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 שיטות הוראה :

 התנסות קלינית ,תרגול ו דיונים קליניים, פעילויות למידה, מעבדות, הדגמה לומדות, הרצאות,
  ולמידה עצמית.

 
 הוראה עיונית:

 מחלות פנימיות וכירורגיות בתחום המבוגר והזקן על פי מצבים קליניים מיצגים.
 

 הוראה קלינית:

 יות: פנימיות וכירורגיות.התנסות קלינית במחלקות הכלל
 
 

 דרישות מוקדמות :

 ציון עובר בקורסים הבאים:
 פיזיולוגיה-אנטומיה 
 פתולוגיה כללית 
  התנהגות מקצועית ותאוריות

 בסיעוד
 קבלת החלטות בסיעוד 
 יסודות האומדן 
 אומדן פיזיקאלי 
 מיומנויות קליניות 

 

 מבוא לפסיכולוגיה 
 מיקרוביולוגיה 
 ביוכימיה-כימיה 
 פרמקולוגיה 
  מיומנויות תמיכה יעוץ 

  והדרכה בסיעוד      
 מבוא לסוציולוגיה 
 מבוא לבריאות הקהילה 

 
 דרישות הקורס בסיעוד המבוגר עיוני:

  שעות  34בסמסטר ) %20 -שתעלה מעל ל תהיעדרו -בכל השיעורים חובההשתתפות
 בסמסטר(, יובא עניינו של הסטודנט לוועדה לענייני תלמידים באוניברסיטה.

  ,60מבחן בכל סוף סמסטר ציון עובר 
 קריאת ספרות חובה 
 

 ציון:הרכב ה

 בחינה אחת בסמסטר ב'.-בחינות עיוניות, בחינה אחת בסמסטר א' ו 2 -מורכב מ 

 מהציון הסופי בקורס. 50%ת מהווה ציון בכל אחת מהבחינו

 ,  60בציון של לפחות  -חובה על התלמיד לעבור  כל בחינה 

 תלמיד הנכשל  באחת מהבחינות, יחזור ויבחן על  הבחינה בה נכשל. 

לא יוכל להמשיך ללמוד את הקורס סיעוד המבוגר  -שנכשל בסיעוד המבוגר בסמסטר א'תלמיד 

 , כישלון חוזר יחייב את התלמיד לחזור על הקורס כולו. בסמסטר ב'

 

 חלוקת נושאי הלימוד לבחינות:

 סמסטר א': 

סוגי הלם, מערכת הנשימה, מערכת לב וכלי הדם, טיפול בחולה בתקופה סביב ניתוחית, 

 מערכת העיכול, מערכת הורמונאלית.



5 
 

 

 

 

 

 סמסטר ב':

פלסטית וכוויות, אונקולוגיה, מערכת הדם מערכת השתן, מערכת חיסונית, עור, כירורגיה 

והלימפה, כירורגית שד, מערכת העצבים, מערכת שלד ושרירים, אף אוזן וגרון, עיניים, 

 השתלות איברים.

 

 

 

 

 ספרות חובה 

 תקנות ונהלים של מנהל הסיעוד הרלוונטיים להתייחסות ולהוראה במסגרת סיעוד המבוגר.   

www.health.gov.il 

 

 

          Berman, A., Snyder, S., J. & Frandsan, G. (2016). Kozier & Erb'sFfundamentals of   

                Nursing (10th ed.). England: Pearson.   

 

Comerford, K. (2017) Nursing drug handbook (37th ed.). Philadelphia, PA: Wolters 

Kluwer. 

 

     Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2014). Brunner & Suddarth’s textbook of  

     medical- surgical nursing (13th ed.). Philadelphia, PA: Lippincott Williams &             

      Wilkins. 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.health.gov.il/


6 
 

 

 

 

 
 הנושא: מבוא לסיעוד המבוגר

 ההוראה: סמסטר אמועד 

טיפול  , , אבחון דרכיגרונטולוגיים,  שיקולים ,אפידמיולוגיה, אטיולוגיה, פתופיזיולוגיה הנושא הנלמד יכלול:
  הדרכה, מניעת סיבוכים ושיקום.שמרני  וכירורגי, טיפול 

 

 תכנים קורסה י נושא
שעות 

 הוראה

טיפול בחולה בתקופה 

 *סביב ניתוחית

 Preoperative: 

 סיווג ניתוחים ע"פ דחיפות ושיטות. -
 הערכת מטופל המועמד לניתוח ע"פ מערכות גוף -
 הסכמה מודעת * )חוק זכויות החולה( -
 הכנת מטופל לניתוח -

 Intraoperative: 

 תפקידים -צוות חדר ניתוח -
 סביבת חדר ניתוח והסיכונים בו -
: סוגי תרופות ,  סוגי הרדמה, שלבי הרדמה -

 ההרדמה וסיבוכים
 וחותסוגי תנ -

 Postoperative: 

 עקרונות הטיפול במטופל לאחר ניתוח -
 ניתוח סיבוכים מוקדמים ומאוחרים לאחר -
 טיפול לאחר ניתוח ותהליך שיקומי -

 

14 

 הלם מצבי

 

 
 שונים ההלם  ה התפתחות מצביסיבות ל 
 הלם מצבי:  

Anaphylactic Cardiogenic,  Septic, Neurogenic, 
Spinal, Hypovolemic 

  הלםה התפתחות מצבישלבי 
 הלםם במצבי הסיבוכי 
  הלםבמצב עקרונות הטיפול בחולה 

6 

  20 :סכום שעות הוראה 

 (.1)נספח * בהוראת  הנושא  יש להתייחס להנחיות  ונהלים  של  משרד  הבריאות  ומנהל  הסיעוד,   
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  הנושא: מערכת  הנשימה

  מועד ההוראה: סמסטר א

 טיפול  ,אבחון דרכיגרונטולוגיים,  שיקולים ,אפידמיולוגיה, אטיולוגיה, פתופיזיולוגיה יכלול:הנושא הנלמד 
  הדרכה, מניעת סיבוכים ושיקום.שמרני  וכירורגי, 

 תכנים קורסנושאי ה

 
 דרכי אבחון 

 

 והדמיה בדיקות  אבחון : 
 תפקודי  ריאה,   גזים  בדם  עורקי, תרביות  כיח,  מיפוי  ריאות  

Pulse Oximetry   , X-ray   ,CT, MRI, Angiography, 
Bronchoscopy +  Biopsy, Puncture Pleural (Thoracentesis) 

התערבויות במצבי  
 מצוקה נשימתית

 מתן  חמצן, מתן  אינהלציה, שאיבת  הפרשות  מדרכי  הנשימה*

הפרעות  במאזן  
 חומצי  בסיסי

 Respiratory  Acidosis  &  Alkalosis, 

 Metabolic  Acidosis  &  Alkalosis 

מחלות  זיהומיות  
 של  דרכי  הנשימה  

 Pneumonia  ,  Tuberculosis ,  Lung Abscess  

מצבים חריפים 
 בנשימה

 ARF -Acute  Respiratory  Failure 

 ARDS- Acute  Respiratory Distress Syndrome 

 Pulmonary Embolism 

  Pleura  Pleural Effusion, Empyema-מחלות ה

מחלות  ריאה  
 חסימתיות

 Asthma   

 COPD (Chronic Bronchitis, Emphysema, Cor Pulmonale)   

                              Carcinoma of Lung גידולים ממאירים

שברים  בצלעות  -  Rib Fractures חזה    חבלות , Flail Chest    

 Pulmonary contusion ,Pneumo  &  Hemothorax 

 Cardiac Tamponade 

 Subcutaneous Emphysema 
  -ניקוז  מבית  החזה 

עקרונות  הטיפול  
 בחולה  מונשם * 

 Endotracheal Intubation, Tracheostomy**  
 :Mechanical Ventilation Modes – שיטות הנשמה  

- Volume / Pressure Ventilators 
- Negative  / Positive-Pressure Ventilation  
- Noninvasive: CPAP  /  Bi-PAP 

חיבור וניתוק  מנשם  לצורך  שאיבת  הפרשות* -  

 סכום שעות הוראה:  42

 * בהוראת  הנושא  יש להתייחס להנחיות  ונהלים  של  משרד  הבריאות  ומנהל  הסיעוד,  כולל  פעולות
 (.1)נספח  הסיעוד  הרלוונטיות

 ** הנושא ילמד גם במסגרת מחלות אא"ג, אך יבחן בסמסטר א בשייכות למערכת הנשימה 
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  הנושא: מערכת  הלב  וכלי  דם

  מועד ההוראה: סמסטר א

 טיפול  ,אבחון דרכיגרונטולוגיים,  שיקולים ,אפידמיולוגיה, אטיולוגיה, פתופיזיולוגיה הנושא הנלמד יכלול:
  הדרכה, מניעת סיבוכים ושיקום.שמרני  וכירורגי, 
 הקורסנושאי 

 
 תכנים

 אומדן פיזיקאלי וגורמי סיכון למחלות לב וכלי דם  לבבית,  המודינאמיקה מבוא

 : בדיקות דם  דרכי אבחון
 ,Homocysteine אנזימי לב, פרופיל שומנים ,

     Brain (B-Type) Natriuretic Peptide   , C-Reactive Protein  
 :בדיקות אבחון והדמייה 
 X-RAY -צילום חזה -
 Holter -הולטר ,  Electrocardiography ,Telematry -אק"ג  -

- Cardiac stress testing - -בדיקת מאמץ    
- Echocardiography, TEE   בדיקת אקו-  
- Computed Tomography (CT)  
- Magnetic Resonance Imaging (MRI) 
- Radionuclide Imaging - Thallium 201, Technetium 99m 
- Multiple Gated Acquisition Scanning (MUGA) 
- Positron Emission Tomography (PET)  
- Electro Physiological Study (  EPS )    

 Cardiac Catheterization -לב ימני ושמאלי  צנתור -
 

 עקרונות הניטור והפעלת מוניטור  תפעול מוניטור

  למוניטורחיבור חולה 

 גורמים, אבחון, דרכי טיפול, סיבוכים רב מערכתיים ומניעתם  יתר לחץ דם

עקרונות בפענוח אק"ג - הפרעות קצב הלב  

Normal Sinus Rate    -קצב לב תקין  -

 - הפרעות קצב לב ממקורות שונים:

-Sinus node dysrhythmias 

 Sinus Bradycardia & Tachycardia, Sinus Arrhythmia 
 

- Atrial dysrhythmias 

 Premature Atrial Complex, Atrial Flutter, Atrial Fibrillation 
(Paroxysmal/Chronic)  
 

- Junctional dysrhythmias   

 Supraventricular Tachycardia (SVT) 
 

-Ventricular Dysrhythmias 

 Premature  Ventricular Complex, Ventricular Tachycardia,  
 Ventricular Fibrillation, Ventricular Asystole 
 

-Conduction Abnormalities 

 Atrioventricular Block : (Degree I, II, III) 
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 דרכי טיפול בהפרעות הקצב ממקורות שונים:

טיפול תרופתי -  
הפעלת דפיברילטור )כולל חצי אוטומטי(* -  

-Electrical Cardioversion and Defibrillation 
-Catheter Ablation  

(, עקרונות הפעלה, קיום ICDאינדיקציות, סוגים )קוצב זמני/קבוע()  קוצב לב
 אורח חיים עם קוצב

        Coronary Artery Disease (CAD) מחלות כליליות

 Angina Pectoris - Stable & Unstable  

 Acute Coronary Syndrome - Myocardial Infarction (M.I) 
                                               STEMI,  NSTEMI 
 

 דרכי טיפול
 טיפול תרופתי

 Percutaneous Transluminal Coronary 
Angioplasty (PTCA)+ Stent  

 
   Mitral Valve: Prolapse, Regurgitation, Stenosis מחלות מסתמיות

 Aortic Valve: Regurgitation, Stenosis 
 

 ניתוחי לב
 
 
 
 
 
 
 
 

- Coronary Artery Bypass Grafts - CABG 

- Valvuloplasty 

- Valve Replacement 

 :ניתוחי מעקפים ומסתמים
אינדיקציות, שיקולים ניתוחיים, ההכנה לניתוח, טכניקות ניתוחיות, מהלך  

ריאה(, התופעות הקליניות לאחר ניתוח לב, הטיפול הרפואי -הניתוח )מכונת לב

 .והסיעודי, הסיבוכים והדרכת המנותח לחזרה לתפקוד

 
 לבחינה בסמסטר ב' למידה עצמית -**השתלות לב

  Cardiomyopathies: Dilated, Hypertrophic, Restrictive מחלות שריר הלב

מחלות דלקתיות של 
 שריר הלב

 Myocarditis, Pericarditis ,Endocarditis 
                                                    (Rheumatic & Infective) 

  Congestive / Chronic Heart Failure (CHF) אי ספיקת לב
    (Right & Left, Systolic &  Diastolic) 

 Acute Heart Failure (Pulmonary Edema) 

 Cardiogenic Shock, Thromboembolism                 :סיבוכים 

 Pericardial Effusion 

 Cardiac Tamponade 

 Cardiac Arrest       

 פעולותל הבריאות ומנהל  הסיעוד, כול* בהוראת הנושא יש להתייחס להנחיות ונהלים של משרד 
 (.1)נספח  הסיעוד הרלוונטיות   

 ** למידה עצמית לבחינה בסמסטר ב'.
 
 



10 
 

 

 

 

 
 םפריפריי מחלות כלי דם

 

 תכנים נושאי הקורס

 Doppler- בדיקות אבחון
-Duplex Ultrasonography  
-Angiography, Phlebography  

 

 מחלות  עורקים  
 

Arterial disorders:  

 Peripheral arterial insufficiency  

 Peripheral arterial occlusive disease: 

 Aortic Aneurysm )למידה עצמית(    

 Arterial thrombosis 

 Raynaud's disease 

Surgical management: 

  - Aortic and Carotid Endarterectomy 

- Bypass grafts, Femoral to Popliteal Graft 

  - Stent / Wall Graft 

 מחלות  ורידים  
 

Venous disorders: 

 Deep Vein Thrombosis (DVT)  

 Chronic venous insufficiency 

 Leg ulcers, Debridement 

 Varicose Veins 
- Ligation and Stripping 
- Thermal / Laser ablation 
- Sclerotherapy 

 :Lymphatic Disorders מחלות מערכת הלימפה

    Lymphangitis and Lymphadenitis 

    Lymphedema and Elephantiasis 

    Cellulitis 

 סכום שעות הוראה: 40
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   הנושא: מערכת  העיכול

 

 

 מועד ההוראה: סמסטר א

 

 

 טיפול  ,אבחון דרכיגרונטולוגיים,  שיקולים ,אפידמיולוגיה, אטיולוגיה, פתופיזיולוגיה הנושא הנלמד יכלול:
  הדרכה, מניעת סיבוכים ושיקום.שמרני  וכירורגי, 

 קורסנושא ה תכנים

:                                               מערכת העיכולהשייכים ל סימנים ותסמינים
, בחילות, הקאות, שלשול, עצירות, אי שליטה, Dyspepsiaכאבי בטן, 
 אבני צואה*

הפרעות שכיחות 
 במערכת  העיכול *

(, בדיקות צואה, תבחין Markersאומדן בטן, בדיקות דם, סמנים ) 

אוריאזה, בדיקה רקטאלית, מנומטריה, ביופסיה.                                                                -נשימה

ם, בליעת/חוקן בריוUS, EUS ,MRI ,CT ,,PET  ,X- Rayדימות: 

PTC                                                                            .

