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 ג תשפ" -פרמקולוגיה קלינית 
 ש"ס 2 - שיעור

 סמסטר ב' , יום  ב'     -שנה ב'    מועד הקורס: 

 10:00-12:00 שעות: 

מרצה ומרכזת  
   : תחום

   angellruban@tauex.tau.ac.il : דוא"ל  ד"ר אנג'לה רובן 

           amirzaher4@gmail.com : דוא"ל  אמיר זהר      מרצה: 

  בתיאום מראש  עות קבלה:  ש

 רציונל
ואחיות   יעסוק בהיבטים הפרמקולוגיים של הטיפול במחלות הכרוניות הנפוצות בהם נתקלים אחים  זה  קורס 

או   בביה"ח  עבודתם  לטיפול  במסגרת  שיש  ההשפעות  והבנת  הפתופיזיולוגיים  התהליכים  הבנת  בקהילה. 
ויחסי   וחולי. הבנת דרך הפעולה של התרופות  בריאות  בבסיס ההתערבות הסיעודית במצבי  הינם  התרופתי 
גומלין ביניהם עשויה לשפר משמעותית את איכות הטיפול והיענות החולים לטיפול ולהפחית את תופעות הלוואי  

 ת למתן ושימוש לא נכון של התרופות. הקשורו

 מטרות הקורס  
הבנת תהליכי השפעת השימוש בטיפול תרופתי, על כל היבטיו, במצבי חולי נבחרים ,שיוכל לאפשר לאחים   •

 ואחיות להיות שותפים למתן טיפול תרופתי יעיל ובטוח.  

 נטילת טיפול תרופתי בטוח. על בסיס הידע שיירכש בקורס זה יוכלו אחים ואחיות להדריך את המטופל על  •

 יעדי הקורס  
ידע שיאפשר   • והניטור התרופתי. הקניית  תוך הבנת שיקולי הטיפול  היסוד בפרמקולוגיה  חשיפה למושגי 

 לסטודנט לקשור בין מצבי החולי השונים לבין הטיפול התרופתי.  

יות ובהתאם לתכנן הדרכה  שיאפשר לצפות ו/או לזהות תופעות הלוואי ואינטראקציות בין תרופת  הקניית ידע   •
 ו/או תוכנית התערבות ומעקב. 

 שיטות ההוראה 
 הרצאות פרונטליות  •

 למידה אינטרטקטיבית בעזרת סימולציות  •

 דיון בכיתה •
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 דרישות הקורס 
 הנוכחות חובה בכל השיעורים בהתאם לתקנון התכנית. נוכחות בשיעורים הינה תנאי להגשה לבחינה.   •

 מהשיעורים (כולל היעדרויות מוצדקות).  20%ההיעדרות המותרת מהשיעורים היא עד  •

 קריאת ספרות וחומרים רלוונטיים אחרים אשר יפורסמו באתר הקורס  •

 ת. לפחו 60עמידה בהצלחה בבחינה בציון של  •

 סימולציות ממוחשבות    הגשת •

 דרישות קדם 
   אנטומיה .1
 פיזיולוגיה  .2
 פרמקולוגיה  .3

 ציון סופי
 ) 10%סימולציות ממוחשבות ( •

 לפחות.  60בציון עובר   ),90%( בחינה •

 נושאי השיעורים  

 ת חלוקה שבועי נושא הרצאה 
   תרופות הרגעה ושינה 1
   תרופות לטיפול במחלת פרקינסון ואלצהיימר 2
 מקרים קליניים של אלצהיימר  –הרצאת אורח  3
   תרופות לטיפול בדיכאון, הפרעות קשב וריכוז 4
 מקרים קליניים של דיכאון   – סימולציה ממוחשבת  5
 טראומה מינית מורכבת: מאפיינים והתערבות   - הרצאת אורח  6
 תרופות לטיפול במחלות ממאירות  7
 קת תרופות, עקרונות ולמידה מטעויות  וחל  - לקריאה סימולציה ממוחשבת ומאמר   8
 של חולים עם אי ספיקת לב    הצגת מקרים קליניים  9
 טיפול בנוגדי קרישה -סימולציה ממוחשבת   10
 הפרעות קצב ואוטם שריר הלב –סימולציה ממוחשבת  11
 הנשימה דרכי של מחלות עם חולים של מקרים הצגת 12
 סוכרת   – סימולציה ממוחשבת  13

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

 l/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=100901382https://kotar.cet.ac.iזמין אונליין בקישור הבא: 

• Comerford, K. (Ed.) (2020). Nursing Drug Handbook. Philadelphia, PA: Wolters . 
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 גתשפ"  -סיעוד הזקן עיוני  
 ש"ס  1.5שיעור, 

 סמסטר ב' , יום  ב'    מועד הקורס: 

 8:00-10:00 שעות: 

 geriatric.nursing.TAU@gmail.com : דוא"ל  RN, PhD -  דר' ויולטה רוזני  : מרצה 

  בתיאום מראש  שעות קבלה:  

 רציונל
ומיומנויות   ידע  בעלי  מוסמכים  ואחיות  אחים  הכשרת  מחייבים  האוכלוסייה,  והזדקנות  החיים  בתוחלת  עליה 

- הנדרשים למתן טיפול איכותי, יעיל ובטוח באוכלוסייה המבוגרת.  קורס זה מתמקד בצרכים הביולוגיים, והפסיכו
ושמירה על רמת תפקוד המקדמת  חברתיים  של האוכלוסייה המזדקנת תוך דגש על הזדקנות בריאה, רווחה  

 איכות חיים.  

 מטרת הקורס 
 .  טיפול באדם הזקןהידע במגוון הנושאים בתחום הזקנה ורכישת  

 יעדי הקורס
 בסיום הקורס הסטודנטים יהיו מסוגלים: 

 להסביר את המונחים והמושגים בגריאטריה וגרונטולוגיה.   .1
 להסביר את המגמות הדמוגרפיות של הזקנה והשפעתן על צריכת שרותיי הבריאות.  .2
 ) Ageism(    לזהות עמדות כלפי הזקנים ותופעת הגילנות .3
על   .4 והשפעתן  בזקנה  העוסקות  נבחרות  ופסיכולוגיות  חברתיות  ביולוגיות,  תיאוריות  הגישה  להשוות 

 .הטיפולית 
 לזהות שינויים פיזיולוגיים לפי מערכות גוף נבחרות בזקנה.  .5
 .והשלכתם על איכות חיים   מצבי חולי שכיחים בזקנהו  תפקודהלהעריך את  .6
 לזהות מערך השירותים הקיים בישראל לזקנים.  .7
 לטיפול באנשים זקנים   4Ms - ליישם את מודל ה .8
   .איתור והפניה כולל חוקים ונהלים  לזהות את התופעה של התעללות בזקנים, דרכי  .9

 נוטה למות. הלתאר סוגיות הקשורות לקבלת החלטות בסוף החיים כולל חוק החולה  .10

 שיטות הוראה 
 סינכרונית באמצעות הרצאות - קורס היברידי המשלב הוראה סינכרונית וא •

 דיונים  •

 למידה עצמית   •

 בחנים וניתוח מקרים   •

mailto:geriatric.nursing.TAU@gmail.com
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 דרישות הקורס 
 נוכחות חובה בכל השיעורים בהתאם לתקנון הלימודים.   •

 בחנים ובמבחן המסכם. שלושה עמידה בהצלחה ב •

 קדם דרישות  
 ציון עובר בקורס פסיכולוגיה התפתחותית.  •

 ציון עובר בסיעוד המבוגר עיוני •

 ציון
 ).  10%מציון הקורס (כל אחד מהווה  30%(בסיום כל יחידת לימוד) מהווה   -בחנים   שלושה •

 ).  60מהציון הסופי (ציון עובר  70%מהווה  –ן מסכם מבח •

הבחנים והמבחן המסכם בנויים משאלות רבי ברירה ומבוססים על חומר ההרצאות, על המטלות ללמידה   ∗
 חובה ומאמרים שיתווספו במהלך הקורס.  ת העצמית, קריא

 נושאי השיעורים 
 סקירה כללית של הזדקנות מושגים ומבוא      - 1יחידת לימוד  •

 מושגים והגדרות בגריאטריה וגרנטולוגיה  .1
 דמוגרפיה ארצית ועולמית של זקנה  .2
 עמדות כלפי הזקן הזדקנות וזקנה   .3
 גילנות  .4

 סוציאליים בזקנה  -פסיכו-היבטים ביו  –  2יחידת לימוד  •
 תיאוריות ביולוגיות, חברתיות ופסיכולוגיות של הזקנה .1
 זקנהב פיזיולוגייםשינויים  .2
   ומוגבלות  תפקוד  .3
 רזרבות, מולטיפקטוריואליות ושבריריות  .4

 ומערך השירותים לאדם הזקן היבטים בריאותיים בזקנה  –  3יחידת לימוד  •
 ות הגריאטרי תסמונות  .1
 לטיפול באדם הזקן   4Ms -מודל ה .2

 זכויות ושירותים לזקנים  .3
 סוף החיים  טיפול ב .4
 התעללות בזקנים מניעת  .5

 

 

 



 החוג לסיעוד 
 להסבת אקדמאים  התכנית

 אוניברסיטת תל אביב 
 הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר

 0162.7240מס' קורס:  ביה"ס למקצועות הבריאות
 

 9 
 
 

 ספרות חובה 
  ברוקדייל -ג׳וינט -. מכון מאיירס2021בישראל ,שנתון סטטיסטי    65בני +).  2021וכהן כ.  (עורכים). (  .,שנור, י  •

 2005 – חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו  •

 משרד הבריאות, לומדת  מניעת התעללות בזקנים  •
https://www.health.gov.il/Services/educ/Pages/preventing_violence_against_elders.aspx 

• Institute for Healthcare Improvement. July 
2020.  http://www.ihi.org/Engage/Initiatives/Age-Friendly-Health-
Systems/Documents/IHIAgeFriendlyHealthSystems_GuidetoUsing4MsCare.pdf 

• Williams, P. A. (2019). Basic geriatric nursing. Elsevier Health Science  .( pp1-70) 

 ספרות מומלצת 
 . הוצאת מטר.   סקס תרופות ורוקנרול: מי אמר שהעולם שייך רק לצעירים .)   2018ל. (  ,אילון  •

-181. מתוך גרונטולוגיה מעשית,  גרונטולוגיה לגריאטריהבין    -).  סיעוד הזקן    2015ש'. (  ,א'. ושחף ,זיסברג •
212 . 

 נוהל טיפול בזקנים נפגעי התעמרות  -  2003/22חוזר המנהל הכללי  •

  ). התכנית הלאומית למניעת נפילות. 2017משרד הבריאות. ( •

 .  תרופות בגיל המבוגר ). שימוש מושכל ב2017משרד הבריאות. ( •

https://brookdale.jdc.org.il/team/yitschak-shnoor/
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Zchuyot_03.pdf
https://www.health.gov.il/Services/educ/Pages/preventing_violence_against_elders.aspx
http://www.ihi.org/Engage/Initiatives/Age-Friendly-Health-Systems/Documents/IHIAgeFriendlyHealthSystems_GuidetoUsing4MsCare.pdf
http://www.ihi.org/Engage/Initiatives/Age-Friendly-Health-Systems/Documents/IHIAgeFriendlyHealthSystems_GuidetoUsing4MsCare.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk22_2003.pdf
https://fallprevention.health.gov.il/
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Rational_use_of_drugs_By_Elders.pdf
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 ג תשפ" -אתיקה ומשפט בסיעוד  
 ש"ס  2

 . 3202, ג" תשפ -  סמסטר ב' , יום  ב'   - שנה ב'  מועד הקורס: 

 12:00-14:00 שעות: 

 ronens@ruppin.ac.il : דוא"ל  PhD, R.N – רונן שגב   ד"ר  : מרצה 

- גב' ליברטי עדי  מרצה אורחת:   
L.L.M ,L.L.B., M.P.A,  R.N, 

  adi.liberty@tauex.tau.ac.il : דוא"ל 

  בתיאום מראש  עות קבלה:  ש

 רציונל
ומובנה    משמעותי  חלק  מהווים  והמשפטיים,  האתיים  והיבטיה  חוקיותה  המקצועית  הסיעודית  העשייה 

 בהתמודדות האחות בעבודתה היומיומית.  
הטיפול הסיעודי והרפואי משלב עבודת צוות רב מקצועי לטיפול בבעיות בריאות של המטופלים ומשפחותיהם.  

 והאחות נדרשת לידע בתחום  

 מטרות הקורס 
וח יכולת לקשר בין עבודת האחות היומיומית לעולם קבלת החלטות אתיות ערכיות כמו גם מושגים מתחום  פית

 המשפט המנהלי, האזרחי והפלילי, ופסיקה עדכנית וחקיקה רלוונטית.  
יכולת ליישום קבלת החלטות מושכלות תוך שקילת חלופות אתיות  וחוקיות בטיפול בחולים/מטופלים   פיתוח 

 באשפוז ובקהילה   םוכרוניי  םטייאקובמצבים 

 יעדי הקורס
 הכרה בגבולות המקצוע  •

 פיתוח חשיבה מקצועית מושכלת לעשייה קלינית באתרי הטיפול השונים. עשייה סיעודית בטוחה ומקצועית.  •

 מוסריים בשיח מקצועי כחלק מניהול הטיפול –שימוש בנימוקים אתיים  •

 שיטות הוראה 
 הרצאות ושיעורים  •

 דיונים בכיתה,    •

 ניתוח פסקי דין רלוונטיים,  •

 ניתוח של חקיקה ופסקי דין על פי היבטים אתיים מקצועיים  •

 

 

mailto:ronens@ruppin.ac.il
mailto:adi.liberty@tauex.tau.ac.il
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 נושאי השיעורים 
 מוסר אתיקה חברה ודת   •

 מושגי יסוד באתיקה תאוריות אתיות ,הקוד האתי  •

 מושגי יסוד במערכת המשפט   •

 ,חוקי בריאות נבחרים ופסקי דין מייצגים:  •

 1992 - חוק יסוד חופש העיסוק, התשנ"ב  1992 - כבוד האדם וחירותו, התשנ"ב חוק יסוד  •
 עקרונות ומושגים במשפט הנזיקי ,פלילי, מנהלי, ובדיני עבודה   .1
תקנות    –חוקים המסדירים את העיסוק בסיעוד ,עשייה קלינית ,פעולות סיעוד ופעולות חריגות   .2

 ונהלים. 
   1940פקודת בריאות העם  .3
 59,  7,  1,סעיפים  1976 -(נוסח חדש) התשל"ז  פקודת הרופאים    .4
 2001 – (כשירויות לביצוע פעולות חריגות) התשס"א   תקנות הרופאים .5
 1981  – תקנות בריאות העם (צוות סיעודי במרפאות) התשמ"א  .6
 1988 –תקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים) התשמ"ט  .7
 היבטים ייחודיים.   1994חוק בריאות ממלכתי  .8
 2005 –. חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו 1996ק זכויות החולה חו .9

 8,  וסעיף 5עד  1סעיפים  2008-נשימתי, התשס"ח-חוק מוות מוחי .10
 1:2:3סעיפים  2008–חוק השתלת איברים, התשס"ח .11
 1998חוק לא תעמוד על דם רעך  .12
 2001-)התשס"ב  7חוק למניעת אלימות במשפחה )תיקון מס'   .13
 . 10היבטים נבחרים.  1980חוק הביטוח הלאומי "חוק סיעוד" במסגרת  .14
 פקודת הסמים המסוכנים.   .15

 חקיקה ופסיקה שנלמדו, ישולבו במשך הקורס בשעורים מתקדמים  ברלוונטיות לנלמד בשיעור.  הערה:  ∗

 דרישות הקורס 
 נוכחות בהתאם לתקנון החוג לסיעוד,  •

 מבחן רב ברירה מסכם.  •

 דרישות מוקדמות 
 ציון עובר בקורס סיעוד המבוגר עיוני וקליני  

 ציון
 מבחן רב ברירה  %100 
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 ספרות חובה 
 אתיקה:  •

 ) 2018הקוד האתי לאחיות ואחים בישראל ( •

 ).אתיקה למקצועות טיפוליים. הוצאת דיונון .תל אביב 2001גוטמן, ד ( •

 אביב ). אתיקה בסיעוד עכשווי.הוצאת דיונון ,תל 2013רובינשטיין,ד .טבק,נ . ( •

 פסקי דין חדשים אשר ימסרו ע"י המרצה בזיקה לנושא השיעור.  •

 ספר לימוד דיני עונשין. הוצאת מחשבות. ). 2022(כהן, מ. דלומי , ר.  •

 הוצאת מחשבות.   .ספר לימוד דיני נזיקין ).  2022(כהן, מ. דלומי , ר.    •

 סיעוד ומשפט. ירושלים: הוצאת נבו.    .) 2004כרמי, א.( •

 , תברואה ומזון. ירושלים: כתובים.  החקיקה בבריאות . ) 2012(  , צ.פרייזלר  •

• Berman, A., Snyder, S., & Frandsen, G. (2021). Kozier & Erb's Fundamentals of 
Nursing: concepts, process, and practice (11th ed.). Pearson. 

 ספרות מומלצת:  
 .  43-39,  10חובות סיעודיות של האחות. רפואה ומשפט,  . )1995טבק, נ. ( •

 אביב, החוג לסיעוד.  -אביב: אוניברסיטת תל –מקראה בסיעוד ומשפט. תל  .) 1996טבק נ. ( •

 אביב, החוג לסיעוד.  -אביב: אוניברסיטת תל  – מילון מונחים משפטיים וקובץ חוקים. תל  .) 1998טבק נ. ( •

   :רשלנות סיעודית  •
 ,נ"ב.   11גרימת נזק לחולה. מכתב לחבר,  . )1992(כרמי, א.  •

 ,נ"ג.    12גרימת נזק לחולה. מכתב לחבר,  . )1992כרמי א.( •

 ) היבטים משפטיים הלכתיים ואתיים.  1989פסקי דין רפואה ומשפט ( •

   : פסיקה – רשלנות רפואית  •
 )  1986( 673), 3יוסף קורטאם נ' מדינת ישראל, פ"ד מ( 527/85ע"פ  480/85ע"פ  •

 המרכז הרפואי "ברזילי"   – ע"ב נ' מדינת ישראל   092339"א ת •

 . .  253) 3קנטור נ. מוסייב פ"ד לט (  82/58ע"א  •

 .  705) 1עמר נ. קופ"ח פד מי ( 89/789ע"א  •

 ).  1994. חיים, ג. (113) 1שמש פד"י ל"ז (- וקנין נ. המועצה המקומית בית 145/80ע"א  •

 . 10,  11י. רפואה ומשפט, ההיבט המשפטי והפילוסופ  - רשלנות רפואית  •

   :סמים מסוכנים •
 היבטים   –). שכרות בהשפעת סמים מסוכנים 2004סטולר, א., רועי גיא גרין, פינקלשטיין, י. ( •

 . 55-36, 30מדיקולגליים. רפואה ומשפט,   •

   :מחלות נפש  •
 .  451-445). מגמות בחקיקה פסיכיאטרית. רפואה ומשפט, ספר היובל, 2002כרמי, א. ( •

 .  1991פול בחולה נפש חוק לטי •

 כ"ב תשנ"א.   1339ספר החוקים   •
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   :זכויות מטופלים  •
 כולו   32). סעיפים רלוונטיים בעיקר סעיף 1962חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ( •

 .  30-7, 10). הסכמה לטיפול רפואי. רפואה ומשפט, 1997כרמי א. ( •

• ) י.  לטיפול רפואי. התוצאות ה1997דיוויס  ומשפט,  ). העדר הסכמה  י.  16משפטיות, רפואה  . רם 
 .  230) 3ד"ר בר חי נ. טיבור ורוזה שטיינר פ"ד כ ( 66/67) ע/א 1991(

 .  142) 2קוהרי נ. מדינת ישראל פ"ד מה (  78/323ע/א  •

   :סודיות רפואית  •
 ,נ"ב.    10). מה אמור החולה לספר לרופא? מכתב לחבר, 1992כרמי א. ( •

 .  15-12שמירת סודיות רפואית. מיילדות, פברואר,   .) 1997טבק נ. רכס ר. ( •

   : פעולות חריגות •
. נוהל  399-386העברת פעולות מרופאים לאחיות. רפואה ומשפט, ספר היובל,    .) 2001ריבא, ש. ( •

   01/6/14פעולות סיעוד 

נהלי מינהל הסיעוד עדכניים המתפרסמים מעת לעת באתר מינהל הסיעוד ברלוונטיות לנושא חוזר   •
 פעולות סיעוד.   –המנהל הכללי ומינהל הסיעוד 

   :רישום ודיווח  •
 .  12-7,  4רפואיות היבטים משפטיים. רפואה ומשפט, רשומות    .) 1991דיוויס י. ( •

   : ביטוח בריאות ממלכתי •
 ) סעיפים רלוונטיים  1994(  חוק ביטוח בריאות ממלכתי  •

   2020 2019דיוני ועדת "סל הבריאות"  •

 15-54, .32) מעורבות מערכת המשפט בעיצוב מדיניות בריאות. רפואה ומשפט, 2005חורב, ט. ( •

   : לים עם מחלות מדבקותאחריות האחות כלפי חו •
 ). 1998בקטינים. (  Aidsחוק לגילוי נגיפי  •

Covid 19 

 2020-צו בריאות העם (שינוי רשימת מחלות מידבקות שבתוספת השנייה לפקודה), התש״ף  •

 2020-), תש"ף 34חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס'  •

   : זכויות קטינים •
קובץ חקיקה, המועצה לשלום הילד. מרכז הילד והמשפט.    -החוק והילד    .) 1996ת. אלבשן י. (  ,מורג  •

 הוצאת הגיגים.  

 28.09.1990טיפול נפגעי אלימות משפחה ניצול מיני הזנחת קטינים וחסרי ישע.  20/90נוהל  •

נוהל טיפול בנפגעי אלימות עבירות מין והזנחה של קטינים וחסרי ישע הנהלה מרכזית קופ"ח נוהל    •
   20-17-97'עמ  1-18.

 כתבי עת מומלצים:   •
• European Human Rights – Law Review   

• Editor: Ben Emmerson   

• Sweet & Maxwell Limited   

• 100 Avenue Road NW3 3PF  

https://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-8334.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2848.pdf
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• Family Law   

• Editor: Waish E  . 

• The Journal of Law, Medicine & Ethics   

• J. of the American Society of Law, Medicine & Ethics  . 

• Editor: Bonnie B., Wilford J. et al  . 

