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 3476מס' קורס: 
 זשנה"ל תשע"

2017 
 שנה ד'

 קיץסמסטר 
 מיון / בריאות הנפש / בריאות האשה / קהילה –התנסות שישית באשפוז ובקהילה 

 התערבות במצבים קליניים באשפוז ובקהילה
 

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

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

 
 :תפוקות

 מיון –תפוקות בהתנסות טיפולית 

תפוקה מספר 
: הסטודנט 1

יפתח מיומנויות 
תוך ובין 
 אישיות. 

 

 ילה כלפי המטופל, המשפחה, המדריך והעמיתים.יפגין הקשבה פע .א
 יתמודד באופן מותאם בתחושות גועל, דחייה, בושה, פחד. .ב
 יתמוך בלקוח ובמשפחתו .ג
 יגייס  את המטופל לשתוף פעולה .ד
 ישמור על גבולות מקצועיים בטיפול במטופל ובמשפחתו .ה
קת, בעיות רגשיות ייצור ויקיים קשר טיפולי גם בזמן מחסומים בתקשורת )סטיגמה, מחלה מדב .ו

 והתנהגותיות(
 יפגין יכולת רפלקטיבית בנוגע להבהרת אירוע, הגדרת הבעיה/האתגר, חיפוש פתרונות אפשריים. .ז
 ייצג את המטופל ומשפחתו מול הצוות .ח
 יתמוך בלקוח ובמשפחתו במצבים קשים .ט
 יחליט האם ואיך לפעול בעתיד על סמך למידה מהנסיון שרכש וחווה. .י

תפוקה מספר 
סטודנט : ה2

יפתח מיומנות 
 חשיבה קלינית

 

 יתן רציונל לכל פעולה .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
 התפקיד שלה יאפיין ויבין את פעילויות האחות ושותפי  .ה
 ארוך-יתכנן טיפול לטווח בינוני .ו
 יאפיין את הרצף הטיפולי  .ז
 ישתמש במנגנוני בקרה עצמית .ח
 יכיר אבחנות מבדילות ויבין תהליך בירור אבחנה מבדלת .ט
 יזהה משאבים קיימים/ חסרים של לקוח ומשפחתו .י

 יתכנן טיפול לטווח בינוני וארוך .יא
 יגדיר בעיות ודילמות אתיות. .יב

 3תפוקה מספר 
: הסטודנט 

יפתח מיומנויות 
 טיפול 

 

 יאסוף נתונים ממקורות שונים. .א
יבצע אומדנים שונים: הערכה תזונתית, גדילה והתפתחות, הערכה תפקודית, מיניות, אומדן סימפטומים   .ב

 )בנוסף להכרה, דימום, עור, פצע, נפילות ואומדנים בסיסיים(
 יכין את המטופל לבדיקות שונות  ויבצען. .ג
 וייתן טיפול תרופתי  ADLם, נקזים וצנתרים, יסייע למטופל בביצוע יטפל בפצעי .ד
 ידריך את המטופל ויתמקד במסרים הרלוונטיים ביותר לצרכי המודרך, וקידום/ שימור בריאותו. .ה
 ארוך, ידריך עמיתים, -ידריך לטווח בינוני .ו
 יעריך ויתעד את תהליך ותוצאות הטיפול/ההתערבות. .ז
 ל פי מדדי הצלחה.יעריך את תוכנית הטיפול ע .ח
 יקבל החלטות קליניות עצמאיות תוך כדי הטיפול )על תיזמון, אופן ביצוע וכד'(  .ט
 יתערב בהתאם למצב הדינמי של המטופל.  .י

 יתאם עם אחרים את הטיפול בהתאם למצב הדינמי של החולה .יא
 יבצע פעולות סיעוד מורכבות  .יב
 יעבוד כחלק מצוות .יג

תפוקה מספר 
: הסטודנט 4

ות יפתח מיומנוי
 למידה

 

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

 

 
 בריאות הנפש –תפוקות בהתנסות תצפיתית 

 

 יצור קשר עם מטופלים ומשפחותיהם .אתפוקה מספר 
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: הסטודנט 1
יפתח מיומנויות 

תוך ובין 
 אישיות. 