 .ERCPאנדוסקופיות: קולונוסקופיה, גסטרוסקופיה, 

 אומדן מערכת העיכול

 מחלות פה  Disorder of the Salivary Glands -למידה עצמית

 Achalasia  

 Hiatal Hernia: Sliding, Para Esophageal 

 Diverticulum 

 Chemical Burns 

 גוף זר 

 Gastroesophageal  Reflux disease 

 Barrett's Esophagus 

 Esophageal Tumor 
         - Esophagectomy 

 מחלות ושט
 

 Gastritis 

 Peptic Ulcer  Disease  
- Vagotomy 
- Pyloroplasty 
- Antrectomy  (Billroth I, II) 

 Obesity   

- Bariatric Surgery      

 Gastric Cancer 
- Total / Subtotal  Gastrectomy 

 מחלות קיבה ותריסריון

 Irritable Bowel Syndrome (IBS) 

 Acute Inflammatory Intestinal Disorders: 

o Appendicitis  
- LAP/Open Appendectomy 
o Diverticulosis, Diverticulitis 
o Peritonitis 

 Inflammatory Bowel Disease (IBD): 

o Crohn's Disease 

 יםמחלות מעי
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o Ulcerative Colitis 

 Intestinal Obstruction 

o Small Bowel Obstruction (SBO) 

o Large bowel Obstruction (LBO) 

 Colorectal Cancer - גידולי מעי ורקטום 

- Total / Subtotal / Segmental Colectomy 
- Abdominoperineal resection (Miles) 
- Hartmann's procedure 
- Kock pouch 
- J- pouch 
- Colostomy, Ileostomy - עקרונות הטיפול בסטומה 

 :מחלות פי הטבעת 

o Anorectal  abscess 
o Anal Fistula 
o Anal Fissure   
o Hemorrhoids 
o Sexually transmitted anorectal disease  
o Pilonidal Sinus  

 Hernia 
 

 בקעים

  :דרכי אבחון
 כבד, בדיקות הדמיה  ניקורתפקודי כבד,       

 Jaundice 

 Viral Hepatitis*  

 Non-viral Hepatitis 

 Hepatic Cirrhosis 

  למידה עצמית(גידולי כבד(  

  למידה עצמית לסמסטר ב'(**השתלת כבד(   

 *מחלות כבד
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cholelithiasis     

 Cholecystitis  
-    Lap/ Open Cholecystectomy  
-    Choledochotomy       

ודרכי  מחלות כיס מרה
 מרה

 Acute / Chronic Pancreatitis 

 Cancer of the Pancreas   
- Pancreaticoduodenectomy (Whipple procedure)  
- Pancreaticojejunostomy 

 מחלות לבלב

 
 סכום שעות הוראה: 50

 
   משרד  הבריאות  ומנהל  הסיעוד, כולל  פעולות* בהוראת  הנושא  יש להתייחס להנחיות  ונהלים  של  

 (.1)נספח  הסיעוד  הרלוונטיות
 .למידה עצמית לבחינה בסמסטר ב'** 
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   הנושא: מערכת  הורמונאלית )אנדוקרינולוגיה(

  מועד ההוראה: סמסטר א

 טיפול  ,אבחון דרכיגרונטולוגיים,  שיקולים ,אפידמיולוגיה, אטיולוגיה, פתופיזיולוגיה הנושא הנלמד יכלול:
  הדרכה, מניעת סיבוכים ושיקום.שמרני  וכירורגי, 

 תכנים קורסה נושא

 בדיקות אבחון לזיהוי הפרעות בבלוטות השונותאנמנזה, בדיקה פיזיקאלית,  דרכי אבחון
 

 -היפופיזה 
Pituitary   gland 

- Pituitary Tumors  
- Hypophysectomy 

-   Diabetes Insipidus - (D.I.) 
-   Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone  

Secretion 
- (SIADH) 

 -בלוטת התריס 
Thyroid gland 

  Hypothyroidism :  Myxedema                            

  Hyperthyroidism  :   Grave's disease,  Thyrotoxicosis    

  Thyroiditis: Acute, Sub acute ,Chronic (Hashimoto's 
disease)          

  Thyroid Tumor: Goiter (Endemic, Nodular) , Ca .of Thyroid 
- Thyroidectomy   

                                             

בלוטת יותרת התריס 
– Parathyroid 

gland 

 Hypoparathyroidism 

 Hyperparathyroidism 
 

בלוטת יותרת הכליה 
Adrenal gland 

 Pheochromocytoma 

 Addison's disease 

 Cushing's syndrome 
 

  Pancreas     Diabetes Mellitus: Type 1, Type 2 -לבלב 
 

 
 סכום שעות הוראה: 18

 

 ומנהל  הסיעוד,  כולל  פעולות* בהוראת  הנושא  יש להתייחס להנחיות  ונהלים  של  משרד  הבריאות  
 (.1)נספח  הסיעוד  הרלוונטיות   
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   הנושא: מערכת  השתן

 מועד ההוראה: סמסטר ב

 ילמד על ידי לומדה –נפרולוגיה 

 

 טיפול  ,אבחון דרכיגרונטולוגיים,  שיקולים ,אפידמיולוגיה, אטיולוגיה, פתופיזיולוגיה הנושא הנלמד יכלול:
  הדרכה, מניעת סיבוכים ושיקום.שמרני  וכירורגי, 

 תכנים קורסנושאי ה

כיחות ש הפרעות

 השתן*במערכת  

 סימנים ותסמינים השייכים למערכת השתן :

 ,שינויים בהטלת השתן, אנמיה Renal Colic) כאב )

 

אומדן  

מערכת   

 השתן*

 אומדן  פיזיקלי של מערכת השתן

 אוסמולריות: כללית, תרבית, משקל סגולי, בדיקות שתן

 בדיקות דם )תפקודי כליה(:

 (CCT)  Ceratinine Clearance test אטנין ,י,קר ,  Urea BUN  ,

 PSA-סמן

 : בדיקות הדמיה

Intravenous Pyelography ( IVP)  ,   מיפוי  כליה  C.T ,   U.S,   

Retrograde Pyelography     , Cystography,  

Renal Angiography 

TRUS-Trans Rectal Ultrasound   

Urodynamic  

 Cystoscopy: בדיקות אנדוסקופיות

 : כליהפסיותובי

 

 Self, סוגים, עקרונות טיפול שלפוחית השתן:ל החדרת קטטר

Catheterization*  

)ראה בספרות  KOZIER יילמד מהספר של -.penroseהרכבת  

 1216-1217חובה( עמודים 

  :Chronic  Kidney Disease- מחלות כליה

-Primary Glomerular Diseases: 

          Acute  Nephrotic  Syndrome 

-           Chronic Glomerulonephritis 

-           Nephrotic  Syndrome      

-Renal Cancer: 

  Nephrectomy     

-Renal  Failure: 

           Acute Kidney injury (AKI) 

           End-Stage Kidney Disease or Chronic Renal Failure     

לופיים חטיפולים 

 לתפקוד הכליה

-Dialysis: 

   Hemodialysis 

   Peritoneal Dialysis 

     

 **השתלת כליה )למידה עצמית לסמסטר ב)  השתלת כליה

זיהומים 

 בדרכי השתן

-Infection of the Urinary Tract: 

         Urinary  Tract  Infection (UTI) - Lower:  
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                Cystitis ,Prostatitis, Urethritis 

 

         Urinary  Tract  Infection (UTI) – Upper: 

                 Acute/Chronic Pyelonephritis,  

                 Renal Abscess, Urosepsis 

 

הפרעה 

התרוקנות ב

 שלפוחית השתן 

Incontinence Urinary  

  Urinary Retention 

Neurogenic bladder  

 

אבנים במערכת 

 השתן

Urolithiasis   - 

  , Cysteine, Oxalate  Calcium, Uric Acid 

Nephrolithiasis:- 

Ureteroscopy,- 

Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL)- 

Percutaneous Nephrolithotomy- 

גידולים 

 השתן שלפוחיתב

-Urinary Tract Cancer:  

           Carcinoma of Bladder 

-Cystoscopy 

-Simple/ Radical  Cystectomy  

-TUR-BT – Transurethral resection of the Bladder tumor 

 Ileal Conduit- -עקרונות הטיפול בסטומה  הטיות השתן

-Cutaneous ureterostomy 

-Nephrostomy 

Indiana Pouch- 

-Kock pouch 

  -Uretro-Sigmoedectomy     

-Bladder replacement 

הפרעות בערמונית 

 פרוסטטה((

-Prostatitis 

-BPH – Benign    Prostatic    Hyperplasia 

-Cancer of the Prostata 

-Transurethral Prostatectomy (TURP) 

-Open Surgical Removal 

-TUIP 

- (Retro pubic Prostatectomy (RPP- 

- (-Supra Pubic Prostatectomy (SPP 

Laparoscopic Radical Prostatectomy- 

Robotic assisted laparoscopy- 

הפרעות הקשורות 

 באשכים

-Orchitis 

      Orchiectomy 

-Epididymitis 

-Testicular Torsion 

-Hydrocele 

-Varicocele 

-Testicular cancer 
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  Cancer of the Penis הפרעות בפניס

 הנושאים  ללמידה  עצמית אין  אונות

 סכום שעות הוראה: 30

  * בהוראת  הנושא  יש להתייחס להנחיות  ונהלים  של  משרד  הבריאות  ומנהל  הסיעוד,  כולל  פעולות
  הסיעוד  

 (.1)נספח  הרלוונטיות  
 למידה עצמית לסמסטר ב.** 

 
  הנושא: מערכת  חיסונית

 

 

 מועד ההוראה: סמסטר ב

 

 

 טיפול  ,אבחון דרכיגרונטולוגיים,  שיקולים ,אפידמיולוגיה, אטיולוגיה, פתופיזיולוגיה הנושא הנלמד יכלול:
  הדרכה, מניעת סיבוכים ושיקום.שמרני  וכירורגי, 

 

 תכנים קורסנושא ה

 HIV- Anti body tests, Viral load tests, Anti-nuclear anti body והדמייהבדיקות אבחון 
(ANA), Anti DNA, Complement levels- C3 C4, C-Reactive 
Protein (CRP), Immunoglobulin, Electrophoresis, 
Rheumatoid Factor (RF)   
  

 דיכוי חיסוני נרכש על רקע כימותרפיה, קרינה, תת  תזונה, חולי /כשל כשל  חיסוני  נרכש*

 HIV / AIDS*- Acquired-Immunodeficiency-Syndrome 

  Rheumatoid Arthritis ראומטיותמחלות 

 Systemic Lupus Erythematous (SLE) 

 Scleroderma 

 Osteoarthritis 

 Gout 

 Fibromyalgia 

 
 10: סכום שעות הוראה

  הנושא  יש להתייחס להנחיות  ונהלים  של  משרד  הבריאות  ומנהל  הסיעוד,  כולל  פעולות * בהוראת 
 (.1)נספח  הסיעוד  הרלוונטיות
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 פרק ללמידה עצמית(הנושא: מחלות  עור )

 

 

 מועד ההוראה: סמסטר ב

 

 

 טיפול  ,אבחון דרכיגרונטולוגיים,  שיקולים ,אפידמיולוגיה, אטיולוגיה, פתופיזיולוגיה הנושא הנלמד יכלול:
  הדרכה, מניעת סיבוכים ושיקום.שמרני  וכירורגי, 

 

 נושאי הלימוד

 

 תכנים

 הפרעות כלליות 

 
 Pruritis, Secretory disorders 

    , Seborrheic Dermatoses, Acne Vulgaris, Contact Dermatitis מחלות דלקתיות

  Psoriasis 

 

  Impetigo,  Folliculitis,  Furuncles, Carbuncles זיהומים חיידקיים

 

  Herpes: Zoster, Simplex זיהומים ויראליים

 

   Candida,  Tinea זיהומים פטרייתיים

 

  Pediculosis, Scabies זיהומים פרזיטיים

 

  Pemphigus ,Bullous Pemphigus, Dermatitis מחלות שלפוחיות

Herpetiformis  

      

  :   Cycts , Seborrheic & Actinic Keratoses, Verucae שפיריםגידולים 

            Warts, Angiomas ,Pigmented Nevi ,Keloids ,  

            Dermatofibroma, Neurofibromatosis   

 

  Basal & Squamous Cell Carcinoma, Malignant גידולים ממאירים

Melanoma, Metastatic skin tumors, Kaposi's sarcoma  

                              

 

     סכום שעות הוראה: 8

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

 

 

 

   הנושא: כירורגיה  פלסטית  וכוויות

 מועד ההוראה: סמסטר ב

 

 

 טיפול  ,אבחון דרכיגרונטולוגיים,  שיקולים ,אפידמיולוגיה, אטיולוגיה, פתופיזיולוגיה הנושא הנלמד יכלול:
  הדרכה, מניעת סיבוכים ושיקום.שמרני  וכירורגי, 

 קורסנושא ה
 תכנים 

 
יסודות הטיפול ברפואה 

 פלסטית

 

 Wound coverage: 
- Grafts 
-  Flaps 

 

  Wound Debridement 
  

    Wound  Grafts  
- Xenografts 
- Autografts    
- Homograft 

 

 Biosynthetic and Synthetic Dressings   

 
 טיפול בחולה עם כוויות

 ודרכי שיקום

 סוגי כוויות 

 דרגה, שטח )חוק שיטת תשיעיות( -חומרת הכוויה 

 מערכתיות לכוויותו תגובות  מקומיות -פתופיזיולוגיה 

 בכוויות בשלב החריף.   טיפול 

   ומניעתםסיבוכים 

 פיזיותרפיה, חליפת לחץ,  -טיפול בכוויות  בשלב השיקומי

 ניתוח פלסטיקה, מתן תמיכה פסיכולוגית

 טיפול תזונתי בשלב החריף ובשלב השיקומי 

 
 סכום שעות הוראה: 8    
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      הנושא: מחלות  עיניים

 מועד ההוראה: סמסטר ב

 

 

 טיפול  ,אבחון דרכיגרונטולוגיים,  שיקולים ,אפידמיולוגיה, אטיולוגיה, פתופיזיולוגיה הנושא הנלמד יכלול:
  הדרכה, מניעת סיבוכים ושיקום.שמרני  וכירורגי, 

  

 הקורסנושא 
 תכנים 

 אנטומיה ופיזיולוגיה של העין מבוא
 

           ,Direct,  Indirect Ophthalmoscopy,  Ophthalmoscopy בדיקות אבחון והדמייה
Slit Lamp Examination,  Tonometry,  Color Vision Testing, 
Amsler grade,   Ultrasonography,   Optical coherence 
Tomography ,  Fluorescein Angiography,  Fundus 

 Emmetropia, Myopia , Hyperopia,  Astigmatism - הפרעות בראיה
Blindness: 
- Diabetic Retinopathy 
- Macular Degeneration 
- Glaucoma (  Open Angle  and Closed  Angle )  
 

-מחלות והפרעות בקרנית
(Corneal) 

- Corneal Dystrophies 
- Keratoconus 
- Corneal Ulcer/Abscess 

-מחלות והפרעות ברשתית
(Retina  ) 

- Retinal Detachment 
- Retinal Vascular Disorders 
- Macular Degeneration 
 

-עדשהמחלות והפרעות ב
(Lens)                      

- Cataracts 

 חבלות ומצבי חירום
 

Orbital Trauma: 
-  Soft Tissue Injury & Hemorrhage 
-  Fractures 
-  Foreign Bodies 
-  Ocular Burns 
 

 זיהומים ודלקות 
 

 Dry Eye Syndrome, Conjonctivites  , Uveitis , 
 Orbital  Cellulites 

 

 
 סכום שעות הוראה: 8  
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  הנושא: מחלות  אף אוזן וגרון

 

 

 מועד ההוראה: סמסטר ב

 

 

 טיפול  ,אבחון דרכיגרונטולוגיים,  שיקולים ,אפידמיולוגיה, אטיולוגיה, פתופיזיולוגיה הנושא הנלמד יכלול:
  הדרכה, מניעת סיבוכים ושיקום.שמרני  וכירורגי, 

 תכנים הקורס נושאי

 אנטומיה ופיסיולוגיה של אף אוזן וגרון מבוא

בדיקות אבחון 
 והדמייה

X-Ray, C.T, MRI, Fine Needle Aspiration(FNA), Endoscopy, PET 
CT 

 סאונד, תרביות, מעבדת שינה, בדיקות שמיעה,  -האולטר

 Acute, Chronic & Allergic  Rhinitis - אף

- Acute & Chronic  Sinusitis    

- Nasal Obstruction  & Trauma 

- Epistaxis ( Nosebleed ) 

 EXTERNAL EAR  -חיצונית  אוזן  
 

- Otitis Externa 
- Malignant Otitis Externa 
- Masses of The Otitis Externa 
 

 תיכונה-        MIDDLE EAR  
- Tympanic Membrane Perforation/ Injury 
- Otitis Media : Acute ,  Serous & Chronic 

  

 אוזן פנימית INTERNAL EAR-  
Meniere's Disease- 
Tinnitus-  
Labyrinthitis-  

 Ototoxicity- 
Acoustic Neuroma 

  
   (עזרים, ניתוחים(: אמצעים לשיפור השמיעה  שיקום שמיעה
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  Acute / Chronic  Pharyngitis גרוןו צוואר

 Tonsillitis and Adenoiditis 

 Peritonsillar Abscess 

 Laryngitis  

    Obstruction and Trauma of the Upper Respiratory Airway (sleep 
apnea)         

 Cancer of Larynx          
-  Laryngectomy 
-  Neck Desection  
- Thyroidectomy    
- Tracheostomy* 
 

 -   herapyTSpeech – שיקום בדיבור -

 סכום שעות הוראה: 8

  ילמד במסגרת מחלות נשימה ויבחן בסמסטר א'   Tracheostomy*הנושא של 
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   הנושא: מערכת  העצבים
 סמסטר ב מועד ההוראה:

 
 

 טיפול  ,אבחון דרכיגרונטולוגיים,  שיקולים ,אפידמיולוגיה, אטיולוגיה, פתופיזיולוגיה הנושא הנלמד יכלול:
  הדרכה, מניעת סיבוכים ושיקום.שמרני  וכירורגי, 

 תכנים קורסנושא ה

 מערכת  עצבים מרכזית, פריפרית, תפקוד מוטורי ותחושתי.אומדן  מבוא  
 

 CT, MRI, X-Ray, PET, EEG, Evoked Potential Study, U.S אבחוןבדיקות  
of Carotid, Angio & Myelography, LAP, EMG 

 

 ניטור  Monroe & Kellie Hypothesis,  ICP לחץ  תוך  גולגולתי  מוגבר
   

חבלות  ראש  ועמוד  
 השדרה

Skull  Fractures, Concussion, Contusion, Intracranial 
Hemorrhage 
Spinal Cord Injury (Acute Phase), Neurogenic Shock,   
Quadriplegic/ Paraplegic Patient 
Diffuse axonal injury 

 ,Glioma, Meningioma, Aucustic Neuronoma, Angioma גידולים
Pituitary Adenoma, Metastasis,  
 גידולי  עמוד  שידרה

 

 מוות  מוחי*
 

 *מוחיקביעת מוות 

 ,Craniotomy,  Burr  Hole, Transphenoidal Approach גישות  ניתוחיות
Stereotactic Surgery 

 

 & Stroke (Ischemic, Hemorrhage- Cerebral Aneurysm שבץ מוחי
Intracerebral) 

 

 Epilepsy, Status Epilepticus הפרעות  פירכוסיות
 

 Migraine כאבי ראש
 

 Parkinson's, Huntington's, Amyotrophic Lateral Sclerosis מחלות  ניווניות
(ALS)  

 

 Guillain Barre Syndrome מחלות  אוטואימוניות
 Myasthenia Gravis 

 Multiple Sclerosis 
 

 זיהומים
 

Viral & Bacterial Meningitis, Brain Abscess, Encephalitis 

 סכום שעות הוראה: 38
 

 * בהוראת  הנושא  יש להתייחס להנחיות  ונהלים  של  משרד  הבריאות  ומנהל  הסיעוד,  
 (.1)נספח   כולל  פעולות  הסיעוד  הרלוונטיות   
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   הנושא: מערכת השלד  והשרירים

  מועד ההוראה: סמסטר ב

 טיפול  ,אבחון דרכיגרונטולוגיים,  שיקולים ,אפידמיולוגיה, אטיולוגיה, פתופיזיולוגיה הנושא הנלמד יכלול:
  הדרכה, מניעת סיבוכים ושיקום.שמרני  וכירורגי, 

 תכנים נושא הקורס

 אומדן פיזיקאלי של מערכת שלד ושרירים מבוא

-MRI, CT, X-Ray, EMG, Biopsy, BMD בדיקות אבחון והדמיה מיפוי עצם   

Arthrocentesis, Arthroscopy, Arthrography. 