 אתר אינטרנט   •
 אתר: משרד הבריאות, מינהל הסיעוד ומינהל רפואה   •

 משרד המשפטים   •

 נבו אתר "עורכי הדין”    •

 הר"י, ההסתדרות הרפו  •
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 ג תשפ" - מבוא לאפידמיולוגיה
 ש"ס 2שיעור 

   סמסטר ב' , יום  ב'   - שנה ב'  מועד הקורס: 

 14:00-16:00 שעות: 

 koton@tauex.tau.ac.il : דוא"ל  פרופ' סילביה קוטון    מרכזת הקורס: 

 mors@gertner.health.gov.il : דוא"ל  ד"ר מור סבאן  מרצה: 

  בתיאום מראש  שעות קבלה:  

 רציונל
אפידמיולוגיה הינו מדע העוסק בחקר תפוצת מחלות באוכלוסייה וגורמיהם. היעד העיקרי של האפידמיולוגיה  
הוא למנוע מחלות ותופעות אחרות העלולות לקצר את משך חייו של האדם או לפגוע באיכותם. בתחילת דרכה  

כיום שיטות החקר האפידמיול זיהומיות, אך  וגיות מיושמות לכלל תחומי  עסקה האפידמיולוגיה בחקר מחלות 
 הבריאות.  

 מטרות הקורס  
קורס זה הינו קורס מבוא לתיאוריות ולשיטות במדע האפידמיולוגיה. מטרת הקורס היא להקנות לסטודנט הבנה  

 של העקרונות והשימושים הבסיסיים באפידמיולוגיה. 

 יעדי הקורס
 בסיום הקורס הסטודנט   •

 גיה. יבין את המושגים שבשימוש באפידמיולו •

 ידע להגדיר, להבין ולחשב שיעורי תחלואה ותמותה.  •

 ידע להבחין בין הסוגים העיקריים של מחקרים אפידמיולוגיים ולנתח מערכי מחקר שונים.  •

 יכיר את היתרונות והחסרונות של סוגי המחקרים באפידמיולוגיה.  •

 ידע לחשב את מדדי הקשר בין חשיפה למחלה ולהגדיר סיבתיות באפידמיולוגיה.  •

 יכיר את המדדים להערכת יעילותם של בדיקות ניפוי ואבחון.  •

 ידע לתאר תמונת מצב עדכנית של בריאות האוכלוסייה בישראל.  •

 שיטות הוראה 
 הרצאות פרונטאליות ודיון כיתתי בנושאים מובחרים.  

 נושאי השיעורים 

 הגדרת אפידמיולוגיה, יעדים ומושגי יסוד  •

 מדדי תחלואה ותמותה  •

 בריאות הקהילה מדדי  •

mailto:koton@tauex.tau.ac.il
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 מדדים נבחרים  - מצב בריאות בישראל •

 אפידמיולוגיה תיאורית  •

 ביקורת, מחקרי חתך  - אפידמיולוגיה אנליטית : מחקרי עוקבה,  מחקרי מקרה •

 הטיות וערפלנים -קשר וסיבתיות  •

 אפידמיולוגיה ניסויית  •

 תוקף ומהימנות של בדיקות ניפוי  •

 הטיות והקשר הסיבתי  •

 דרישות הקורס 
 בה בכל השיעורים בהתאם לתקנון (הנוכחות בשיעורים היא תנאי להגשה לבחינה). הנוכחות חו  •

 עמידה בבחינה מסכמת.  •

 דרישות קדם 
 ציון עובר בקורסים של שנה א' (סמסטר א'+ב')  •

 ציון הקורס 
 (חובת ביצוע, ללא ציון עובר).  20% – תרגילי בית במודל  •

 .  80%בחינה מסכמת   •

 לפחות.   60 –ציון עובר  •

 ה ספרות חוב
• Celentano, D.D., & Szklo, M. (2019). Gordis Epidemiology (6th ed.). Philadelphia, PA: 

Elsevier Inc. Chapters 3, 4, 7, 8, 9, 12, 15  . 

 הערה: קיימת גרסה אלקטרונית של הספר דרך אתר הספריה.  •

 ספרות מומלצת 
 פפירוס.  - ב: הוצאת דיונוןתל אבי  אפידמיולוגיה, מהדורה ג'. ). 1998מודן, ב. ( •

משרד   • של  באתר  הזמינים  בינלאומיות  והשוואות  בישראל  בריאות  בתחום  מגוונים  בנושאים  פרסומים 
 הבריאות, פרסומי המרכז הלאומי לבקרת מחלות בכתובת:  

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/ICDC/Pages/ICDC_Publications.aspx?WPID=WPQ9
&PN=1 

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

 

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/ICDC/Pages/ICDC_Publications.aspx?WPID=WPQ9&PN=1
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/ICDC/Pages/ICDC_Publications.aspx?WPID=WPQ9&PN=1
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 ג תשפ"- שיקום
 ש"ס 1שיעור, 

 16-18 שעות סמסטר ב',  יום ב' ב מועד הקורס: 
 26.6.23, 19.6.23, 12.6.23, 5.6.23, 29.5.23, 22.5.23בתאריכים:   

 המרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין 

מרכזת  
 הקורס: 

 GitaF@clalit.org.il : דוא"ל  .R.N. M.A –  הגב' גיטה פרנקו

   –  ניצה סגל מרצים: 
 .R.N. M.A -  סגנית מנהלת הסיעוד

 nitza@clalit.org.il : דוא"ל 

 
   –  נגו'ד ותד

 -  אחות ראש צוות בשיקום מוחי ג' 
R.N. M.A 

    NjoodWa@clalit.org.il : דוא"ל 

 
   – אורלי ינון 

  -י מנהלת הסיעוד במח' שיקום אורתופד
R.N. B.A . 

 ORLYI1@clalit.org.il . : דוא"ל 

 
   –עאמר מנסור 

ראש מ חבלות  שיקום  במח'  הסיעוד   נהל 
R.N. M.A 

 aamerma@clalit.org.il : דוא"ל 

 

   – רפעת עאזם  
שדרה  נפגעי מנהל הסיעוד במח' שיקום  סגן

הקורס   בשיקוםהומרכז  בסיסי   .R.N  - על 
M.A . 

 AzamR@clalit.org.il : דוא"ל 

 
   –  איילת סרי 

ונוער  ילדים  שיקום  במח'  הסיעוד    - מנהלת 
R.N. M.A . 

 ayeletse@clalit.org.il : דוא"ל 

  בתיאום מראש  עות קבלה:  ש

 רציונל
שיקום הינו השקפת עולם מקצועית, המגבשת עמדות כלפי מטופלים הסובלים ממגבלה או ממחלה כרונית על  
ממוקד   הטיפוליים  בכל התחומים  השיקומית  הגישה  שילוב  קהילתית.  או  במסגרת אשפוזית  החיים  רצף  פני 
במאמץ להשיב לאדם הסובל ממגבלה או ממחלה כרונית תפקודים אופטימליים, שיאפשרו לו להשתלב בחיי  

 ). Ignatavicius et al.,. 2021, p. 86הקהילה, תוך תיאום ושיתוף הצוות הרב מקצועי ( 

 מטרת הקורס 
 כן של השיקום. להקנות ידע וכלים לפיתוח גישה שיקומית, על בסיס הכרת המושגים המרכזיים בעולם התו

לבנות תכנית    והצרכים של המטופל בשיקום,  לזיהוי הבעיות  ייחודיים, המהווים בסיס  ללמוד לבצע אומדנים 
 טיפול והתערבות מותאמות, על מנת להביאו לתפקוד המרבי האפשרי. 

 

mailto:nitza@clalit.org.il
mailto:NjoodWa@clalit.org.il
mailto:ORLYI1@clalit.org.il
mailto:aamerma@clalit.org.il%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93
mailto:AzamR@clalit.org.il
mailto:ayeletse@clalit.org.il
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 יעדי הקורס
לה כרונית, נכות  הכרת העקרונות, המושגים העיקריים והנחות היסוד של הגישה השיקומית (התייחסות למח •

 או מוגבלות). 

 לדון בארגון השרות השיקומי בישראל וזכויות המטופל.  •

להכיר את הגישה הרב תחומית בשיקום (הצוות הרב מקצועי ותרומת כל אחד מאנשי המקצוע) במערך   •
העבודה   בעולם  נכות  בעלי  ושילוב  מוגבלות  לבעלי  (נגישות  שיקום  מקדמת  וכסביבה  ובקהילה  האשפוז 

 ה). והקהיל

 הכרת טכנולוגיות חדישות בשיקום בהיבט רב מקצועי.   •

 לדון בתפקיד האח/ות המשמש/ת כמנהל/ת טיפול בתהליך השיקומי של מטופל עם מוגבלות או נכות.  •

 שיטות הוראה 
 הרצאות פרונטליות  

 נושאי השיעורים 

 תכנים מרצה 

 – ניצה סגל 
 ס. מנהלת הסיעוד 

 מבוא לשיקום: 
 השיקומית עקרונות הגישה  •
 מושגי מפתח בשיקום   •
 התפתחות היסטורית של הגישה השיקומית  •
 גורמים תורמים ומעכבים בשיקום  •
 מסגרות השרות השיקומי בישראל   •
 תאוריות בשיקום  •

 טכנולוגיות חדישות בשיקום בהיבט רב מקצועי  •
 שילוב כעלי נכות בעולם העבודה ובקהילה  •
 נגישות לבעלי מוגבלות  •

   - נגו'ד ותד
 אחות ראש צוות בשיקום מוחי ג 

 + מרקמי מזון ביצוע אומדן בליעה ע"י אחות  •
 וניהול הטיפול הראשוני על ידי אחות  

 – אורלי ינון 
   שיקום אורתופדי   • מנהלת הסיעוד במח' שיקום אורתופדי 

 – עאמר מנסור 
 מנהל הסיעוד במח' שיקום חבלות ראש 

ושיקום   שונים מצבי הכרה חבלות מוח, שיקום   •
 נשימתי (החזרת קנולה) 

 –  רפעת עאזם 
ס. מנהל הסיעוד במח' שיקום שדרה ומרכז הקורס  

 על בסיסי בשיקום. במאיר 

שיקום נפגעי עמוד שדרה והפרעות שליטה   •
 בסוגרים 

 —  איילת סרי 
 שיקום ילדים ונוער  • מנהלת הסיעוד במח' שיקום ילדים ונוער  
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 דרישות הקורס 
 נוכחות חובה בכל המפגשים על פי תקנון האוניברסיטה  

 דרישות קדם 
 קורס סיעוד המבוגר עיוני.  •

 סיום הקורסים של שנה א' (סמסטר א'+ב' וקיץ)  •

 ציון
 60ציון עובר   -100%מבחן מסכם  •

 ספרות חובה 
• Ignatavicius, D. D., & Workman, M. L.& Rebar, C.R. (2021). Medical-Surgical 

Nursing:Concept for   nterprofessional collaborative care (10th ed.),St. Louis, Mi: 
Elsevier  

 : חוקים המסדירים את העיסוק בסיעוד   •
עד    22.4.18(נוסח מעודכן מיום    2001  –תקנות הרופאים כשירויות לביצוע פעולות חריגות(, תשס"א   •

 ) 21.4.22יום 

 ריכוז הפעולות שנוספו מעת לעת לליבת העיסוק המקצועי  –168/2020חוזר מנהל הסיעוד מס'  •

 אשפוז שיקומי  1994חוק ביטוח בריאות ממלכתי  •

 חוקים והנחיות בזיקה לעשייה הסיעודית  •
מס'   • הסיעוד  מנהל  בח   –  126/2017חוזר  טיפול  על  מדרגה  החלטה  לחץ  בפצעי  ומשחות  בישות 

 ראשונה ושנייה

באמצעות    4,3החלטה על טיפול בפצעים קשיי ריפוי בדרגות    -   166/2020חוזר מנהל הסיעוד מס'   •
 חבישות מתקדמות וטכנולוגיות לריפוי פצעים כפעולת סיעוד לאחות מוסמכת בקהילה ובמתאר הבית  

תחלת כלכלה כפעולת סיעוד לאחות מוסמכת  החלטה על ה  -  167/2020חוזר מנהל הסיעוד  מס'   •
 במחלקת שיקום לאחר ביצוע אומדן בליעה ראשוני למטופל בהכרה מלאה עם הפרעות בליעה  

הבטחת רצף הטיפול הסיעודי בעת שחרור ממוסד רפואי, עדכון    –   118/2016חוזר מנהל הסיעוד מס'   •
2016   

עולה מצילת חיים, למטופל עם פיום קנה  החזרת קנולה לטרכיאה כפ   –  86/2010חוזר מנהל הסיעוד   •
 פעולת סיעוד ברמת אחות מוסמכת  -(טרכיאוסטומיה)

 ספרות רשות  •
 ). יסודות ברפואה שיקומית. תל אביב: הוצאת דיונון. 2011עורי, א. (עורך). (  •
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פרויקט קליני בקרב אנשים עם   -קידום הנגשת הבריאות בקהילה 
 תשפ"ג -התפתחותית מוגבלות שכלית 

 ש"ס  7

 בימי ה' - סמסטר א'  מועד הקורס: 
 פירוט לו"ז של הקורס יינתן ביום הראשון של הקורס 

 08:00-15:45 שעות: 

מרכזות  
 הקורס: 

 sharonatzur@gmail.com : דוא"ל  ד"ר שרונה צור פלד     

 koifmanv@tauex.tau.ac.il : דוא"ל  ד"ר ויולטה רוזני         

  בתיאום מראש  עות קבלה:  ש

 רציונל
קורס זה מעניק הזדמנות  אחד התפקידים המהותיים של צוותי בריאות ממוקד בקידום בריאות של האוכלוסייה.  

, תוך פיתוח ערכי סולידריות  אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מ"שה) החיים ופועלים בקהילהלבחון את  
   תרגול מיומנויות של קידום בריאות.בקרב חברי הקהילה ולקהילה זו, הכרת צורכי הבריאות  

 מטרות הקורס  
 , ולבנות מסר המקדם בריאות בהתאם לצרכים של חברי הקהילה.  אנשים עם מ"שה בריאות של הלהכיר צורכי 

 תוצרי למידה 
 בסיום הקורס הסטודנטים: 

 אנשים עם מ"שה יכירו את תפקיד הסיעוד בקידום בריאות בקרב  .1
 אנשים עם מ"שהקיימים עבור  ה  יכירו  את שירותי הבריאות  .2
 גרות שונות בקהילההחיים במס  אנשים עם מ"שהיזהו את בעיות הבריאות השכיחות בקרב  .3
 החיים במסגרות שונות בקהילה  אנשים עם מ"שהבקרב   יגדירו את צרכי הבריאות .4
 בקהילה  אנשים עם מ"שה יישמו מיומנויות של קידום בריאות בקרב  .5

   -יעדי הפרויקט הקליני
 הסטודנטים:  

בהתאם לבסיס הנתונים שיתקבל מהאומדן  יגדירו צורך בריאותי בו נדרשת התערבות מקדמת בריאות   .1
 ולסקירת הספרות העדכנית, ובשיתוף הקהילה הנבחרת. 

בריאות   .2 לקידום  שהוגדר,  לצורך  ממוקדת  תכנית  מדידים  יציגו  קריטריונים  יעדים,  הצבת  באמצעות 
 והתאמת פעילויות הקשורות לקידום בריאות.  

 תוך שימוש באמצעי עזר מגוונים ומותאמים לקהילה הנבחרת.  יישמו תכנית ההתערבות  .3
ויציגו תוכנית להערכת ההתערבות  .4 ותרומתה לבריאות הקהילה    יכינו  וקריטריונים,  יעדים  על פי השגת 

 הנבחרת. 

mailto:sharonatzur@gmail.com
mailto:koifmanv@tauex.tau.ac.il
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 שיטות ההוראה 
מיומנויו הדגמת  אירועים מהשטח,  סיפורי  בעקבות  מקרים  וניתוח  דיונים  תוכניות  הרצאות,  ויישום  לפיתוח  ת 

 .מקדמות בריאות, התנסות קלינית, למידה עצמית, השתתפות ביום עיון 

 נושאים עיקריים שהקורס יתמקד 
 תפיסות ומודלים לגבי מוגבלויות.   .1
 קידום בריאות באנשים עם מוגבלויות.  .2
 הנגשת שירותי בריאות בתחום קידום בריאות לאנשים עם מ"שה .  .3
4. o הנבחרת ומפגש עם אנשים עם מ"שה ועם הצוות המקצועי. יור בקהילה 
 במסגרות שונות בקהילה לצורך:  אנשים עם מ"שהמפגש עם   .5

 אומדן ואבחון קהילתי.  .א

 בתחום קידום בריאות   המסר הבריאותיהעברת  .ב

 .  הטמעת התנהגויות מקדמות בריאותהצגת תוכנית להערכת  .ג

 דרישות הקורס 
פעילה,   • בכל המפגשים, השתתפות  חובה  עם    2-4נוכחות  קבועים  מפגשים  השירות,  מקבלי  עם  פגשים 

 מנחות הקורס, עבודה בקבוצות, למידה עצמית והגשת המטלות והעבודה המסכמת. 

נקודות   10חובת נוכחות ביום עיון שיוקדש להצגת פרויקטים מצטיינים. סטודנט שיעדר מיום זה, יופחתו לו  •
 קורס. מציון ה

 קדם דרישות  
 ציון עובר בקורסים הבאים:  •

 מבוא לבריאות הקהילה וקידום בריאות, בריאות העובד והסביבה.  •

 מבוא לפסיכולוגיה •

 פסיכולוגיה התפתחותית  •

 תי"ה א'  •

 הרכב הציון הסופי 
, תגרור הפחתה  על פי התקנון מעל המותר    בקורסיעדרות  המהציון הסופי.    10%נוכחות בכל המפגשים = •

 נקודות מציון הקורס.  10של 

מהציון הסופי. מהווה תנאי מקדים ליישום ההתערבות ולהגשת העבודה    10%  -הצעה לתכנית ההתערבות  •
 המסכמת.

הקליני • בשדה  בפועל  ההתערבות  העבודה    20%  - יישום  להגשת  מקדים  תנאי  מהווה  הסופי.  מהציון 
 המסכמת.

 לפחות.  60ציון עובר   ציון הסופי. מה  60% -עבודה מסכמת המתארת את כל תהליך ההתערבות  •

 נקודות.   5 של   סטודנטים שיציגו ביום העיון את פרויקט הקליני יקבלו בונוס הערה:  ∗

 

 



 החוג לסיעוד 
 להסבת אקדמאים  התכנית

 אוניברסיטת תל אביב 
 הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר

 0162.7235מס' קורס:  ביה"ס למקצועות הבריאות
 

 22 
 
 

 ספרות חובה 
 דיונון. -. תל אביב: פרובוק מתיאוריה למעשה -קידום בריאות).  2016זמיר, ד., דאוד, נ. (-אפל, א., לוין- בראון •

 ). אודות מוגבלות שכלית התפתחותית.   2014משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. ( •

http://www.molsa.gov.il/Populations/Disabilities/MentalRetardation/IntellectualDisabilities/Stat

isticalData/Pages/StatisticalData.aspx 

בית איזי    -). נגישות השירות הרפואי לאנשים עם מוגבלות שאינה נראית. מאגרי הידע  2020נסים, ד. ( •

 שפירא. 

 ספרות מומלצת 
• Desroches, M. (2020). Nurses' attitudes, beliefs, and emotions toward caring for adults 

with  intellectual disabilities: An integrative review. Nursing Forum, 55(2), 211–222. 

https://doi.org/10.1111/nuf.12418 

• Scott, H. M., & Havercamp, S. M. (2016). Systematic review of health promotion 

programs  focused on behavioral changes for people with intellectual disability. Intellectual 

and Developmental Disabilities, 54(1), 63–76. https://doi.org/10.1352/1934-9556-54.1.63 

http://www.molsa.gov.il/Populations/Disabilities/MentalRetardation/IntellectualDisabilities/StatisticalData/Pages/StatisticalData.aspx
http://www.molsa.gov.il/Populations/Disabilities/MentalRetardation/IntellectualDisabilities/StatisticalData/Pages/StatisticalData.aspx
https://doi.org/10.1111/nuf.12418
https://doi.org/10.1352/1934-9556-54.1.63


 החוג לסיעוד 
 להסבת אקדמאים  התכנית

 אוניברסיטת תל אביב 
 הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר

 0162.7225מס' קורס:  ביה"ס למקצועות הבריאות
 

 23 
 
 

   עיוני תשפ"ג –סיעוד האישה 
 ש"ס  7שיעור,  

 שנה ב', סמסטר א',  מועד הקורס: 

   גב' חגית נופר  מתאמת: 

ראשי  
 החטיבה: 

  RN,CNM, MA -  גב' אסנת אלדור
 ביה"ס האקדמי לסיעוד שיינברון 

 Osnateld@tlvmc.gov.il : דוא"ל 

  RN,CNM, MA -  גב' חגית נופר 
ביה"ס האקדמי לאחיות ע"ש זיוה  

 טל. 

 hagit.nuphar@sheba.health.gov.il : דוא"ל 

 גב' שירלי ביצ'צ'ו,   רכזות:  
 ביה"ס האקדמי לאחיות ע"ש זיוה טל 

 Shirli.Bichacho@sheba.health.gov.il : דוא"ל 

   , גב' לילי זולוטריוב 
ביה"ס האקדמי לאחיות ע"ש  

 שיינברון 

 liliz@tlvmc.gov.il : דוא"ל 

  בתיאום מראש  עות קבלה:  ש

 רציונל
מחלות הקשורות באופן ספציפי לנשים מגיל  בבעיות ו בבריאות, ב עוסק  הנרחב  ייחודי  תחום    ינובריאות האישה ה

  תכנון המשפחה, , לידה,  הריון ,  פריון   ה הרביישל מערכת    . התחום כולל היבטים בריאותיים הפריון ועד הזקנה
 . הנשיים  ה הרבייברי  יפתולוגיות ומחלות ממאירות של א פיזיולוגיים, שינויים 

 מטרות הקורס 
טיפול כוללני לאישה  והענקת  לצורך ביצוע התערבויות    האישה ידע עיוני וקליני בתחום סיעוד    לסטודנט להקנות  

 . ומשפחתה על רצף החיים

 יעדי הקורס
 מושגים בסיסיים ומצבים מייצגים בסיעוד האישה. ירכוש שליטה ב הסטודנט •

 הסטודנט ישלב בידע הקליני עקרונות של בטיחות, חוק ואתיקה מקצועית.    •

דגש  מתן    תוך   , יכיר עקרונות ושיטות של טיפול סיעודי אצל האישה ומשפחתה על רצף החיים  הסטודנט •
 שינויים פיזיולוגיים ופתולוגיים שכיחים. ל

נורמה ושינויים  היזהה סטיות מו תרבותיים  -פיזיולוגיים, פסיכולוגיים וסוציו  -  שינויים נורמטיבייםיבין  הסטודנט   •
 . פתולוגיים בתקופת ההיריון, הלידה, ומשכב הלידה 

 . הסטודנט יכיר אומדנים רלוונטיים •

ידע  ו  , תהליכים שפירים וממאירים באברי הרביה, דרכי אבחון וטיפול על רצף רמות המנע יכיר  הסטודנט   •
 פתולוגים בגיל המעבר והזקנה. נורמטיביים ומצבים לזהות 

ברי הרביה (כגון: דימומים, זיהומים), בעיות פריון שונות, דרכי אבחון  י בעיות הקשורות לא  יכיר הסטודנט   •
 . השלכותיהן מהיבט הביו פסיכו סוציאליו  וטיפול

mailto:Osnateld@tlvmc.gov.il
mailto:hagit.nuphar@sheba.health.gov.il
mailto:Shirli.Bichacho@sheba.health.gov.il
mailto:liliz@tlvmc.gov.il
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ורמות  בהתאם    , ומשפחתה  האישה  של   יכיר צרכי הדרכההסטודנט   • לאבחנות, עקרונות הטיפול הסיעודי 
 המנע.