 

 ישמור על גבולות מקצועיים בקשר עם המטופל ומשפחתו .ב
 שר על אף מחסומים בתקשורת )סטיגמה, בעיות רגשיות והתנהגותיות(ייצור ויקיים ק .ג
 יהיה מודע לעמדות ותפיסות אישיות והשפעתן על תפקודו  .ד
 יפגין יכולת רפלקטיבית בנוגע לעיבוד תהליכים וחוויות שעובר   .ה
 יחליט האם ואיך לפעול בעתיד על סמך למידה מהניסיון שרכש וחווה. .ו

 

תפוקה מספר 
: הסטודנט 2
פתח מיומנות י

 חשיבה קלינית
 

 יתן רציונל להתערבויות הטיפוליות שבהן צופה .א
 חברתיות וגופניות -יזהה בעיות נפשיות .ב
 ייצור הקשרים מרכזיים בין סימנים וסימפטומים, אבחנות, טיפול תרופתי, מהלך המחלה ואחר.  .ג
 יאפיין ויבין את פעילויות האחות ושותפי התפקיד שלה  .ד
 פולי יאפיין את הרצף הטי .ה
 יזהה משאבים קיימים/ חסרים של לקוח ומשפחתו .ו
 יגדיר בעיות ודילמות אתיות. .ז
 יכיר אבחנות ותהליך בירור לאבחנה .ח
 יכיר אסטרטגיות לזיהוי משאבים קיימים וחסרים של מטופל ומשפחתו .ט
 

תפוקה מספר 
: הסטודנט 3

יפתח מיומנויות 
 למידה

 

 ילמד באופן שיתופי עם חבריו לקבוצה .א
 נות פרזנטציהיפתח מיומ .ב

 

 
 בריאות האשה –תפוקות בהתנסות תצפיתית 

 

תפוקה מספר 
: הסטודנט 1

יפתח מיומנויות 
תוך ובין 
 אישיות. 

 

 יצור קשר עם מטופלים ומשפחותיהם .א
 ישמור על גבולות מקצועיים בקשר עם המטופלת ומשפחתה .ב
ר, מחלה מדבקת, בעיות ייצור ויקיים קשר טיפולי על אף מחסומים בתקשורת )סטיגמה, הבדלים במגד .ג

 רגשיות והתנהגותיות(
 יפגין יכולת רפלקטיבית בנוגע לעיבוד מעברים בחיים, משברים    .ד

 

תפוקה מספר 
: הסטודנט 2

יפתח מיומנות 
 חשיבה קלינית

 

 יתן רציונל להתערבויות הטיפוליות שבהן צופה  .א
 חברתיות-יזהה בעיות גופניות, ונפשיות .ב
 ימנים וסימפטומים, אבחנות, טיפול תרופתי, מהלך המחלה ואחר. ייצור הקשרים מרכזיים בין ס .ג
 יאפיין ויבין את פעילויות האחות ושותפי התפקיד שלה  .ד
 יאפיין את הרצף הטיפולי  .ה
 ישתמש במנגנוני בקרה עצמית .ו
 יכיר אבחנות מבדילות ויבין תהליך בירור אבחנה מבדלת .ז
 יזהה משאבים קיימים/ חסרים של לקוח ומשפחתו .ח
 בעיות ודילמות אתיות.יגדיר  .ט
 

תפוקה מספר 
: הסטודנט 3

יפתח מיומנויות 
 למידה

 ילמד באופן שיתופי עם חבריו לקבוצה .א
 יפתח מיומנות פרזנטציה .ב
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 קהילה -תפוקות בהתנסות 

 

תפוקה מספר 
: הסטודנט 1

יפתח מיומנויות 
תוך ובין 
 אישיות. 