 :סוגי שברים  שברים

  Complete ,Incompleteפתוח, סגור )פשוט(, מורכב, אלכסוני,      

 גבס, קיבוע פנימי/חיצוני, סוגי מתיחה. :עקרונות הטיפול בשבר 

 ,Compartment syndrome, Pressure ulcer: סיבוכי גבס

Disuse Syndrome                                                   

 סיבוכים : 

  -מוקדמים

Shock, Fat Embolism, Compartment Syndrome, DVT 

 Avascular Necrosisבעיות איחוי,   -מאוחרים 

 החלפת מפרקים

 

- Total Knee Replacement 

- Total Hip Replacement 

  Strain , Sprainsפגיעה במניסקוס ורצועות,  פגיעות מפרקים

 Dislocation 

 ,Humeral shaft/neck, Clavicle, Elbow, Radius, Ulnarשברים:   הפרעות בגפה עליונה

Wrist, Hand                                                                            

 Carpal Tunnel Syndrome 

 Hammer Toe, Hallux Valgus הפרעות בכף רגל למידה עצמית (    ) 

  Osteoporosis הפרעות מטבוליות בעצם

 Paget's disease  

  Osteomyelitis זיהומים

 Septic Arthritis 

   Stable / Unstable Pelvis Fractures שברים באגן

 של עצם הירך. Shaft -תוך מפרקיים, חוץ מפרקיים וב  שברים בירך

  סוגי קטיעות, סיבות, סיבוכים ושיקום -  Amputation קטיעות

 , Scoliosis,  Kyphosis,  Lordosis עמוד השדרה

 Low Back Pain  

 פריצת דיסק 

 -   Laminectomy 

 -  Discectomy  

 ,Osteochondroma, Enchondromaגידולי עצם שפירים:   גידולים במערכת השלד
giant cell tumor 
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  :גידולי עצם ממאיריםOsteosarcoma, Chondrosarcoma, 

Ewing's sarcoma 

 20 : סכום שעות הוראה

 
 הנושא: מחלה ממארת )אונקולוגיה(

  
  מועד ההוראה: סמסטר ב 

 

 

 טיפול  ,אבחון דרכיגרונטולוגיים,  שיקולים ,אפידמיולוגיה, אטיולוגיה, פתופיזיולוגיה הנושא הנלמד יכלול:
  הדרכה, מניעת סיבוכים ושיקום.שמרני  וכירורגי, 

 נושא הקורס תכנים
 

 אפידמיולוגיה של הסרטן

 וסיווג גידולים סרטנייםסוגי 

 Stage ו- Grade 

 : בדיקות סקר, סמנים, הדמיה, ביופסיה.אמצעי אבחון

 מבוא לאונקולוגיה

 cure, control, palliationמטרות הטיפול האונקולוגי: 

 סוגי ניתוחים. הטיפול הכירורגי:

קרינה חיצונית ופנימית, ניהול הטיפול  עקרונות הטיפול הקרינתי:

 בר הקרנות.בחולה העו

סיווג התרופות על פי הקבוצות  :עקרונות  הטיפול  הכימותרפי

השונות, אופן ושיטות מתן, תופעות לוואי עיקריות, ניהול הטיפול 

 הסיעודי, בטיחות המטופל והמטפל. 

 טיפול הורמונאלי

Hyperthermia- .התוויות, סיבוכים 

Targeted therapies- פשריות.סוגים, מנגנון פעולה, תופעות א 

 

 : איזון סימפטומים –ניהול הטיפול הסיעודי בחולה האונקולוגי 

, Mucositis, בחילות והקאות, עצירות, שלשול, Fatigueכאב, 

נשירת שיער, הפרעות תזונתיות, בעיות עוריות, אקסטרווזציה,  

 , דימום., Neutropeniaזיהום

 

 יילמד בהמטולוגיה -השתלת מח עצם

 דרכי טיפול

 Superior Vena Cava Syndrome (SVCS) 

 Spinal Cord Compression (SCC) 

 Hypercalcaemia 

 Tumor Lysis Syndrome 

  

 מצבי חירום באונקולוגיה

עמדות וגישות הקשורות במחלה ממארת, רשתות תמיכה ודרכי  

 התמודדות ייחודיות.

היבטים חברתיים, נפשיים, 

ותקשורתיים  תרבותיים
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בהתמודדות עם הקשורים 

 מחלה ממארת

 השקפת עולם ועקרונות הטיפול התומך

 טיפול בחולה הנוטה למות

 

  -טיפול תומך 

Palliative Care  

 16: סכום שעות הוראה

 
 

 
  הנושא: מערכת  הדם והלימפה

 

 

 מועד ההוראה: סמסטר ב

 

 

 טיפול  ,אבחון דרכיגרונטולוגיים,  שיקולים ,אפידמיולוגיה, אטיולוגיה, פתופיזיולוגיה הנושא הנלמד יכלול:
  הדרכה, מניעת סיבוכים ושיקום.שמרני  וכירורגי, 

 

 נושא הקורס תכנים

 מבנה ותפקוד המערכת ההמטולוגית
 מבוא

 Complete Blood Count   ספירת דם מלאה-  

 PT,PTT, Thrombin Time - תפקודי קרישה

 ודימום 

 Serum Iron Level (Fe), Ferritin 

 Serum Total Iron Binding Capacity (TIBC) 

 Serum Vitamin B12  &  folic Acid 

 Schilling test 

 Bone Marrow Aspiration and Biopsy 

 Serum Fibrinogen Level 

 Fibrin Degradation Produce (D-dimers) 

 Coombs Test 

 בדיקות אבחון 
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 Anemia 

 

Hypoproliferative  - פגיעה בייצור כדורית דם אדומה 

- Iron Deficiency 

- Anemia in renal Disease 

- Anemia of Chronic Disease 

- Aplastic Anemia 

- Vitamin B12  Deficiency       Megaloblastic anemia 

- Folic Acid Deficiency           

 

   Hemolytic  - הרס כדוריות דם אדומות 

-  Sickle Cell 

-  Thalassemia 

-  G6PD Deficiency 

- Immune hemolytic anemia 

 

 Polycythemia 

- Polycythemia  Vera, Secondary Polycythemia  

 

 Bleeding  (Hemorrhagic) 

 

 הפרעות בכדוריות אדומות

 

- Leucopenia: Neutropenia, Lymphopenia 

הפרעות  בכדוריות   ראה גידולים  -

 לבנות

 

 Bleeding disorders 

- Primary & Secondary Thrombocytopenia 

- Immune Thrombocytopenic Purpura (ITP) 

- Platelet defect 

- Hemophilia A+ B 

- Von Willebrand Disease 

 

 הפרעות קרישה נרכשות 

- Liver disease 

- Vitamin k deficiency 

 סיבוכי טיפול נוגד קרישה -

- Disseminated Intravascular Coagulopathy (DIC) 

- Acquired thrombophilia    

 

הפרעות  

  בקרישה
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 Leukemia 

- Acute & Chronic  Myeloid (AML, CML)    

- Acute & Chronic Lymphocytic  (ALL, CLL) 

 

 Myelodysplastic syndrome (MDS) 

 

 Myeloproliferative neoplasms 

- Polycythemia Vera )כדוריות אדומות( 

- Essential Thrombocythemia 

- Primary myelofibrosis 

 

 Lymphomas 

- Hodgkin’s & Non- Hodgkin’s  

 

 מחלות של תאי הפלסמה 

- Multiple Myeloma (M.M) 

  

גידולים 

 המטולוגיים

 Splenectomy (למידה עצמית( 

 )שלבי טיפול בהמטולוגיה )אינדוקציה, קונסולידציה 

 Therapeutic Apheresis  (Hematopheresis) 

  השתלת מח עצם: סוגי השתלות, בעיות צפויות במהלך ולאחר

 ההשתלה.

 Therapeutic Phlebotomy – *הקזת דם 

 Blood Component Therapy –*מתן דם      

 גישות טיפוליות       

 

 סכום שעות הוראה: 14

 בהוראת  הנושא  יש להתייחס להנחיות  ונהלים  של  משרד  הבריאות  ומנהל  הסיעוד,   *
                 (.1)נספח  כולל  פעולות  הסיעוד  הרלוונטיות   

       
 

 הנושא: שינויים  מבניים  בשד

 

 

  מועד ההוראה: סמסטר ב

 טיפול  ,אבחון דרכיגרונטולוגיים,  שיקולים ,אפידמיולוגיה, אטיולוגיה, פתופיזיולוגיה הנושא הנלמד יכלול:
  הדרכה, מניעת סיבוכים ושיקום.שמרני  וכירורגי, 

 תכנים נושאי הקורס

 בדיקת שד עצמיתהסתכלות, מישוש,    בדיקות אבחון

 בדיקות הדמיה: 

Mammography , Ultrasonography, 
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      Magnetic Resonance Imaging (M. R. I) 

Fine Needle Aspiration ( F. N. A)  

Percutaneous Biopsy:          

    - Fine-Needle Aspiration 

    - Core Needle Biopsy 

    - Thru- Cut Core Biopsy          

    - Stereotactic Core Biopsy 

    - Ultrasound-Guided Core Biopsy 

    - MRI-Guided core Biopsy 

Surgical Biopsy :  

     - Excisional Biopsy 

-     Incisional Biopsy,  

     - Wire Needle Localization  

Markers: 

   -  BRCA2,  BRCA1 

  Nipple discharge , Fissure הפרעות בפטמת השד

     Mastitis, Lactational Abscess בשד זיהומים

  Cysts גידולים שפירים

 Fibrocystic Changes  

 Fibro adenoma 

 Benign Proliferative Breast Changes    

  Malignant conditions of the breast גידולים ממאירים

 כירורגי  סוגי טיפולים

 Breast conservation treatment 

Lumpectomy 

Wide Excision 

Partial / Segmental Mastectomy 

Quadrantectomy                        

- Modified Radical Mastectomy 

- Total Mastectomy 

- Sentinel/ Auxiliary Lymph Node Dissection 

 הורמונאלי, כימי, קרינתי. 

 

  Reconstructive Breast surgery שחזור שד 

 סכום שעות הוראה: 6
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 1נספח 

 ומבדק הבטיחות. תקנות ונהלים רלוונטיים להוראה במסגרת סיעוד המבוגר

מערכת/ 

 תחום

 יבחן במסגרת הנחייה וסימוכין\מקור החוזר הנוהל
מבדק ידע ובטיחות/ 

 סיעוד המבוגר

מבוא לתזונה 

 קלינית

 )נלמד בשנה א(

  החדרת זונדה לחולה מחוסר הכרה

 ללא טובוס

פעולות סיעוד ,  -הסיעודחוזר מנהל 

 2001, 43מספר 

 

 מבדק ידע סמסטר ב

   החלפת צינוריתPEG  או החזרה

 של צינורית גסטרוסטום

 2005, 61מנהל הסיעוד, מספר 

 מבדק ידע סמסטר א 2014, 41מנהל הרפואה מספר  חודרנית למבוגרים אנטרלית  הזנה 

ניהול הטיפול 

 התרופתי

 )נלמד בשנה א'(

  53044316מנהל הסיעוד, מספר  2016עדכון  -טיפול תרופתיניהול  

 1999, 22חוזר מנכ"ל, מספר  תקנות הסמים המסוכנים  מבדק ידע סמסטר א

מאזן נוזלים 

 ואלקטרוליטים

  תקנות הרוקחים )אשלגן

 כלוריד(

 מבדק ידע סמסטר א 1999, 49מנהל הרפואה, מספר 

מערכת לב 

 וכלי דם 

  חצי הפעלת דפיברילטור

 אוטומטי

פעולות סיעוד ,  -חוזר מנהל הסיעוד

 2001, 43מספר 

מבחן סיעוד מבוגר 

 סמסטר א

טיפול 

בוורידים 

מרכזיים/ 

 פריפריים

 

 )נלמד בשנה א(

  התחלת עירוי ורידי פריפרי

 והזלפת נוזלים

פעולות סיעוד ,  -חוזר מנהל הסיעוד

 2001, 43מספר 

 

 מבדק ידע סמסטר א

  פריפרי עםשטיפת ורידי 

 NaCl  0.9%  /Heparin   

פעולות סיעוד ,  -חוזר מנהל הסיעוד

 2001, 43מספר 

  טיפול בצנתר לווריד מרכזי

 ומערכות חילופיות לוורידים

פעולות סיעוד ,  -חוזר מנהל הסיעוד

 2001, 43מספר 

 

 מבדק ידע סמסטר ב

 פעולות סיעוד  -חוזר מנהל הסיעוד הוצאת צנתר מוריד מרכזי ,

 2001, 43מספר 

 דם ומוצריו

 

 

 )נלמד בשנה א'(

 

  נהלים להפעלת בנק דם ומתן עירויי

 ) פרקים: ה, ו, ז, ח, ט בנוהל(דם 

  2002, 69מנהל רפואה, מספר 

 

 2001, 51מנהל רפואה, מספר  הנחיות למתן דם ומוצריו  מבדק ידע סמסטר ב

 2014, 3מנהל רפואה, מספר  הסכמה לקבלת דם ומוצריו 

 פעולות סיעוד ,  -חוזר מנהל הסיעוד הקזת דם טיפולית מחולה

 2001, 43מספר 

 פעולות סיעוד ,  -חוזר מנהל הסיעוד הקזת דם מתורם בריא

 2001, 43מספר 
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בטיחות 

פיזית 

 ובקטריאלית

 )נלמד בשנה א'(

 בנגיפים   הדבקה למניעת נוהל

HBV  ו- HCV לדם חשיפה אחרי 

 עובדי בקרב אחרים גוף לנוזלי או/ו

 בריאות

 הציבור בריאות חוזר שירותי

  2006,  3מספר 

 

 מבדק ידע סמסטר ב

 
 
 
 

מערכת/ 

 תחום

 יבחן במסגרת הנחייה וסימוכין\מקור החוזר הנוהל
מבדק ידע ובטיחות/ 

 סיעוד המבוגר

   הגבלה פיזית של מטופלים לצורך

 מתן טיפול תרופתי

  2009, 15מנהל רפואה ,מספר 

 

 2006, 66מנהל הסיעוד, מספר  מניעה וטיפול בפצעי לחץ  מבדק ידע סמסטר א

  אמצעי זהירות שגרתיים במוסדות

 רפואיים 

 2010 10מנהל הרפואה מספר 

 2009,  24מנהל הרפואה מספר   היגיינת ידיים במוסדות רפואיים 

מערכת 

הורמונאלית 

 סוכרת

 מבחן סיעוד מבוגר  2009, 80מספר מנהל הסיעוד,  אומדן כף רגל סוכרתית

 סמסטר א

הדרכה 

לביצוע 

 פעולות

  מתן אישור למלווה אישי לביצוע

 פעולות טיפוליות

 48/09חוזר מנכ"ל, מספר 
(20.12.09) 

 

 

הבטחת רצף הטיפול הסיעודי בעת  מבדק ידע סמסטר ב

 השחרור ממוסד רפואי

, 103, מספר חוזר מנהל הסיעוד

2014 

הטיפול הסיעודי בעת הבטחת רצף 

 2016עדכון  -השחרור ממוסד רפואי

חוזר מנהל הסיעוד, מספר 

53062516 

מנהל הסיעוד ,האגף לגריאטריה,      מניעת עצירות והטיפול בה  מערכת עיכול

 2007, 2.3.9מספר 

 

 מבדק ידע סמסטר א

  פעולות סיעוד ,  -חוזר מנהל הסיעוד הוצאת אבני צואה

 2001, 43מספר 

 כאב 
 )נלמד בשנה א'(

 

 מבדק ידע סמסטר א 2001, 44מנהל הסיעוד, מספר  אומדן כאב-הנחיה מקצועית 

מערכת 

נשימה טיפול 

בחולה 

 מונשם

 86חוזר מנהל הסיעוד, מספר  טראכיאוסטומיה ,

2010 

 

מבחן סיעוד מבוגר 

ניתוק וחיבור מנשם לצורך   סמסטר א

 שאיבת הפרשות

סיעוד , פעולות  -חוזר מנהל הסיעוד

 2001, 43מספר 
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מערכת 
  -עצבים

 מוות מוחי

  הנחיות ליישום חוק מוות

 2008מוחי נשימתי תשס"ח 

 27/09חוזר מנכ"ל, מספר 
(25.5.09) 

מבחן סיעוד מבוגר 

 סמסטר ב

 סיעוד הזקן

נלמד בקורס נפרד )

 באוניברסיטה(

 מבדק ידע סמסטר א 2003, 55מנהל הסיעוד , מספר  איתור חולים הזקוקים לעזרה בניידות 

  איתור מסוכנות לנפילות בקרב 

 65אנשים מעל גיל    

 אמבדק ידע סמסטר  2008, 74מנהל הסיעוד, מספר 

החלטה על הכנסת צנתר לשלפוחית   מערכת השתן

 השתן

, 97חוזר מנהל הסיעוד, מספר 

2013 

 מבדק ידע סמסטר ב

  החלטה על הוצאת צנתר משלפוחית

 השתן

, 102חוזר מנהל הסיעוד, מספר 

2014 

 www.health.gov.ilההנחיות קובצו מאתר האינטרנט של משרד הבריאות:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.health.gov.il/
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 2נספח 
 

 יעוד המבוגר על פי פנימיות/ כירורגיותסחלוקת שעות הוראה של 

 
 

מספר  נושא
 שעות

 פילוח שעות

 כירורגיות פנימיות  

 14 -סבב ניתוחי 6 -הלם 20 מבוא לסיעוד המבוגר

 16 -כלי דם וניתוחי לב 24 -מחלות לב+ סיעוד  40 מערכת הלב וכלי דם

 10 -חבלות חזה 32 -מחלות נשימתיות+ סיעוד 42 מערכת הנשימה

 44 -כירורגית מע' עיכול 6 -עיכול פנימי 50 מערכת עיכול

 6  6 שינויים מבניים בשד

 20  20 מערכת שלד ושרירים

 14 -נוירוכירורגיה 24 -נוירולוגיה 38 מערכת העצבים

  14 14 מערכת דם ולימפה

  16 16 אונקולוגיה

 8  8 כירורגיה פלסטית וכוויות

 20 -אורולוגיה 10 -נפרולוגיה 30 מערכת השתן

  18 18 אנדוקרינולוגיה

  8 8 עור

 8  8 עיניים

  10 10 חיסונית

 8  8 אף אוזן וגרון

 168 168 338 סך הכול שעות
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 אוניברסיטת תל אביב

   הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר

   ביה"ס למקצועות הבריאות

 החוג לסיעוד

  תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד

 0162.9106מס קורס: 

0162.9122 

 התנסות קלינית –סיעוד המבוגר 

 ב' סמסטר ב; שנה ג' סמסטר א'שנה 

 ש"ס 28

 

 שנה א' סמסטר ב'; שנה ב' סמסטר ב';  שנה ג' סמסטר א'מועד התנסות: 

 רציונל:

ההתנסות הקלינית מאפשרת יישום ידע קליני וחשיבה קריטית בניהול הטיפול בחולים ובני 

משפחותיהם, במסגרות טיפוליות שונות. במהלך ההתנסות הסטודנטים ירכשו מיומנויות טיפול בסיסיות 

מדריכה קלינית, זאת בהתבסס על עקרונות סטנדרטים ונהלים מוסכמים \בפיקוח מדריךומתקדמות 

 ברמת שליטה המותאמת לכל שלב לימודי.

