטודנט את השדה ואת 
  אלקטרוניים. הקישור לטפסים והסבר על דרך מילויים יפורסם בלוח המודעות של היחידה ללימודים קליניים באינטרנט.

 מטלות:

 X 3הגשת תרגיל באבחנה מבדלת  .1 רפואה דחופה
 מטלה אחת: מבין הבאים בחר. 2
o C.S.   או משחקי למידה או דיון קליני או הצגת נושא סיעודי 
 מטלות ללמידה שוטפת על פי החלטת המדריך: .3
o . רפלקציה ופעילויות למידה מתוך רשימת פעילויות למידה 

http://hw2.haifa.ac.il/images/stories/files/nursing/clinical-studies/madrichim/kod-eti.pdf
http://hw2.haifa.ac.il/images/stories/files/nursing/clinical-studies/madrichim/kod-eti.pdf
http://clinicnourse.haifa.ac.il/index.php/he/
mailto:haarachatstudent@gmail.com
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 בשדות בהם ההתנסות יותר תצפיתית יש להוסיף פעילויות למידה מתאימות. 

 X 3הגשת רפלקציות  .1 פסיכיאטריה
 על פי החלטת המדריך:בכתב מטלות  2 הגשת .2

 :יםמבין הבאבחר מטלה אחת 
o C.S.   או משחקי למידה או דיון קליני או הצגת נושא סיעודי 

 :יםמבין הבאבחר  שניהמטלה 
o  הדרכת מטופלים או ביקור סיעודי 
 

 על פי החלטת המדריך:בכתב מטלות  2 הגשת .1 שהיבריאות הא
 :יםמבין הבאבחר מטלה אחת 

o C.S.   או משחקי למידה או דיון קליני או הצגת נושא סיעודי 
 :יםמבין הבאבחר  שניהמטלה 

o  הדרכת מטופלים או ביקור סיעודי 
 מטלות ללמידה שוטפת על פי החלטת המדריך: .2
o . רפלקציה ופעילויות למידה מתוך רשימת פעילויות למידה 

  X  3בקהילהמתוך קובץ פעילויות למידה  -פעילויות למידה  .1 קהילה
 X 2 הדרכת מטופלים .2
 על פי החלטת המדריך –מטלות ללימוד עצמי  .3

 
 אירוע חריג:

כפי שמופיע )הקשור בטיפול בחולה, בהיפגעות ודקירה, במתן תרופה, בהתנהגות מקצועית(  בכל מקרה של אירוע
http://clinicnourse.haifa.ac.il/images/eiro_harig_1.pdf 

. יש נחום כהן-ולמתאמת היחידה הקלינית הגב' חיה בן למתאמת הקלינית בחוג ,למדריך השדה, למקשרת בביה"ח מידיתיש לדווח 
בלשונית  התנסות קלינית"כמו כן יש למלא את ה"טופס לתיאור וניתוח אירוע ב לנהוג על פי נוהלי המוסד בו נערכת ההתנסות. 

 .aspects-http://clinicnourse.haifa.ac.il/he/legalבקישור הבא:  
לדווח למדריך/ה, למתאמת הקלינית ולרכזת היחידה במידה ויש פגיעה בדרך להתנסות או במהלך ההתנסות או מההתנסות יש 

את ההנחיות במופיעות בנוהל בקישור הבא: בצע ללקרוא את הנוהל "פגיעה במהלך ההתנסות ונחות כהן, -הקלינית הגב' חיה בן
bhitnasut.pdf-mispatim/pgiaa-nicnourse.haifa.ac.il/images/hebtimhttp://cli 

 
 תנאי מעבר בהתנסות:

 ביצוע עצמאי של כל התפוקות המצוינות בתחילת הסילבוס. -

 הגשת כל המטלות הנדרשות בזמן.  -

 התנסות. ב 70עובר קבלת ציון  -

 . בסימולציות 70קבלת ציון עובר  -

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

 , עד שבועיים ם שמחסירים, בתאום עם מדריך השדה. יש להשלים ימי100% –הנוכחות בהתנסות היא חובה ב  -

 לאחר סיום תאריך ההתנסות.  

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

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

סימולציה  10%סימולציה מקוונת,  10%סטודנט שלא ביצע סימולציה או נכשל בה, יורדו לו הנקודות בציון. ) -

 אנושית(. 