 

 מיתים.יפגין הקשבה פעילה כלפי המטופל, המשפחה, המדריך והע .א
 ישמור על גבולות מקצועיים בקשר עם המטופל ומשפחתו .ב
ייצור ויקיים קשר טיפולי גם בזמן מחסומים בתקשורת )סטיגמה, מחלה מדבקת, בעיות רגשיות  .ג

 והתנהגותיות(
 יפגין יכולת רפלקטיבית בנוגע לעיבוד תהליכים וחוויות שעובר ) מעברים בחיים, משברים וכד'(   .ד
 תפיסות אישיות והשפעתן על תפקודו. יהיה מודע לעמדות ו .ה
 יחליט האם ואיך לפעול בעתיד על סמך למידה מהניסיון שרכש וחווה. .ו

 

תפוקה מספר 
: הסטודנט 2

יפתח מיומנות 
 חשיבה קלינית

 

 ייתן רציונל להתערבויות הטיפוליות שבהן צופה. .א
 חברתיות-יזהה בעיות גופניות, ונפשיות .ב
 ם וסימפטומים, אבחנות, טיפול תרופתי, מהלך המחלה ואחר. ייצור הקשרים מרכזיים בין סימני .ג
 יאפיין ויבין את פעילויות האחות ושותפי התפקיד שלה  .ד
 יאפיין את הרצף הטיפולי  .ה
 ישתמש במנגנוני בקרה עצמית .ו
 יכיר אבחנות מבדילות ויבין תהליך בירור אבחנה מבדלת .ז
 יזהה משאבים קיימים/ חסרים של לקוח ומשפחתו .ח
 ת ודילמות אתיות.יגדיר בעיו .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
 הדרכה. וייזום ,לשאלות כמענה ידריך .ג
 .שמבצע פעילות כל על למטופל נקודתי הסבר ייתן .ד

 

ספר תפוקה מ
: הסטודנט 4

יפתח מיומנויות 
 למידה

 

 ילמד באופן שיתופי עם חבריו לקבוצה .א
 

 
 :תכנים ייחודיים

 

 קהילה בריאות האשה  פסיכיאטריה מיון 

 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 

מאזן נוזלים  
 ואלקטרוליטים

 הערכה תפקודית  שלבי הלידה  

 סיכון לנפילות שיליה   מאזן חומצי בסיסי 

אומדנים לא 
 פיזיים:

 intake ילוד/פג-קשר אם ילוד/פג-קשר אם 

 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

 יצירת קשר טיפולי
 סטיגמה

 קבוצות טיפוליות
מצבי חירום 

 בפסיכיאטריה
 הגבלה פיזית

 טיפול בנזעי חשמל
 הוספיטליזציה

 היבטים משפטיים ואתיים
 הסתכלות מיוחדת

 האשה במעגל החיים:
 אי פריון 

 לפני, בזמן,  ואחרי לידה
 לפני ואחרי ניתוחים

 הפסקת הריון
 

בשלות המערכות של 
 הילוד  

 

 מניעה ראשונית
 חיסונים

 קידום בריאות
 

 מניעה שניונית:
 בדיקות סקר

 
 מניעה שלישונית:

 ניעת סיבוכיםמ
מעקב אחרי חולים 
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 כרוניים טיפולייםגבולות 

 מניעת זיהומים מניעת זיהומים הענות לטיפול מניעת זיהומים טיפול מניעתי:

  בטיחות העובד בטיחות העובד בטיחות העובד 

  חיסונים לילוד מניעת אשפוזים חוזרים  

  תכנון משפחה   

בדיקות לגילוי מוקדם:    
 נשים

נשים בהריון/הריון 
 כוןבסי

 עובר
 ילודים ופגים 

 

 שגרה יומית  הדרכה
 זכויות וחובות המתאשפז

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

 דותהתאב
 מות

 אלימות מול צוות
 החדרת עירוי

 
 

 התפרצות  מחלה 
 חזרת מחלה

 הידרדרות תפקודית
 טראומה 

 אלימות במשפחה

 