 

 דרישות מוקדמות :

 ציון עובר בקורסים הבאים:

 פיזיולוגיה-אנטומיה 

 פתולוגיה כללית 

 כולל  מבוא למדעי הסיעוד

 חשבון רפואי

 מבוא לפסיכולוגיה 

 

 מיקרוביולוגיה 

 ביוכימיה-כימיה 

 פרמקולוגיה 

 מבוא לסוציולוגיה 

 מבוא לבריאות הקהילה 

 

 מטרת ההתנסות הקלינית :

ברמת מטופל אחד באו  ברמת מורכבות קלה הסטודנט ינהל את הטיפול הסיעודי בשני מטופלים

על פי עקרונות התהליך הסיעודי ,תוך הפגנת התנהגות אישית , שימוש במיומנויות , מורכבות בינונית

 תקשורת ויישום עקרונות הבטיחות . 

 שנה ב' סמסטר ב'מטרת ההתנסות במהלך 

במצב שכיח ובלתי מורכב בהתבסס על מיומנויות תקשורת אחד הסטודנט ינהל טיפול כוללני במטופל 

 ואחריות מקצועית.וחשיבה קריטית ,תוך שמירה על עקרונות 

 הסטודנט:

יאסוף נתונים רלבנטיים באמצעות: התבוננות שיטתית, ראיון מיידע בלתי מובנה ומובנה,  .1

נפשי יציב, ומטופל בהכרה מלאה, במצב פיסי  מידע מרשומות של ,תפיזיקאליבדיקה 

 שנתקבלה הסכמתו לראיון

 יפרש את נתונים בהשוואה למאפיינים נורמטיביים של המטופל .2

 הה שינויים במצב בריאותו ובביטויי התנהגות המעידים על מצבו הרגשי של המטופליז .3

 לבעיות בריאות שזוהויסביר את הגורמים הפתופיזיולוגיים  .4

יסביר את הקשרים בין התהליכים הפתופיזיולוגיים לבין השלכות המצב הבריאותי על  .5

 המטופל ומשפחתו
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 סדר עדיפויות יקבע אבחנות סיעודיות קיימות וצפויות על פי .6

 לטווח קצר להתערבות יציג מטרות .7

 יתכנן התערבויות כמענה לאבחנות שזוהו .8

 יבצע התערבויות בהתאם לשלב הלימודי בו נמצא .9

 יעריך את תוצאות ההתערבות .10

 ת מטופליםידריך מטופלים על בסיס עקרונות הדרכ .11

 ידווח בכתב ובעל פה על פי עקרונות, ונהלי המחלקה .12

 

 שנה ג' סמסטר א'במהלך מטרת ההתנסות 

אחד ברמת מורכבות מטופל באו  ברמת מורכבות קלההסטודנט ינהל טיפול סיעודי בשני מטופלים 

, תוך הפגנת התנהגות אישית ומקצועית, יישום עקרונות בטיחות, פתרון בינונית על פי התהליך הסיעודי

 .חשיבה קריטית ובעיות, שימוש במיומנויות תקשורת 

 

 הסטודנט:

 נתונים על בסיס קדימויות בהתאם למצב קליני וידע רלבנטייאסוף  .1

 יזהה בעיות סיעודיות קיימות וצפויות לטווח קצר ולטווח ארוך .2

 יקבע סדר עדיפויות לבעיות שזוהו אצל כל אחד מהמטופלים וביניהם .3

 יציב מטרות מדידות וברות הישג לבעיות שזוהו .4

 יות וקדימויות בין המטופליםיציג תוכנית התערבות ייחודית על פי סדרי עדיפו .5

 יארגן את הטיפול הסיעודי לשני מטופלים בהתחשב במשאבים הקיימים .6

בהתאם לשלב בעל מורכבות בינונית ייבצע התערבויות לשני מטופלים או מטופל אחד  .7

 הלימודי* בו נמצא

 ייזום וישתף צוות רב מקצועי בפתרון בעיות המטופלים .8

 יעריך את תוצאות ההתערבות .9

 בכתב ובעל פה על פי עקרונות, תקנים ונהלי המחלקה ידווח .10

 

  מדריכה קלינית. /בפיקוח מדריך  תמידחלוקת תרופות תתבצע פעולת *

 
 

 

 :שיטות הוראה

הרצאות, דיונים קליניים וניתוח מקרים, פעילויות למידה, מעבדות, תרגול והדגמה, התנסות קלינית 

 ולמידה עצמית.

 

 דרישות ההתנסות:

  ב'-ידע בסמסטר א ו מבדקביצוע 

  הלימודים בכל ימי ההתנסות בהתאם לתכנית חובהנוכחות 

 לימודיםהשגת מטרות ההתנסות בהתאם לשלב ה 

  ביצוע מטלות במהלך ההתנסות בתאום עם המדריכה הקלינית* 

 בהתנסות הקלינית  70 -ציון עובר 

  והוא כולל: 70ציון סופי משוכלל בהתנסות הינו 
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 לפחות בהתנסות 70ציון עובר  -

 לפחות במבדק ידע 70ציון עובר  -

 לפחות במטלה מונחת 60ציון עובר  -

 *העיתוי והתכנים ייקבעו בתיאום עם המדריך / מדריכה קלינית.

  מבדק ידע:

 יתקיים לפני הכניסה להתנסות הקלינית 

  של הסטודנטים בתחוםייערך בבתי הספר בהתאם למועד ההתנסות. 

  של ההתנסות הקליניתמהציון הסופי  18%מהווה 

 בכל סמסטר יתקיים מועד אחד בלבד 

 למבדק אין פתיחת מחברות 

 :המבדק כולל 

 חשבון רוקחי, פרמקולוגיה, נהלים ועקרונות בטיחות פיסית ובקטריאליות

 70ציון עובר מבדק ידע הוא: 

  ,במבדק 0ציונו בהתנסות הקלינית יחושב כאילו השיג סטודנט שניכשל או נעדר ממבדק ידע 

 הידע

 מועד מיוחד למבדק הידע: הרשומים מטה, ניתן יהיה לקיים במקרים חריגים בלבד    

 מחלת הסטודנט ביום המבדק . התנאים: .1

אישור מחלה יימסר לראש החטיבה בביה"ס לסיעוד לא יאוחר משלושה ימים  .א

  המבדק.      לאחר מועד

י אישור מחלה הכרה בתעודת מחלה לאישור מועד מיוחד למבדק ידע יינתן על פ .ב

  של שלושה ימים ומעלה. 

 מילואים, בתנאים המקובלים באוניברסיטת תל אביב לעניין בחינות. .2

 מוות של בן משפחה, בתנאים המקובלים באוניברסיטת תל אביב לעניין בחינות. .3

  תלמידה שילדה ועקב הלידה נעדרה ממבדק הידע שהתקיים בתוך שלושה שבועות מיום

 הלידה.
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 וניברסיטת תל אביבא
      הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר

                                                         ביה"ס למקצועות הבריאות
 החוג לסיעוד

  תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד
 0162.9116מס' קורס:                 

 

 

 פתולוגיה ספציפית  

 ש"ס 2שיעור  

   
 10-8שנה ב', סמסטר א', יום ב'  : מועד הקורס

 
 מרצה:

 gattali.h@gmail.comגיתית אטלי   ד"ר 

 
 בתיאום מראש שעות קבלה:

 
 רציונל

 הקורס בפתולוגיה הינו הקורס המקשר בין המדעים הבסיסיים לבין הרפואה הקלינית.
פתולוגיה כללית הנלמדת בסמסטר ב' של שנה א' ופתולוגיה הוא מורכב משני חלקים עיקריים: 

 ספציפית אשר נלמדת בסמסטר א' של שנה ב'.
 הפתולוגיה הכללית עוסקת בתהליכים שונים באיברים וברקמות, סיבותיהם, ומנגנוניהם.

 החומר כולל שלושה נושאים עיקריים: דלקת, שינויים המודינמיים וגידולים.
וסקת בפתולוגיה מערכתית ומתייחסת לכל מערכת ומערכת על מחלותיה הפתולוגיה הספציפית ע

 בגוף האדם.
 

 
 מטרות הקורס: 

 להבין את הקשר בין שינויים פתולוגיים, הפרעות בפעילות וסימנים קליניים.
 

 שיטות ההוראה: 

 הרצאות, דיונים, המחשה בעזרת שקופיות וסרטים. הדגמת חומר מקרוסקופי 
 או במכון פתולוגי בבתי חולים/בתי ספר לרפואה.במוזיאון פתולוגי 

 
 :השיעוריםנושאי 

 מחלות הלב .1

 מחלות כלי הדם .2

 מחלות מערכת הנשימה .3

 מחלות מערכת העיכול .4

mailto:gattali.h@gmail.com
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 מחלות מערכת השתן .5

 מחלות השד .6

 
 

 דרישות הקורס: 

שיעורים  2בכל השיעורים בהתאם לתקנון. מספר השיעורים להיעדרות מותרת הוא:  נוכחות חובהה
 )כולל היעדרויות מוצדקות( .

 
 

 דרישות מוקדמות: 

 אנטומיה, פיזיולוגיה והיסטולוגיה, פתולוגיה כללית.
 

 ציון

 60ציון עובר  – בחינה מסכמת על נושאי הפתולוגיה הספציפית
 
 

 :חובהספרות 

אביב: גומא ספרי מדע ומחקר, צ'ריקובר -תל .פתולוגיה מערכתית(. 1994געתון, א. וגעתון, ד. )
 מוציאים לאור. 

         
 

 :ספרות מומלצת

 
Kumar, V., Cortan, R. S., & Robbins, S. L. (eds). (2014). Robbins and Cotran: 

Pathologic basis of disease  (9th ed.). St. Louis, MO: W.B. Saunders.  
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 וניברסיטת תל אביבא
      הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר

                                                         ביה"ס למקצועות הבריאות
 החוג לסיעוד

   תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד
 0162.9117מס' קורס: 

 

   פרמקולוגיה קלינית
 ש"ס 2 - שעור ,זתשע"

 
 10-12, יום ב'  ' אסמסטר    שנה ב'  : מועד בקורס

 
 angellruban@post.tau.ac.il י: דואר אלקטרונ                    ד"ר אנג'לה רובן: מרצה הקורס

 
 : בתיאום מראששעות קבלה

 
 :רציונל

כרוניות הנפוצות בהם נתקלים הפרמקולוגיים של הטיפול במחלות הבטים יקורס זה יעסוק בה

הבנת התהליכים הפתופיזיולוגיים והבנת . ואחיות במסגרת עבודתם בביה"ח או בקהילהאחים 

הבנת דרך ההתערבות הסיעודית במצבי בריאות וחולי.  ההשפעות שיש לטיפול התרופתי הינם בבסיס

יהם עשויה לשפר משמעותית את איכות הטיפול והיענות החולים הפעולה של התרופות ויחסי גומלין בינ

 לטיפול ולהפחית את תופעות הלוואי הקשורות למתן ושימוש לא נכון של התרופות.

  מטרות הקורס

יאפשר  הבנת תהליכי השפעת השימוש בטיפול תרופתי, על כל היבטיו, במצבי חולי נבחרים .1

 לאחים ואחיות להיות שותפים למתן טיפול תרופתי יעיל ובטוח. 

על בסיס ידע שירכש בקורס זה יוכלו אחים ואחיות להדריך את המטופל על נטילת טיפול  .2

 .תרופתי בטוח

 שיטות ההוראה
 

 הרצאות פרונטליות
 

      נושאי השיעורים
 איסכמית, אוטם שריר הלב מחלת לב טיפול בתרופות ל .1

 תרופות לטיפול באי ספיקת לב .2

 לטיפול ביתר לחץ דם תרופות  .3

 (COPD and Asthmaמחלות דרכי הנשימה )טיפול בתרופות ל .4

 כרתוסטיפול בתרופות ל .5

 תרופות נוגדות קרישת דם .6

 הצגת מקרים קליניים של חולים עם מחלת לב איסכמית, אוטם שריר הלב .7

 יתר לחץ הדםהצגת מקרים קליניים של חולים עם  אי ספיקת לב ו .8

 הצגת מקרים של חולים עם מחלות של דרכי הנשימה .9

mailto:angellruban@post.tau.ac.il
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 הצגת מקרים קליניים של חולים עם סוכרת .10

 הצגת מקרים קליניים של חולים המטופלים בנוגדי קרישה .11

 

 :דרישות הקורס

 " 2בכל השיעורים בהתאם לתקנון. מספר השיעורים המותר להיעדרות הוא:  " נוכחות חובהה ●

 שיעורים )כולל היעדרויות מוצדקות( .                                                                    

 קריאת ספרות וחומרים רלוונטיים אחרים אשר יפורסמו באתר ההוראה המתוקשבת 

 עמידה בהצלחה בבחינה 

 : דרישות מוקדמות
 אנטומיה, פיזיולוגיה, פרמקולוגיה

 
 ציון:

 לפחות. 60בציון עובר -בחינה 
 

 ספרות חובה:
)מהדורה חמישית(. תל אביב: דיונון מבית פרובוק  מדריך השלם בפרמקולוגיה(. 2013מזרחי, י )

  בע"מ.

 
Comerford, K., (Ed.) (2017). Nursing Drug Handbook.  Philadelphia, PA: Wolters. 
 

 ספרות מומלצת:
Brunton, L., Chabner, B., Knollman, B. (2011). Goodman & Gilman's. The   
pharmacological basis of therapeutics. (12th ed.), New York, NY: McGraw-Hill. 
 
 
Karch, A. M. (2014). Lippincott's nursing drug guide. New York, NY: Lippincott 
Williams & Wilkins. 
 
Katzung, B.G., Masters, S., & Trevor, A. (2012). Basic and clinical pharmacology. 
(12th ed.) New York, NY: McGraw-Hill Medical, B.G. Lange. 

 
 

Bergman, S.H. (Ed.) (2014) Medic: updated bi-monthly list of drugs. Herzliya, 
Israel: Shirol. 

 
Color atlas of Lüllmann, L., Hein, L., Mohr K., Bieger, D. (2005). 

ed.) Thieme Stuttgard, New York, NY. rd. (3pharmacology 
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 וניברסיטת תל אביבא

      הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
                                                         ביה"ס למקצועות הבריאות

 החוג לסיעוד
  תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד

 0162.5017מס' קורס: 
 

 רפואית  גנטיקה

 ש"ס 2שיעור, 
 

 ; 10:00-08:00סמסטר א', יום א' שעה    מועד הקורס:

 sivia@tauex.tau.ac.il: דואר אלקטרוני            נוי-פרופ' צביה בר    מרצה:

 אום מראשבתי ,0012:-3:001 ,'איום    שעות קבלה:

 

 רציונל:

הגנום  פרויקטבשנים האחרונות חלו שינויים מרחיקי לכת בשדה הקליני, הרבה מהם כתוצאה מתוצאות 

הגנום )טיפולים חדשניים  פרויקטהאנושי. השדה הרפואי והסיעודי מושפעים כבר היום מתוצאות 

ותרופות חדשות המבוססות על ידע גנטי(. לעוסקים בסיעוד חייב להיות ידע בסיסי בגנטיקה על מנת 

 , והטיפול המבוססים על ידע גנטי.אבחוןשתהיה בידם היכולת להתעדכן, לעקוב להבין את חידושי ה

 

 מטרות הקורס: 

ועד יצירת  RNAה. הבנת תהליכים תאיים משעתוק הקניית ידע במבנה הגנום האנושי ובכללי התורש

חלבון. לימוד סוגי מוטציות והשפעתן על תפקוד החלבון התא והקשר למחלות. הבנת המעורבות של 

הגנטיקה במחלות תורשתיות והמחלות המולטיפקטורליות ובסרטן. לימוד הכרת התפקיד הסיעודי 

 ית.בתחום הגנטי וכיצד ידע גנטי משתלב בעשייה הסיעוד

 

 שיטת הוראה: 

  , למידה מתוקשבת ותרגול בכיתההרצאות פרונטאליות
 

 דרישות הקורס: 

שיעורים  2בכל השיעורים בהתאם לתקנון. מספר השיעורים להיעדרות מותרת הוא:   נוכחות חובהה
 )כולל היעדרויות מוצדקות( .