 
 
 
 
 
 

  

http://clinicnourse.haifa.ac.il/images/eiro_harig_1.pdf
http://clinicnourse.haifa.ac.il/images/eiro_harig_1.pdf
http://clinicnourse.haifa.ac.il/he/legal-aspects
http://clinicnourse.haifa.ac.il/images/hebtim-mispatim/pgiaa-bhitnasut.pdf
http://clinicnourse.haifa.ac.il/images/hebtim-mispatim/pgiaa-bhitnasut.pdf


     كلية علوم الرفاه والصحة  הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות   
                        ע"ש צ'ריל ספנסר قسم التمريض החוג לסיעוד

Faculty of Social Welfare & Health Sciences                   
The Cheryl Spencer Department of Nursing 

 היחידה ללימודים קליניים
 

7 
 

 ביבליוגרפיה
 

 
רפואה 
 דחופה

ההוצאה  -אביב: משרד הביטחון -מד"א. תל(. עזרה ראשונה להצלת חיים. 2007דונחין, י. וקודינסקי, נ. ) .1
 לאור

 
2. Berman, A. & Snyder, S. (2011). Kozier & Erb’s Fundamentals of Nursing: Concepts, 

process and practice (9
th
 ed.). London, UK;  Pearson Prentice Hall.  

 
3. Hinkle  J.L. & Cheever K.H. (2014). Brunner & Suddarth’s Textbook of Medical-Surgical 

Nursing. (13
th
 ed.). Philadelphia, PA; Lippincott, Williams & Wilkins. 

 
4. Karch, A.M. (2014). Lippincott’s Nursing Drug Guide. New-York, NY; Lippincott, Williams & 

Wilkins.  
 

 
בריאות 

 הנפש

 
 (. פרקים נבחרים בפסיכיאטריה . תלאביב: דיונון2010, ש., נוימן, ח., ו ושות. )אליצור, א., טיאנו, א., מוניץ .1

 
 (. סיעוד חולי הנפש. תל אביב: דיונון. מהדורה חמישית. 2004ג. ) שצמן, ח., כץ,  .2

 
3. Karch, A.M. (2014). Lippincott’s Nursing Drug Guide. New-York, NY; Lippincott, Williams & 

Wilkins.  
 
 

4. Townsend, M.C. (2014). Psychiatric Mental Health Nursing: Concepts of Care in Evidence-
Based Practice (8th ed.), Philadelphia, PA; Davis Co.  
 

 
בריאות 
 האישה

 
 (. . תל אביב: דיונון. 2009גולן, א. מילדות, גניקולוגיה ופוריות ) .1

 
2. Davidson, M., London, M.L. & Ladewig, P.A. (2011). Olds' Maternal-Newborn Nursing & 

Women's Health across the Lifespan (9th ed.). London, UK; Pearson Prentice Hall.  
 

3. Karch, A.M. (2014). Lippincott’s Nursing Drug Guide. New-York, NY; Lippincott, Williams & 
Wilkins.  

 

 
 קהילה

 

 ההוצאה לאור  -אביב: משרד הביטחון -(. עזרה ראשונה להצלת חיים. מד"א. תל2007, י. וקודינסקי, נ. )דונחין .1

 (. משרד הבריאות, מדינת ישראל2009קידום בריאות ורפואה מונעת. תדריך חיסונים עדכני ) .2

 (. משרד הבריאות, מדינת ישראל2001נוהל טיפול באשה ההרה ) .3

 (. משרד הבריאות, מדינת ישראל2004פעוט )נוהל לטיפול מונע בתינוק וב .4

 (. קידום בריאות ורפואה מונעת. הוצאת ההסתדרות הרפואית בישראל. 2008טבנקין, ח. )עורכת(. ) .5
 

6. Berman, A. & Snyder, S. (2011). Kozier & Erb’s Fundamentals of Nursing: Concepts, process 
and practice (9

th
 ed.). London, UK;  Pearson Prentice Hall.  

 
7. Hinkle  J.L. & Cheever K.H. (2014). Brunner & Suddarth’s Textbook of Medical-Surgical 

Nursing. (13
th
 ed.). Philadelphia, PA; Lippincott, Williams & Wilkins. 

 
8. Karch, A.M. (2014). Lippincott’s Nursing Drug Guide. New-York, NY; Lippincott, Williams & 

Wilkins. 
 

 
 

  