 שיטות הוראה 
 רצאות ה •

 הרצאות מרחוק (מקוונות, מוקלטות, מצגות מתומללות ומדובבות, חוברות לימוד),   •

 ם דיוני •

 צפייה בסרטים  •

 ניתוח אירועים  •

  סימולציות •

 מית עצ למידה  •

 דרישות הקורס 
 גיה.טומיה, פיזיולוגיה של מערכת הרבייה ואמבריולו ידע באנ •

 .  תוכנית הלימודים  הנוכחות חובה בכל השיעורים בהתאם לתקנון •

 ההשתתפות בשיעורים היא תנאי לגשת לבחינה/ להגיש עבודה בקורס.  •

 ביצוע מטלות במהלך השיעורים.  •

 .               60ציון עובר לפחות  –בבחינה מסכמת  עמידה בהצלחה  •

 קדם   דרישות 
 ללימודים  ציון עובר בכל הקורסים בשנה הראשונה

 ציון
 מבחן עיוני מסכם.  100%
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 נושאי השיעורים 

 פירוט  תכנים מרכזיים  הנושא 

 בריאות האישה מבוא ל

מושגי יסוד, בריאות האישה  
.  בעבר ובהווה, בארץ ובעולם
על  השפעה של גורמים שונים 

 בריאות האישה 

 

 הציר ההורמונאלי 
השינויים ההורמונאליים במחזור  

הפריה ובדיקות  הווסת, ביוץ, 
 לאבחון הריון 

 

השרשת הביצית  
המופרית, התפתחות  

 השליה ותפקודה 
 

 

ברי הגוף  יעל פי המערכות וא  שינויים פיזיולוגיים בהריון 
 השונים והדרכת האישה ההרה

הדרכת   שינויים שכיחים במהלך ההיריון.
הנשים ההרות להתמודדות עם השינויים  

והשפעת ההיריון על חיי   הפיזיולוגיים 
 היומיום 

 מעקב הריון 

קידום בריאות האישה ההרה  
 וזיהוי אוכלוסייה בסיכון 

בדיקות שגרה, בדיקות סקר, בדיקות  
 גנטיות טרום הריוניות 

 בדיקות כרומוזומאליות 
 בדיקת סיסי שליה, דיקור מי שפיר 

פעולת סיעוד: סיוע לרופא בשאיבת מי  
 שפיר שפיר במהלך דיקור מי  

השימוש בגלי קול במהלך ההריון לאבחון   הדמיה במיילדות 
 מומים בעובר ולהערכת מצב העובר 

 אי התאמת סוגי דם 

 Coomb’sשלילי,  RHסוגי דם, גורם 
Test    

    Anti Dמתן  - פעולת סיעוד 
Rh isoimmunization 

 עובר  –תהליך ההתקשרות אם  היבטים פסיכולוגיים בהריון 
 ן ההיריו המשימות ההתפתחותיות במהלך 

  ןההיריוהערכת העובר במהלך 
 והלידה

ניטור חיצוני ופנימי של הדופק העוברי,  
תנועות   ,תרשים הניטור העוברי  פענוח
 , מיעוט וריבוי מי שפיר עובר 

 תזונה בהריון ולאחר לידה 
 

הצרכים התזונתיים של האישה ההרה  
 ן ההיריו במשקל במהלך  ה העלייוהמניקה, 

 ן ההיריוסיבוכים במהלך 

 הפלות 
 

 עצמוניות ויזומות 
 היבטים של חוק ההפלות 

  הריון חוץ רחמי 

 מולה בועית  מחלות הטרופובלאסט 
Choriocarcinoma 

  הקאות יתר בהריון 
  שליית פתח 

  השליה הפרדות מוקדמת של 
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 פירוט  תכנים מרכזיים  הנושא 

 סוכרת בהריון 
 

סוכרת הריונית, הריון אצל האישה הלוקה  
בסוכרת,  בדיקות סקר ובדיקות אבחון  
 לסוכרת הריונית, מעקב, טיפול והדרכה 

 יתר לחץ דם בהריון 
 

PIH, PET, HELLP Syndrome, 
אבחון, מעקב, טיפול והדרכה לאישה עם  

 יתר לחץ דם הריוני 

בשלות    ,גורמי סיכון, מעקב, סיבוכים וטיפול  מוקדמתצירים מוקדמים ולידה 
 ריאתית 

 פקיעה מוקדמת של מי שפיר 
 

PROM, PPROM    ,גורמי סיכון, מעקב
 סיבוכים ודרכי טיפול 

 מחלות זיהומיות בהריון 
 

TORCH, HIV, Hepatitis ,GBS 
 גורמי סיכון, מעקב, סיבוכים ודרכי טיפול 

הגדרה, אפידמיולוגיה, מעקב, סיבוכים   האטה בצמיחה תוך רחמית 
 ודרכי טיפול 

 הריון עודף 
 

 הסיכונים, הסיבוכים והמעקב בהריון עודף 
 (Post date)  שיטות להשראת לידה 

סיבוכים אימהיים, סיבוכים אצל העוברים   הריון מרובה עוברים 
 והילודים 

 הלידה 

 פיזיולוגיה של הלידה 
 

  הגורמים המשפיעים על מהלך הלידה, 
שלבי הלידה, ניטור עוברי בלידה, אמצעים  

 לשיכוך כאבים בלידה. 
הטיפול הסיעודי ביולדת ובמשפחה בחדר  

 הלידה 
פעולה חריגה לאחות מוסמכת: הוצאת  

 קטטר אפידוראלי  

 פתולוגיה של הלידה 
 

הפרעות   מצגים ומנחים פתולוגיים,
לידות מכשירניות,    בהתקדמות הלידה,

 ניתוח קיסרי, 
הפרעות בשלב שלישי   סיבוכים וסיכונים, 

 של הלידה  

 מצבי חירום במיילדות 

תסחיף מי שפיר, כליאת כתפיים, קרע של  
שמט של חבל הטבור, החייאה תוך  הרחם,  

לידה  בלתי צפויה המתרחשת  רחמית, 
 מחוץ לבית החולים 

 משכב הלידה 

 במערכות ובאברי הגוף השונים,  שינויים פיזיולוגיים 
 הדרכה לטיפול עצמי במשכב הלידה 

 שינויים רגשיים 
 

סימנים, סימפטומים וגורמי סיכון    –דכדוך 
  בהשוואה לדיכאון ופסיכוזה לאחר לידה, 

 זיהוי מוקדם והדרכת היולדת 
 זיהומים, דימומים ומחלות טרומבואמבוליות  פתולוגיה במשכב הלידה 

  72 –הילוד לאחר לידה 
 הילוד הבריא לאחר לידה  שעות ראשונות לחיים 

 הסתגלות לחיים החוץ רחמיים
בדיקות   ,אומדן גופני, חום גוף, טיפולים

, תת   B,PKU, G6PDוחיסון להפטיטיס 
 תריסיות 
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 פירוט  תכנים מרכזיים  הנושא 
וטיפול מונע    Kפעולת סיעוד: מתן ויטמין 

 לזיהומי עיניים ליילודים 
בעיות שכיחות אצל הילוד לאחר  

 הלידה 
Hypoglycemia, Hyperbilirubinemia 

 

 ילוד,   –  הורההתקשרות  ראשית ההורות 
Bonding, Attachment  כלים לאומדן ,

ילוד, גורמים מקדמים   –  הורההקשר 
 ילוד  – ומעכבים קשר הורים 

 הנקה
 הנקה וחלב אם 

 

הרכב  , פיזיולוגיה של תהליך יצירת החלב 
 חלב האם 

הדרכה  ,  יתרונות ההנקה לאם ולילוד 
 והתוויות נגד להנקה  יעילהלהנקה 

 מניעה וטיפול בבעיות שכיחות בהנקה  הדרכת יולדות 

אמצעים למניעת הריון: חוצצים,   תכנון משפחה 
 הורמונאליים פולשניים, ניתוחיים 

 היתרונות, החסרונות וההדרכה הנדרשת 

פתולוגיה של מערכת  
 הרבייה  

 הפרעות במחזור הווסת, 
 גידולים שפירים, 

 ניתוחים גינקולוגיים 

הגדרות, גורמי סיכון, אטיולוגיה, סימנים  
  ותסמינים, דרכי אבחון וטיפול. 

  ,PCOS אנדומטריוזיס, ציסטות שחלתיות, 
 ,Torsion  של שחלה, מיומות ברחם 

גידולים ממאירים בצוואר הרחם,   
 הרחם והשחלות 

הגדרות, גורמי סיכון, אטיולוגיה, סימנים  
בדיקות סקר, דרכי אבחון  ותסמינים,  
 והתערבות 

 תופעת האלימות כלפי נשים  אלימות במשפחה 
אפידמיולוגיה בארץ ובעולם, גורמי סיכון,  

מעגל האלימות, זיהוי האישה המוכה,  
 החוקים והתקנות 

 הפרעות בפריון 
 אי פריון האישה והגבר 

הגדרה, אפידמיולוגיה, סיבות לאי פריון  
בדיקות   ם,האישה והגבר, היבטים רגשיי 

 לאבחון אי פריון 

טיפול הורמונאלי, הפריה חוץ גופית,   שיטות טיפול באי פריון 
 הסיבוכים השכיחים 

הפלות, לידת עובר מת, מומים מולדים   אובדן במיילדות וגינקולוגיה  אובדן 
 וניתוחים גינקולוגיים 

מחלות המועברות בדרכי  
 -STDהמין 

 

HIV, PID, HPV  ,עגבת, זיבה ,
 הרפס, כלמידיה, טריכומונס 

הדבקה, סימנים   כי אפידמיולוגיה, דר
ותסמינים, דרכי אבחון וטיפול, ההשלכות  

על האישה והעובר בהריון בלידה ובתקופת  
 הדרכת מטופלים וההנקה 

 פעולת סיעוד: החדרת ספקולום

 גיל המעבר 

  הפיזיולוגיים, השינויים
הפסיכולוגיים והחברתיים של גיל  

 המעבר. 

 ה של גיל המעבר בחברה, התפיס
 התחלואה וגורמי הסיכון  

 הגישות הטיפוליות 
 טיפול הורמונאלי ושיטות לא תרופתיות. 

מניעה, זיהוי וטיפול בבעיות המלוות את  
 גיל המעבר 

 
 



 החוג לסיעוד 
 להסבת אקדמאים  התכנית

 אוניברסיטת תל אביב 
 הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר

 0162.7225מס' קורס:  ביה"ס למקצועות הבריאות
 

 28 
 
 

 ספרות חובה 
איתור וטיפול בנשים נפגעות אלימות במשפחה ע"י  , משרד הבריאות,    23/2003המנהל הכללי מס'    חוזר  •

 . מטפלים במסגרות הבריאות באשפוז ובקהילה
https://www.health.gov.il/hozer/mk23_2003.pdf 

 , משרד הבריאות. סיקור שמיעה ליילודים.  5/2018חוזר חטיבת הרפואה מס'  •
https://www.health.gov.il/hozer/mr05_2018.pdf 

בתחנות טיפת    , נוהל לטיפול באישה הרהמשרד הבריאות  ,  24/2014שירותי בריאות הציבור מס'    חוזר  •
 חלב. 

https://www.health.gov.il/hozer/bz24_2014.pdf 

קביעת תחומי  - סיכון-, משרד הבריאות, מעקב קדם לידתי אחר הריון בר 15/2011חוזר מנהל הכללי מס'   •
 אחריותן של קופות החולים. 

https://www.health.gov.il/hozer/mk15_2011.pdf 

 ם. נוהל  זיהוי ושיוך ילודי ,, משרד הבריאות 4/2011מס' מנהל הרפואה חוזר  •
https://www.health.gov.il/hozer/mr04_2011.pdf 

הציבור  שירות  חוזר • בריאות  הבריאות3/2014מס'  י  בהיריון  ,  , משרד  לדיכאון  בסיכון  נשים  לאיתור  נוהל 
 ולאחר לידה.  

https://www.health.gov.il/hozer/bz03_2014.pdf 

בדיקות סקר לגילוי נשים בסיכון  לנשאית עובר עם  משרד הבריאות.  ,   25/2013   מס'מנהל הרפואה חוזר  •
 תסמונת דאון.  

https://www.health.gov.il/hozer/mr25_2013.pdf 

, משרד הבריאות. טיפול בחומצה פולית להפחתת הסיכון למומים    1/2018הציבור מס'  חוזר שירותי בריאות   •
 מולדים בתעלה העצבית 

https://www.health.gov.il/hozer/bz01_2018.pdf 

 . סאונד) בהריון- בדיקת על שמע (אולטראמשרד הבריאות,   ,4/2013 חוזר מנהל הרפואה מס' •
https://www.health.gov.il/hozer/mr04_2013.pdf 

   . הריון יזומותהפסקות   -   312-318סעיף  1997 -חוק העונשין, התשל"ז  •
https://fs.knesset.gov.il/9/law/9_lsr_311018.PDF 

לליבת העיסוק  197/2022חוזר מנהל הסיעוד מס'   • ריכוז הפעולות שנוספו מעת לעת  , משרד הבריאות. 
רופא,    Anti D( חיסון מתן    המקצועי ומשטחים ללא הוראת  ללקיחת תרביות  לנרתיק  ,  החדרת ספקולום 

ויטמין   וטיפול מונע לזיהומי עיניים בילודים, שאיבת מי שפיר במהלך דיקור מי שפיר    Kהחלטה על מתן 
 כפעולת סיוע לרופא, פעולה חריגה :הוצאת קטטר אפידוראלי) 

https://www.gov.il/he/departments/policies/nd197-2022 

 . לילודים עיניים  לזיהומי  מונע וטיפול K ויטמין  זריקת מתן . הבריאות משרד,  7/03'  מס  הכללי המנהל  חוזר •
https://www.health.gov.il/hozer/mk07_2003.pdf 

  סיוע  כפעולת , שפיר מי  בדיקת   במהלך שפיר  מי  שאיבת . הבריאות משרד , 123/17' מס הסיעוד  מנהל  חוזר •
 לרופא 

https://www.health.gov.il/hozer/ND123_2017.pdf 

https://www.health.gov.il/hozer/mk23_2003.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mr05_2018.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/bz24_2014.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk15_2011.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mr04_2011.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/bz03_2014.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mr25_2013.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/bz01_2018.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mr04_2013.pdf
https://fs.knesset.gov.il/9/law/9_lsr_311018.PDF
https://www.gov.il/he/departments/policies/nd197-2022
https://www.health.gov.il/hozer/mk07_2003.pdf
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לצורך סיוע    172/2021חוזר מנהל הסיעוד מס'   • , משרד הבריאות. הבטחת כשירות של אחות מוסמכת 
 בלידת חירום בהיעדר מוסמך לילוד (מיילדת או רופא). 

https://www.health.gov.il/hozer/ND172_2021.pdf 

ביילודים לזיהוי מוקדם של מחלות  , משרד הבריאות. בדיק  2/2018חוזר מנהל הרפואה מס'   • ות סקירה 
 אנדוקריניות, מטבוליות ואימונולוגיות. 

https://www.health.gov.il/hozer/mr02_2018.pdf 

" לנשים בהריון עם  D, תדריך למתן חיסון  "אנטי    2001, משרד הבריאות  שירותי בריאות הציבור תדריך של   •
RH  שלילי 

https://hy.health.gov.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/9-01.pdf 

• Comerford, K. C. (Ed.). (2020). Nursing Drug Handbook (40th ed.). Wolters Kluwer. 

• Davidson, M., Olds, S.B., London, M., & Ladewig,  P. (2020). Olds' maternal-newborn 
nursing and women's health across the lifespan ( 11th ed.). Boston: Pearson.  

 

https://www.health.gov.il/hozer/mr02_2018.pdf
https://hy.health.gov.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/9-01.pdf
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 תשפ"ג  -הילד עיוני סיעוד 
 שעות) 98ש"ס ( 7  –לימוד עיוני 

 שנה ג' סמסטר א'  מועד הקורס: 

   יעל אלוני  מתאמת 

ראשי  
 החטיבה: 

    -RN, MAיעל אלוני 
ביה"ס האקדמי לאחיות ע"ש זיוה  

 טל. 

 yael.aloni@sheba.health.gov.il : דוא"ל 

  - RN, MAאולגה אברבוך ' גב 
 ביה"ס האקדמי לסיעוד,דינה

 olgaa1@clalit.org.il : דוא"ל 

 רכזות: 
 ,  שירלי ביצ'צ'וגב' 

ביה"ס האקדמי לאחיות ע"ש זיוה  
 טל, 

 Shirli.Bichacho@sheba.health.gov.il : דוא"ל 

 
   , לילי זולוטריובגב' 

ביה"ס האקדמי לאחיות ע"ש  
 שיינברון, 

  liliz@tlvmc.gov.il : דוא"ל 

  בתיאום מראש  עות קבלה:  ש

 רציונל
בהפג,  סיעוד   העוסק  ייחודי,  קלינית  ומיומנות  ידע  תחום  הינו  והמתבגר  שונות  הגיל  הקבוצות  מאפייני  הילד 

 מתוך ראיית הילד המטופל ומשפחתו במרכז.  בריאות שכיחות, וזאתובבעיות 

 מטרות הקורס 
  ולכשירות   ם ביו פסיכוסוציאליי  להיבטים למתבגר ומשפחתו, תוך התייחסות  ו  ילדל  , פגל  טיפולית   גישהלפתח   •

 . תרבותית

התפתחות,  הבילד ובמתבגר בהתאם לשלבי הגדילה ו  , פג טיפול כוללני בלידע ומיומנויות    לסטודנט להקנות    •
 במסגרות טיפול שונות.  , במצבי בריאות וחולי

 יעדי הקורס
 הסטודנט ירכוש ידע על מושגים ייחודיים ומצבים מייצגים בקבוצות הגיל השונות.  •

 הסטודנט יפנים עקרונות של בטיחות ואתיקה מקצועית.   •

 הסטודנט יכיר עקרונות ודרכי התערבות ייחודיים לטיפול בילד ומשפחתו ברצף החיים.  •

תרבותיים בקבוצות הגיל השונות ויזהה  -וסוציו פיזיולוגיים, פסיכולוגיים    -הסטודנט יכיר שינויים נורמטיביים  •
 סטיות מהנורמה.  

 הסטודנט יכיר מיומנויות תקשורת המותאמות לגיל הילד ולרמת הבנתו.  •

 הסטודנט יכיר כלים  לביצוע אומדנים רלוונטיים המותאמים לקבוצות הגיל.  •

 הסטודנט יכיר את צורכי הלמידה של הילד ומשפחתו בהתאם לרמות המנע.  •

mailto:olgaa1@clalit.org.il
mailto:Shirli.Bichacho@sheba.health.gov.il
mailto:liliz@tlvmc.gov.il
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 שיטות הוראה 
 הרצאות (פרונטליות, מקוונות, מצגות מתומללות ומדובבות) •

 חוברות למידה   •

 דיונים   •

   צפייה בסרטים •

 ניתוח אירועים   •

                        סימולציות •

 דרישות הקורס 
   ת הלימודים.  תוכני הנוכחות חובה בכל השיעורים בהתאם לתקנון .1
 קבעו על ידי מרכזות התחום בבתי הספר. יהגשת מטלות לימודיות במועדים שי  .2
לפחות) בהתנסות    70לפחות) בבחינה העיונית הסופית, ובציון עובר (  60עובר (  סיום הקורס מותנה בציון .3

 הקלינית. 

 קדם דרישות  
                                                                                                                            הראשונה ללימודים (כולל סמסטר קיץ) שנה ציון עובר בכל הקורסים ב

 הרכב הציון 
    100% – בחינה עיונית 
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 מיומנויות תמיכה יעוץ והדרכה ב' 
 ש"ס  2שו"ת, 

מועד  
 ) יום ושעה בהתאם לתוכניות הלימודים בבתי הספר (  שנה ב'  סמסטר א' הקורס: 

   עקריש                                               אורית גב'  מתאמת: 

 RN, MA -גב' שליש יעל  מרכזות: 
ביה"ס האקדמי לאחיות ע"ש זיוה  

 טל. 

 yael.shalish@sheba.health.gov.il : דוא"ל 

 RN.MA -  גב' רעות שניר  
 ביה"ס האקדמי לסיעוד, שיינברון 

 reutsnir864@gmail.com : דוא"ל 

רכזות בית  
 ספר:  

 ,  שירלי ביצ'צ'וגב' 
לאחיות ע"ש זיוה  ביה"ס האקדמי 

 טל, 

 Shirli.Bichacho@sheba.health.gov.il : דוא"ל 

   , לילי זולוטריובגב'  
ביה"ס האקדמי לאחיות ע"ש  

 שיינברון, 

  liliz@tlvmc.gov.il : דוא"ל 

 רציונל
ומשפחתו כדי  הבסיס להטמעת "גישת המטופל במרכז" מחיבת אימוץ תרבות ארגונית של שיפור היחס למטופל  

  ים המשפיעים על חווית המטופל . על מנת להטמיע זאת על האחות להכיר את הגורמלשפר את איכות השירות 
 שחיקה ואלימות   כמו : לחץ, אובדן ומצבים המשפיעים על תפקוד המטפל במערכת הבריאות כמו

 מטרות הקורס 
 מטרת הקורס היא הקניית ידע והבנת גישת ה"מטופל ומשפחתו במרכז" על כלל מרכיביה .   

 דרישות קדם 
 בסיעוד א' קורס מיומנויות תמיכה, ייעוץ והדרכה  •

ולכן מיועד רק   • הקורס הנוכחי מלווה את הלימודים בסיעוד המבוגר וההתנסות הקלינית בסיעוד המבוגר 
 לסטודנטים הלומדים במקביל קורסים אלו. 

 דרישות הקורס  
 נוכחות חובה בכל השיעורים בהתאם לתקנון התוכנית  

 שיטות הוראה 
 הוראה פרונטלית וסימולציה

 הרכב הציון 
 מהווה כישלון בקורס  60 ציון נמוך מ-  90%המהווה מבחן  •

 (אי הגשת התרגיל עלולה להוביל לכישלון בקורס)  - מהציון  10%מהווה ה בנושא הדרכת מטופלים  תרגיל •

mailto:yael.shalish@sheba.health.gov.il
mailto:reutsnir864@gmail.com
mailto:Shirli.Bichacho@sheba.health.gov.il
mailto:liliz@tlvmc.gov.il
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 נושאי הקורס  

 נושא  תכנים פרקים בספרות החובה 

• Ch. 42- Stress and coping  
• Berman, A., Snyder, S., J. & 

Frandsan, G. (2021). 