 
 דרישות מוקדמות:

 עמידה בדרישות הקורס מבוא לביוכימיה. 
 

mailto:sivia@tauex.tau.ac.il
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  ציון:

 בחנים/תרגילים במהלך הסמסטר 20% 
 לפחות. 60ציון עובר  –בחינה מסכמת על החומר הנלמד  80%

 
 

נושאי 

 השיעורים

מתוך הספר*  

Thompson&Thompson  

Genetics in medicine 

מתוך הספר 

genetics 

and 

Genomics 

for 

Nursing 

שכפול  - חזרה כללית
DNA 

שעתוק  -
והבשלת 

RNA 
תרגום  -

 לחלבון
 

 26-28עמודים 49-50, 22-25, 8עמודים 

  סוגי מוטציות

 
  

ורשה תאורחות 
 מונוגנית

תורשה  -
 אוטוזומלית

תורשה  -
בתאחיזה 

 למין
 

 113-121עמודים 
 

 57-66עמודים 

חלוקת  - ציטוגנטיקה
 -התא 

מיטוזה 
 ומיוזה 

יצירת  -
גמטות ומבנה 

 כרומוזום
אנליזה של  -

 כרומוזומים
 

 28-31עמודים  11-17 ,58-60עמודים , 
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אברציות 
 כרומוזומליות

אברציות  -
 מספריות

אברציות  -
 מבניות

אבחון  -
אברציות 

כרומוזומליות: 
קריוטיפ, 
 שבב גנטי

 

 65-67, 75-79עמודים 
364-365 ,70-71 ,78 

 35-39עמודים 
 40עמודים 
 46עמודים 

Non Traditional 
Inheritance 

 מוזאיקה -
תורשה  -

 במיטוכונדריה

 45-54עמודים  128-130, 71-72עמודים 
 67-68עמודים 

 תורשה 
 ולטיפקוריאליתמ

 247-250עמודים  133-152עמודים  

 217-227עמודים    תורשה וסרטן

אבחון טרום  
 לידתי וייעוץ גנטי

אבחון טרום  -
 לידתי

 סקר נשאים-
אבחון  -

 ילודים

 109-145עמודים  349-366עמודים 

 316-322עמודים  372-375עמודים   פרמקוגנטיקה

  275-280עמודים   ריפוי גנטי

תאי גזע  שיבוט
ושיבוט יצור 

 שלם

  272-275עמודים 

פרויקט הגנום 
 האנושי

מבנה הגנום, 
משמעות 

 ובעיות אתיות

  

חוק מידע גנטי 
 התשס"א 

   

 

 

  :חובה ספרות

Kenner, C. A., & Lewis, J. A. (2012). Genetics and genomics for nursing (1st ed.).  
New  
 Jersey, NY: Prentice Hall. 
  
Nussbaum, R. L., McInnes, R. R., & Willard, H. F. (2016). Thompson & Thompson  
genetics  
 in medicine (8th ed.). Philadelphia, PA: W.B. Saunders. 

 
 
 

 בו יפורסמו שיעורים ללמידה עצמית ותרגילים. virtual TAU -* את הקורס מלווה אתר ב
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 אוניברסיטת תל אביב
      הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר

                                                         ביה"ס למקצועות הבריאות
 החוג לסיעוד

 תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד
 

                                              0162.9111מס' קורס: 
                                                                    

 

 ב'מיומנויות תמיכה, ייעוץ והדרכה בסיעוד 

 ש"ס 2שו"ת, 

 

 ', יום ושעה עפ"י תכניות בתי הספר אשנה ב'  סמסטר : מועד הקורס

                                            שפרה מאורגב'  מתאמת:

  :מרכזות

  yael.shalish@sheba.health.gov.il ביה"ס האקדמי לסיעוד, ע"ש זיוה טל RN, MA יעל שליש

 scohavi@clalit.org.il ביה"ס האקדמי לסיעוד דינה RN, MA סיגלית כוכבי 

 ditag@tlvmc.gov il ביה"ס האקדמי לסיעוד, שיינברון RN, MA הדרי -דיתה גולן 

 shifra@son-wolfson.co.il ביה"ס האקדמי לסיעוד, וולפסון RN, MA שפרה מאור

 Orita@hy.health.gov.il מתיוסביה"ס האקדמי לסיעוד, פט  RN, Msc אורית עקריש

 Orna.bacal@clalit.org.il ביה"ס האקדמי לסיעוד, מאיר Rn. MPH  אורנה בקאל

            

 : בתאום מראש שעות קבלה

 : רציונל

העשייה הסיעודית מתרחשת במפגש בין האחות לבין הפרט, המשפחה והקבוצה. בכל מפגש 

לסייע למטופל. הקשר הטיפולי הוא בתחום אחריותה מתקיים קשר טיפולי בו מטרת האחות 

המקצועית של האחות ומבוסס על ידע והבנה של תהליכים בין אישיים. קורס זה מהווה שלב מתקדם 

-בפיתוח מודעות לערכו של הסיוע בעבודת האחות וברכישת מיומנויות להתערבות בהיבט הביו פסיכו

 סוציאלי במצבי בריאות שונים.

 

 מטרות הקורס: 

 בסיום הקורס הסטודנט:

 .יכיר מושגים של דחק, התמודדות, הסתגלות, משבר, אבדן, אבל וצער 

 .יכיר מסגרות תיאורטיות של דחק, התמודדות, מוות אובדן ואבל 

 .יזהה גורמים המשפיעים על עוצמת הדחק, משבר 

mailto:yael.shalish@sheba.health.gov.il
mailto:ditag@tlvmc.gov
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 .יכיר תיאוריות ועקרונות להדרכת מטופלים 

 נטיים להדרכה וגורמים המשפיעים על תהליכי למידה.יתאר תהליכי למידה רלוו 

 .יכיר מודלים להתערבות ויפתח מיומנויות להתערבות 

 .יישם מיומנויות של סיוע עם מטופלים במצבי בריאות מגוונים 

  יפתח הבנה לחשיבות הלימוד העצמי ופיתוח גוף ידע ויכולות התערבות כבסיס לתקשורת

 תרפויטית.

 דרישות קדם: 

 ומנויות תמיכה, ייעוץ והדרכה בסיעוד א'קורס מי

 

 : דרישות הקורס

  3 –נוכחות חובה בכל השיעורים בהתאם לתקנון. מספר השיעורים להיעדרות מותרת הוא  

 שיעורים 

המותרת  תההיעדרושתעלה על  תהיעדרוכולל היעדרויות מוצדקות.  -שעות אקדמיות( 6)     

 תגרור 

 )עפ"י תקנון האוניברסיטה(. תהיעדרונקודות בציון הקורס על כל   2הפחתה של       

 השתתפות פעילה במהלך הקורס 

 השתתפות בתרגיל בהדרכת מטופלים 

  60ציון עובר  -בחינה 

 

 :הרכב הציון

 מהציון הסופי 10%  -השתתפות פעילה במהלך הקורס

 מהציון 30% –תרגיל הדרכת מטופלים 

 מהווה כישלון בקורס(. 60 -)ציון מתחת למהציון הסופי    60% -בחינה 
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 נושאי הקורס 

 פרקים בספרות החובה תכנים נושא

דחק, משבר 
 והתמודדות

 שע'( 6)

 ומקורות דחק: הגדרה  -

 : והתמודדות מודלים של דחק -

 דחק כתגובה פיזיולוגית 

 דחק כגירוי פסיכולוגי 

 דחק כאירוע חיים 

 עם משברדרכי התמודדות  -

Arnold & Underman Boggs (2016). pp. 309-326. 
 

 

 

Arnold & Underman Boggs (2016). pp. 387-394. 
 

 אובדן, 
 מוות, 

 אבל
 שע'( 4)

 אובדן

 סוגים, גורמים -

 י"מודלים: שלבי אבל עפ -
- Kubler Ross 
- Engel             

 דפוסי אבל
 בישור בשורה מרה

 Spikeמודל 

Arnold & Underman Boggs (2016). pp. 407-412. 
 
 
 
 

(. תפקיד המטפלים 2005שוורץ, ת. ,לוי, א., רסין, מ., וסילנר, ד. )
חולים, רופאים  מנקודת ריאות  של -בבישור בשורות מרות 

 .       6-12(, 3, יד')ביטאון הסיעוד האונקולוגי בישראלואחיות. 
 
Baile, Buckman, Lenzi, Glober, Beale, & Kudelka, . (2000). 
SPIKES—A six-step protocol for delivering bad news: 
application to the patient with cancer. The Oncologist,5, 302-
311. 

הערכת 
 התמודדות

 עם מצב דחק 
 שע'(2) 

 ים:מודל -

 abcx , Double ABCX של 

  McCubbin & Patterson(1983)  

  38-41(. עמ' 2001ר. ודרורי., מ. ) נבון, ש., פייגין,
 
 

 מודל התערבות 
 שע'( 4) 

 מודל להתערבות קצרת מועד 
 )מרגלית דרורי( 

 
 טכניקות התערבות: 
 הצטרפות, מיקוד,  

 מסגור, מסגור מחדש, 
one up position , 

one down position  

68-51(. עמ' 2001נבון, ש., פייגין, ר. ודרורי., מ. )  

72-68(. עמ' 2001פייגין, ר. ודרורי., מ. ) נבון, ש.,  

 

(.2016כהן,ע.)-קרוליק,ת., פיגין,ר.,דרורי,מ.,דורי,נ.,מילנר  

'עמ  21-16  

 

 

התערבות 
טיפולית: הדרכת 

 מטופלים
 שע'( 8) 

 

 תחומי ההדרכה:
קוגניטיבי, אפקטיבי  -

 ופסיכומוטורי.
 תיאוריות למידה -
תכנית ההדרכה: אומדן צרכי  -

תכנון, יישום   למידה,
 והערכה.

Arnold & Underman Boggs (2016). Pp. 284-306 

Berman, Snyder & Frandsan  (2016). pp. 464-485. 
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סוגיות בקשר 

 הטיפולי

 שע'( 4)

 

 שע 28סהכ 

 קונפליקטים בין אחות למטופל -

 (Burnoutשחיקה )

 תשישות החמלה

  Compassion Fatigue)) 

Arnold & Underman Boggs (2016). Pp. 250-253.  

Arnold & Underman Boggs (2016). Pp. 326-330 

Arnold & Underman Boggs (2016). Pp. 424-425. 

Coetzee & Klopper (2010). Pp. 235-243.                   

 

 

 

 ספרות חובה:

 התמודדות משפחה עם מחלה ונכות מודלים –סלילת דרך (. 2001נבון, ש., פייגין, ר. ודרורי., מ. )

 . טיפוליים

 .73 -38תל אביב: רמות. ע"מ 

 

(.רווחה במצבי חולי כרוני: מודל התערבות 2016כהן,ע.)-קרוליק,ת., פיגין,ר.,דרורי,מ.,דורי,נ.,מילנר

 .16-21 ',עמ199,האחות בישראלאינטגרטיבי. 

 

מנקודת  -(. תפקיד המטפלים בבישור בשורות מרות 2005)שוורץ, ת. ,לוי, א., רסין, מ., וסילנר, ד. 

 .       6-12(, 3, יד')ביטאון הסיעוד האונקולוגי בישראלחולים, רופאים ואחיות.  ריאות  של

 

Arnold, C.,E., & Underman Boggs, K. (2016). Interpersonal Relationships: Professional 

Communication Skills for Nurses (7th ed.) St. Louis: Elsevier Saunders. 

�  

� Baile, W. F., Buckman, R., Lenzi, R., Glober, G., Beale, E. A., & Kudelka, A., P.(2000). 

SPIKES—A six-step protocol for delivering bad news: application to the patient with cancer. 

The Oncologist, 5, 302-311. 

�  

Berman, A., Snyder, S., J. & Frandsan, G. (2016). Kozier & Erb's Ffundamentals of Nursing 

(10th ed.). England: Pearson.    

   

Coetzee, S.,K., &  Klopper, H.,C. (2010). Compassion Fatigue Within Nursing Practice: A 

Concept Analysis. Nursing and Health Science, 12, 235-243. 

 

 

 ספרות מומלצת

 

Lavee, Y., McCubbin, H., I., & Patterson,J., M. (1985). The Double ABCX Model of Family 

Stress and Adaptation: An Empirical Test by Analysis of Structural Equations with Latent 

Variables. Journal of Marriage and the Family, 47 (4) 811-825.  
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 וניברסיטת תל אביבא

      הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר

                                                         ביה"ס למקצועות הבריאות

 החוג לסיעוד

   תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד

 0162.9115מס' קורס: 

 

 זתשע" - פרקים נבחרים באמבריולוגיה וטרטולוגיה הומנית

 

 ש"ס 1 -שיעור 

 

 מועד הקורס: 

 12:00-13:00 סמסטר א', ימי ראשון,

 מרצה: 

  shoshans@post.tau.ac.il דואר אלקטרוני: ,ד"ר שושנה סביון

 

 שעות קבלה: 

 10:00-14:00כל יום, בין השעות: 

 

 רציונל 

תהליך ארוך ומורכב שתחילתו באינטראקציה בין הזרע והביצית וסופו בלידה. התפתחות העובר הינה 

לימוד התהליכים האחראיים על ההתפתחות התקינה של העובר הינו חשוב ביותר מאחר והוא מהווה 

בסיס להבנת הגורמים להתפתחות בלתי תקינה שתוצאותיה הן מוות עוברי או לידת עוברים הסובלים 

וי גורמים אלו ומחקר המנגנונים המתווכים את פעילותם יכול לתרום לפיתוח שיטות ממומים מולדים. זיה

למניעה ולטיפול בתופעות אלו. העמקת הידע בנושאים אילו חשובה במיוחד לאנשי צוות רפואי אשר 

נמצאים במגע רציף עם נשים הרות במסגרת עבודתם, היות והיא עשויה לאפשר מתן טיפול ותמיכה 

 נשים אילו ויכולת לזהות ולהתריע על בעיות אפשריות.טובים יותר ל

 

 

 מטרות הקורס

הבנת התהליכים המרכזיים המעורבים בהתפתחות עובר האדם החל מיצירת תאי המין ועד הלידה 

 והפן הקליני שלהם המתבטא בהתפתחות עוברית בלתי תקינה ובהופעת מומים מולדים.

mailto:shoshans@post.tau.ac.il
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 שיטות הוראה

 הרצאות פרונטאליות.

 

  השיעוריםנושאי 

  הגדרה והיסטוריה. -הקדמה: אמבריולוגיה  

  ותהליך ההפריה.התפתחות תאי המין 

  1-3ות שבוע -התפתחות עוברית מוקדמת. 

  4-8התפתחות העובר בשבועות.  

  מבנה ותפקוד. -שיליה 

 .התפתחות עוברית בלתי תקינה  

  .התפתחות מערכת הנשימה 

 .התפתחות הלב ומחזור הדם העוברי  

 מערכת השתן. התפתחות 

  .התפתחות מערכת המין 

 .התפתחות מערכת העיכול 

 .התפתחות מערכת העצבים 

 

 דרישות הקורס

שיעורים  2הנוכחות חובה בכל השיעורים בהתאם לתקנון. מספר השיעורים להיעדרות מותרת הוא  .1

 .)כולל היעדרויות מוצדקות(

 בחינה בכתב המבוססת על חומר ההרצאות. .2

 

 דרישות מוקדמות

 .אין

 

 ציון

 בחינה סופית.

 

 חובהספרות 

Moore, Persaud and Torchia: The Developing Human: Clinically Oriented 

Embryology. Saunders Company, Philadelphia, 9th (2013) or 10th (2015) edition. 
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  ית של הספר נמצאת כעותק אלקטרוני באתר הספרייה.רשיעהמהדורה ה

 

 מומלצת ספרות 

Mitchel, B., & Sharma, R. (2009) Embryology: An illustrated color text (2nd ed.) 

 New York, NY: Churchill Livingstone Elsevier.   

Sadler, T.W. (2006) Langman's medical embryology (5th ed.). Baltimore, MD:  

Lippincott, Williams & Wilkins. 

Schoenwolf, G. C., Bleyl, S. B., Brauer, P. R., & Francis-West, P. H.  (2009/2015). 

Larsen's human embryology (4th/5th ed.). New York, NY: Churchill Livingstone.  

  ית של הספר נמצאת כעותק אלקטרוני באתר הספרייה.שיחמהמהדורה ה
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 וניברסיטת תל אביבא
      הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר

                                                         ביה"ס למקצועות הבריאות
 החוג לסיעוד

  תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד
 

 0162.2202מס' קורס: 

  תזונה  קלינית

 ש"ס 2שו"ת, 
  מועד הקורס: 

  12:00-14:00; 10:00-12:00א', בין השעות: יום א',  סמסטר

 

  מרצה:

   miriamt@post.tau.ac.il   : דואר אלקטרוני   מרים תהילהד"ר 
 

  שעות קבלה:  

  .עפ"י תאום מראש

 

 רציונל: 

ההתערבות הסיעודית בהיבט התזונתי היא להגביר את המודעות והמעורבות של הצוות הסיעודי בנושא 

ם ולשפר את איכות הטיפול התזונתי. לאחות תפקיד חשוב בזיהוי ואומדן מצבים זה ולהניע אותו ליזו

תזונה, במתן תמיכה תזונתית כחלק מהטיפול בחולה, לקדם אורח חיים בריא, ולספק את כל  -של תת

רכיבי התזונה והאנרגיה החיוניים. ניהול הטיפול בהיבטים תזונתיים על ידי צוות סיעודי תוך תיאום בין 

 ים השונים משפרת את תוצאות הטיפול, מורידה את משך האשפוז וחוסכת בעלויות.הגורמ

  

 מטרות הקורס:

 

 הכרה ותיאור חשיבותם של רכיבי התזונה השונים .חיוניותם ודרך ספיגתם . .1

 למידה והכרת העקרונות המנחים התערבות תזונתית ,בסוגיות קליניות נבחרות  .2

 . תזונתי סיכון עם מטופלים לזיהוי (EBP) ראיות ומבוסס הולם וכלים לטיפול מיומנויות הענקת .3

 איכות לשיפור וליישם התערבויות ליזום הסטודנט יוכל שבעזרתם ומדעיים מקצועיים כלים הכרת .4

 בבית החולים ובקהילה. התזונתי הטיפול

 הבחירה בתזונה בריאה  ובפעילות גופנית -בריא חיים אורח קידום .5

 

 : הוראהשיטות 

 הרצאות, דיונים וניתוח מקרים.               

mailto:%20miriamt@post.tau.ac.il
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  :השיעוריםנושאי 

 ,צרכי האנרגיה של הגוף. מושגי יסוד, הגדרות, רכיבי תזונה  

  בזמן מחלה.שינויים מטבוליים , צום ארוך, צום קצר ספיגה ומטבוליזם, -מערכת העיכול         

 ,מטבוליזם של פחמימות מזונות תורמי אנרגיה .   