 
 חוק אתיקה נוהלים והנחיות .1
 2000הקוד האתי לאחיות ולאחים בישראל  .א
 / החולהחוק זכויות הילד  .ב
 1962 –חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב  .ג
 1996 -איידס בקטינים התשנ"ו  חוק לגילוי נגיפי .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 –חוק לטיפול בחולי הנפש התשנ"א  .יא
 1992 -תקנות טיפול בחולי נפש התשנ"ב  .יב
 

 באינטרנט. החוגהחוקים עצמם נמצאים באתר 
eti.pdf-studies/madrichim/kod-ries/files/nursing/clinicalhttp://hw2.haifa.ac.il/images/sto 

 
 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
 סימולציה מקוונת ואנושית .8
 

 וט על חומרים ומטלות נמצא באתר היחידה הקלינית של החוג לסיעוד פיר
http://hw.haifa.ac.il/nursing/hebrew/clin_stud_instruc.html . 

 
 מבנה ההתנסות

 
 קהילה בריאות האשה פסיכיאטריה מיון  

 התאריכים בין שבועות 4 ההתנסותמשך 
 26.9.17 עד 4.9.17

 התאריכים בין שבועות 4
 26.9.17 עד 4.9.17

שבועות בין התאריכים  4
 2.10.17עד  4.9.17

 התאריכים בין שבועות 4
 26.9.17 עד 4.9.17

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://hw.haifa.ac.il/nursing/hebrew/clin_stud_instruc.html
http://hw.haifa.ac.il/nursing/hebrew/clin_stud_instruc.html
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 ימים ב' עד ה' ימים ב' עד ה' ימים ב' עד ה' ימים ב' עד ה'

פעילויות לימודיות 
 במהלך ההתנסות

 הצעה לחלוקת ההתנסות: .  יום התנסות בנט"ן
 ימים 3 –חדר לידה 

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

 יומיים –יולדות 
 ימים 1-2 –תינוקות 

 יום אחד או בכלל לא –פגים 

 
הצעה לחלוקת ההתנסות 

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

נשים, מיון נשים או מרפאת 
 ימים 3-4ם( נשי

 ימים 3 –פגים 
 יום 1 –תינוקות 

HR – 2-3 ימים 
 ימים 5 –חדר ניתוח 

 

  סימולציות

     

 
 הערכת הסטודנט

 במהלך ההתנסות תתבצע הערכה שוטפת של המדריך והערכה עצמית של הסטודנט.  .1
בין מדריך השדה לסטודנט.  במחצית ההתנסות תתבצע הערכת ביניים )ראה טופס הערכת סטודנט(, שבסיכומה ייערך חוזה .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%ו הנקודות בציון. )סטודנט שלא ביצע או שנכשל בסימולציה, יורדו ל
 

 haarachatstudent@gmail.com: טופס ההערכה ממוחשב ימולא במחשב וישלח ע"י המדריך לכתובתנו
 כל סטודנט אחראי לבדוק שהערכתו אכן נשלחה והגיעה לחוג. 

 
 רכת שדה והערכת מדריךהע

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

 מטלות:
 X 3גיל באבחנה מבדלת הגשת תר .1 מיון

 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 

 X 3הגשת רפלקציות  .1 פסיכיאטריה
 טת המדריך:על פי החלבכתב 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 בריאות האשה
 :יםמבין הבאבחר מטלה אחת 

o C.S. יני או הצגת נושא סיעודי  או משחקי למידה או דיון קל 
 :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  3מתוך קובץ פעילויות למידה בקהילה -פעילויות למידה  .1 קהילה
 X 2 הדרכת מטופלים .2
 על פי החלטת המדריך –מטלות ללימוד עצמי  .3

 
 אירוע חריג:

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

 לתיאור וניתוח אירוע בהתנסות קלינית".

mailto:haarachatstudent@gmail.com
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 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  -

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

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

 לאחר סיום תאריך ההתנסות.  

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

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

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

 אנושית(. 
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