 המחלה כאירוע לחץ
עם  המטופל ומשפחתו  הערכת התמודדות 

 . זהמצב 

   לחץ 

• Ch. 43- Loss, griving, and 
death  

• Berman, A., Snyder, S., J. & 
Frandsan, G. (2021). 

 : מודלים  
 רוס -קובלר 
 אנגל 

 אובדן ומוות  

רווחה במצבי  : מודל ההתערבות האינטגרטיבי )  2016קרוליק ושות.( •
 כרוני חולי 

שיתוף המטופלים בקבלת החלטות , הבטחת  
לאורך הזמן וחשיבות התיאום   רצף טיפול 

  הארגוני לאיכות הטיפול  

 התערבות  

). תורת  2016משרד הבריאות ( •
השירות וחווית המטופל במערכת  

,  5,  4 ים פרק הבריאות בישראל
  בשירותי : חווית המטופל ,  6

 הבריאות.  

התערבות ושיתוף מטופלים בקבלת  
 בתחום הבריאות   החלטותה

התכנית הלאומית לחיזוק עובדי   •
הבריאות ומניעת שחיקה, משרד  

 הבריאות  

השפעת העומסים על המטפל והמטופל "  
תשישות החמלה "הסיבות וההשלכות על  

 המטפל ו 
   הטיפולאיכות ובטיחות 

 שחיקה  

• Berman, A., Snyder, S., J. & 
Frandsan, G. (2021). Ch 16 
communication p 288-291  

מניעת אלימות כלפי צוותי רפואה:   •
 לומדה: משרד הבריאות 

חווית  , המטופל ומשפחתועם   קונפליקטים
 חוסר נימוס, העקה, אוירה אלימה    המטפל.  

הפרעה  
בתקשורת  

 ומניעת אלימות  
 

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

 . 16-21 ',עמ199, האחות בישראלאינטגרטיבי. 

סטנדרט למוסדות  ). תורת השירות וחווית המטופל במערכת הבריאות בישראל.  2016משרד הבריאות ( •
 מדריך מקצועי. משרד הבריאות, מנהל איכות, שירות ובטיחות, אגף השירות. נדלה מ:  -בריאות  

al_Prog_Service_Theory.pdfhttps://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Quality_Nation 

 התכנית הלאומית לחיזוק עובדי הבריאות ומניעת שחיקה. נדלה מ:  ). 2018משרד הבריאות ( •
https://www.health.gov.il/Subjects/HRinHealthSystem/PreventingBurnoutProgram/Pages/default.aspx 

 :נדלה מלומדה למניעת אלימות .  )).2018משרד הבריאות ( •
https://www.health.gov.il/Services/educ/Pages/violence.aspx 

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Quality_National_Prog_Service_Theory.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/HRinHealthSystem/PreventingBurnoutProgram/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Services/educ/Pages/violence.aspx
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• Berman, A., Snyder, S. J., & Frandsen, G. (2021).. Kozier & Erb's fundamentals of 
nursing: Concepts, process, and practice (11th ed.). Pearson. 

 ספרות מומלצת 
• Arnold, E. C., & Underman Boggs, K. (2016). Interpersonal relationships: 

Professional communication skills for nurses (7th ed.). Elsevier. 

• Coetzee, S. K., &  Klopper, H. C. (2010). Compassion fatigue within 
nursing practice: a concept analysis. Nursing and Health Science, 12, 
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 קריטריונים להערכת התרגיל בהדרכת מטופלים 

  שם הסטודנט:     
  : המטופל (ראשי תיבות) שם 

  : מחלקה 

 

 ציון מדד          
  15%הכרות  .1

  הצגה עצמית, שם, תפקיד, זיהוי של מטופל  •

  הצגת מטרה, יצירת חוזה הטיפולי, קבלת הסכמת המטופל  •

  מהם צרכי הלמידה של המטופל •

  30% ההדרכהגוף  .2

  , קוגניטיבי, פסיכומוטורי   affective אופן ההדרכה: אפקטיבי  •

  ההדרכה נעשתה על פי תכנים שתוכננו מראש  •

  לוודא הבנת המטופל    - מהלך ההדרכה •

  שימוש באמצעי עזר על פי צורך  •

מגע,   • הנהון,  עין, המהום,  קשר  גוף,  (תנוחת  ובלתי  מילוליים  ביטויים  פעילה:  הקשבה 
 שתיקה) 

o   ,שיקוף (תוכן, רגש), אמפטיה, מיקוד שימוש במיומנויות: הצטרפות, הבהרה 
o מאפשר למודרך לשאול שאלות 
o  זיהוי והתייחסות  -מחסומי תקשורת 
o  (שפה, פערי תרבות, מגבלה חושית, שיפוטיות, רעש) 

 

  25%הערכת הדרכה  .3

  מתן רמזים לקראת סיום סיכום ופרידה, עמידה בזמן שהוקצה, השארת מקום לשאלות  •

  ההדרכה שנקבעו מראש בדיקת עמידה ביעדי  •

  30%רפלקציה  .4

  מידת השיתוף וההתבוננות עצמית 

  ציון סופי

   : משוב מסכם

 

 

 

 

 

   : חתימת המדריך 
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 התנסות קלינית  –סיעוד המבוגר 
 ש"ס  24לימודים קליניים:   

מועד  
 '. א  קיץ ושנה ב' סמסטר  שנה א' סמסטר : התנסות

רכזות בית  
 ספר שנה א': 

 גב' טלי אבוטבול, 
ביה"ס האקדמי לאחיות ע"ש זיוה  

 טל

  Tali.Abutubul@sheba.health.gov.il : דוא"ל 

   לי שני, גב'  
ביה"ס האקדמי לאחיות ע"ש  

 שיינברון, 

 lees@tlvmc.gov.il : דוא"ל 

רכזות בית  
 ספר שנה ב': 

 , שירלי ביצ'צ'וגב' 
ביה"ס האקדמי לאחיות ע"ש זיוה  

 טל

 Shirli.Bichacho@sheba.health.gov.il : דוא"ל 

   , לילי זולוטריובגב'  
ביה"ס האקדמי לאחיות ע"ש  

 שיינברון 

  liliz@tlvmc.gov.il : דוא"ל 

 רציונל
משפחותיהם,   ובני  בחולים  הטיפול  בניהול  קריטית  וחשיבה  קליני  ידע  יישום  מאפשרת  הקלינית  ההתנסות 
במסגרות טיפוליות שונות. במהלך ההתנסות הסטודנטים ירכשו מיומנויות טיפול בסיסיות ומתקדמות בפיקוח  

בהתבסס על עקרונות סטנדרטים ונהלים מוסכמים ברמת שליטה המותאמת לכל  מדריכה קלינית, זאת  \מדריך 
 שלב לימודי. 

 קיץ   מטרת ההתנסות במהלך סמסטר
בהתבסס על מיומנויות תקשורת    במטופל אחד במצב שכיח ובלתי מורכב הסטודנט ינהל טיפול סיעודי כוללני  

 וחשיבה קריטית ,תוך שמירה על עקרונות ואחריות מקצועית. 

 יעדי ההתנסות הקלינית 
 הסטודנט: 

יאסוף נתונים רלבנטיים באמצעות: התבוננות שיטתית, ראיון מיידע בלתי מובנה ומובנה, בדיקה פיזיקאלית,   •
 מידע מרשומות של מטופל בהכרה מלאה, במצב פיסי ונפשי יציב, שנתקבלה הסכמתו לראיון. 

 פל. יפרש את נתונים בהשוואה למאפיינים נורמטיביים של המטו •

 יזהה שינויים במצב בריאותו ובביטויי התנהגות המעידים על מצבו הרגשי של המטופל.  •

 יסביר את הגורמים הפתופיזיולוגיים לבעיות בריאות שזוהו.  •

 יסביר את הקשרים בין התהליכים הפתופיזיולוגיים לבין השלכות המצב הבריאותי על המטופל ומשפחתו.  •

 יות על פי סדר עדיפויות. יקבע אבחנות סיעודיות קיימות וצפו  •

 יציג מטרות להתערבות לטווח קצר.  •

 יתכנן התערבויות כמענה לאבחנות שזוהו.  •

 יבצע התערבויות בהתאם לשלב הלימודי בו נמצא.  •

mailto:Tali.Abutubul@sheba.health.gov.il
mailto:lees@tlvmc.gov.il
mailto:Shirli.Bichacho@sheba.health.gov.il
mailto:liliz@tlvmc.gov.il
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 ת. יו יעריך את תוצאות ההתערבו •

 ידריך מטופלים על בסיס עקרונות הדרכת מטופלים.  •

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

 בשנה ב'  ' אמטרת ההתנסות במהלך סמסטר  
  בשני מטופלים ברמת מורכבות קלה או במטופל אחד ברמת מורכבות בינונית הסטודנט ינהל טיפול סיעודי כוללני  

על פי התהליך הסיעודי, תוך הפגנת התנהגות אישית ומקצועית, יישום עקרונות בטיחות, פתרון בעיות, שימוש  
 קריטית . במיומנויות תקשורת וחשיבה  

 יעדי ההתנסות הקלינית 
 הסטודנט: 

 יאסוף נתונים על בסיס קדימויות בהתאם למצב קליני וידע רלבנטי.  •

 יזהה בעיות סיעודיות קיימות וצפויות לטווח קצר ולטווח ארוך.  •

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

 והו. יציב מטרות מדידות וברות הישג לבעיות שז  •

 יציג תוכנית התערבות ייחודית על פי סדרי עדיפויות וקדימויות בין המטופלים.  •

 יארגן את הטיפול הסיעודי לשני מטופלים בהתחשב במשאבים הקיימים.  •

ייבצע התערבויות לשני מטופלים ברמת מורכבות קלה או למטופל אחד בעל מורכבות בינונית בהתאם לשלב   •
 הלימודי* בו נמצא. 

 ייזום וישתף צוות רב מקצועי בפתרון בעיות המטופלים.  •

 יעריך את תוצאות ההתערבות.  •

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

 ת. .קליני .ה בפיקוח מדריך  תמידפעולת חלוקת תרופות תתבצע  ∗

 שיטות הוראה 
 הרצאות   •

 דיונים קליניים וניתוח מקרים  •

 פעילויות למידה  •

 מעבדות  •

 תרגול והדגמה   •

 התנסות קלינית   •

 למידה עצמית  •

 דרישות ההתנסות
 לפני כל תחילת התנסות קלינית ביצוע מבדק ידע  •

 בכל ימי ההתנסות בהתאם לתכנית הלימודים  חובה נוכחות   •

 השגת מטרות ההתנסות בהתאם לשלב הלימודים  •
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בשנה    'א נספח ב', סמסטר  -הגשת תכנית טיפול  -קיץ ביצוע מטלות במהלך ההתנסות (סמסטר  חובת הגשה ו •
תתכן שונות בין בתי    העיתוי והתכנים ייקבעו בתיאום עם המדריך/ה הקליני/ת.   נספח ג'). -ביצוע דיון קליני  - ב'

 הספר בדרישות הגשת המטלה והקריטריונים להערכתה, בהתאם לדגשים ייחודיים בביתי הספר. 

 ציון
 70 - תנסות הקלינית עובר בהערכה מסכמת של ההציון  •

 70 – ציון עובר סופי משוקלל של ההתנסות  •

 ציון עובר בסעיפים של התנהגות ובטיחות בהערכה מסכמת •

 מבדק ידע 
 מהציון הסופי של ההתנסות הקלינית  18%מהווה המבדק  •

 בכל סמסטר יתקיים מועד אחד בלבד  •

 למבדק אין פתיחת מחברות  •

 ונהלים (ראה נספח א')  חשבון רוקחי, פרמקולוגיההמבדק כולל את הנושאים:  •

ציונו בהתנסות הקלינית יחושב כאילו  סטודנט שניכשל או נעדר ממבדק ידע,  .  70ציון עובר מבדק ידע הוא:   •
 . במבדק הידע  0השיג 

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

 מחלת הסטודנט ביום המבדק. התנאים:  •

יימסר   • מחלה  באוניברסיטה,  אישור  לסיעוד  החוג  מועד  למזכירות  לאחר  ימים  יאוחר משלושה  לא 
  המבדק.

פי אישור מחלה של שלושה  הכרה באישור מחלה לצורך אישור מועד מיוחד למבדק ידע, יינתן על   •
  ימים ומעלה. 

 מילואים, בתנאים המקובלים באוניברסיטת תל אביב לעניין בחינות.  •

 , בתנאים המקובלים באוניברסיטת תל אביב לעניין בחינות. (חו"ס) מוות של בן משפחה  •

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

 ת מונחות מטלו 
  בשנה השנייה   ' א , תכנית טיפול ובהתנסות קלינית של סמסטר  קיץ הסטודנט יגיש בהתנסות של סמסטר   •

 יבצע דיון קליני. 

 כל מטלה מונחת תוערך על פי הקריטריונים (נספח ב', נספח ג').  •

 מהציון הסופי של ההתנסות הקלינית.  10%הציון הניתן על מטלה מונחת מהווה   •

 תתקבלנה עבודות בהגשה חוזרת לאחר תיקון/לשיפור הציון.   לא •

 להתנסות סמסטר קיץ (חלק א')  דרישות קדם 
 ציון עובר בקורסים הבאים: 

 אנטומיה ופיזיולוגיה א+ב  •

 לוגיה כללית וספציפית ופת •

 קבלת החלטות בסיעוד  •
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 י סיעוד כוללנ •

 לפסיכולוגיהמבוא  •

 התנהגות מקצועית  •

 מיקרוביולוגיה  •

 כימיה וביוכימיה  •

 פרמקולוגיה  •

 תי"ה א  •

 דרישות קדם להתנסות בשנה ב' סמסטר א' (חלק ב') 
 כל הקורסים המפורטים כדרישת קדם של חלק א'  •

 ציון עובר בקורס סיעוד המבוגר עיוני  •

   ציון עובר בהתנסות קלינית חלק א' •

 ציון
 ב'. קיץ וסמסטר א של שנה התנסויות: סמסטר   2 -הציון מורכב מ   •

 מבדק ידע.  18%מטלה מונחת,   10%הערכה מסכמת,  72%תנסות:  ההרכב הציון של כל  •

 ספרות חובה  
המבוגר    • סיעוד  במסגרת  ולהוראה  להתייחסות  הרלוונטיים  הסיעוד  מנהל  של  ונהלים  תקנות 

www.health.gov.il 

• Berman, A., Snyder, S., J. & Frandsan, G. (2020). Kozier & Erb's Fundamentals of      
Nursing (11th ed.). Pearson.     

• Comerford, K. (Ed.) (2023). Nursing drug handbook (43th ed.). Wolters. 

• Ignatavicius, D.D., Workman, M.L. & Rebar, C.R. (2021). Medical -Surgical Nursing:  
Concepts for interprofessional collaborative care (10th ed.). Elsevier. 
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 נספח א':  חוזרים ונהלים למבדקי ידע 
 קיץסמסטר 

 מקור וסימוכין  החוזר/נוהל שם   מס'

1 
פעולות סיעוד לאחיות מוסמכות שעובדות  

במתאר/מחלקה לטיפול בחולי קורונה בבית  
 חולים. 

 162/2020חוזר מנהל הסיעוד מס' 

 41/2014חוזר מנהל הרפואה מס'  הזנה אנטראלית חודרנית למבוגרים  2

,  43מספר פעולות סיעוד ,  - חוזר מנהל הסיעוד הוצאת אבני צואה 3
2001 

 117/2016חוזר מנהל הסיעוד  2016עדכון  - ניהול הטיפול התרופתי 4

,  43פעולות סיעוד , מספר  - חוזר מנהל הסיעוד התחלת עירוי ורידי פריפרי והזלפת נוזלים  5
2001 

6 
 שטיפת ורידי פריפרי עם   

NaCl 0.9%   /Heparin    
,  43פעולות סיעוד , מספר  - חוזר מנהל הסיעוד

2001 

החלטה בדבר הגבלה פיזית או התרת הגבלה   7
 לצורך מתן טיפול רפואי 

 15/2009חוזר מנהל רפואה מס' 

מניעה וטיפול בפצעי לחץ במערך האשפוז   8
 והקהילה

 153/2019חוזר מנהל הסיעוד מס' 

החלטה על טיפול בחבישות ומשחות בפצעי   9
 לחץ מדרגה ראשונה ושנייה 

 126/2017הסיעוד מס' חוזר מנהל 

 55/2003חוזר מנהל הסיעוד מס'  איתור חולים הזקוקים לעזרה בניידות  10

איתור מסוכנות לנפילות בקרב מטופלים   11
 באשפוז ובקהילה 

 145/2019חוזר מנהל הסיעוד מס' 

 10/2010מנהל הרפואה מס'  אמצעי זהירות שגרתיים במוסדות רפואיים   12

 24/2009חוזר מנהל הרפואה מס'  ידיים במוסדות רפואייםהיגיינת  13

אומדן, מניעה וטיפול בכאב על ידי אחות   14
 מוסמכת במערך האשפוז והקהילה 

 155/19חוזר מנהל הסיעוד מספר 

ריכוז הפעולות שנוספו מעת לעת לליבת   15
 העיסוק המקצועי של האחות המוסמכת

 197/2022חוזר מנהל הסיעוד מס' 

תחומי עיסוק ופעילות של סטודנט לסיעוד   16
 המועסק במערך האשפוז והקהילה 

 152/ 2019חוזר מנהל הסיעוד מס' 
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 ב א' שנה סמסטר 

 מקור וסימוכין  שם החוזר/נוהל  מס'

,  43סיעוד מספר פעולות  - חוזר מנהל הסיעוד החדרת זונדה לחולה מחוסר הכרה ללא טובוס  1
2001 

החלפה או החזרה של צינורית גסטרוסטום   2
ה (צינורית הזנה) במערך האשפוז והקהיל  

 192/2022חוזר מנהל הסיעוד מס' 

טיפול בצנתר לווריד מרכזי ומערכות חלופיות   3
 לוריד 

,  43פעולות סיעוד מספר  - חוזר מנהל הסיעוד
2001 

ומערכות  שאיבת דם מצנתר לווריד מרכזי  4
 חלופיות לווריד 

,  43פעולות סיעוד מספר  - חוזר מנהל הסיעוד
2001 

,  43פעולות סיעוד מספר  - חוזר מנהל הסיעוד הוצאת צנתר מווריד מרכזי  5
2001 

,  43פעולות סיעוד מספר  - חוזר מנהל הסיעוד מתן דם בידי שתי אחיות מוסמכות 6
2001 

  C - ו Bבדלקת נגיפית מסוג  הדבקה  מניעת 7
 לאחר חשיפה לדם ו/או לנוזלי גוף אחרים 

 6/2015הציבור מס'  בריאות  חוזר ראש שירותי

מתן הדרכה ואישור כתוב למלווה אישי לביצוע   8
 פעולות שהותרו לו ע"י משרד הבריאות 

   48/09חוזר מנכ"ל מס'  

הבטחת רצף הטיפול הסיעודי בעת השחרור   9
 2016עדכון חוזר  - רפואיממוסד  

 118/2016חוזר מנהל הסיעוד, מספר 

גבולות השימוש בפרוטוקולים טיפוליים על ידי   10
 אחיות מוסמכות 

 94/2012חוזר מנהל הסיעוד מס' 

במערך   - תהליך העברת משמרת "מקל"  11
 האשפוז והקהילה 

 2019/151חוזר מנהל הסיעוד מס' 

12 
פעולות סיעוד ופעולות  מתן היתר לביצוע 

חריגות המתווספות מעת לעת למסגרת  
 העיסוק של אחיות מוסמכות 

 104/2014חוזר מנהל הסיעוד מס' 

13 

החלטה על טיפול בפצעים קשיי ריפוי בדרגות  
באמצעות חבישות מתקדמות וטכנולוגיות   3,4

לריפוי פצעים כפעולות סיעוד לאחות מוסמכת  
 בקהילה ובמתאר הבית 

 166/2020חוזר מנהל הסיעוד מס' 

מינוי אפוטרופוס על גופו של אדם ו/או רכושו   14
 במסגרת אשפוז ממושך 

 10/2006חוזר מנהל הרפואה מס' 

 41/2013חוזר מנהל הרפואה מס'  מתן תרופות "בנות סיכון"  15

 49/99חוזר מנהל הרפואה מס'  שינוי תקנות -תקנות רוקחים (אשלגן כלוריד) 16

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

 

http://www.health.gov.il/
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 קיץ קריטריונים למטלה מונחת בהתנסות קלינית סמסטר : נספח ב'
 פיתוח תכנית טיפול סיעודית 

 מטרות 
 קבלת החלטות קליניות על בסיס ידע וחשיבה קריטית  •

התוצאות   • והערכת  התערבות  להערכה,  קריטריונים  אומדן,  הכוללת:  טיפול  תכנית  נבחר  הצגת  למטופל 
 בפיקוח צוות הדרכה. 

 הנחיות 
 בחר מטופל בשיתוף המדריכה •

 תכנית הטיפול תתמקד ביום טיפול אחד במטופל אחד, בו טיפלת במהלך ההתנסות  •
 נקודות)  30שלב האומדן (

להיעזר .1 (ניתן  קיימים  ממקורות  אודות המטופל  נתונים  יומי)   איסוף  סיעודי  טיפול  תכנון  התייחס    בדף   .
 נקודות) 15( לסעיפים הבאים: 

 פרטים סוציו דמוגרפיים  •

 סיבת פנייה לאשפוז ואבחנה רפואית נוכחית – אשפוז נוכחי  •

 מחלות רקע , כולל ניתוחים  •

 רגישות  •

 טיפול תרופתי שמקבל: קבוע, באשפוז   •

 ממצאי בדיקות רלוונטיות ( מעבדה, הדמיה, אחר)  •

 מידע נוסף רלוונטי עבור המטופל  •

 נים רלוונטיים אומד •
שנים אחרונות,    5בעזרת הספרות המקצועית העדכנית (  פואית העיקרית של המטופלהאבחנה הרנתח את   .2

 נקודות)  15(מלפחות שני מקורות).   