  מסלול הגלוקוז אפידמיולוגיה של סכרת, -משקל עודף.  

 ,המלצות במצבי חולי שונים חלבונים סיווג לקבוצות.  

 ,מסלולים מטבוליים ,שומנים טובים וטובים פחות שומנים. 

 ,קידום אורח חיים בריא איתור אוכלוסיות בסיכון, מחלות לב וכלי דם.  

 כלים ל ,תזונה תת ,הערכה תזונתית-Screening.   

 ,ספסיס, ניתוח( יות,וכו החולה ההיפרמטבולי )טראומה.  

  ופאראנטרלית תזונה אנטרלית.  

  מניעתי וטיפולי ,טיפול תזונתי -פצע לחץ. 

 המלצות תזונתיות במצבים קליניים נבחרים 

 

 דרישות הקורס:

  בהרצאות ונוכחות והשתתפות בדיונים 
 2בכל השיעורים בהתאם לתקנון. מספר השיעורים להיעדרות מותרת הוא:   נוכחות חובהה 

 )כולל היעדרויות מוצדקות(. שיעורים
 קריאת פרקים וספרים שצוינו בשיעור ובסילבוס כחובה. .1

 תרגיל בית. .2

 מבחן מסכם. .3

 

  :מוקדמותדרישות 

 אין.

 

 : ציון

 מבחן מסכם - 80%

 תרגיל בית - 10%

                                               דיונים בכתהנוכחות והשתתפות ב - 10%

 

 ספרות חובה: 

Ross, C., & Ziegler, T. R. (2012) Modern nutrition in health and disease. (11rd ed.). 

     Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins. 
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 ספרות מומלצת :

 

 זק ושות'. . ירושלים: ש.ערכם התזונתי של המזונות(. 1994י. ) אילני )פייגנבאום(,

     אביב,   -תל פרי מחשבה, מזון ותזונה במצבי בריאות וחולי.-תזונה(. 1996רוזנברג, א. )-זילבר

 האוניברסיטה הפתוחה. ישראל:        

Ellie, W., & Sharon, R. R. (2008). Understanding normal and clinical nutrition. 

      (8rd ed.). Stamford, CT: Cengage Learning. 

 

Lobos, S. (2011). Basics in clinical nutrition, ESPEN  (4rd ed.). Prague, Czech:  

     Galen. 

 

 מאגרי מידע תזונתי באינטרנט:

http://navigator.tufts.edu 

 http://ificinfo.health.org 

 http://www.nal.usda.gov/fnic 

http://www.eatright.org  

http://www.faseb.org/ajcn  

http://content.nejm.org 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/foodsafety 

http://www.cdcnpin.org 

http://www.fda.gov 

http://www.medscape.com/home 

http://www.euro.who.int 

http://www.nutrition.org 

http://www.ifst.org/ 

 

 

 

 

 
 

  

http://www.google.co.il/
http://www.google.co.il/
http://www.google.co.il/
http://www.google.co.il/
http://www.google.co.il/
http://www.google.co.il/
http://www.google.co.il/
http://www.google.co.il/
http://www.google.co.il/
http://www.google.co.il/
http://www.google.co.il/
http://www.google.co.il/
http://www.google.co.il/
http://www.google.co.il/
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 וניברסיטת תל אביבא
                                                 הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר

                                                         ביה"ס למקצועות הבריאות
 החוג לסיעוד

  תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד
 0162.9109מס' קורס: 

  בסיעוד מיומנויות קליניות
 ש"ס 3שיעור, 

 

   

 ' א' סמסטר בשנה   מועד הקורס:

 

 גב' אורלי אלישיב מתאמת:

 

 :ראשי החטיבה

 

 Osnat.Gelbart@sheba.health.gov.il ביה"ס האקדמי לסיעוד, שיבא RN,PhD ד"ר אסנת גלברט

 blofirl@clalit.org.il ביה"ס האקדמי לסיעוד, דינה RN,MA אופיר ליפשיץ

 majeda.kar@gmail.com ביה"ס האקדמי לסיעוד, שיינברון RN, MA מג'דה כרדוש

 orlye1@gmail.com ביה"ס האקדמי לסיעוד,וולפסון RN,MA אורלי אלישיב

  aiatk@hy.health.gov.il ביה"ס האקדמי לסיעוד, פט מתיוס RN,MA איאת כבהא 

 tova.kohavi@clalit.org.il ביה"ס האקדמי לסיעוד, מאיר RN,MA טובה כוכבי

 

 רציונל:
 באספקטים סיעודיים ורפואיים ובמיומנויות קליניות שונות המהוות את הבסיס לעשייה הסיעודית.הקורס יעסוק 

 

 

 מטרת הקורס:
 הקניית ידע והבנה בטיפול הסיעודי הקליני במצבי בריאות וחולי שונים.

 
 

 :יעדי הקורס
 :בסיום הקורס הסטודנט

  בשיטות הזנה שונות.יפתח ידע 

  העקרונות בניהול הטיפול התרופתי.יכיר את 

 .יכיר את עקרונות הטיפול בצנתרים בכלי דם פריפריים ומרכזיים 

 .יכיר עקרונות במתן דם ומוצריו 

 בגוף האדם. םיכיר את משק הנוזלים והאלקטרוליטיי 

 .יחשב מינוני תרופות ותוכניות נוזלים 

 

 שיטות הוראה:

 הרצאות ותרגילים

 

 

 

mailto:Osnat.Gelbart@sheba.health.gov.il
mailto:aiatk@hy.health.gov.il
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 נושאי השיעורים:

 

 פרקים בספרות חובה תכנים נושא

ניהול הטיפול  .1

 התרופתי

 

 

 

 

 

 שעות  21

עקרונות תהליך ניהול הטיפול התרופתי, דרכי 

במתן טיפול  חוקייםמתן תרופות, היבטים 

, השפעות הטיפול התרופתי, דרכי מתן תרופתי

 ,Oral, Sublingual, Buccal –טיפול תרופתי 

Parenteral, Topical 

סוגי הוראות לטיפול תרופתי, מתן תרופות 

OTC . 

 

:35פרק   

Medication 

 :מתוך

 

Berman, A., Snyder, S.J., & Frandsen,  

G.(2016). Kozier & Erb's fundamentals 

 of Nursing  (10th ed.). New Jersey, NY:   

 Prentice Hall. 

 

(2002ערכת לימוד לפעולות הסיעוד )  

 שיטות הזנה .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שעות 6

התערבות סיעודית המחייבת הזנה בדרכים לא 

 טבעיות:

 PEG ,PEJהחדרת זונדה,  –הזנה אנטראלית 

(Gastrostomy/Jejunostomy) 

 TPN - Total –הזנה פראנטרלית 

Parenteral Nutrition 

:47פרק   

Nutrition 

PP. 1180-1196 

 :מתוך

 

Berman, A., Snyder, S.J., & Frandsen,  

G. (2016). Kozier & Erb's fundamentals 

 of Nursing  (10th ed.). New Jersey, NY:   

 Prentice Hall. 

13פרק   

 :מתוך

Smeltzer, S. C., Bare, B. G., Hinkle, 

J. L., & Cheever, K. H. (2014). 

Brunner & Suddarth's textbook of 

medical surgical nursing (13th ed.)- 

pp.1215-1235 

מאזן נוזלים  .3

 םואלקטרוליטי

 

 

 

 

 

פיזור,  –בגוף  םמשק הנוזלים והאלקטרוליטי

 הרכב, תנועה, וויסות,

 intake-output  שמירה על ,Homeostasis , 

גורמים המשפיעים על איזון והפרה במשק  

 ,K, Na, Ca, Mg: םהנוזלים והאלקטרוליטי

PO4,  

 רלוונטיות בדיקות מעבדה

:52פרק   

Fluid, Electrolyte, and  

 Acid-Base Balance 

pp. 1334-1362 

 

 :מתוך
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 שעות 10

מאפיינים קליניים של הפרת איזון במשק 

, התערבויות להשגת םהנוזלים והאלקטרוליטיי

סוגי  – םאיזון במשק הנוזלים והאלקטרוליטי

 תמיסות

 

 

Berman, A., Snyder, S.J., & Frandsen, 

 G. (2016). Kozier & Erb's fundamentals 

 of Nursing  (10th ed.). New Jersey, NY:   

 Prentice Hall. 

 פרקים בספרות חובה תכנים נושא

טיפול בחולה  .4

בכלי  עם צנתר

 דם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שעות 6

 , עקרונות בהתחלת עירוי פריפרי

  ,טיפול בחולה עם צנתר בכלי דם פריפרי ומרכזי

 , וריד מרכזי ופריפרישטיפת 

 , שאיבת דם מוריד פריפרי ומרכזי

הנחיות ונהלים של משרד הבריאות )לפי 

 ומינהל הסיעוד, כולל פעולות סיעוד רלוונטיות(

:52פרק   

Fluid, Electrolyte, and  

 Acid-Base Balance 

pp. 1363-1383 

 :מתוך

 

Berman, A., Snyder, S.J., & Frandsen,  

G. (2016). Kozier & Erb's fundamentals 

of Nursing  (10th ed.). New Jersey, NY:   

 Prentice Hall. 

:13פרק   

 

Smeltzer, S. C., Bare, B. G., Hinkle, J. 

L., & Cheever, K. H. (2014). Brunner 

& Suddarth's textbook of medical 

surgical nursing (13th ed.) pp. 284-274   

 ומוצריומתן דם  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שעות  4

בדיקות דם לסוג ולהצלבה, מתן דם ומוצריו, 

, הקזת דם נוהל מתן דםסיבוכי מתן דם, 

 טיפולית, הקזת דם מתורם בריא.

 

:52פרק   

Fluid, Electrolyte, and  

Acid-Base Balance 

 הנושא:

Blood  transfusions 

pp.   1383-1390 

 :מתוך

Berman, A., Snyder, S.J., & Frandsen,  

G. (2016). Kozier & Erb's fundamentals 

of Nursing  (10th ed.). New Jersey, NY:   

 Prentice Hall. 

 

(2002ערכת לימוד לפעולות הסיעוד )  



56 
 

 

 

 

 חישוב רוקחי .6

 

 

 שעות 4

המרת יחידות מידה, חישוב מתן טבליות, ערך 

 חישוב קצב טיפותמשולש, דילול תמיסות, 

 מדריך לחישוב תרופתי.(. 2002מזרחי, י. )

 .אביב, ישראל: דיונון-תל

 

 

 שעות 42כום שעות ההוראה : יס

 
 דרישות הקורס:

 בשיעורים נוכחות חובה
 )כולל היעדרויות מוצדקות( שיעורים 4 מספר השיעורים להיעדרות מותרת הוא:

 התרגילים מהווה תנאי הגשה למבחן המסכם בכלהשתתפות 
 במבחן המסכם לפחות( 60ציון עובר )

 דרישות מוקדמות:

 אין

 

 ציון:

 60ציון עובר  –מבחן מסכם 

 

 ספרות חובה:

 
Berman, A., Snyder, S.J., & Frandsen, G. (2016). Kozier & Erb's fundamentals 
  of Nursing  (10th ed.). New Jersey, NY: Prentice Hall. 

 
Smeltzer, S.C., Bare, B.G., Hinkle, J.L., & Cheever, K.H. (2014). Brunner &  
  Suddarth's  textbook of medical surgical nursing (13th ed.). Volume1. Philadelphia,    
  PA: Lippincott  Williams & Wilkins. 
 

 מומלצת:ספרות 
 

 .אביב, ישראל: דיונון-תל מדריך לחישוב תרופתי.(. 2002מזרחי, י. )

 
     .סיעודיות קליניות למיומנויות דייוויס מדריך(. 2009שצמן, ח., יצחקי, מ. )עורכות מדעיות(. )

 (.2008נורדיה, ישראל: ידע, ספרות אקדמית בע"מ. )פרסום המקור  (.מיקר.ג. וב רוהאדס )ז.   
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 במסגרת הוראת הקורס הרפואה ומנהל הסיעוד חוזרי מנהל
 

 מקור וסימוכין שם הנוהל/הנחייה/חוק נושא ההוראה

ניהול הטיפול 

 התרופתי

 2106עדכון -תרופתיהטיפול הניהול 
 הנחייה מקצועית מס'

60144002 

 2001 ,תשס"א חוק החתימה האלקטרונית

 חתימת אחות וחתימת מיילדת
מנהל הסיעוד מס' חוזר 

56/2003 

תקנות הסמים מסוכנים )בתי חולים( 

 1999 –התש"ס 
 22/99חוזר המנהל הכללי מס' 

גבולות השימוש בפרוטוקולים טיפוליים על 

 ידי אחיות מוסמכות
 94/12חוזר מנהל הסיעוד מס' 

 

 מתן דם ומוצריו

נהלים להפעלת בנק הדם ומתן עירויי דם 

 ח'(-)פרקים ז' ו

מס' חוזר מנהל הרפואה 

69/2002 

 הנחיות למתן דם ומוצריו
מס' חוזר מנהל הרפואה 

51/2001 

 הסכמה לקבלת דם ומוצריו
חוזר מנהל הרפואה מס' 

3/2014 

 שיטות הזנה

החלפה או החזרה של צינורית גסטרוסטום 

 )צינורית הזנה(

חוזר מנהל הסיעוד מס' 

61/2005 

מאזן נוזלים 

 ואלקטרוליטים

שינוי  –תקנות רוקחים )אשלגן כלוריד( 

 תקנות

 מס'חוזר מנהל הרפואה 

49/99 

טיפול בחולה עם צנתר 

 בכלי דם

התחלת עירוי פריפרי  -פעולות סיעוד 

 והזלפת נוזלים; טיפול בווריד מרכזי

 חוזר מנהל הסיעוד מס'

43/2001 
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 וניברסיטת תל אביבא
      הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר

                                                         למקצועות הבריאותביה"ס 
 החוג לסיעוד

  תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד
 0162.9110מס' קורס: 

 

 קהילהב לסיעודמבוא 

 ש"ס 2שיעור, 

 יום ושעה עפ"י תכניות בתי הספר א'.'  סמסטר בשנה  מועד הקורס:

 ליאת פורמןגב'  מתאמת:

 : החטיבהראשי 

 
 Ofra.Raanan@sheba.health.gov.il ביה"ס האקדמי לסיעוד, שיבא RN,MA עפרה רענן

 shsharonape@clalit.org.il ביה"ס האקדמי לסיעוד, דינה  RN, MA נה צור פלדשרו

 liatfurman@gmail.com לסיעוד, שיינברוןביה"ס האקדמי  RN, M.Occ.H ליאת פורמן

 shoonnra@hotmail.com ביה"ס האקדמי לסיעוד, וולפסון RN , M.Occ.H רחל שרבני

 ruth@hy.health.gov.il ביה"ס האקדמי לסיעוד, פט מתיוס RN, MPA רותי נוטמן

 revital.avargil@clalit.org.il מאיר ביה"ס האקדמי לסיעוד, RN, MA רויטל אברגיל

 

 בתאום מראש שעות קבלה:

 רציונל: 

בשנים האחרונות אנו עדים לשינויים דמוגרפיים, חברתיים, כלכליים ותרבותיים אשר משפיעים על 

בעבר באשפוז, מטופלות כיום במסגרות שונות בקהילה. בריאות הקהילה. בעיות בריאות שטופלו 

אחיות הקהילה נדרשות להכיר את מערך השירותים המורחבים בקהילה כדי להבטיח שירות הוליסטי 

 יעיל ונכון.

 הקורס יעסוק בפיתוח תפיסה קהילתית ויבחן את ההשלכות של מאפייני הקהילה על הבריאות.

 

 מטרות הקורס:

 ט:בסיום הקורס הסטודנ

 יפתח תפיסה קהילתית ויבחן את ההשלכות של מאפייני הקהילה על הבריאות:

 יגדיר את המושג קהילה 

                  יתאר מאפיינים דמוגרפיים, חברתיים ותרבותיים והשפעתם על בריאות הקהילה 

 יאמוד מאפייני קהילה נבחרת בהקשר לבריאות 

 

 שיטות הוראה:

 הרצאות, דיונים, תרגיל, מצגת

mailto:Ofra.Raanan@sheba.health.gov.il
mailto:shoonnra@hotmail.com
mailto:ruth@hy.health.gov.il
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 נושאי השיעורים:

 הגדרות ומושגי יסוד. -קהילה  .1

 חברתיים ותרבותיים והשפעתם על בריאות הקהילה. מאפיינים דמוגרפיים, .2

 השפעת המשאבים בקהילה )שירותים, ארגונים, מוסדות ( על בריאותה . .3

 השפעות אקולוגיות על בריאות הקהילה .4

 קהילהאי שיויון ופערים בבריאות והשפעתם על קבוצות שונות ב .5

 אוכלוסיות בסיכון / בעלי צרכים מיוחדים .6

 מאפייני הסיעוד בקהילה .7

 אומדן קהילה נבחרת .8

 

 דרישות הקורס:

 שיעורים  2בכל השיעורים בהתאם לתקנון. מספר השיעורים להיעדרות מותרת הוא:  נוכחות חובהה
 )כולל היעדרויות מוצדקות( .

   .ביצוע מטלות לפי הנחיות המרצה 

 

 אין  מוקדמות:דרישות 

 ציון :

  100% - מצגת 

  60 ציון עובר

 ספרות חובה:

. ירושלים: משרד הבריאות, האגף לכלכלה אי שיויון בבריאות והתמודדות עמו(. 2015) .אברבוך, א

 וביטוח בריאות.

 

 .(. שנתון סטטיסטי לישראל2015הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )

 מאגנס.ירושלים:  הבריאות. מבנה חברתי ובריאות בישראל.העיקר (. 2001שובל, י., אנסון, ע. )

Stanhope, M., & Lancaster, J. (2015). Public health nursing: Population-centered 

health care in the community (8th ed.) St. Louis, MO: Mosby.                                                                                  

 

 ספרות מומלצת:

 .. ת"א: משרד הבטחוןמערכת הבריאות בישראל .(2010ושני, מ. ) ,בן נון, ג., ברלוביץ, י.      

