
  תכנית הלימודים
  

  

היקף   שם הקורס  
  בש"ס

  קורסים בסיסיים
  ואינטגרטיביים:

    

היבטים תרבותיים של בריאות וחולי בחברה   קורסי חובה
  הישראלית

2  

  2  סיעוד ומשפט  שנה א'
  2  מגמות 
  4  אישית-תקשורת בין 

  2  מיומנויות ניהול  
  6  סטטיסטיקה ושיטות מחקר  )120ש"ס (מסגרת  25
  2  שירותי בריאותכלכלת   
  3  כתיבה מדעית וקריאה ביקורתית  

  2  ביוכימיה  

  4  מחקר בסיעוד  קורסי חובה
  3  מבוא למחשבים  שנה ב'

  2  אפידמיולוגיה  )120ש"ס (מסגרת  13
  4  )140פרקטיקום (מסגרת   

  ):121(מסגרת אספקטים ברפואה מודרנית   סיעוד ורפואה
  מתוך רשימה שני קורסים

4  

  ):123(מסגרת ד קליני סיעו  ש"ס 10
  מתוך רשימה קורס אחד

3  

  ):126(מסגרת  סמינרים  
  מתוך רשימה סמינר אחד

3  

  קורסי בחירה 
  לפי תחומי נושאים

  היבטים התנהגותיים במצבי בריאות וחולי:
  מתוך רשימה שני קורסים

4  

  בריאות הקהילה והנפש:  )128(מסגרת 
  מתוך רשימה שני קורסים

4  

  קצועיות:סוגיות מ  ש"ס 14
  מתוך רשימה שני קורסים

4  

  שיעורי בחירה:  
  מתוך רשימה אחד

2  

  62    סה"כ
   
  



  רשימת קורסים
 

  
  סטודנטים לפחות) 15במידה ונרשמים קורס נפתח (
  

  שנה א'
  

ניקוד   סמסטר
  ש"ס

  שנה א' (ימי לימוד שני ורביעי)
  

  )120(מסגרת  קורסי חובה
  מגמות בסיעוד   2  ב'

בותיים של בריאות וחולי בחברה היבטים תר  2  א' 
  הישראלית

  אישית-ביןתקשורת   4  שנתי
  מבוא לכלכלה של שירותי בריאות  2  'א' או ב
  מבוא לסטטיסטיקה ושיטות מחקר  6  שנתי

  מבוא לביוכימיה  2  א' 
  קריאה מודרכת של מאמרים וכתיבה מדעית  3  א' 
  מיומנויות ניהול  2  ב'

  סיעוד ומשפט  2  א' או ב'
  רכה ביבליוגרפיתהד    

  – )121(מסגרת  אספקטים נבחרים ברפואה מודרנית
  ש"ס (יום רביעי) 2 –קורס אחד מבין השניים 

  היבטים גנטיים בטיפול הסיעודי א'  2  ב'
  פרמקולוגיה מתקדמת  2  ב'

 
   –) 128קורסי בחירה לפי תחומי נושאים (מסגרת 

  שני): ש"ס (יום 4סה"כ  –שני קורסים מבין המפורטים מטה 
  נפש וה בריאות הקהילה

 קורס אחד מבין השלושה:
  גרונטולוגיה  2   א'
  בריאות נפש בקהילה  2  א'

 קורס אחד מבין השלושה:
  היבטים חברתיים ותרבותיים –הגוף   2  ב'
  יסודות הסיעוד הפדיאטרי  2  ב'

  
  דרישות קדם

  מתקדמים א' אנגלית    א'
  ב' אנגלית מתקדמים    ב'

  
  
  



  שנה ב'
  

 )שלישי' (ימי לימוד שני ובשנה  ניקוד  סמסטר
 )120(מסגרת  קורסי חובה

  )140(מסגרת  פרקטיקום   4 שנתי
  מחקר בסיעוד   4  שנתי 

  מבוא לאפידמיולוגיה  2  א'
  מבוא למחשבים  3  א' 

 –)123(מסגרת  סיעוד קליני
  (יום שני)ש"ס3סה"כ–מהשיעורים המפורטים מטה אחד

  אונקולוגיסיעוד   3  א'
  סיעוד האשה  3  א'
  היבטים מנחים להתערבות סיעודית –כאב   3  א'
  סיעוד פדיאטרי  3  א'
  הבטים נבחרים בסיעוד קרדיולוגי  3  א'

 –)126(מסגרת  סמינרים
 (יום שני)ש"ס3סה"כ–מהשיעורים המפורטים מטה אחד

  מינהל בסיעוד  3  ב'
  בריאות וקהילה  3  ב'
  תרבותית-בפרספקטיבה חברתית בריאות וחולי  3  ב'
  חינוך לסיעוד  3  ב'
  העולם מבעד לעדשה בסיעוד  3  ב'

 –)121(מסגרתאספקטים נבחרים ברפואה מודרנית
   ש"ס (יום שלישי)2–אחד מבין השיעורים המפורטים

  עקרונות הפיזיולוגיה ויישומם בנושאים קליניים  2  ב'
  עודינושאים בחזית המחקר הרפואי והסי  2  ב'
  מיקרוביולוגיה -התפתחויות במחקר   2  ב'

 –)128קורסי בחירה לפי תחומי נושאים (מסגרת
  ש"ס (יום שלישי):10סה"כ–חמישה קורסים מבין המפורטים מטה

 היבטים התנהגותיים במצבי בריאות וחולי
  התמודדות עם המוות  2  א' 
  יחסים בינאישיים בקבוצה  2  א'
  ים בתרומת איבריםהיבטים נבחר  2  א'
  סיכונים בריאותיים ונפשיים בעבודת האחות  2  א'

  סוגיות מקצועיות 
  בטיחות הטיפול בסיעוד  2  א' + ב'

  שיטות הוראה וביטוין בסיעוד  2  א'
  היבטים נבחרים במיניות במצבי בריאות וחולי  2  א'
  תיאוריות בסיעוד מחזון למציאות  2  ב'
  פש ותפקידיוסוגיות בתחום בריאות הנ  2  א'
  פורטפוליו  2  ' א

  פסיכולוגיה חיובית בסיעוד  2  א'
  שיעורי בחירה

  שיטות ריפוי משלימות –רפואה משולבת   2  ב'
  תזונה קלינית  2  'ב

  הבסיס המדעי לפעולה של תרופות סבתא  2  ב'
  היבטים ביופסיכוסוציאליים לבריאות הנפש  2  ב'

  
  

 
 