 הסבר בקצרה על אבחנתו הרפואית העיקרית של המטופל ועל הפתופיזיולוגיה   •

ע" • בספרות  למוצג  המטופל  בין  בטבלה)  להציג  (יש  השוואה  סימנים  ערוך  הבאים:  הפרמטרים  פ 
 ותסמינים של המחלה, סיבוכים עיקריים,  דרכי אבחון וטיפול  

 נקודות)  20שלב האבחון (
 של המטופל, קיימות וצפויות.  הבעיות  הסיעודיות זהה והגדר את   .1

 נקודות)  30(  והיישום שלב התכנון
חשובות ביותר (קיימות ו/או צפויות). נסח את הבעיה הסיעודית כאבחנה סיעודית    בעיות סיעודיות   4  בחר  .1

 )  PES   )Problem, Etiology, Sign/Symptomsמלאה לפי 
 : בסעיף קודם מהאבחנות הסיעודיות שנבחרה  כל אחתלגבי  .א

o   תוצאות רצויות לטווח קצר ו/או ארוך     \קבע קריטריונים להערכה 
   התבסס על התוצאות הרצויות שקבעת תוך התחשבות ב:תכנן התערבות סיעודית ב .ב

o  סדר ביצוע הפעולות 
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o  תדירות ביצוע ההתערבות הנדרשת 
o  צרכיו והעדפותיו של המטופל 
o  עיתוי הביצוע 
o  (מי יבצע את הפעולה, כולל  צוות רב מקצועי) האחריות לביצוע 
o  הוראות רפואיות ו/או פרוטוקולים מחלקתיים 

 נקודות)  20שלב ההערכה (
 ם את התוצאות של ההתערבות בהתאם לקריטריונים להערכה שנקבעו רשו .1
 קבע באיזו מידה הושגו מטרות ההתערבות (באופן מלא, חלקי, כלל לא)  .2

 הנחיות להגשת תכנית הטיפול 
  עמודים) במועד שיקבע על ידי המדריכה הקלינית.  10הסטודנט יגיש תכנית הטיפול מודפסת (עד 
  יש להקפיד על כללי כתיבה אקדמית (כולל רשימת מקורות על פיAPA ( . 
 תבנית הגשת העבודה הינה על פי דרישות בית הספר . 
 תתקבלנה עבודות בהגשה חוזרת לאחר תיקון/לשיפור הציון.   לא 

הגשת תכנית טיפול במהלך ההתנסות, שלא לציון, תהיה לפי שיקולה של המדריכה הקלינית. הסטודנט   ∗
 משוב מילולי וכתוב. יקבל 
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 ב א' שנה קריטריונים למטלה מונחת בהתנסות קלינית סמסטר  : נספח ג'
 ביצוע דיון קליני 

 מטרות 
   פיתוח כדי  תוך  הקלינית,  בהתנסות  מייצגים  למצבים  קליני בהתאמה  ידע  פעילה המשלבת  למידה  קיום 

 מיומנויות של חשיבה קריטית וקבלת החלטות. 
   .שיתוף קבוצת הלומדים בידע וגישות שונות 

 הנחיות וקריטריונים להערכת המטלה 

  תאריך: 
  שם הסטודנט:     

  נושא הדיון: 
                             

 הערות המדריך  פרקים  ציון ניקוד 

 
 

  מבוא  .1

5 

 

  הצגת הנושא ותוכנית הדיון   .א
 

  הרציונל לבחירת הנושא  .ב

 
 

  מהלך הדיון  .2

20 
 

  הצגת המטופל   .א

15 
 

הצגת הבעיה הבריאותית על   .ב
 פי ספרות מקצועית 

 

20 
 

בהתייחס   הנתונים  וניתוח  השוואה 
 למטופל ולספרות 

 

15 
 

ורלוונטי   עדכני  מחקרי  מאמר  הצגת 
 שנים אחרונות)     5לנושא  (

  

 
 

  סיכום  .3

5 
 

  סיכום תכני הדיון  .א

 
 

  ניהול דיון  .4

10 
 

קריטריונים  הצגה על פי   .א
 אקדמאים 

 

הפעלת הקבוצה באמצעים   .ב  5
 מגוונים ומעוררי עניין  

 

  בהירות, רצף לוגי  .ג  5

 דקות.   20משך הצגת הדיון הקליני  ∗
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 משוב מסכם:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  שם המעריך:   ציון מסכם : 
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 תשפ"ג דחופה לרפואה התנסויות במחלקה 

 ס " ש 7

מועד  
 שנה ב' סמסטר ב' (יום ושעה בהתאם לתכנית הלימודים בבתי הספר)  : הקורס 

מועד  
 שנה ב', סמסטר ב'  : התנסות

 RN, MPH - בן רוזנבליט מרכזים: 
 ביה"ס האקדמי לסיעוד, שיינברון 

 benr@tlvmc.gov.il : דוא"ל 

 RN,SNP, MHA - ווסיהון- אפרת יאלו 
 ביה"ס האקדמי לסיעוד, זיוה טל

 Efrat.yallew@sheba.health.gov.il : דוא"ל 

רכזות בית  
 ספר:  

 , שירלי ביצ'צ'וגב' 
 ביה"ס האקדמי לאחיות ע"ש זיוה טל 

 Shirli.Bichacho@sheba.health.gov.il : דוא"ל 

   , לילי זולוטריובגב'  
 ביה"ס האקדמי לאחיות ע"ש שיינברון 

  liliz@tlvmc.gov.il : דוא"ל 

 רציונל
  לרפואה  במחלקות  טיפול  לקבלת  הפונים  במספר  עלייה  ישנה,  עולמית   כלל  ממגמה  כחלק,  האחרונות   בשנים
  ייחודי   ידע  גוף  ולפיתוח   הדחופה  הרפואה  בתחום  ואחיות   רופאים  של  להתמקצעות  הביא  זה   מצב.  דחופה

. אחיות נדרשות הן לידע רב, והן למיומנויות קליניות ייחודיות לטובת  ואוניברסליים  מקובלים  טיפול  ופרוטוקולי 
 מתן טיפול במצבי בריאות אקוטיים בתחומים השונים.   

ההתנסות במחלקה לרפואה דחופה מאפשרת לסטודנט לבצע אומדנים מהירים ושיטתיים, ולתת טיפול ראשוני  
 חיים. הם מיידיים ולהיות שותף בהצלת במטרה לייצב את מצב המטופל, למנוע סיבוכי

 מטרת ההתנסות 
הסטודנט יעניק טיפול ראשוני למטופלים במצבים חריפים , ודחופים ובמצבי חירום באגפי המלר"ד השונים, וזאת  
תוך יישום ידע ומיומנויות סיעודיות נבחרות, ובדגש על מיומנויות תקשורת בינאישית, הדרכת מטופלים ושמירה  

 המטופל. על בטיחות 

 יעדי ההתנסות 
 הסטודנט: 

 .TRIAGE -יתנסה במיון מטופלים ע"פ שיטת ה .1
 יאמוד את מצב בריאותו של המטופל, ימקד ויזהה את הבעיה המרכזית.  .2
 ימנה בעיות קיימות ו/או צפויות הקשורות  במצבו של המטופל.  .3
 עדיפויות נכון. יגדיר את מטרות ההתערבות המיידית ויבצע טיפול ראשוני עפ"י סדר   .4
 יעקוב אחר מצבו הבריאותי של המטופל, יזהה שינויים ויפעל לייצוב מצבו.  .5
 ישתתף בתהליך שחרור/העברה של המטופל מהמלר"ד.  .6
 ישתמש במיומנויות תקשורת ייחודיות למטופל ומשפחתו המצויים במצבי דחק (אמפטיה, חמלה והקשבה).  .7
 ות.  ישתתף באיתור וטיפול בקורבנות אלימות/התעלל  .8
 ישתתף באיתור וטיפול במטופלים עם פגיעה/תלות בחומרים מתמכרים: לסמים ואלכוהול.  .9

mailto:Shirli.Bichacho@sheba.health.gov.il
mailto:liliz@tlvmc.gov.il
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 דרישות ההתנסות הקורס 
 במועד שייקבע ע"י בית הספר ביצוע מבדק ידע  •

 בכל ימי ההתנסות בהתאם לתכנית הלימודים  חובה נוכחות   •

 השגת מטרות ההתנסות   •

 70 - ציון עובר בהערכה מסכמת של ההתנסות הקלינית  •

 70 – ציון עובר סופי משוקלל של ההתנסות  •

 . ציון עובר בסעיפים של התנהגות ובטיחות בהערכה מסכמת •

 מבדק ידע 
 מהציון הסופי של ההתנסות הקלינית  18%המבדק מהווה  •

 מועד אחד בלבד המבדק יתקיים ב •

 למבדק אין פתיחת מחברות  •

 ראה נספח א') המבדק כולל את הנושאים: חשבון רוקחי, פרמקולוגיה ונהלים ( •

. סטודנט שניכשל או נעדר ממבדק ידע, ציונו בהתנסות הקלינית יחושב כאילו  70ציון עובר מבדק ידע הוא:   •
 במבדק הידע.  0השיג 

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

 מחלת הסטודנט ביום המבדק. התנאים:  •
o   אישור מחלה יימסר למזכירות החוג לסיעוד באוניברסיטה, לא יאוחר משלושה ימים לאחר מועד

 המבדק.  
o   אישור מחלה של פי  על  יינתן  ידע,  למבדק  מיוחד  מועד  לצורך אישור  באישור מחלה  הכרה 

 שלושה ימים ומעלה.   
o  .מילואים, בתנאים המקובלים באוניברסיטת תל אביב לעניין בחינות 
o ן משפחה, בתנאים המקובלים באוניברסיטת תל אביב לעניין בחינות. מוות של ב 
o   מיום שבועות  שלושה  בתוך  שהתקיים  הידע  ממבדק  נעדרה  הלידה  ועקב  שילדה  תלמידה 

 הלידה. 

 דרישות קדם 
 ) ובעזרה ראשונה. BLSקורס בסיסי בהחייאה ( •

 סיום הלימודים העיוניים והקליניים בחטיבת סיעוד המבוגר.  •

 הרכב הציון 
 רכב הציון של כל התנסות: ה

 הערכה מסכמת  82% •

 מבדק ידע.  18% •
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Trauma Life Support: Student course manual (10th ed.). American College of   
Surgeons. https://viaaerearcp.files.wordpress.com/2018/02/atls-2018.pdf 
 

• Comerford, K. (Ed. 42). (2022). Nursing Drug Handbook. Philadelphia, PA: Wolters. 

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000000916. Part 3: Adult 

Basic and Advanced Life Support 

• https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000000900?utm_campaign=s
ciencenews20-21&utm_source=science-news&utm_medium=phd-
link&utm_content=phd10-21-20 
https://professional.heart.org/en/science-news/2020-aha-arc-focused-update-for-first-aid 

 

 תקנות, חוזרים, מדדי איכות ותוכניות לאומיות של משרד הבריאות (לפי תחומי הלימוד):   •
 : ATLS-פי תורת ה -מבוא וגישה לפצוע טראומה על •

o ) הפנית מטופל לצילומי חזה ושלד    -   27/2011). חוזר המנהל הכללי  2011משרד הבריאות
יחידות   דחופה,  לרפואה  דחופה  במחלקות  לרפואה  ומרפאות  לסוגיו  נמרץ  טיפול  טראומה, 

 בקהילה. 

 מבוא לטראומה ועקרונות טריאז'  •

-  2022). התכנית הלאומית למדד איכות בבתי חולים בישראל: דו"ח לשנים 2022משרד הבריאות ( •
מדד    2013 קליני.   01-16-1-03-001מס'  טריאז'  לביצוע  ועד  למלר"ד  מהגעה    זמן 

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Quality_National_Prog.pdf 

 תגובה אלרגית חריפה הרעלות חומרים ותרופות:   •
o  ספו מעת לעת לליבת העיסוק המקצועי של  ריכוז הפעולות שנו " 197/2022חוזר מספר: מתוך

החלטה על מתן    -  1/2002). חוזר המנהל הכללי  2002משרד הבריאות (  ": האחות המוסמכת
המטופל.   בית  לרבות  חירום,  במצבי  אדרנלין 

https://www.health.gov.il/hozer/mk01_2002.pdf   

 פגיעת בעלי חיים וחיסון כלבת:  •
o   'ההנחיות למניעת הכלבת באדם.  -  02/2021חוזר ראש שירותי בריאות הציבור מס 

 :  Acute coronary syndromeכאבים בחזה ו  •
o   01-13-1התוכנית הלאומית למדד איכות בבתי חולים כלליים של משרד הבריאות, מס' מדד-

 .   STEMIדקות, מההגעה לבית חולים במטופל עם   90תוך  PCI, ביצוע 03-001

 מצבי חירום נשימתיים:  •
o   החלטה על מתן חמצן והפסקתו למטופל מבוגר באשפוז,    –  131/2017חוזר מנהל הסיעוד"

 זרימה נמוכה".  באמצעות מערכות 

https://viaaerearcp.files.wordpress.com/2018/02/atls-2018.pdf
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000000916
https://professional.heart.org/en/science-news/2020-aha-arc-focused-update-for-first-aid
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Quality_National_Prog.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk01_2002.pdf
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 שבץ מוחי חד ומצבים נוירולוגיים דחופים:  •
o   01-13-1התוכנית הלאומית למדד איכות בבתי חולים כלליים של משרד הבריאות, מס' מדד-

ראש בחולים עם אירוע חד    MRI/CT, זמן חציוני מהכניסה לבית חולים ועד לביצוע  03-002
 במוח. 

o 01-13-1לליים של משרד הבריאות, מס' מדד  התוכנית הלאומית למדד איכות בבתי חולים כ-
)  ו/או ביצוע צנתור מוחי לאחר שבץ מוח  IV rt-PA, מתן טיפול טרומבוליטי תוך ורידי ( 03-003

 איסכמי חד. 
o   ביצוע הערכה נוירולוגית באמצעות אומדן  "  2021/190מנהל הסיעוד  חוזרNIHSS    במטופל

 " לרפואה דחופה ובמחלקה הנוירולוגית  עם חשד או בעת אירוע מוחי במחלקה 
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 במלר"ד נדרשות מיומנויות המלצה לביצוע טופס 
 

  מחזור   שנה  : שם הסטודנט

      : תאריך התנסות 

 

 מיומנויות 
 ביצוע
 Vסמן 

 
המדריך   הערות 

 הקליני

     TRIAGE -מיון וסיווג מטופלים עפ"י עקרונות שיטת ה  1

   אומדן, זיהוי בעיות דחופות והגדרת אבחנות סיעודיות לפי מערכות  

   מצב הכרה   2

   נתיב אויר  3

   מערכת הנשימה  4

   מערכת עיכול  5

   מערכת קרדיווסקולרית וסטטוס המודינמי  6

   נוירולוגי מערכת העצבים וסטטוס  7

   אומדן כאב  8

   אומדן סימני אלימות/התעללות   9

   סיכון לנפילה  10

בפצוע   ATLSביצוע סקר ראשוני וסקר שניוני עפ"י עקרונות   11
 טראומה 

  

   ביצוע ופענוח אק"ג   12

חיבור למוניטור ופיענוח סימנים חיוניים בהקשר הקליני של   13
 מצב המטופל,  

  

 /מכונה. STICK - בדיקת שתן ב 14
 US rest – אומדן שארית שתן 

  

לבדיקת   15 לרבות   , דם  ושאיבת  פריפרי  לווריד  עירוי  החדרת 
 גזים בדם 

  

וייעוץ    16 דימות  (מעבדה,  עזר  בדיקות  תוצאות  אחר  מעקב 
 מקצועי)  פענוח וזיהוי חריגים 
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 השתתפות וביצוע פעולות כחלק מתוכנית הטיפול: 

 ביצוע
 Vסמן 

 המדריך הקליני  הערות 

   מתן תרופות באינהלציה  1

   מתן חמצן באמצעי התואם את מצבו הקליני של המטופל  2

   קטטר לשלפוחית שתןהחדרת   3

   החדרת זונדה לקיבה   4

ונוזלים עפ"י הוראה רפואית    IV, IM, SC, PO)מתן תרופות (  5
 כתובה וחתומה.     

  

 סיוע בביצוע פעולות כירורגיות :  6
 תפירה, הדבקה, פתיחת אבצס וכד' 

  

   סיוע בפעולות החייאה /הנשמה 7

 – טיפול ראשוני בפצעים ובשברים  8
 חבישת פצעים, סיוע בביצוע קיבוע, גבס, מתלה, צווארון 

  

   סיוע בטיפול ראשוני בכוויות  9

   סיוע בטיפול ראשוני במטופל עם הרעלה   10

   סיוע בטיפול ראשוני בנפגעי אלימות עפ"י הנהלים המקובלים 11

   עברה/ שחרור מטופל:     

מהמלר"ד   12 מטופל  בהעברת  אשפוז/  השתתפות  למחלקות 
 מכונים/ מרפאות/ מרכז רפואי אחר עפ"י הנהלים המקובלים

  

   שחרור מטופל ממלר"ד עפ"י הנהלים המקובלים   13

 
    שם המדריך הקליני: 

 חתימת המדריך: 
 

 תאריך חתימה: 
 

 תאריך חתימה:   חתימת הסטודנט: 
 

 תאריך חתימה:   חתימת ראש החטיבה: 
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רפואה דחופה  בטרום התנסות קלינית הנחיות למבדק ידע  - נספח א' 
 טראומהו

 :המבדק  מבנה

 שאלות  מס הנושא 
 6 רוקחי  חשבון

 8 פרמקולוגיה 

 6 נהלים 

 נהלים ופעולות סיעוד: 
ריכוז הפעולות שנוספו מעת לעת לליבת העיסוק המקצועי של האחות    –  187/2021חוזר מנהל הסיעוד מס'   •

 בדגש על:   -המוסמכת

 דפיברילציה באמצעות מכשיר חצי אוטומטי  •

 כימי, חומרי לחימה כימיים  -הזרקה ישירה של תרופות לוריד באירוע ביולוגי  •

 הפניית מטופל לצילומי חזה ושלד  •

 החלטה על הזרקת גלוקגון לחולה סוכרת בהיפוגליקמיה חמורה ומסכנת חיים  •

 חירום החלטה על מתן אדרנלין במצבי  •

 החלטה על מתן חמצן והפסקתו למטופל מבוגר באשפוז באמצעות מערכות זרימה נמוכה. •

 )CPRריענון ידע בנושא החייאה (  -  60/2005חוזר מנהל הסיעוד  •

 טריאז'" -"מיון ראשוני במחלקות לרפואה דחופה –  2/2015חוזר מנהל רפואה  •

מוח ללא חומר ניגוד במבוגרים    CTדיקת  החלטה על הפניית מטופל לב  –  160/2019חוזר מנהל הסיעוד   •
 עם חבלת ראש או בחשד לאירוח מוחי. 

 קלינית  פרמקולוגיה 
 שם גנרי/ מסחרי  •

 מנגנון פעולה  •

 אינדיקציות לשימוש  •

 התוויות נגד למתן התרופה ומתן זהיר של התרופה  •

 אומדנים רלוונטיים לפני ואחרי מתן תרופה •

 תופעות לוואי שכיחות  •

 ית הדרכה סיעודית רלוונט •
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 רשימת תרופות 
 תרופות בתחום קרדיאלי  .1

 

• Adenosine 

• Adrenaline 

• Norepinephrine (noradrenaline) 

• Acetylsalicylic acid (Aspirin) 

• Atropine 

• Dopamine 

• Dobutamine 

• Lidocaine hydrochloride 

• Furosemide (Fusid) 

• Heparin 

• Verapamil (Ikacor) 

• Isosorbide dinitrate (Isoket) 

• Amiodarone (Procor) 

• Metoprolol (Lopresor) 
 נוגדי כאב/ הרגעה תרופות  .2

• Diazepam (Valium) 

• Midazolam (Dormicum) 

• Oxazepam (Vaben) 

• Morphine Sulfate (Morphine) 

• Fentanyl 

• Tramadol Hydrochloride (Tramal) 

• Ketamine 

• Diclofenac (Voltaren) 

• Paracetamol (Acamol) 

• Ibuprofen 
 נשימתי תרופות בתחום  .3

• Salbutamol/Albuterol (Ventolin) 

• Ipratropium bromide (Aerovent) 

• Hydrocortisone 

• Methylprednisolone (solu-medrol) 
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 מרוכזים  אלקטרוליטים .4

• Calcium gluconate  

• Magnesium Sulfate 

• Sodium bicarbonate 

• Potassium chloride (KCL)  
 שונות / אחר .5

• Metoclopramide HCL (Pramin) 

• Tetanus toxoid 

 

 אנטיביוטיקה  .6

• Ceftriaxone (Rocephin) 

• Metronidazole (Flagyl) 

• Vancomycin  

 ספרות מחייבת בנושא פרמקולוגיה 
• Ed.). Philadelphia, PA: Wolters  ndComerford, K. (2022) Nursing Drug Handbook (42

Kluwer 

 www/health.gov.ilתקנות ונהלים של מנהל הסיעוד הרלוונטיים  •

 
 חשבון רוקחי  

 התרגילים השונים לחזור על  •

 משנה א'. פרמקולוגיה ניתן להשתמש בספר לימוד  •
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  -סיעוד במצבי חירום ומצבי אסון וסיעוד במצבים דחופים וטראומה
 תשפ"ג

 ש"ס 3.5

 שנה ב' סמסטר ב' (יום ושעה בהתאם לתכנית הלימודים בבתי הספר)  מועד הקורס: 
   בן רוזנבליט  מתאם: 

 RN, MPH-בן רוזנבליט מתאמים: 
 ביה"ס האקדמי לסיעוד, שיינברון 

 benr@tlvmc.gov.il : דוא"ל 

 ,RN,SNP - ווסיהון- אפרת יאלו 
MHA 

 ביה"ס האקדמי לסיעוד, זיוה טל

 Efrat.yallew@sheba.health.gov.il 

מרכזות  
 הקורס: 

 , שירלי ביצ'צ'וגב' 
ביה"ס האקדמי לאחיות ע"ש זיוה  

 טל

 Shirli.Bichacho@sheba.health.gov.il : דוא"ל 

   , לילי זולוטריובגב'  
ביה"ס האקדמי לאחיות ע"ש  

 שיינברון 

  liliz@tlvmc.gov.il : דוא"ל 

   בתאום מראש  שעות קבלה: 

 רציונל
אחיות ואחים באשפוז ובקהילה נדרשים לידע ומיומנויות ייחודיות בכדי לתת מענה הולם ומקצועי במצבים דחופים  

העיקרית של  נפגעים קונבנציונלי ובלתי קונבנציונלי ובאסונות טבע. המטרה  -וטראומה בזמן שגרה, באירוע רב 
בנפגעים   טיפוליים,  ופרוטוקולים  תורות  פותחו  כך  לצורך  נכות.  ומניעת  חיים  הצלת  היא  אלו  במצבים  טיפול 

 במצבים הקליניים השונים. 
הלמידה   וטראומה.  דחופים  חיים במצבים  ומציל  ראשוני  טיפול  במתן  ומיומנויות,  ידע  בהקניית  יעסוק  הקורס 

 ) ATLS )Advanced Trauma Life Support -הבודד, על פי תורת ה  תתמקד בתפקיד האחות בטיפול בפצוע
נפגעים (אר"ן), באירוע טוקסיקולוגי המוני (אט"ה) ובמצבי האסון השונים. כמו כן, תכני הקורס יכללו  -באירוע רב

 בטיפול על פי שיטות הטריאז' השונות.   פיתוח מיומנות לחשיבה קריטית וקביעת קדימויות 

 מטרות הקורס 
 שיר את הסטודנט: להכ

 לתת טיפול ראשוני להצלת חיים ומניעת נכות במצבי חירום ובפצועי טראומה   •

 לפתח מיומנות לחשיבה קריטית במצבים דחופים ובחירום  •

 להקנות ידע ומיומנויות של אומדן וקביעת קדימויות טיפול על פי עקרונות הטריאז'  •

 ובמצבי אסון להכיר את המערך הטיפולי במצבי חירום בשגרה, באר"ן  •

 נפגעים (אר"ן) ובמצבי אסון -לסייע בטיפול בנפגעים ומשפחותיהם באירוע רב •
 

 