Allender, J.A., & Spradley, B.W. (2013). Community health nursing- promoting   

and protecting the public's health (8th ed.). Philadelphia, PA: Lippincott, 

Williams & Wilkins. 
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 הנחיות למטלה המסכמת בקורס

 "מבוא לבריאות הקהילה" 

 
 

 המטרה:

 הצגה ודיון בנושאים נבחרים המשפיעים על בריאות הקהילה.

 

 בכיתה:הנחיות להצגה 

 בחר נושא הקשור לבריאות ואשר אותו עם מרכזת הקורס .1

  מאמרים עדכניים. 2-3תאר את הנושא תוך ציון מקורות מידע. יש להסתמך על  .2

 הצג נתונים השוואתיים על הנושא בארץ/בעולם .3

 תאר את ההשפעה של הנושא על הקהילה .4

 )מדיניים/חינוכיים/אחרים(.תאר את  הדרכים בהם יש לנקוט בהתמודדות עם הנושא  .5

 סכם את הנושא .6

 

 

  דקות  15-20זמן ההצגה בכיתה 

  בזוגותהעבודה תתבצע 

 . יש להקפיד בהגשה בכיתה ובכתב, על כללי הכתיבה האקדמית 

 .יש להגיש את הדיסק עם המצגת למרכזת הקורס בתום ההצגה בכיתה 
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 קריטריונים להערכת המצגת

 שם הקורס מבוא לבריאות הקהילה

      _________________:________________נושא

 
 שמות התלמידים     נקודות( 5פתיחה )

 _________________    הצגת הנושא והמשתתפים. 

 _________________     הסבר על תכני המצגת.

       _________________ 

       _________________  

 נקודות (  85גוף המצגת )

 נקודות(.  10הנושא/התופעה בהתבסס על ספרות ) רתיאו

 נקודות(. 15נתוני התופעה בארץ ובעולם ) רתיאו

 נקודות(. 25השפעת הנושא/התופעה על הקהילה  )

 נקודות(. 20דרכי התמודדות עם הנושא/התופעה )

 נקודות(. 5סיכום )

 נקודות(. 10)  -הגשה וכתיבה אקדמיים

 
 נקודות(. 10מסגרת )

 אמצעי המחשהיעילות 
 שמירה על קשר עין עם הקהל

 שפה ברורה
 עמידה בלוח זמנים

 
  ערכת המצגת:ה

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ 

 הערכת חוות הדעת האישית:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
 _____________________שם המעריך:              תאריך: ______________

 
 :  ______________   ציון
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 וניברסיטת תל אביבא
                    הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר

                                                         ביה"ס למקצועות הבריאות
 החוג לסיעוד

 תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד
  0162.9112מס' קורס: 

 

  החלטות בסיעודקבלת 

 ש"ס 1שיעור, 

 

   

 .יום ושעה עפ"י תכניות בתי הספר. ' סמסטר א'בשנה   מועד הקורס:

 

 גב' אורלי אלישיב מתאמת:

 

 :ראשי החטיבה

 

ד"ר אסנת 

 גלברט

RN,PhD ביה"ס האקדמי לסיעוד, שיבא 
Osnat.Gelbart@sheba.health.gov.il 

 blofirl@clalit.org.il ביה"ס האקדמי לסיעוד, דינה RN,MA אופיר ליפשיץ

 majeda.kar@gmail.com ביה"ס האקדמי לסיעוד, שיינברון RN, MA מג'דה כרדוש

 orlye1@gmail.com ביה"ס האקדמי לסיעוד,וולפסון RN,MA אורלי אלישיב

  aiatk@hy.health.gov.il ביה"ס האקדמי לסיעוד, פט מתיוס RN,MA איאת כבהא 

 tova.kohavi@clalit.org.il ביה"ס האקדמי לסיעוד, מאיר RN,MA טובה כוכבי

 

 

 :רציונל

הסיעודית. אחיות נדרשות תהליך קבלת החלטות הינו מרכיב חיוני למתן טיפול איכותי ובטיחותי בעשייה 

לקבל החלטות על בסיס איסוף נתונים נרחב, זאת על מנת לזהות את מצבו הבריאותי של המטופל 

 רכיו. לצ טיפול שתענה תכנית ולקבוע

היא  הבסיס לקבלת החלטות בעשייה הסיעודית הוא היכולת לחשוב באופן ביקורתי. חשיבה ביקורתית

 לצורך עשייה סיעודית איכותית. פן מושכלהניסיון לבחור עמדות וערכים באו

 

 :מטרת הקורס

 ד בחשיבה ביקורתית ובתהליך קבלת החלטות בסיעוד לצורך יישומם בעשייה הסיעודית.הכרת מושגי יסו

 

 :שיטות הוראה

 הרצאות 

 

 

 

 

mailto:Osnat.Gelbart@sheba.health.gov.il
mailto:aiatk@hy.health.gov.il
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 :נושאי השיעורים

 

 

 פרקים בספרות חובה תכנים נושא

 חשיבה ביקורתית
  ומרכיבי החשיבה מיומנויות, גישות

 הביקורתית.

 ביקורתיתיישום החשיבה ה 

 בסיעוד. 

  פיתוח מיומנויות של חושב

 ביקורתי.

 

 : 10פרק  

Critical Thinking and Clinical 

Reasoning 

 מתוך:

 
Berman, A., Snyder, S.J., & Frandsen, G.  

(2016). Kozier & Erb's fundamentals of  

Nursing  (10th ed.). New Jersey, NY:   

 Prentice Hall. 

תהליך קבלת 

החלטות  ופתרון 

בעיות בסיעוד, 

 רישום ודיווח

 

 אומדן 

  אבחון 

 תכנון   

  התערבות 

 ההערכ 

 עקרונות ברישום ודיווח 

 

 : 11פרק 

Assessing 

 : 12פרק 

 Diagnosis 

 :  13פרק 

Planning 

 :14פרק 

Implementing and Evaluating 

 :15פרק 

Documenting and Reporting 

 

 מתוך:

 
Berman, A., Snyder, S.J., & Frandsen, G.  

(2016). Kozier & Erb's fundamentals of  

Nursing  (10th ed.). New Jersey, NY:   

 Prentice Hall. 
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 דרישות הקורס:

 בשיעורים נוכחות חובה
 )כולל היעדרויות מוצדקות( שיעור אחד מספר השיעורים להיעדרות מותרת הוא:

 התרגילים מהווה תנאי הגשה למבחן המסכם בכלהשתתפות 
 במבחן המסכם לפחות( 60ציון עובר )

 

 :מוקדמותדרישות 

 אין

 

 

 ציון:

 60ציון עובר  –מבחן מסכם 

 

 ספרות חובה:

 
Berman, A., Snyder, S.J., & Frandsen, G. (2016). Kozier & Erb's fundamentals of  

 Nursing  (10th ed.). New Jersey, NY: Prentice Hall. 

 

 

 ספרות מומלצת:

 
Carpenito, L.J. (2012). Nursing diagnosis. Application to clinical practice (14th ed.).   

  St.Louis: Lippincott. 

 

Doenges, M.E., Moorhouse, M.F., Murr, A.C., & Geissler-Murr, A. (2013). Nursing   

   diagnosis manual: Planning, individualizing  and documenting client care (4 th ed.).  

   N.Y: Davis Co. 

 

Potter, P. (2010). Basic nursing: Critical thinking approach. (7th ed.). St. Louis:   

   Mosby. 
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 וניברסיטת תל אביבא
      ע"ש סאקלרהפקולטה לרפואה 

                                                         ביה"ס למקצועות הבריאות
 החוג לסיעוד

           תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד
 0162.9113מס' קורס: 

  
 

  מדעית קריאה ביקורתית וכתיבה
ש"ס  1שעור    

 מועד הקורס: שנה ב', סמסטר א', יום ושעה עפ"י תכניות בתי הספר

 

 
 

 בתאום מראש שעות קבלה:
 

 : רציונל

לפיתוח מיומנויות קוגניטיביות, שימוש בנתוני מחקר  קריאה ביקורתית וכתיבה אקדמית מהוות בסיס
לרכישה וייצוב החשיבה האקדמית וקידום  בסיסוטיעון לוגי של סוגיה נבחרת. כמו כן, הנושא מהווה 

  .תהרציונאלימיומנויות החשיבה 
 

 מטרות הקורס :

הסטודנט :  בסיום הקורס  

  ביקורתיתיכיר את העקרונות הבסיסיים של כתיבה מדעית וקריאה 

  הכתיבה העיונית תמיומנויויתרגל 

 ירכוש עקרונות במונחים המקובלים בכתיבה מדעית 

 יממש עקרונות הקריאה הביקורתית והכתיבה המדעית 
 

 שיטות ההוראה :

 הרצאות 

 תרגול  

 דיונים 
 
 

 

 

Osnat.Gelbart@sheba.health.gov.il  ,שיבאביה"ס האקדמי לסיעוד  RN,PhD אסנת גלברט 'דר  

maya.nestelg@gmail.com ביה"ס האקדמי לסיעוד, דינה Ph.D דר' מאיה גז 

maya.nestelg@gmail.com  האקדמי לסיעוד, וולפסוןביה"ס  Ph.D דר' מאיה גז 

liatfurman@gmail.com ביה"ס  האקדמי לסיעוד, שיינברון RN, M.Occ.H ליאת פורמן 

meraav@hy.health.gov.i  יוס    תמפט ביה"ס האקדמי לסיעוד  RN, Ph.D דר' מירב בן נתן 

etiyszt@gmail.com ביה"ס האקדמי לסיעוד, מאיר RN, Ma  אחוותאתי  

mailto:Osnat.Gelbart@sheba.health.gov.il
mailto:meraav@hy.health.gov.i
mailto:etiyszt@gmail.com
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 :שיעוריםנושאי ה

 סגנונות הכתיבה השונים לעומת הכתיבה המדעית 

  והקריאה הביקורתיתמהות הכתיבה המדעית 

 סוגי החיבורים האוניברסיטאיים 

  שלבי כתיבת החיבור האקדמי: תקציר, תוכן עניינים, מבוא, גוף העבודה )כולל סקירת
 ספרות(, סיכום ונספחים

 כללים לכתיבה מדעית :המבנה ההירארכי של ארגון המידע 

 מבנה החיבור האוניברסיטאי 

 הנחיות לכתיבת רשימת מקורות על פי :  
American Psychological Association. (2010).  

 
 

 דרישות מוקדמות :

 אין 
 

 דרישות הקורס:

 ביצוע תרגילים במהלך השיעורים. 

 (.הגשת תרגיל מסכם )מועד ההגשה יפורסם במהלך הקורס 

 בכל השיעורים בהתאם לתקנון. מספר השיעורים להיעדרות מותרת הוא:  נוכחות חובהה
 דרויות מוצדקות(.)כולל היע שיעור אחד

 
 
 

 ציון : 

לפחות. 60תרגיל מסכם בציון    

 

 :ספרות חובה

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American 

psychological association (6th ed.). Washington, DC: American Psychological 

Association.        

 

 

 

 
 וניברסיטת תל אביבא

                                  הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
                                                         ביה"ס למקצועות הבריאות
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 החוג לסיעוד
 תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד

  0162.9114מס' קורס: 
 

  אומדן פיזיקאלי
 ש"ס 2שיעור, 

 

  .יום ושעה עפ"י תכניות בתי הספר. 'א' סמסטר בשנה :  הקורסמועד 

 

 גב' אורלי אלישיב מתאמת:

 

 ראשי החטיבה:

 

 Osnat.Gelbart@sheba.health.gov.il ביה"ס האקדמי לסיעוד, שיבא RN,PhD ד"ר אסנת גלברט

 blofirl@clalit.org.il ביה"ס האקדמי לסיעוד, דינה RN,MA אופיר ליפשיץ

 majeda.kar@gmail.com ביה"ס האקדמי לסיעוד, שיינברון RN, MA מג'דה כרדוש

 orlye1@gmail.com ביה"ס האקדמי לסיעוד,וולפסון RN,MA אורלי אלישיב

  aiatk@hy.health.gov.il ביה"ס האקדמי לסיעוד, פט מתיוס RN,MA איאת כבהא 

 tova.kohavi@clalit.org.il ביה"ס האקדמי לסיעוד, מאיר RN,MA טובה כוכבי

 

 רציונל:

אומדן פיזיקאלי הינו כלי חיוני במסגרת עבודתו של איש מקצוע בסיעוד, המאפשר קביעת אבחנות סיעודיות 

 ובניית תכניות התערבות בהתאם. 

 תכני הקורס יאפשרו רכישת שפה מקצועית ומיומנויות של אומדן פיזיקאלי. 

 

 מטרת הקורס:

 , תוך הכרת השכיח והחריג.עיקריות עקרונות בביצוע אומדן פיזיקאלי במספר מערכות גוףההכרת 

 שיטות הוראה:

 הרצאות ותרגול

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   נושאי השיעורים:

mailto:Osnat.Gelbart@sheba.health.gov.il
mailto:aiatk@hy.health.gov.il
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 בספרות חובהועמודים פרקים  תכנים נושא

עקרונות  .1

האומדן 

 הפיזיקאלי

 

 

 

 

 שעות 2

מטרות ביצוע האומדן הפיזיקאלי, הכנת 

המטופל והסביבה לבדיקה, שיטות 

 ניקוש והאזנה.הבדיקה: הסתכלות, מישוש, 

 

 

 

 :30פרק 

Health Assessment 

pp. 540-548 

 :מתוך

Berman, A., Snyder, S.J., & Frandsen,  

G. (2016). Kozier & Erb's fundamentals 

of Nursing  (10th ed.). New Jersey, NY:   

 Prentice Hall. 

 בספרות חובהועמודים פרקים  תכנים נושא

אומדן פיזיקאלי  .2

 העורשל 

 

 

 

 

 

 

 

 שעות 2

הסתכלות ומישוש של העור, נגעים 

ראשוניים ושניוניים בעור, מצבים שונים 

 ,Pallor  Cyanosis, Jaundice–בעור 

Erythema, Vitiligo, Edema אומדן ,

שיער וציפורניים. שינויים בעור על רצף 

 החיים.

 :30פרק 

Health Assessment 

Skin – pp. 548-557 

 :מתוך

 

Berman, A., Snyder, S.J., & Frandsen,  

G. (2016). Kozier & Erb's fundamentals 

of Nursing  (10th ed.). New Jersey, NY:   

 Prentice Hall. 

אומדן פיזיקאלי  .3

 של בית חזה

 

 

 

 

 

 

 

 שעות 4

קולות נשימה תקינים ובלתי תקינים, מבנה 

בית חזה תקין ובלתי תקין, הסתכלות, 

מישוש, ניקוש והאזנה לבית חזה אחורי 

 .Fremitusוקדמי, בדיקת 

 30פרק 

Health Assessment 

Thorax and Lungs  

 pp.  578-586 

 :מתוך

 

Berman, A., Snyder, S.J., & Frandsen,  

G. (2016). Kozier & Erb's fundamentals 

of Nursing  (10th ed.). New Jersey, NY:   

 Prentice Hall. 

אומדן פיזיקאלי  .4

 של לב וכלי דם

 

 

 

 

 

האזנה לקולות לב תקינים ובלתי תקינים, 

 מישוש וניקוש. 

 אומדן כלי דם מרכזיים ופריפריים

 :30פרק 

Health Assessment 

Cardiovascular and Peripheral Vascular 

Systems  

 pp. 586-594 

 :מתוך
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 שעות 2

Berman, A., Snyder, S.J., & Frandsen,  

G. (2016). Kozier & Erb's fundamentals 

of Nursing  (10th ed.). New Jersey, NY:   

 Prentice Hall. 

אומדן פיזיקאלי  .5

 בטןה של

 

 

 שעות  4

 מישוש וניקוש של הבטן.הסתכלות, האזנה, 

                       

 

 

        :30פרק 

     Health Assessment 

 

The Abdomen  

 pp. 597-603 

 :מתוך

Berman, A., Snyder, S.J., & Frandsen,  

G. (2016). Kozier & Erb's fundamentals 

of Nursing  (10th ed.). New Jersey, NY:   

 Prentice Hall. 

 בספרות חובהועמודים פרקים  תכנים נושא

 כאב  אומדן  .6

 

 

 

 

 

 

 שעות  8

 הגדרת כאב וסוגי הכאב, פיזיולוגיה של כאב

 תגובות לכאב;ית "השער", יתיאור -

, הכאבחווית גורמים המשפיעים על 

  משמעות הכאב.

תגובות אומדן,  –ניהול הטיפול בכאב 

שיטות פסיכולוגיות ופיזיולוגיות  לכאב, 

, WHOפי סולם -טיפול על –פרמקולוגיות 

PCA שיטות בלתי פרמקולוגיות לאיזון ,

 כאב, הערכת הטיפול.

 :46פרק 

Pain Management 

 :מתוך

 

Berman, A., Snyder, S.J., & Frandsen,  

G. (2016). Kozier & Erb's fundamentals 

of Nursing  (10th ed.). New Jersey, NY:   

 Prentice Hall. 

אומדן מצבי  .7

 הכרה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סטאטוס מנטאלי )שפה, אוריינטציה, זיכרון, 

 Mini Mentalטווח קשב ויכולת חישוב(, 

State Examination 

, Glasgow Coma Scale -רמת הכרה 

 תפקוד מוטורי, תפקוד סנסורי.

 ,Delirium –מצבי הכרה משתנים 

Dementia 

  

:30פרק   

Health Assessment 

 הנושא:

The Neurologic System 

pp. 606-615 

 :מתוך

 

Berman, A., Snyder, S.J., & Frandsen,  

G. (2016). Kozier & Erb's fundamentals 

of Nursing  (10th ed.). New Jersey, NY:   

 Prentice Hall. 

------------------------------------ 

: 11פרק          

 :מתוך



70 
 

 

 

 

 

 

 שעות 6

Smeltzer, S. C., Bare, B.G., Hinkle, J. 

