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 יעודיתפעילות לימודית בתחום הפרקטיקה הס

 טריאז' )מיון ראשוני של מטופלים מהלכים( במרפאה
 

 מטרה

 היכרות עם  הפעילויות המתרחשות בטריאז' במרפאה.  

 

 הכנה מקדימה

 קרא נוהל הנחיות לביצוע טריאז' במרפאה

 

 הנחיות

 טריאז' של מטופל אחד

  מראיון( וברר  מסוימות בעיות על מתלונן /סימנים מגלה/סימפטומים על המתלונן מטופל בחר .1

 :הבאות הנקודות את )פיסיקאלית בדיקה רשומות, אחרים, מלווים משפחה, ,המטופל

 מהן התלונות של המטופל, ומתי הופיעו 

 חיים מסכנים )בעיה/סימפטום/סימן( כמה עד 

 היומיומי מפריעות בתפקוד כמה ועדהתלונות של הדחיפות/התכיפות מידת 

 לראשונה שהופיעו או לו, התלונות הנוכחיות מוכרות  האם 

 ביניהם שמפריעות והקשר תלונות נוספות  

 אילו בדיקות נעשו, מתי ולמה 

 חיצוני או לאירוע רקע למחלות קישור 

 הסימפטומים ו/הופיע שלדעתו הסיבה 

 

 המטופל, רשום את השערותיך והרציונל של כל אחת מהן. סובל לדעתך ממה .2

 ציין את ההתערבויות הרלוונטיות כדי לאושש או לשלול כל השערה.     

 

 צפה בעבודת הצוות הסיעודי ורשום:  .3

 בעיה/סימפטום/הסימן חומרת להערכת רלוונטיים בצעה האחות אילו אומדנים 

 מהו הטיפול הראשוני שנתנה 

 כיצד נעשתה הערכת תוצאות הטיפול 

 מתן הנחיות להמשך טיפול ומעקב 

  מסלול המיון הראשוני שעבר המטופלסכם את 

 

 בדוק האם יש התאמה בין הפרוטוקול הטיפולי שנקטה האחות לבין הנחיות או נהלים רלוונטיים. .4

 

 והשווה אותם לאילו של האחות. להשערותיך חזור .5

 

 מהם תפקידי ה צוות המטפל בטריאז' ומה האינטראקציה ביניהם. -סכם לעצמך  .6

 

 שבע רצון מהטיפול שניתן לו.בדוק עם המטופל האם הוא  .7
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 טריאז' של מספר מטופלים 

 

 צפה בפעילות הצוות הסיעודי בבצעו מיון ראשוני של פונים והתייחס להנחיות הבאות: .1

  מנה את מספר המטופלים המחכים בתור לקבלת טיפול ונסה לשער מה הסיבות לפנייתם. נסה לדרג

 את חומרת מצבם ואת הדחיפות בטיפול.

 האומדנים שיש על הצוות הסיעודי לבצע אצל כל אחד מהמטופלים כאשר האחות מראיינת  שער מהם

 מאותם לסיבת הגעתם ורשום אותם.

 .השווה את האומדנים שחשבת עליהם לבין אילו שמבצע הצוות הסיעודי 

 .בדוק את הקשר בין התלונות של המטופלים לבין ההתערבויות שביצוע למטופלים 

  הראשוני שבוצע למספר מטופלים.תאר את מסלול המיון 

 .השווה בין הגדרה של סדרי עדיפויות בטיפול שנראים לך לבין אלו של הצוות הסיעוד 

  צפה בהתנהלות של המטופלים שמחכים לתורם במיון הראשוני ותאר והסבר את הדינאמיקה

 המתרחשת 

 

השווה בין תהליך המיון שהתרחש במרפאה לבין זה שקיים במחלקה לרפואה דחופה. הצג את  .2

 המרכיבים הדומים והשונים. 

 סכם את מסקנותיך והצג למדריך ולקבוצה. .3

 

 
 
 
 
 