 

mailto:Shirli.Bichacho@sheba.health.gov.il
mailto:liliz@tlvmc.gov.il
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 שיטות הוראה 
 הרצאות  •

 סימולציות   •

 תיאור תרחישים מתגלגלים ודיון בהם,   -הצגה וניתוח מקרים   •

 לימוד עצמי   •

 דרישות הקורס: 
 הלימודים, כולל היעדרויות מסיבות מוצדקות. הנוכחות חובה בכל השיעורים בהתאם לתקנון תכנית  •

 ההשתתפות בשיעורים היא תנאי לגשת לבחינה בקורס.  •

 השתתפות פעילה בתרגול ובדיון.  •

 דרישות קדם  
 ) BLSקורס עזרה ראשונה והחייאה בסיסית ( •

 סיום הלימודים העיוניים והקליניים בחטיבת סיעוד המבוגר.   •

 ציון
 . 60 – בחינה מסכמת בכתב. ציון עובר 
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 נושאי הקורס

שעות הוראה   תכנים נושא 
 אקדמיות 

עקרונות  
 הטריאז' 

 

 עקרונות הטריאז' כשיטה לקביעת סדר קדימויות בטיפול  •
 CTASשיטת הטריאז' הקנדית  •
 ESIשיטת הטריאז' האמריקאית   •
 האתגרים בעבודת האחות בסביבה מאתגרת של רפואה דחופה •

2 

 סיעוד במצבי טראומה 
 ATLS-עקרונות תורת ה • מבוא לטראומה 

 מנגנוני פגיעה  •
 "שעת הזהב"  •
 מודל גלי התמותה  •
 הגישה לנפגע טראומה במלר"ד  •
 סבב ראשוני  •
 סבב שניוני  •
 עבודת צוות טראומה •

4 
 

 : A- שלב ה 
ניהול נתיב  

 האוויר 

 2 אומדן, טיפול וניהול נתיב אוויר •

 
 
 
 
 

 : B-שלב ה 
פגיעות  - נשימה

 חזה 
 

 אומדן נשימה ובית חזה •
 זיהוי וטיפול בפגיעות חזה חודרות וקהות:  •
 פגיעות מסכנות חיים שמחייבות אבחון בסקר הראשוני:  •

• Tension pneumothorax 
• Massive hemothorax 
• Open pneumothorax 
• Tracheal/ Bronchial Tree Injuries 
• Cardiac tamponade 

 פגיעות מסכנות חיים נוספות (סקר שניוני):  •
• Simple Pneumothorax 
•  Flail chest 
• Pulmonary contusion 
• Blunt cardiac injury  
• Traumatic aortic disruption  
• Traumatic diaphragmatic injury 
• Blunt esophageal rupture 

 
 
 
 
 
 

4 

 : C-שלב ה 
 פגיעות בטן 

 מערכת השתן 

 אומדן, שיטות אבחון וטיפול ב:  •
 חבלות בטן קהות וחדות  •
 גניטלית- פגיעות במערכת האורו •

 
 

4 
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פגיעות שרירים  
 ושלד 

 

 פגיעות אגן ושלד, תסמונת המדור  •
 פגיעות מעיכה  •
   המורגי, קרדיוגניזיהוי וטיפול במצבי הלם:  •

 
 : D-שלב ה 

חבלות ראש  
 ועמוד שדרה 

 אומדן נוירולוגי: מצב הכרה, אישונים, אומדן תחושתי ומוטורי  •
 זיהוי וטיפול במצבים מסכני חיים:  •

גולגולתי, בצקת מוחית,  - פגיעות ראש: עלייה בלחץ התוך •
מוח   זעזוע  הגולגולת,  בבסיס  שבר  בגולגולת,  שברים 

 ולתיים  גולג-ודימומים תוך 
 פגיעות עמוד שדרה ועמוד שדרה  צווארי  •
 זיהוי וטיפול בהלם נוירולוגי ושוק ספינלי  •

 
 
 

4 

 
 כוויות  

חשמל   • כימיות,  ובמבוגרים:  בילדים  כוויות  בסוגי  וטיפול  זיהוי 
 וכוויות תרמיות 

 שאיפת עשן  •
 , טיפול בתא לחץCOהרעלת גזים,  •
 פגיעות הדף  •

2 

 
טראומה  

באוכלוסיות  
 מיוחדות 

 דגשים מיוחדים בטיפול ב:  •
 נשים הרות  •
 ילדים  •
 קשישים  •

 
2 

 סיעוד במצבים דחופים שלא על רקע טראומה 
 
 
 
 
 
 

הרעלות  
 ופגיעות סביבה 

 הרעלות:  •
 תגובה אנפילקטית  •
 בוטוליזם  – מזון  •
 חומרים קורוזיביים (חומצה/בסיס)  •
בנזודיאזפינים,   • אופיאטים,  אקמול,  תרופות:  הרעלת 

 ברביטורטים 
 שימוש לרעה בתרופות, סמים ואלכוהול  •
 Delirium tremensהרעלת אלכוהול חריפה:  •
 הגישה למטופל במלר"ד עם נטילת יתר של תרופות  •

 
2 
 
 
 

 

 פגיעות בעלי חיים:  •
 נשיכות אדם, כלב, חתול  •
  דבורה, דבור,  -חרקים   •
 נחש, עקרב, עכביש  – זוחלים  •
 מחלת הכלבת  •

2 

 ואקלים: פגיעות סביבה  •
 פגיעות חום, פגיעות קור   •
קומפרסיה   • דה  מחלת  צלילה,  פגיעות  (חומר  טביעה, 

 להעשרה) 

2 

מצבי חירום  
 קרדיווסקולריים 

  Acute coronary syndrome-כאבים בחזה אבחנה מבדלת  ו •
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 • AHF   ) (Acute heart failure  ריאות לבצקת  טיפולית  וגישה 
 סוערת 

  cardiac arrhythmias  –גישה להפרעות קצב מהירות ואיטיות   •
 והטיפול המתקדם בדום לב 

 
4 

מצבי חירום  
 נוירולוגיים  

 אבחון וגישה טיפולית לשבץ מוחי חד  •
 אבחנה מבדלת וגישה טיפולית   –מחלה פרכוסית  •

1 

מצבי חירום  
 במערכת העיכול 

 אבחנה מבדלת  – כאב בטן  •
 פריטוניטיס  -גישה לבטן חריפה   •
מדרכי   • ודימום  מעי  חסימות  שכיחים:  כירורגיים  חירום  מצבי 

 העיכול 

2 

מצבי חירום  
 נשימתיים 

 אבחנה מבדלת  –קוצר נשימה  •
 מצבים שכיחים הגורמים לאי ספיקה נשימתית:  •
 ואסטמה COPDהחמרה אקוטית במטופל הסובל מ  •
 עקרונות מתן חמצן ואינהלציה  •
• NIPPV 
 Acid base balance – שימוש קליני בגזים בדם  •

3 

מצבי חירום  
מטבוליים  

 ואנדוקריניים 

 ספסיס והלם ספטי  •
  DKA and HHNSהיפוגליקמיה,  •

2 

פעולות סיעוד  
לאחות מוסמכת  
 ברפואה דחופה 

 לימוד עצמי   על פי רשימת נהלים ופעולות סיעוד   •

 42  סה"כ 
 

 ספרות חובה 
 

• Ignatavicius, D. D., Workman, M. L., & Rebar, C. R. (2020). Medical-surgical nursing:   

Concepts for interprofessional collaborative care (N. M. Heimgartner, Ed.; 10th  ed.). 

Elsevier. 

• American College of Surgeons, Committee on Trauma (2018). ATLS- Advanced   
Trauma Life Support: Student course manual (10th ed.). American College of   
Surgeons. https://viaaerearcp.files.wordpress.com/2018/02/atls-2018.pdf 
 

• Comerford, K. (Ed. 42) (2022). Nursing Drug Handbook. Philadelphia, PA: Wolters. 

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000000916. Part 3: Adult 

Basic and Advanced Life Support 

• https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000000900?utm_campaign=s
ciencenews20-21&utm_source=science-news&utm_medium=phd-
link&utm_content=phd10-21-20 

https://viaaerearcp.files.wordpress.com/2018/02/atls-2018.pdf
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000000916
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• https://professional.heart.org/en/science-news/2020-aha-arc-focused-update-for-
first-aid 

• Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2022). Brunner & Sudddarth's textbook of medical- 
surgical-nursing (15th ed.). Wolters Kluwer: 

• Pages 2187-2185 טריאז'             

• Pages 2210-2202         הרעלות 

• Pages 2200-2199       טביעה וצלילה (חומר להעשרה (  

• Pages 634-665            מצבי אי ספיקה נשימתית 

 מצבי חירום קרדיו -וסקולריים:                                     •

• Pages 811-794           אי ספיקת לב חדה וסיבוכיה 

• Pages 748-732          ACS איסכמיה קרדיאלית חריפה           

• Pages 722-696    הפרעות קצב        

 מצבי חירו ם נשימתיים:                                     •

• Pages 490-483           אי ספיקה נשימתית חדה, הערכה ראשונית ואבחנה מבדלת 

• Pages 561-556             אי ספיקה נשימתית חדה ושיטות הנשמה  

• Pages 617-603            והדרכים השונות למתן חמצן COPD החמרת 

• Pages 643-632           החמרה אקוטית של אסתמה 

 

 תקנות, חוזרים, מדדי איכות ותוכניות לאומיות של משרד הבריאות (לפי תחומי הלימוד):   •
 : ATLS-פי תורת ה -מבוא וגישה לפצוע טראומה על •

o ) הפנית מטופל לצילומי חזה ושלד    -   27/2011). חוזר המנהל הכללי  2011משרד הבריאות
לרפואה   דחופה  במחלקות  לרפואה  ומרפאות  לסוגיו  נמרץ  טיפול  טראומה,  יחידות  דחופה, 

 בקהילה. 

 מבוא לטראומה ועקרונות טריאז'  •
o ) התכנית הלאומית למדד איכות בבתי חולים בישראל: דו"ח לשנים  2022משרד הבריאות .(

מדד    2013-  2022 קליני.   01-16-1-03-001מס'  טריאז'  לביצוע  ועד  למלר"ד  מהגעה    זמן 
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Quality_National_Prog.pdf 

 שעות:  48פניות חוזרות למלר"ד תוך  •
o 01-16-1לליים של משרד הבריאות, מס' מדד  התוכנית הלאומית למדד איכות בבתי חולים כ-

 . שעות  48פניות חוזרות למלר"ד תוך  03-002

 תגובה אלרגית חריפה הרעלות חומרים ותרופות:   •
o  ריכוז הפעולות שנוספו מעת לעת לליבת העיסוק המקצועי של  " 197/2022חוזר מספר: מתוך

החלטה על מתן    -  1/2002). חוזר המנהל הכללי  2002משרד הבריאות (  ": האחות המוסמכת
המטופל.   בית  לרבות  חירום,  במצבי  אדרנלין 

https://www.health.gov.il/hozer/mk01_2002.pdf   
o   'מניעת הדבקה בדלקת נגיפית מסוג  6/15חוזר שירות בריאות הציבור מס :B    ו-  C    לאחר

 לדם ו/או לנוזלי גוף אחרים. חשיפה  

https://professional.heart.org/en/science-news/2020-aha-arc-focused-update-for-first-aid
https://professional.heart.org/en/science-news/2020-aha-arc-focused-update-for-first-aid
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Quality_National_Prog.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk01_2002.pdf
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 פגיעת בעלי חיים וחיסון כלבת:  •
o   'ההנחיות למניעת הכלבת באדם.  -  02/2021חוזר ראש שירותי בריאות הציבור מס 

 :  Acute coronary syndromeכאבים בחזה ו  •
o 01-13-1מס' מדד    נית הלאומית למדד איכות בבתי חולים כלליים של משרד הבריאות,  התוכ-

 .   STEMIדקות, מההגעה לבית חולים במטופל עם   90תוך  PCI, ביצוע 03-001

o  :ריכוז הפעולות שנוספו מעת לעת לליבת העיסוק המקצועי של   197/2022מתוך חוזר מספר"
) הבריאות  משרד  המוסמכת":  הכללי  )2001האחות  המנהל  חוזר  מנהל  13/2001.  חוזר   ;

אוטומטי.    -   43/2001הסיעוד   חצי  מכשיר  באמצעות  דפיברילציה 
https://www.health.gov.il/hozer/ND43_01.pdf 

 מצבי חירום נשימתיים:  •
o   החלטה על מתן חמצן והפסקתו למטופל מבוגר באשפוז,    –  131/2017חוזר מנהל הסיעוד"

 באמצעות מערכות זרימה נמוכה". 

 מצבי חירום מטבוליים ואנדוקריניים:  •
o  :ריכוז הפעולות שנוספו מעת לעת לליבת העיסוק המקצועי של   197/2022מתוך חוזר מספר"

על הזרקת    "   –   2017/121מנהל הסיעוד  חוזר    האחות המוסמכת":  לחולה  החלטה  גלוקגון 

 " בהיפוגליקמיה חמורה ומסכנת חיים  סוכרת

 שבץ מוחי חד ומצבים נוירולוגיים דחופים:  •
o   ,01-13-1מס' מדד  התוכנית הלאומית למדד איכות בבתי חולים כלליים של משרד הבריאות-

ראש בחולים עם אירוע חד    MRI/CT, זמן חציוני מהכניסה לבית חולים ועד לביצוע  03-002

 במוח. 

o 01-13-1מס' מדד  וכנית הלאומית למדד איכות בבתי חולים כלליים של משרד הבריאות,  הת-

)  ו/או ביצוע צנתור מוחי לאחר שבץ מוח  IV rt-PA, מתן טיפול טרומבוליטי תוך ורידי ( 03-003

 איסכמי חד. 

o   ביצוע הערכה נוירולוגית באמצעות אומדן  "  2021/190מנהל הסיעוד  חוזרNIHSS    במטופל
 " לרפואה דחופה ובמחלקה הנוירולוגית  או בעת אירוע מוחי במחלקה  עם חשד 

 מומלצת  ספרות
• Davidson, M., London, M. L., & Ladewig, Wieland, P. A. (2020). Olds' maternal-  

newborn nursing & women's health across the lifespan (11th ed.). Pearson. pp.     401-
403. 

• Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2022). Brunner & Sudddarth's textbook of medical-   
surgical-nursing (15th ed.). Wolters Kluwer.   

• Hockenberry, M. J., Wilson, D., & Rodgers, C. (Eds.). (2019). Wong's nursing care   
of infants and children (11th ed.). Elsevier. pp. 1543-1547.  
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 סיעוד בשעת חירום ומצבי אסון   -  מרוכז לימודיום 
     08:00-16:00משעה   10.05.23  –יום הלימוד יתקיים באוניברסיטה בתאריך ה 

 יכלול הרצאות פרונטליות וניתוחי אירועים ומקרים ו

 רציונל  
ידע בסיסי בתחום מתארי החירום השונים אליהם ערוכה ונערכת מדינת ישראל. הקורס מציג את עקרונות    הקניית

המענה במערכת הבריאות לטיפול בנפגעים, במסגרת של בתי החולים ובקהילה, וזאת תוך מתן דגשים ייחודיים  
 לתפקיד האחות וסמכויותיה המשתנות במתארי החירום השונים.  

 מטרות 
 הסטודנט יכיר את :   הלימוד  יום בסיום  

 מתארי החירום והאיומים האפשריים על מדינת ישראל (תרחישי ייחוס)  •

 מבנה מערכת הבריאות  בשגרה ובחירום  •

 גופי החירום השונים והממשק ביניהם באירועי חירום ואסון  •

 עקרונות העבודה של הצוותים הרפואיים במצבי חירום ואסון  •

 ואסון  הסמכויות של אחות במצבי חירום  •

 דרישות 
 נוכחות חובה  •

 קריאת ספרות חובה  •

 השתתפות פעילה   •

 דרישות קדם 
 ) BLSקורס עזרה ראשונה והחייאה בסיסית ( •

 סיום הלימודים העיוניים והקליניים בחטיבת סיעוד המבוגר.  •

 הערכת הקורס 
 ).  60(ציון עובר   100%בחינה מסכמת בכתב 

 מת של קורס סיעוד במצבי חירום וטראומה. השאלות בנושאים הנ"ל יופיע כחלק מהבחינה המסכ ∗
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 תכני הקורס 

 תכנים נושא: 
שעות  
הוראה  

 אקדמיות: 

 מבוא לשעת חירום 
מערכת הבריאות בחירום: גופים מרכזיים (מד"א, כב"א, פקע"ר וכו')   •

 והממשק ביניהם 
 All Hazard Approachעקרונות מענה כלליים וגישת ה   •

2 

אירוע רב נפגעים  
 קונבנציונלי 

היערכות מערכת הבריאות לאירוע רב נפגעים (אר"ן), בדגש על  
 2 המלר"ד והצוות הסיעודי: אתרים ותפקידים 

אירוע רב נפגעים  
 לא קונבנציונלי 

 היערכות מערכת הבריאות למתארים בלתי קונבנציונליים: 
 (חל"ך, אט"ה, קרינה, אבח"ר)

2 

תרחישי ייחוס  
 שכיחים 

ספציפית של מערכת  הבריאות לתרחישי ייחוס שכיחים:  היערכות 
 1 רעידת אדמה, איום צבאי ואיום על העורף 

סמכויות האחות  
 בחירום 

למידה   הסמכויות הייחודיות של האחות במתארי החירום השונים 
 עצמית 

 סה"כ 
 

7 

 ביבליוגרפיה 

 ספרות חובה 
• Ignatavicius, D.D., Workman, M.L. & Rebar, C.R. (2020). Medical-Surgical Nursing: 

oncepts for interprofessional collaborative care (10th ed.), St. Louis, MI; Elsevier 

• American College of Surgeons, Committee on Trauma (2018). ATLS- Advanced 
Trauma Life Support: Student course manual (10th ed.). American College of 
Surgeons. https://viaaerearcp.files.wordpress.com/2018/02/atls-2018.pdf 
 
 

 : חירום לשעת  האגף נהלי •

 2011התמודדות עם אירוע ביולוגי חריג,  •

 2016קרונות הטיפול הרפואי בעת רעידת אדמה, ע •

 2015נוהל אירוע רב נפגעים ילדים,  •

 2020, נוהל הפעלת מרכז רפואי בחירום (מצב הסלמה / מלחמה)  •

 2006היערכות לאירוע רדיולוגי,  •

 2011התמודדות עם אירוע ביולוגי חריג,  •

 2019המענה לאירוע טוקסיקולוגי,   •

 2016, קונבנציונאליתורת אירוע רב נפגעים (אר"ן)   •

 2013בבתי החולים,   הנחיות לטיפול בנפגעי חל"ך •
 
 

https://viaaerearcp.files.wordpress.com/2018/02/atls-2018.pdf
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 ספרות מומלצת 
• Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2022). Brunner & Sudddarth's textbook of medical-     

surgical-nursing (15th ed.). Wolters Kluwer.  
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 תשפ"ג  -קליני -סיעוד האישה
 ש"ס  7 : התנסות קלינית

 ב'  סמסטר,  שנה ב'  מועד הקורס: 
   חגית נופר  מתאמת: 

 RN,CNM, MA -  אסנת אלדור  ראשי חטיבה: 
 ינברון יביה"ס האקדמי לסיעוד ש 

 Osnateld@tlvmc.gov.il : דוא"ל 

 RN,CNM, MA -  חגית נופר 
 שיבא ביה"ס האקדמי לסיעוד 

 hagit.nuphar@sheba.health.gov.il : דוא"ל 

    
    

רכזות בתי  
 ספר:  

 , שירלי ביצ'צ'וגב' 
ביה"ס האקדמי לאחיות ע"ש זיוה  

 טל

 Shirli.Bichacho@sheba.health.gov.il : דוא"ל 

   , לילי זולוטריובגב'  
ביה"ס האקדמי לאחיות ע"ש  

 שיינברון 

  liliz@tlvmc.gov.il : דוא"ל 

   בתאום מראש  שעות קבלה: 

 רציונל
בסיעוד האישה תעסוק באספקטים הביו וחולי  -פסיכו -ההתנסות הקלינית  בריאות  סוציאליים הקשורים למצבי 

  בקרב נשים. 
 . רלוונטיים במהלך ההתנסות הסטודנטים ירכשו מיומנויות טיפול בהתבסס על עקרונות, סטנדרטים ונהלים 

 מטרות ההתנסות 
הסטודנט יעניק טיפול כוללני לאישה ומשפחתה על רצף החיים בתחומים: הריון, לידה, משכב לידה ובעיות   •

 שכיחות במערכת הרבייה. 