L., & Cheever, K. H. (2014). Brunner & 

Suddarth's textbook of medical surgical 

nursing (13th ed.) pp. 197-203 

 שעות 28כום שעות ההוראה : יס

 
 דרישות הקורס:

 בשיעורים נוכחות חובה
 )כולל היעדרויות מוצדקות( שיעורים 2 מספר השיעורים להיעדרות מותרת הוא:

 התרגילים מהווה תנאי הגשה למבחן המסכם בכלהשתתפות 
 במבחן המסכם לפחות( 60ציון עובר )

 

 דרישות מוקדמות:

 אין

 

 ציון:

 60ציון עובר  –מבחן מסכם 

 

   :ספרות חובה

 
Berman, A., Snyder, S.J., & Frandsen, G. (2016). Kozier & Erb's fundamentals 

  of Nursing  (10th ed.). New Jersey, NY: Prentice Hall. 

 
Smeltzer, S.C., Bare, B.G., Hinkle, J.L., & Cheever, K.H. (2014). Brunner & Suddarth's  
   textbook of medical surgical nursing (13th ed.). Volume1. Philadelphia, PA: Lippincott 
   Williams & Wilkins. 

 

 ספרות מומלצת:

 
   : , ישראלשצמן(. המדריך המרוכז. נורדיהח. . )עריכה מדעית: בייטס. אומדן גופני(. 2007לין, ס.ב. )

 .ידע    

Bickley, L.S., & Szilagyi, P. G. (2013). Bates Guide to physical examination and  
     history taking. (11th ed.). Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins. 

 

 
 במסגרת הוראת הקורס הרפואה ומנהל הסיעוד חוזרי מנהל

 
 

 
 

 מקור וסימוכין שם הנוהל/הנחייה/חוק נושא ההוראה

 44/2001חוזר מנהל הרפואה מס'  אומדן כאב-הנחיות מקצועיות אומדן כאב



71 
 

 

 

 

 
 וניברסיטת תל אביבא

      ע"ש סאקלרהפקולטה לרפואה 

                                                         ביה"ס למקצועות הבריאות

 החוג לסיעוד

  תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד

              0162.3104מספר קורס:  

 

  מבוא לאפידמיולוגיה

 ש"ס 2שיעור 

 

 12:00-00:10; 10:00-08:00סמסטר ב', יום א',      מועד הקורס:

 koton@tauex.tau.ac.ilדואר אלקטרוני:  קוטון סילביהפרופ'     מרכזת:

 chodick@post.tau.ac.ilדואר אלקטרוני:  פרופ' גבריאל חודיק     מרצה:

 

 רציונל: 

 הקורס הוא של העיקרי היעד. האפידמיולוגיה במדע ולשיטות לתיאוריות מבוא קורס הינו זה קורס

 .אפידמיולוגיהב הבסיסיים והשימושים העקרונות של הבנה לסטודנט להקנות

  :סהקור מטרות

 :מסוגל להיות הסטודנט על הקורס בסיום

 באפידמיולוגיה שבשימוש המושגים את להבין .1

 ותמותה תחלואה שיעורי ולחשב להבין ,להגדיר .2

 אפידמיולוגיים ולנתח דוגמאות מחקרים של העיקריים הסוגים בין להבחין .3

 באפידמיולוגיה המחקרים סוגי של והחסרונות היתרונות את להכיר .4

 באפידמיולוגיה סיבתיות ולהגדיר למחלה חשיפה בין הקשר מדדי את לחשב .5

 ואבחון ניפוי בדיקות של יעילות להערכת המדדים את להכיר .6

 שיטות הוראה: 

 הרצאות פרונטאליות  

 :השיעורים נושאי

 יסוד ומושגי יעדים, אפידמיולוגיה הגדרת  •

 ותמותה תחלואה מדדי  •

 הקהילה בריאות מדדי  •

 תיאורית אפידמיולוגיה  •

 עוקבה מחקרי – אנליטית אפידמיולוגיה  •

 ביקורת-מקרה מחקרי – אנליטית אפידמיולוגיה • 

  חתך מחקרי – אנליטית אפידמיולוגיה  •

 וסיבתיות קשר  •

 ניסויית אפידמיולוגיה  •

 ניפוי בדיקות  •

 ומהימנות תוקף •

 אפידמיולוגית חקירה •

mailto:koton@tauex.tau.ac.il
mailto:chodick@post.tau.ac.il
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 הקורס:  דרישות

בכל השיעורים בהתאם לתקנון. מספר השיעורים להיעדרות מותרת הוא:   נוכחות חובהה ●

 מסך 20%

 שיעורים )כולל היעדרויות מוצדקות( .      

 

 .הגשת תרגילים על פי הנחיות שיימסרו מראש 

 .עמידה בבחינה מסכמת 

 

 מוקדמות: דרישות

 וסטטיסטיקה מחקר בשיטות עובר ציון 

 

 ציון: 

 %100מסכמת   בחינה

 

 ספרות חובה:

 פפירוס. -הוצאת דיונון . תל אביב:אפידמיולוגיה, מהדורה ג'(. 1998מודן, ב. )

 

Gordis, L. (2014). Epidemiology (5th ed.). Philadelphia, PA: Elsevier Saunders.  

 )קיימת גרסה אלקטרונית של הספר דרך אתר הספריה(

 

  ספרות מומלצת:

 -. תל אביב: הוצאת דיונוןמדריך לאפידמיולוגיה כללית וקלינית ורפואה מונעת(. 2000גרין, מ. )

 אוניברסיטת תל אביב.

 

(. ידע, עמדות והתנהגות בריאותית בישראל 2010אות )המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הברי

 . ישראל: משרד הבריאות.321. פרסום מס' 2006

 

(. מחלות זיהומיות מחייבות הודעה בישראל 2012המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות )

–  

 . 1951-2010שנות ניטור  60

 

. ישראל: משרד 2011העישון בישראל (. דוח שר הבריאות על 2012משרד הבריאות, מדינת ישראל )

 הבריאות.

 

 . ישראל: משרד הבריאות.354. פרסום מס' 2013(. בריאות 2013משרד הבריאות, מדינת ישראל )

 המרכז הלאומי לבקרת מחלות, אגף המידע, מנהל מידע ומחשוב, ירושלים.
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 וניברסיטת תל אביבא

      הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
                                                         הבריאותביה"ס למקצועות 

 החוג לסיעוד
  לתואר בוגר בסיעוד אם תכנית 

 0162.9118מס' קורס:                                 

 בריאות העובד והסביבה  

 ש"ס 1 שיעור, 

  13:00-12:00 'בשנה ב'  סמסטר ב' יום    מועד הקורס:

 tamiliora@hotmail.com        דר' תמי ליאורה מגן     מרצה:

 בתאום מראש    שעות קבלה:

 

 רציונל

מקום העבודה מהווה מסגרת חשובה ומרכזית בחייו של האדם. העובדים עלולים להיפגע בבריאותם 

עקב חשיפות שונות במקום עבודתם, הדבקות במחלות, פיתוח תסמונת של לחץ ושחיקה ותנאי עבודה 

נכונים. שרותי הבריאות בעבודה ניתנים לרוב על ידי אחים ואחיות תעסוקתיים, ועל כן חשוב לא 

להכשירם לאיתור גורמי סיכון בסביבת העבודה, ולהכרת האמצעים למניעתם, כמו גם הכרת שיטות 

 לטיפול ולשיקום העובד.

 

 מטרות הקורס

 :/יתבסיום הקורס הסטודנט

 ומסגרת תחיקתית לגהות ובטיחות תעסוקתית יסביר מושגי יסוד בבריאות העובד. 

 חברתיים-יזהה בסביבת עבודה, חשיפות פיזיקליות, כימיות, ביולוגיות ולחצים פסיכו. 

 יגדיר בעיות בריאות תעסוקתיות, הדרכים למניעתם ואפשרויות שיקום תעסוקתיות. 

 .יפתח כלים להגדרת קשר סיבתי בין חשיפה לתחלואה 

 סביבתיים נפוצים. ידע לזהות גורמי סיכון 

 תחומי.-יתאר את תפקיד האח/ות התעסוקתי/ת ותפקידי הסגל הרב  

 .יתאר את חשיבות הנדסת אנוש בעבודה 

 .יסביר מהו כושר עבודה 
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 שיטת ההוראה

 .הרצאות ודיונים

 נושאי השיעורים

מהי בריאות תעסוקתית, מחלת מקצוע, תאונות עבודה, בדיקות  –הגדרות 

פיקוח, בדיקות כניסה לעבודה, בדיקות כושר עבודה, תקנות בטיחות 

 בעבודה, חיסונים תעסוקתיים מונעים, ספקי השירות. 

 מבוא לבריאות תעסוקתית

והגיהות עקרונות הניטור  מושגי יסוד בהגיינה וטוקסיקולוגיה תעסוקתית

 התעסוקתית

גורמי סיכון תעסוקתיים לתחלואה, חשיפות פיזיקאליות, כימיות, ביולוגיות, 

 התנהגותיות. עקרונות לקביעת קשר סיבתי. ממאירות תעסוקתית.-פסיכו

מחלות מקצוע עפ"י סוגי 

 חשיפות

 לחץ ושחיקה בעבודה דרכי התמודדות עם לחץ ושחיקה בעבודה

תיות על בריאות הקהילה. מורכבות המעגל השפעות אקולוגיות וסביב

 האקולוגי. גורמים סביבתיים מסוכנים. סקר אפידימיולוגי.

 בריאות סביבתית

סביבת העבודה והתאמתה לבריאות העובד. אנתרופומטריה, שטח תפעולי, 

עקרונות לישיבה נכונה, תחלואה כתוצאה מעבודה חוזרנית )עקרונות 

 המולטי טראומה(

 שיקום תעסוקתי

 וארגונומיה

תפקיד האחות   האחות כמנהלת טיפול 

 התעסוקתית

 

 

 דרישות הקורס:

 בכל השיעורים בהתאם לתקנון. מספר השיעורים להיעדרות מותרת  נוכחות חובהה ●
 הוא: שיעור אחד )כולל היעדרויות מוצדקות( . 

 קריאת ספרות רלוונטית ●

 בחינה מסכמת  ●

 דרישות מוקדמות

 פיזיולוגיה -אנטומיה

 פתולוגיה

 מיקרוביולוגיה
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 ציון

 ציון על הבחינה המסכמת.  100%

 60ציון עובר: 

 

 ספרות חובה

חיפה, ישראל: . פיקוח על בריאות העובד )ספר ראשון(: השמירה על בריאות העובד(. 2003נעים, י. )

   לאור מרכז רפואי רמב"ם. הוצאה 

חיפה, .  חשיפה תעסוקתית לגורמים מזיקיםפיקוח על בריאות העובד )ספר שני(: (. 2003נעים, י. )

 הוצאה לאור מרכז רפואי רמב"ם. ישראל: 

    McGuire, S.L. (2002).  Occupational health nursing. In S.Clemen- Stone, S.L. 

McGuire & D. G. Eigsti. (Eds.). Comprehensive  community health nursing (6th ed.). 

pp. 706-748). St. Louis: Mosby.  

 

 ים: מומלצוספרות  מאמרים

LaDou, J., & Harrison, R. (2014). Current occupational and environmental medicine  

(5th ed.). New York, NY: Appleton & Lange. 

Melamed, S., Shirom, A., Toker, S., Berliner, S., & Shapira, I. (2006). Burnout and risk 

of cardiovascular disease: Evidence, possible causal paths, and promising research 

directions. Psychol Bull,132, 327–53. 

http://www.iarc.fr/en/publications/list/monographs/index.php 
 

 : אתרים מומלצים
  http://www.ehf.org.il -הקרן לבריאות וסביבה  .1

 /https://www.osh.org.il  -אתר המוסד לבטיחות וגהות  .2

 -רפואה תעסוקתית משרד הכלכלה  .3
http://www.economy.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/OccupationalHealth/OccupationalMedicine/

Pages/OccupationalMedicine.aspx 
 /http://www.iloencyclopaedia.org -מאגר של מחלות תעסוקתיות  .4
 

  

http://www.ehf.org.il/
https://www.osh.org.il/heb/main
https://www.osh.org.il/heb/main
http://www.economy.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/OccupationalHealth/OccupationalMedicine/Pages/OccupationalMedicine.aspx
http://www.economy.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/OccupationalHealth/OccupationalMedicine/Pages/OccupationalMedicine.aspx
http://www.iloencyclopaedia.org/
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 אוניברסיטת תל אביב

      הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר

                                                         ביה"ס למקצועות הבריאות

 החוג לסיעוד

 תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד

 0162.2121מס' קורס:  

 

 

 בגריאטריה, היבטים של בגרות וזקנהסיעוד 

 ש"ס 2 –סמסטר ב' 

 

 16:00-14:00;  14:00-12:00שנה ב' סמסטר ב'  מועד הקורס:

 דר' שרה ניסים :מרצה

 רציונל:

 ,תרבותייםהחברתיים והביולוגיים, ה הפיזיולוגיים, תהליכיםחשוף את הסטודנט להקורס מיועד ל

 .מקצועי-כחלק מצוות רבבבגרות ובזקנה ואת תפקיד הסיעוד בקידום בריאות הזקן, המתרחשים 

 

 מטרות הקורס:

 

 בסיום הקורס הסטודנט:

 

 יפתח עמדה מקצועית חיובית כלפי הזקן והזקנה .1

 אישיים ותרבותיים-ביןהליכים תבדגש על  יכיר היבטים מרכזיים בהזדקנות מוצלחת .2

 של הזקןלצורך שמירה על יכולות תפקודיות מרביות  ,כלים לפיתוח חשיבה קליניתירכוש  .3

 סיעודיות התערבות ודרכי הזקן תפקוד על השפעתםיכיר בעיות בריאות שכיחות בזיקנה,  .4

 מתאימות

 יכיר תאוריות בזיקנה המשפיעות על היחס לזיקנה .5

 

 :נושאי השיעורים

 .מושגים והגדרות, עמדות כלפי הזקן הזדקנות וזקנה 

  ועולמית, חוקי פרישה.דמוגרפיה ארצית 

 של ההזדקנות והתפתחותיות תיאוריות פסיכולוגיות 

 תיאוריות ביולוגיות של הזדקנות 

 .היבטים חברתיים ותרבותיים 

  שינויים פיסיולוגיים שכיחים בזקנה והשפעתם על התפקוד 

  ,סוגיות של סוף החייםאבל, אלמנות ובדידות ואובדן 

 בזקנההתעללות ו אלימות  

  בזיקנהמיניות 

 דיכאון, דליריום ודמנציה  

 הגישה הייחודית למטופל הזקן 
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 .שרותים קהילתיים וחברתיים לתמיכה בזקן 

 המשפחה כמוקד תמיכה בזקן 

 

 :דרישות הקורס

 

 בכל השיעורים בהתאם לתקנון.  נוכחות חובהה ●

 שיעורים. בדיקת הנוכחות היא רנדומלית. 3מספר השיעורים להיעדרות מותרת הוא עד  ●

נקודות בציון הקורס  על כל  2הפחתה  של  היעדרות שתעלה על היעדרות המותרת תגרור ●

 היעדרות.

)נכשל( עקב היעדרויות, ייכשל בקורס גם אם השיג   60סטודנט, שסיכום ציונו יהיה פחות מ  ●

 ציון  

   .עובר בבחינה בקורס      

 .בבחינה המסכמתבהצלחה עמידה  ●

 

 :דרישות מוקדמות

 ולוגיהמבוא לפסיכ

 

 :ציון

ועל  קריאת החובה , עלחומר ההרצאות משאלות רב ברירה ומבוסס עלמבחן בנוי ה - בחינה מסכמת

 המאמרים 

 . שיימסרו במהלך הקורס                       
 
 
 

 

  ספרות חובה:

1.  

Miller, C.A. (2012). Nursing for wellness in older adults. (6th ed.). Philadelphia, 

PA: Lippincott. 

 Chapter 7 pp 94 - 110 

 Chapter 8 pp 113 – 142 

 Chapter 28 pp 560 - 563 

 

 , נוסחת הקפיטציה והקשישים. בתוך:(. חוק ביטוח בריאות ממלכתי2003רוזן, ב. ובנטור, נ. ) .2

 ירושלים: אשל.(. 744-733)עי  הזדקנות וזקנה בישראל.(. עורךרוזין, א. )

הזדקנות (. עורךרוזין, א. )בתוך:  (. תאוריות פסיכולוגיות של הזדקנות.2003שמוטקין, ד. ) .3

 ירושלים: אשל.(.384-345)עי  וזקנה בישראל.



78 
 

 

 

 

  11975 ו"אלימות( התשל חשש על )הודעה העם בריאות תקנות .4

 2003,  "לעזרה בניידות "איתור חולים הזקוקים  55חוזר מינהל הסיעוד: מספר  .5

 19.11.03: נוהל טיפול בזקנים נפגעי התעמרות (מתאריך  22/03חוזר מנכל מספר  .6

 .65( איתור מסוכנות לנפילות בקרב אנשים מעל גיל 2008) 74חוזר מינהל הסיעוד מס'  .7

 במערך גריאטרי בסיעוד מומחית לאחות עבודה נהלי 25/2014חוזר מנהל הסיעוד מס'  .8

 הגריאטרי האשפוז

 ספים רלוונטיים יימסרו במהלך הקורס על ידיי המרצה.מאמרים נו .9

 

 ספרות מומלצת:

 

 אשל. ירושלים:. האתגר שבהזדקנות: בריאות נפשית, הערכה וטיפול(. 2005טור, ל. )-בר .10

-הוצאת אוניברסיטת תלאביב: -רמת. סוף הסיפור: משמעות, זהות, זיקנה(. 2005גמליאל, ט. ) .11

 אביב.

י. בריק וא.  :(. ניצולי השואה ומשפחותיהם. מתוך2010ופלגי, י. )שמוטקין, ד., שרירא, ע.  .12

(. ירושלים: 129-145) דוריים-הזקן והמשפחה: סוגיות מרכזיות ביחסים רבלבנשטיין )עורכים(. 

 אשל.

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