 ובקהילה.  ההתנסות תתבצע ביחידות נבחרות באשפוז  •

 תמהיל היחידות ייקבע בכל בית ספר על פי השדות הקליניים הקיימים.  •

 ההתנסות   יעדי
הסטודנט יבצע את המיומנויות הבאות במצבים פיזיולוגיים ופתולוגיים על פי התהליך הסיעודי על רצף רמות  

 :המנע

 שיטות הוראה 
 ומטלת ההתנסות נית  יהתנסות קל  •

 סימולציות  •

 דיונים קליניים   •

 משחקי למידה  •

mailto:Osnateld@tlvmc.gov.il
mailto:hagit.nuphar@sheba.health.gov.il
mailto:Shirli.Bichacho@sheba.health.gov.il
mailto:liliz@tlvmc.gov.il
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 דרישות ההתנסות
 להפגין אחריות לקידום צרכיו הלימודיים  •

 הלימודים.   להשיג את מטרות ההתנסות תוך מילוי מכסת השעות הנדרשות כמתחייב מתכנית  •

 בתאום עם המדריכה.  מטלת ההתנסות לבצע את  •

 דרישות קדם  
 ציון עובר בקורס סיעוד האישה עיוני 

 הקורסים של שנה א' (סמסטר א+ב+קיץ)  ציון עובר בכל 

                   הרכב הציון 
   18% -  מבדק ידע  •

 15% - מטלה  •

 67%  -  התנסות הקלינית ה הערכת •

 מבדק ידע 
 הידע יתקיים לפני הכניסה להתנסות הקלינית.   מבדק  •

 המבדק יערך בבתי הספר לסיעוד בהתאם למועד ההתנסות של הסטודנטים בתחום.  •

 מהציון הסופי של ההתנסות הקלינית.  18%מהווה מבדק ידע  •

 למבדק ידע מועד אחד בלבד.  ,  70 -במבדק ידע  ציון עובר  •

 במבדק הידע.   0סטודנט שנכשל או נעדר ממבדק ידע, ציונו בהתנסות הקלינית יחושב כאילו השיג  •

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

 סטודנט ביום המבדק . התנאים: מחלת ה •
o   יימסר לראש החטיבה בביה"ס ימים לאחר מועד    אישור מחלה  יאוחר משלושה  לסיעוד לא 

  המבדק.
o  הכרה בתעודת מחלה לאישור מועד מיוחד למבדק ידע יינתן על פי אישור מחלה של שלושה  

  מעלה. ו  ימים

 לעניין בחינות. מילואים , בתנאים המקובלים באוניברסיטת תל אביב   •

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

 שילדה ועקב הלידה נעדרה ממבדק הידע שהתקיים בתוך שלושה שבועות מיום הלידה.  סטודנטית  •
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 מפרט מבדק ידע להתנסות בסיעוד האישה 
 תחומים:  4בסיעוד האישה.  המבדק יכלול   המבדק מיועד לבחון ידע בסיסי לקראת ההתנסות הקלינית 

 חשבון רוקחי  .1
 ופעולות סיעוד  נהלים .2

איתור וטיפול בנשים נפגעות אלימות במשפחה  , משרד הבריאות,    23/2003המנהל הכללי מס'    חוזר •
 . ע"י מטפלים במסגרות הבריאות באשפוז ובקהילה

https://www.health.gov.il/hozer/mk23_2003.pdf 

 ם. נוהל  זיהוי ושיוך ילודי ,, משרד הבריאות 4/2011מס' מנהל הרפואה חוזר  •
https://www.health.gov.il/hozer/mr04_2011.pdf 

נוהל לאיתור נשים בסיכון לדיכאון בהיריון  ,  , משרד הבריאות 3/2014מס'  שירותי בריאות הציבור    חוזר •
 ולאחר לידה.  

https://www.health.gov.il/hozer/bz03_2014.pdf 
בתחנות    , נוהל לטיפול באישה הרהמשרד הבריאות  ,  24/2014שירותי בריאות הציבור מס'    חוזר •

 טיפת חלב. 
https://www.health.gov.il/hozer/bz24_2014.pdf 

מס'   • הסיעוד  מנהל  לליבת    197/2022חוזר  לעת  מעת  שנוספו  הפעולות  ריכוז  הבריאות.  , משרד 
ויטמין    Anti D( חיסון מתן    העיסוק המקצועי  רופא, החלטה על מתן  מונע    Kללא הוראת  וטיפול 

לזיהומי עיניים בילודים, שאיבת מי שפיר במהלך דיקור מי שפיר כפעולת סיוע לרופא, פעולה חריגה  
 :הוצאת קטטר אפידוראלי) 

https://www.gov.il/he/departments/policies/nd197-2022 
  עיניים  לזיהומי  מונע   וטיפול   K  ויטמין  זריקת  מתן .  הבריאות  משרד,    7/03'  מס  הכללי  המנהל   חוזר •

 . לילודים
https://www.health.gov.il/hozer/mk07_2003.pdf 

,  שפיר מי  בדיקת במהלך   שפיר מי  שאיבת.  הבריאות  משרד , 123/17' מס  הסיעוד מנהל  חוזר •
 לרופא  סיוע  כפעולת 

https://www.health.gov.il/hozer/ND123_2017.pdf 

" לנשים  D, תדריך למתן חיסון  "אנטי    2001, משרד הבריאות  שירותי בריאות הציבורתדריך של   •
בריאות    שלילי   RHבהריון עם   שירותי  נוהלי עבודה, משרד הבריאות,  לטיפול באישה הרה,  נוהל 

 הציבור. 
https://hy.health.gov.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/9-01.pdf 

 פרמקולוגיה  .3

• Anti D 

• Meperidine (Pethidine, Dolestine) 

• Oxytocin (Pitocin) 

• MgSO4 (Magnesium Sulfate) 

• Betamethasone  (Celestone) 

• Nifedipine (Pressolat) 

https://www.health.gov.il/hozer/mk23_2003.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mr04_2011.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/bz03_2014.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/bz24_2014.pdf
https://www.gov.il/he/departments/policies/nd197-2022
https://www.health.gov.il/hozer/mk07_2003.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND123_2017.pdf
https://hy.health.gov.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/9-01.pdf


 החוג לסיעוד 
 להסבת אקדמאים  התכנית

 אוניברסיטת תל אביב 
 הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר

 0162.7320מס' קורס:  ביה"ס למקצועות הבריאות
 

 68 
 
 

• Vitamin K  

• Indomethacin (Indomed) 

• Folic Acid  

• Misoprostol (Cytotec) 

• Prostaglandin E2 (Prostin E2) 

•  Methylergonovine Maleate (Methergine) 

• Terbutaline  

• Progesterone 
 ידע קליני בנושאים הבאים:  .4

 פיזיולוגיה ופתולוגיה  –לידה  •

 משכב לידה  •

 סוכרת בהריון  •

 רעלת הריון  •

 ניטור עוברי  •

 הילוד הבריא  •

 הנקה •

• Comerford, K. C. (Ed.). (2020). Nursing Drug Handbook (40th ed.). Wolters 
Kluwer. 

• Davidson, M., London, M., & Ladewig,  P. (2020). Olds' maternal-newborn 
nursing and women's health across the lifespan.( 11th ed.). Pearson.   

       
. 
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 מטלת חובה בהתנסות בסיעוד האישה

 ציון אחוז  קריטריון 

 סוציאלי    -פסיכו   -הצגת המטופלת:  איסוף נתונים ביו  •
רקע    תהצג • סוציודמוגרפיים),  פרטים  (כולל  הרלוונטיים  המטופלת  פרטי 

האישה   של  נוכחי  אשפוז  ופרטי  ההריון  מהלך  מיילדותי,  עבר  בריאותי, 
 והעובר/יילוד 

20%  

 זיהוי ממצאים חריגים  •
 יש לציין מה החריג  ו אספנמתוך הנתונים ש •

10%  

  30% ניתוח אבחנה עיקרית בהשוואה לספרות ( כולל הטיפול)  •
 התמודדות   •
 ר התמודדות האישה עם מצבה ופירוט גורמי תמיכה  ו אית •

10%  

  5%2 בנית תכנית טיפול סיעודי  •
  %5 סיכום   •

  100% ציון סופי
 

 הערות: 

 

 

 

 

 

 

 

  : תאריך  המדריך:  חתימת
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 תדריך להתנסות קלינית במחלקת יולדות

 מטרת ההתנסות 
ליישם מיומנויות ספציפיות של טיפול ביולדת ובילוד לאחר לידה, תוך הבנת התהליכים העוברים על היולדת,  

 תינוקה ומשפחתה בתקופת משכב הלידה. 

 יעדים 
התהליך הסיעודי על רצף רמות    הסטודנט יבצע את המיומנויות הבאות במצבים פיזיולוגיים ופתולוגיים על פי

 המנע:

 יטפל ביולדת לאחר לידה  •

 יטפל ביולדת לאחר ניתוח קיסרי  •

 ידריך יולדת לטיפול עצמי  •

 ידריך יולדת לטיפול בתינוק  •

 ידריך יולדת ומשפחתה לקראת שחרור  •

 מיומנויות להתנסות קלינית במחלקת יולדות 
 אומדנים:   •

 כאב •

 סימנים חיוניים  •

 רחם/התכנסות הרחם גובה   •

 כמות דימום  •

 מתן שתן  •

 נאום) יאזור החיץ (פר •

 פצע ניתוח קיסרי   •

 יכולת ירידה מהמיטה   •

 ילוד -קשר אם  •

 יכולת טיפול עצמי  •

 מצב נפשי  •

 Anti Dהחלטה למתן  •

 הדרכה  •
 הנקה •

 טיפול עצמי  •

 טיפול ראשוני בילוד  •

 משכב לידה  •
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 תדריך להתנסות קלינית בחדר לידה 

 מטרה 
מיומנויות ספציפיות לטיפול ביולדת ובמשמעותיים אחרים בחדר לידה תוך הבנת התהליכים המתרחשים  ליישם  

 במהלך הלידה ואחריה. 

 התערבות תיעשה בפיקוח צמוד של מדריכה/מיילדת.  כל מודגש כי  ∗

 יעדים 
 הסטודנט: 

 יצפה ויעקב אחר אישה בשלבי הלידה השונים.  •

 במהלך הלידה. יאמוד התמודדות היולדת עם הכאב  •

 ישתתף בניהול הטיפול הסיעודי ביולדת ובילוד בלידה פיזיולוגית.  •

 יאמוד את יחסי היולדת ואחר משמעותי בחדר לידה.  •

 מיומנויות
 השתתפות באומדן יולדת המתקבלת לחדר לידה  •

 צפייה בבדיקה חיצונית  •

 חיבור למוניטור ופענוחו  •

 ליווי היולדת בשלבי הלידה השונים  •

 אומדן כאב  •

 אומדן מצב היולדת  •

 אומדן מצב העובר  •

 אומדן התמיכה של האחר המשמעותי בחדר לידה  •

 .C.Sצפייה בלידות מכשירניות/ •

 צפייה בלידות פתולוגיות  •
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 תדריך להתנסות קלינית במחלקת ילודים 

 מטרת ההתנסות 
 ליישם מיומנויות ספציפיות לטיפול בילוד במצבי בריאות וחולי בתקופת אשפוזו לאחר הלידה. 

 יעדים 
הסטודנט יבצע את המיומנויות הבאות במצבים פיזיולוגיים ופתולוגיים בילוד על פי התהליך הסיעודי על רצף  

 רמות המנע. 
 הסטודנט: 

 יתנסה בקבלת ילוד חדש למחלקה.  •

 יטפל טיפול כוללני בילוד לאחר הלידה, במסגרת האשפוז.  •

 ידריך את האישה לטיפול כוללני בילוד.  •

 מיומנויות
 זיהוי ושיוך  •

 אומדן פיזיקאלי (כולל הגדרה על פי משקל הילוד, גיל ההריון)  •

 אומדן התנהגות אופיינית לאחר לידה (התפתחות חושית, ערנות ושינה)  •

 חיסונים ובדיקות  •

 טיפול כוללני (רחצה, סימנים חיוניים, טיפול בטבור ועוד)  •

 תינוק -עידוד קשר אם •

 ריגים כגון: מעקב וטיפול בילוד במצבים ח •

 צהבת פיזיולוגית  •

 היפוגליקמיה  •

 אי שמירה על חום גוף  •

 זיהומים אצל האם  •
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 תדריך להתנסות קלינית ביחידה להריון בסיכון גבוה 

 מטרת ההתנסות 
האישה   על  העוברים  התהליכים  הבנת  תוך  גבוה  בסיכון  בהריון  באשה  בטיפול  ספציפיות  מיומנויות  ליישם 

 ומשפחתה. 

 יעדים 
 ע את המיומנויות הבאות על פי התהליך הסיעודי על רצף רמות המנע: הסטודנט יבצ

 ן ההיריו יטפל טיפול כוללני בנשים הרות הסובלות ממחלות העלולות להשפיע על  •

 יזהה ביטויים של מצבי דחק אצל המטופלת  •

 רשימת מיומנויות 
 חיבור למוניטור ופענוחו  •

 הדרכה לספירת תנועות עובר  •

 להתערבויות שונות: ליווי היולדת    •

• U.S. 

 דיקור מי שפיר  •

 היפוך חיצוני  •

 מעקב וטיפול בנשים הרות בסיכון גבוה במצבים שונים כגון:  •

 ירידת מים מוקדמת  •

 דימום  •

 יתר ל.ד.  •

 הריון מרובה עוברים  •

 סכרת הריונית  •

 צירים מוקדמים  •

• /IUGR מיעוט מי שפיר 
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 תדריך להתנסות קלינית במחלקת נשים

 מטרת ההתנסות 
ומנויות ספציפיות בטיפול בנשים במצבי בריאות וחולי שונים, על רצף החיים, תוך הבנת התהליכים  ליישם מי

 העוברים על האישה ומשפחתה.

 יעדים 
 הסטודנט יבצע את המיומנויות הבאות על פי התהליך הסיעודי על רצף רמות המנע: 

 יטפל טיפול כוללני בנשים הסובלות מבעיות בריאות שונות  •

 יזהה ביטויים של מצבי דחק   •

 פירוט המיומנויות
 טיפול כוללני בנשים במצבים נבחרים:  •

 זיהומים במערכת המין  •

 הפלות/הפסקת הריון  •

 הריון חוץ רחמי  •

 טיפולי פריון  •

 ניתוחים גניקולוגיים  •

 הדרכה טרום/פוסט ניתוחית  •

 הדרכה ספציפית למצבים נבחרים (לדוגמא: הדרכה לשחרור לאחר הפלה)  •

 שפירים וממאירים במערכת המין גידולים   •
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 תדריך להתנסות קלינית במרכז לבריאות האישה 

 מטרת ההתנסות 
 ליישם מיומנויות ספציפיות וטיפול בנשים במצבי בריאות שונים על רצף רמות המנע. 

 יעדים 
 הסטודנט: 

 יכיר את השירותים השונים הניתנים בקהילה בתחום בריאות האישה •

 התערבויות רפואיות וסיעודיות שונות ישתתף בביצוע  •

 ידריך נשים במצבים נבחרים  •

 רשימת מיומנויות 
 מעקב וטיפול בנשים במצבי בריאות וחולי:  •

 תכנון משפחה  •

 חינוך מיני  •

 נשים הרות בסיכון נמוך  •

 נשים הרות בסיכון גבוה  •

 הדרכה למעקב לבדיקות תקופתיות (ממוגרפיה, בדיקה גניקולוגית ועוד)  •

 ספקולום הכנסת  •

 גיל המעבר  •

 גידולים באברי המין הנשיים  •

 אורודינמיקה  •

 השתתפות בבדיקת רופא  •
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 /יולדות נשים התאוששותתדריך להתנסות קלינית במחלקת 

 מטרת ההתנסות 
ויישום  מיומנויות ספציפיות הקשורות לטיפול ביולדות בשעות הראשונות  לאחר ניתוח קיסרי ובילוד הנמצא    הכרה

  מיומנויות   פיתוח   תוך,   גניקולוגים   ואורוהתאוששות, כמו כן,  בנשים לאחר ניתוחים גניקולוגים   במחוברות מלאה ב
 . ומשפחותיהן מטופלות  עם  באינטראקציה  תקשורת

 יעדים 
הסטודנט יבצע את המיומנויות הבאות במצבים פיזיולוגיים ופתולוגיים על פי התהליך הסיעודי על רצף רמות  

 המנע:

 ניתוח קיסרי / ניתוח גניקולוגי /ניתוח אורו גניקולוגי. יטפל ביולדת לאחר  •

 הדרכה טרום/ פוסט ניתוחית.  יבצע  •

 . ם מילדותיי אופרטיביים פוסט  אומדנים  לבצע  ידע  •

 . יציבה לא   במטופלת בטיפול  יצפה •

 . מילדותיים/פרה    פוסט חרום מצבי  יכיר •

 . חיים  מסכן במצב מטופלות  לזהות ידע  •

 . למחלקה שחרור ועל  ההתאוששות  תהליך  על ומשפחתה  יולדת   ידריך •

 אומדנים 
      .הכרה •

 מצב נפש.  •

 .  נוירולוגי •

 ילוד. -קשר אם  •

 . ונשימתי  המודינמי •

 . ילוד אומדן  •

  הרחם וכמות הדימום.   התכנסות •

 . במשפחה  אלימות •

  שתן ואיכותו.   תפוקת  •

 . העור שלמות  •

  נאום). יאזור החיץ (פר •

 . כאב •

 ניתוח.   חתך •
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 מיומנויות  תרגול 
  . קרדיאלי   למוניטור  חיבור •

 .   VF הכנסת •

 . תוצאותיהן  ופרוש  דם  דגימות  נטילת •

 . שתן  קטטר   החדרת •

 , תוכנית נוזלים ותרופות ברות סיכון.   IVטיפול תרופתי   מתן •

 . קולוסטרום   שאיבת •

 ). מדריכה עם(יחד    נוהל"פ ע  דם  מתן •

   הדרכה 
 . בהתאוששות ושהייה  אומדנים  וביצוע מעקב  •

 . למוניטור  חיבור •

 . קטטר  הכנסת •

 .  VFוטיפול ב  החדרה •

 קולוסטרום להאכלה.    שאיבת •

 . פרופילקטית אנלגטיקה מתן •

 דם.   מתן •

 מהמחלקה.   שחרור  •

 ותכולתה  החייאה  עגלת הכרת 
 . דפיברילטור   ותפעול בדיקה •

• IV PCA ,PECA . 

 . PG קטטר •

 קטטר.    בקרי •

 . הנדרש והמעקב  הרדמות  סוגי •

 .  ALבהכנסה ובטיפול ב צפייה •

 בהכנסה ובהוצאת קטטר אפידורלי.  צפייה •

 ספציפיות לכיווץ הרחם.   תרופות  •
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 בפגיהתדריך להתנסות קלינית 

 מטרת ההתנסות 
 .בפגיהילוד במצבי בריאות וחולי בתקופת אשפוזו וב פג ליישם מיומנויות ספציפיות לטיפול ב

 יעדים 
ילוד על פי התהליך הסיעודי על  וב   פג המיומנויות הבאות במצבים פיזיולוגיים ופתולוגיים בהסטודנט יבצע את  

 רצף רמות המנע. 
 הסטודנט: 

 ילוד חדש למחלקה. / פגיתנסה בקבלת  •

 ילוד, במסגרת האשפוז בפגיה. / פגיטפל טיפול כוללני ב •

 ילוד. /בפג לטיפול    הוריםבהדרכת ה ישתתף  •

 מיומנויות
 זיהוי ושיוך.  •

 לני: שקילה, מדידת חום גוף, מדידת חום אינקובטור, החלפת חיתול, הלבשה.  כול  טיפול  •

 . נשימות  מספר, דופק , דם  לחץ,  סטורציה  מדידת: למוניטור  חיבור •

 . להאכלה   זונדה וניתוק חיבור /זונדה מיקום בדיקת •

 . מבקבוק האכלה /זונדה דרך האכלה •

 חיסונים ובדיקות.  •

 תוכנית נוזלים.   חישוב •

 מינוני תרופות והכנת תרופות.   חישוב •

 .מסכה/   חמצן במשקפי  חמצן  מתו •

 תינוק. -עידוד קשר אם •

 . להנקה הדרכה/  חלב  לשאיבת הדרכה •

 . קנגרו  שיטת  הכרת •

 : אומדנים  ביצוע •

 . עור  שלמות  אומדן  •

 . יציאות אומדן  •

 מרקם, צבע, כמות.   –שארית זונדה  אומדן  •

 .NPASSכאב בפגים ע"פ סולם   אומדן  •
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 רשימת מושגים במיילדות

קיצור   Definition of Terms מושגים במיילדות  ופירושהגדרה 
 באנגלית 

 Artificial Abortion AA הפלה מלאכותית 
 Abortion: AB 20הפלה, לידה מוקדמת לפני שבוע 

 Amniocentesis AC דיקור מי שפיר 
 Absence of End Diastolic Flow AEDF העדר זרימה דיאסטולית 

 Amniotic Fluid Index AFI כמות מי שפיר 
 Average For Gestational Age AGA גודל מתאים לגיל ההריון 

 Artificial Rupture Of Membranes AROM פקיעת קרומים יזומה (מלאכותית) 
 Abdominal Ultrasound AUS אולטרסאונד בטני 

 Bad Obstetric History BOH הסטוריה מיילדותית גרועה 
  Breech (מצג) עכוז

עובר,   תנועות  שבודקת:  אולטרסאונד  בדיקת 
 טונוס שרירים, תנועות נשימה, כמות מי שפיר 

Biophysical Profile 
Biophysical Score 

BPP 
BPS 

 Cephalo Pelvic Disproportion CPD חוסר התאמה בין ראש העובר לאגן האם 
 Crown-Rump Length CRL ראש לעכוז) אורך העובר (בין 

 Chorion  Villi Sampling CVS דגימת סיסי שיליה 
 Cesarean Section CS ניתוח קיסרי, חתך קיסרי 

 Estimated Delivery Date EDD תאריך לידה משוער 
 Estimated Fetal Weight EFW הערכת משקל עובר 

 הריון חוץ רחמי 
 

Ectopic Pregnancy 
Extra Uterine Pregnancy 

EP 
EUP 

  Full Term לידה במועד 
 Fetal Heart Rate FHR דופק עוברי 

 Fetal movements FM תנועות עובר 
 Glucose Clearance Test GCT גר'  50העמסת סוכר 
 Gestational Diabetes Mellitus GDM סכרת הריונית 

 Grand Multipara: GMP הריון חמישי או יותר 
 Gravida: G מספר של כל ההריונות כולל ההריון הנוכחי 

 B Group B Streptococcus GBSסטרפטוקוקוס מסוג 
  :Infant Mortality תמותת יילודים לאחר לידה
 Intrauterine Growth Retardation IUGR האטה בגדילה תוך רחמית 

 Intrauterine fetal death: IUFD תוך רחמי מות עובר 
 Insulin Dependent Diabetes Mellitus IDDM סכרת תלויה באינסולין 
 Large For Gestational Age LGA גודל גדול לגיל ההריון 

 Low Segment Cesarean Section LSCS ניתוח קיסרי בסגמנט התחתון 
 Last Menstrual Period LMP וסת אחרון 
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קיצור   Definition of Terms מושגים במיילדות  ופירושהגדרה 
 באנגלית 

 Missed Abortion MA נדחית הפלה 
 Multipara: MP הריון שני או יותר 

 Non Stress Test NST מוניטור עוברי 
 Nuchal Translucency NT שקיפות עורפית 

  :Nullipara 20אשה שלא ילדה לאחר שבוע  
 Normal Vaginal Delivery NVD לידה נרתיקית רגילה 

 Oxytocin Challenge Test OCT מבחן מאמץ לאוקסיטוצין 
 Oral Glucose Tolerance Test  OGTT גר'   100העמסת סוכר 

 Para: P בהריון (חי או מת)   20לידה לאחר שבוע 
  :Perinatal Mortality תמותת יילודים עד החודש הראשון לחייהם 

  Post Term 42הריון עודף: לידה לאחר שבוע 
 Preeclamptic Toxemia PET רעלת הריון 

 Pregnancy Induced Hypertension PIH עלייה בלחץ דם בהריון 
 Phenylketonuria PKU פנילקטונוריה 

 Premature Contraction PMC ים מוקדמ צירים 
  :Premature Labor 37עד שבוע   20לידה לאחר שבוע 

 Premature rupture of membranes PROM ירידת מים לפני תחילת הצירים
 Preterm PROM PPROM ירידת מים לפני המועד 

 Partus Spontaneous PS לידה ספונטנית 
 per speculum PS בדיקת צואר הרחם בעזרת ספקולום 

 Preterm Labor PTL לידה מוקדמת  
 per vagina PV בדיקה נרתיקית 

 Primigravida: PG הריון ראשון 
את    –פרוסטגלנדינים   המבשילים  הורמונים 

 צואר הרחם 
Prostaglandins PG 

  :Primipara (חי או מת)   20לידה ראשונה מעל שבוע 
  Presentation מצג

 Spontaneous Abortion SA הפלה טבעית 
 Systolic/Diastolic S/D (Flow) יחס בין זרימות סיסטולית ודיאסטולית 

 Small For Gestational Age SGA ההריון גודל קטן לגיל 
 Spontaneous Rupture of Membranes SROM פקיעת קרומים ספונטנית 

  :Stillbirth :  20עובר מת לאחר שבוע 
  Toco ניטור פעילות רחמית בלבד במוניטור 

 Trial of Labor after Cesarean Section TOLAC נסיון לידה לאחר ניתוח קיסרי 
 Termination Of Pregnancy TOP הפסקת הריון 

 Triple Test TT תבחין משולש ("חלבון עוברי")
 Trans Vaginal US TVUS אולטרסאונד טרנס וגינלי (נרתיקי) 
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קיצור   Definition of Terms מושגים במיילדות  ופירושהגדרה 
 באנגלית 

  Transverse Lie מנח רוחבי 
 Ultrasound US בדיקה על קולית 

 Vertex Vx (מצג) קודקוד 
  :Viability שרוד מחוץ לרחם גיל בו העובר יכול   - חיות 

 Vaginal Birth after CS VBAC לידה נרתיקית לאחר ניתוח קיסרי 
 או"ס   אולטראסאונד 

 סק"מ   סקירת מערכות 
 תל"מ   תאריך לידה משוער 
 תו"א   תאריך וסת אחרונה

 

 נוסחה מיילדותית 

G_             P_            Ab_            Ep_           Cs_          Lc_   
                Gravida           Para                           Abortion           Ectopic P.            CS      Living  Children  
                                                                                                                                                         

 מספר  לידות          הפלות            הריונות            ניתוחים       מס'             
 הריון   בעבר            בעבר             חוץ רחמיים       קיסריים       ילדים          
 נוכחי   בעבר                                                       בעבר             חיים            
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 תשפ"ג  -סיעוד הילד קליני
 שעות) 96ש"ס ( 7 התנסות קלינית

מועד  
 שנה ב' סמסטר  ב'  הקורס: 

   יעל אלוני  מתאמת: 

ראשי  
 החטיבה: 

  RN, MA -גב' יעל אלוני 
ביה"ס האקדמי לאחיות ע"ש זיוה  

 טל. 

 yael.aloni@sheba.health.gov.il : דוא"ל 

 RN, MA -גב'  שרית קורנבלום  
 ביה"ס האקדמי לסיעוד, שינברון 

 Saritk @tlvmc.gov.il : דוא"ל 

רכזות בתי  
 ספר: 

 , שירלי ביצ'צ'וגב' 
ביה"ס האקדמי לאחיות ע"ש זיוה  

 טל

 Shirli.Bichacho@sheba.health.gov.il : דוא"ל 

 
   , לילי זולוטריובגב' 

ביה"ס האקדמי לאחיות ע"ש  
 שיינברון 

  liliz@tlvmc.gov.il : דוא"ל 

  תיאום מראש ב עות קבלה:  ש

 מטרת ההתנסות הקלינית 
יישום טיפול כוללני לפג, לילד למתבגר ומשפחתו במצבים שונים של בריאות וחולי ברמת מורכבות שונה, בהתאם  

 לעקרונות הטיפול בסיעוד הילד והמתבגר.  

 יעדים 
 הסטודנט/ית: 

 יישם את הטיפול על בסיס עקרונות של בטיחות ואתיקה מקצועית.  .1
 שימוש במיומנויות תקשורת המותאמות לגיל הילד ורמת הבנתו.יפתח קשר טיפולי עם הילד ומשפחתו תוך   .2
 כנית הדרכה.ות ם ויישויזהה צורכי למידה של הילד ומשפחתו   .3
 יבצע התערבויות ייחודיות לסיעוד הפג, הילד והמתבגר.  .4
נורמטיביים .5 שינויים  וסוציויפיזיולוג -יזהה  פסיכולוגים  ויתכנן ת  תרבותיים,-ים,  מהנורמה  סטייה  כנית  ויזהה 

 . התערבות 

 מחלקות/יחידות להתנסות  
 ההתנסות תתבצע במחלקות/יחידות נבחרות באשפוז ובקהילה.  .1
 תמהיל המחלקות/היחידות ייקבע בכל בית ספר על פי השדות הקליניים הקיימים.  .2

 מטלות ההתנסות
 (מפורט בנספח א').  מטופל בקבוצת דיון הצגת  .1
 עת ראש החטיבה) (לשיקול ד  הגשת תוכניות טיפול במהלך ההתנסות .2

mailto:yael.aloni@sheba.health.gov.il
mailto:Saritk%20@tlvmc.gov.il
mailto:Shirli.Bichacho@sheba.health.gov.il
mailto:liliz@tlvmc.gov.il
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 חובות הסטודנט 
   .הפגנת אחריות לקידום צרכיו הלימודיים  .1
 כמתחייב מתוכנית הלימודים. השעות הנדרשות כסת אחריות למלא את מ .2

 : דרישות קדם 
 ציון עובר בקורס סיעוד הילד עיוני  •

 ציון עובר בקורס מיומנויות תמיכה ייעוץ והדרכה א'  •

 הרכב הציון                 
   18% - מבדק ידע •

 15% - הצגת נושא קליני •

 67%  -התנסות הקלינית ה הערכת •

 מבדק ידע בתחום סיעוד הילד והמתבגר 
 הידע יתקיים לפני הכניסה להתנסות הקלינית.  מבדק  •

 ערך בבתי הספר לסיעוד בהתאם למועד ההתנסות של הסטודנטים בתחום. י המבדק י •

 מהציון הסופי של ההתנסות הקלינית.  18%מהווה מבדק ידע  •

 למבדק ידע מועד אחד בלבד.    , 70 -  במבדק ידע  ציון עובר  •

 במבדק הידע.   0סטודנט שנכשל או נעדר ממבדק ידע, ציונו בהתנסות הקלינית יחושב כאילו השיג  •

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

 ת הסטודנט ביום המבדק. התנאים:  מחל •
o   מועד לאחר  ימים  משלושה  יאוחר  לא  לסיעוד  בביה"ס  לראש החטיבה  יימסר  מחלה  אישור 

    המבדק.
o   הכרה בתעודת מחלה לאישור מועד מיוחד למבדק ידע יינתן על פי אישור מחלה של שלושה

  ימים ומעלה. 

 בחינות.  מילואים, בתנאים המקובלים באוניברסיטת תל אביב לעניין  •

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

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

 נושאים למבחן ידע 
 חישוב רוקחי  •
 (רשימת התרופות מפורטת בנספח ב') פרמקולוגיה   •

 מנת אחזקה יומית לילד  •

 ת ות בקטריאליבטיח •

 תזונת התינוק הבריא  •
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 ספרות חובה 
מדריך לאנשי מקצוע להזנת התינוק    -  1/2021). חוזר ראש שירותי בריאות הציבור  2021משרד הבריאות ( •

 והפעוט. משרד הבריאות, שרותי בריאות הציבור. 
chrome-

extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.health.gov.il/hozer/bz01_202

1.pdf 

מנהל   חוזר ;אמצעי זהירות שגרתיים במוסדות רפואיים .)2010( בריאות לענייניהחטיבה  , משרד הבריאות •
 fhttps://www.health.gov.il/hozer/mr10_2010.pd .10/2010כללי 

 

• Berman, A., Snyder, S. J., & Frandsen, G. (2021). Kozier & Erb's fundamental of 
nursing: Concepts, process and practice (11th ed.). Pearson Education. pp. 676-698. 

• Comerford, A. C., & Durkin, M. T. (Eds). (2022). Nursing drug handbook (42th ed.). 
Wolters Kluwer.  

 : בספר 738 עמ'  23.1טבלה לחישוב מנת אחזקה יומית של נוזלים, טבלה  •
Hockenberry, M. J., Wilson, D., & Rodgers, C. (Eds.). (2019). Wong's nursing care of 
infants and children (11th ed.)   . Elsevier. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.health.gov.il/hozer/mr10_2010.pdf
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נספח א' -  הצגת מטופל בקבוצת דיון בחטיבת סיעוד הפג, הילד  
 והמתבגר

 מטרות 
 הרחבת ידע  קליני בתחום של סיעוד הפג, הילד והמתבגר   •

 פיתוח מחשבה המבטאת אינטגרציה בין הידע התיאורטי לבין יישום הטיפול בילד ובמשפחתו   •

 הנחיות להצגת מטופל בקבוצת דיון 

 הערות   ציון ניקוד 

  מבוא  .1  

  הצגת הנושא ותוכנית הדיון  .א  

  לבחירת הנושא  הרציונל  .ב  

  מהלך הדיון  .2  

  הילד הצגת הילד, אבחנתו והתייצגות המחלה אצל  .א  20

  הצגת הבעיה הבריאותית על פי הספרות המקצועית   .ב  20

  ת מאמר סיעודי מחקרי עדכני ורלוונטי לנושא      הצג  .ג  25

  השוואה וניתוח הנתונים בהתייחס לילד, לספרות ולמאמר  .ד  25

  סיכום  .3  

  סיכום תכני הצגת המקרה תוך הדגשת עיקרי המסר  .א  

  הצגה על פי קריטריונים אקדמיים   .ב  10

 

 ניתן להגיש את המטלה בזוגות. דקות  30עד  :  משך ההצגה  ∗
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 נספח ב' - רשימת התרופות למבדק ידע 

 רשימת תרופות  קבוצה 
Penicillins 
 

• Ampicillin (Penbritin) 
• Amoxicillin (Moxypen)  
• Amoxicillin+ Clavulanic Acid (Augmentin) 
• Penicillin G Potassium 

Cephalosporins 
 

• Cefuroxime (Zinacef/ Zinnat)     
• Ceftriaxone Sodium (Rocephin) 
• Cefotaxime (Claforan)  
• Cefazolin sodium ( Cefamezine/ Ceforal) 
• Ceftazidime (Fortum) 

Macrolides • Azithromycin (Azenil) 

Tetracyclines • Doxycycline (Vibramycin) 

Aminoglycosides • Gentamicin Sulfate ( Garamycin) 

Extended-spectrum 
penicillins –beta-
lactamase inhibitors 

• Piperacillin sodium-Tazobactam sodium (Tazocin) 

Glycopeptide • Vancomycin  

תרופות להורדת חום ולשיכוך  
 כאב

• Acetaminophen (Paracetamol, Acamol)       
• Ibuprofen (Nurofen) 
• Oxycodone hydrochloride (Oxycod) 

Inhalations  • Albuterol sulfate (Ventolin) 
• Budesonide (Budicort) 
• Ipratropium Bromide (Aerovent) 
• Terbutaline (Bricalin) 

Corticosteroids • Prednisone (Meticorten) 

 פרכוסים  ות נוגדתרופות 
 

• Clobazam (Frisium) 
• Levetiracetam (Keppra) 
• Valporic Acid (Depalept) 
• Midazolam hydrochlorid 

 1תרופות קרדיווסקולריות 
 

• Lanoxin (Digoxin) 

 Famotidine (Gastro) • נוגדי חומצה 
• Omeprazole (Losec) 

 
 Nursing drug handbook .:יש ללמוד משני המקורות  1

Wong's nursing care of infants  974-5עמודים 
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 תשפ"ג – סיעוד חולה הנפש קליני
 ש"ס  7התנסות קלינית , 

מועד  
 קיץ', סמסטר בשנה  הקורס: 

   מר אלכס לויטין  מתאם: 
ראשי  

 החטיבה: 
 RN, MA ליז מינץ

ביה"ס האקדמי לסיעוד ע"ש זיוה  
 טל

 liz.Mintz@sheba.health.gov.il : דוא"ל 

 
 RN, MN לי שני

ביה"ס האקדמי לאחיות ע"ש  
 שיינברון 

 leeshani480@gmail.com : דוא"ל 

רכזות בתי  
 ספר: 

 , שירלי ביצ'צ'וגב' 
ביה"ס האקדמי לאחיות ע"ש זיוה  

 טל

 Shirli.Bichacho@sheba.health.gov.il : דוא"ל 

 
   , לילי זולוטריובגב' 

ביה"ס האקדמי לאחיות ע"ש  
 שיינברון 

  liliz@tlvmc.gov.il : דוא"ל 

  על פי תיאום מראש  עות קבלה:  ש

 רציונל
פסיכיאטריה הינו תחום ברפואה העוסק באבחון וטיפול במחלות והפרעות נפשיות. תחום בריאות הנפש מצוי  

רפורמה שמטרתה לשלב שירותי בריאות הנפש במכלול שירותי הבריאות הכלליים.  בשנים האחרונות במגמת  
המטופלים   במספר  ועלייה  החיים,  מצוקות  רקע  על  נפשית  לעזרה  הפונים  בשיעור  משמעותית  עלייה  ישנה 
התנסות   לסטודנטים  להקנות  הקורס  מטרת  בקהילה.  שחיים  כרונית  נפשית  בריאות  בעיית  עם  המתמודדים 

וד חולה הנפש לצורך ביצוע התערבויות אבחנתיות וטיפוליות במטופלים המתמודדים עם מחלות  מעשית בסיע
 והפרעות נפשיות. 

 מטרות התנסות קלינית 
ללמוד ולבצע התערבויות סיעודיות במטופלים המתמודדים עם  הפרעות נפשיות שכיחות חריפות או ממושכות,  

 סוציאליים ועל פי שלבי התהליך הסיעודי. - פסיכו- ים ביו בסביבות טיפוליות שונות, בהתבסס על הבנת ביטוי

 במהלך ההתנסות הקלינית הסטודנט 
יישם ידע בעקרונות הבטיחות במתן טיפול סיעודי למטופל המתמודד עם מחלת נפש בהתבסס על חוקים,   •

 נהלים ועקרונות מקצועיים.  

 יות מתחום סיעוד הנפש.יצור קשר מסייע עם מטופל נבחר תוך יישום מיומנויות תקשורת ייחוד  •

יאסוף נתונים ממקורות מידע שונים: מטופל ,משפחה, רשומות סיעודיות ורפואיות, צוות רב מקצועי וספרות   •
 רלוונטית. 

 יבצע אומדן סטטוס מנטלי ואנמנזה סיעודית במצבים מייצגים.  •

 מצב בריאותו. יפרש הנתונים בהשוואה למאפיינים נורמטיביים של המטופל וזיהוי ממצאים חריגים ב •

mailto:leeshani480@gmail.com
mailto:Shirli.Bichacho@sheba.health.gov.il
mailto:liliz@tlvmc.gov.il
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 יסביר וינתח גורמי סיכון, ממצאים פתופיזיולוגים, סימנים וסימפטומים של הפרעות ומחלות הנפש.  •

 יגדיר אבחנות סיעודיות קיימות וצפויות.  •

 .יקבע התערבות סיעודית, ביצוע והערכה על פי הכשירות הנדרשת במצבים קליניים מייצגים •

 עיים ונהלי המחלקה. ידווח בעל פה ובכתב על פי עקרונות מקצו  •

 קבוצות. \ משפחות\יצפה או ישתתף בפעילויות המכוונות להדרכה והנחיה של מטופלים  •

 שיטות הוראה 
 הדרכה קלינית פרטנית וקבוצתית  •

 דיונים קליניים  •

 תצפיות   •

 ניתוח מקרים קליניים   •

 סימולציות  •

 דרישות הקורס 
 להתנסות הקלינית מבדק ידע בנושא פרמקולוגיה, נהלים וחוקים טרם הכניסה   .1
 נוכחות חובה בכל ימי ההתנסות בהתאם לתקנון התוכנית.  .2
 .ראש חטיבה)   \ביצוע מטלות במהלך ההתנסות הקלינית (עיתוי ותכנים יקבעו על ידי מדריך קליני  .3

 דרישות קדם 
 סיום לימודי שנה שנייה.  •

 . עיוני   סיעוד הנפשציון עובר בקורס   •

 ציון
 ינית עבור התנסות קל משוקלל  הרכב ציון •

 52%-הערכת התנסות קלינית  על ידי מדריך קליני •

  30%ומהווה    הגשת המטלה היא חובה   -עבודה מסכמת/ דיון קליני (בהתאם להנחיות ראש חטיבה)  •
 .   מהציון המשוקלל עבור ההתנסות הקלינית. מועד הגשה יקבע על ידי ראש חטיבת סיעוד הנפש

תנסות הקלינית. המבדק יתקיים לפני כניסתם  מהציון המשוקלל עבור הה  18%מבדק ידע המהווה   •
של הסטודנטים לשדות הקליניים. המבדק ייערך בבתי הספר לסיעוד בהתאם למועד ההתנסות של  

למבדק ידע מתקיים מועד אחד בלבד. סטודנט    .70הסטודנטים בתחום. ציון עובר במבדק ידע הוא   
 . 0-במבדק הידע יחושב כ ציוןשנכשל או נעדר מהמבדק, 

 מקרים חריגים בלבד הרשומים מטה, ניתן יהיה לקיים מועד מיוחד למבדק הידע : ב •
 מחלת סטודנט ביום המבדק. התנאים:    •

o   מועד לאחר  ימים  משלושה  יאוחר  לא  לסיעוד  בביה"ס  לראש החטיבה  יימסר  מחלה  אישור 
 המבדק.  

o   הכרה בתעודת מחלה לאישור מועד מיוחד למבדק ידע יינתן על פי אישור מחלה של שלושה
 ימים ומעלה.   

 מילואים , בתנאים המקובלים באוניברסיטת תל אביב לעניין הבחינות.  •
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o אים המקובלים באוניברסיטת תל אביב לעניין הבחינות. מוות של בן משפחה, בתנ 
o   מיום שבועות  שלושה  בתוך  שהתקיים  הידע  ממבדק  נעדרה  הלידה  ועקב  שילדה  תלמידה 

 הלידה. 

 ספרות חובה 
 חוקים   •

 מקור  שם החוק 
 1991 - חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א

,  35, 34, 29,  24-26, 7-15, 3-6סעיפים 
42 . 

https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/N
efesh23.pdf 

- ),תשס"ד 5חוק טיפול בחולי נפש (תיקון 
2004   

https://www.nevo.co.il/law_word/Law14/LAW-
1931.pdf 

318-317עמודים   

  - חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס
2000 

https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/N
efesh35.pdf 

  1992 –תקנות טיפול בחולי נפש, התשנ"ב 
 פרק ד', פרק ה'.   -

https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/N
efesh21.pdf 

 חוזרים ונהלים  •

 מקור  מספר שם חוזר/נוהל 
יחידות המספקות טיפולים  

- חשמלמיוחדים (טיפול בנזעי 
ECT(  )2016 ( 

51.005 
 משרד הבריאות, אגף לבריאות הנפש. 

https://www.health.gov.il/hozer/mtl51-005.pdf 

 ) 2020( הנחיות לטיפול בקלוזפין  
18/2020 

https://www.health.gov.il/hozer/mr18_2020.pdf 
 

נוהל שחרור מטופל מאשפוז  
 51.006 פסיכיאטרי  

 משרד הבריאות, אגף לבריאות הנפש.  
https://www.health.gov.il/hozer/mtl51-006.pdf 

 נוהל הבטחת רצף טיפול  
51.003 

 משרד הבריאות, אגף לבריאות הנפש
https://www.health.gov.il/hozer/mtl51-003.pdf 

נוהל השגחה מיוחדת/שמירה  
מיוחדת/הסתכלות מיוחדת  

 במחלקות האשפוז  
51.016 

 משרד הבריאות, אגף לבריאות הנפש
https://www.health.gov.il/hozer/MTL51-016.pdf 

חוזר היחידה לקנביס רפואי  
 https://www.health.gov.il/hozer/CN_106_2019.pdf 106 )  2019(עדכון   )(יק"ר 

 
 
 

 
 

https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Nefesh23.pdf
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Nefesh23.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/Law14/LAW-1931.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/Law14/LAW-1931.pdf
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Nefesh35.pdf
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Nefesh35.pdf
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Nefesh21.pdf
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Nefesh21.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mtl51-005.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mr18_2020.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mtl51-003.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/MTL51-016.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/CN_106_2019.pdf
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 תכניות לאומיות  •

 מקור  התכנית שם  
התכנית הלאומית למדדי איכות בבתי חולים  

 לבריאות הנפש 
גרסה   איכות,   להבטחת  האגף  ושירות  איכות  -12מינהל 

2017-302  
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Quality
_National_Prog_mental.pdf 

התכנית הלאומית למניעת אובדנות  
 והתאבדות 

 

 הבריאות משרד 
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/
Psychology/Pages/suicide-prev.aspx 
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 תל אביב. 

 אביב, ישראל: דיונון. -תל  . )6(מהד' פרקים נבחרים בפסיכיאטריה ). 2017מוניץ, ח' (עורך). ( •

• American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental 
disorders (5th ed.). , Washington, DC: American Psychiatric Publishing . 
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 רשימת התרופות לבחינת גמר מסכמת בסיעוד הנפש - נספח א'

 קבוצה פרמקולוגית  שמות מסחריים  שם גנרי  

1.  Haloperidol Halidol, Peridol דור   תכשירים תרופתיים נוגדי פסיכוזה
 Typical Antipsychotic ראשון (ישן) 

Agents  (First Generation-FGA) 2.  Perphenazine Perphenan 

3.  Zuclopenthixol* Clopixol 

4.  Risperidone Risperdal דור    - תכשירים תרופתיים נוגדי פסיכוזה
 חדש 

Atypical Antipsychotic Agents 
(Second Generation; Novel) 

5.  Quetiapine Seroquel 

6.  Olanzapine Zyprexa 

7.  Ziprasidone Geodon 

8.  Amisulpiride* Solian 

9.  Aripiperizole Abilify 

10.  Clozapine Leponex 

11.  Paliperidone Invega 

12.  Trihexyphenidyl* Artane, Partane    תרופות אנטיכולינרגיות לטיפול בתסמונת

 EPS-חוץ פירמידלית 
13.  Procyclidine* Kemadrin 

14.  Biperiden* Dekinet 

15.  Diazepam Valium Benzodiazepines 

 16.  Clonazepam Clonex 

17.  Lorazepam Lorivan 

18.  Oxazepam Vaben 

19.  Alprazolam Xanax 

20.  Buspirone Sorbon, Buspar תרופות אחרות לטיפול בחרדה 

21.  Zopiclone Imovane תרופות אחרות להשריית שינה 

 Comerford, K. (2022)התרופות אשר לא אינן מופיעות בתדריך תרופות  - ∗
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 קבוצה פרמקולוגית  שמות מסחריים  שם גנרי  

22.  Lithium Carbonate Licabrium   תרופות מייצבות מצב רוח 
23.  Valproic  Acid Depalept, Valproate 
24.  Carbamazepine Tegretol,Terill 
25.  Lamotrigine Lamictal 
26.  Topiramate  Topamax 

27.  Clomipramine Anafranil, Maronil 

Tricyclic Antidepressants 28.  Amitriptyline Elatrol, Elatrolet 

29.  Imipramine Tofranil 

30.  Fluoxetine Flutine, Prozac ,Prizma 
Selective Serotonin 
Reuptake Inhibitor 
(SSRI) 
 
 
 
 

31.  Fluvoxamine Favoxil 

32.  Paroxetine Seroxat, Paxet 

33.  Sertraline Lustral, Serenada 

34.  Citalopram Cipramil, Recital 

35.  Escitalopram Cipralex, Esto 

36.  Venlafaxine Effexor, Viepax Serotonin Norepinephrine 
Reuptake Inhibitor(SNRI) 37.  Duloxetine Cymbalta 

38.  Phenelzine Nardil MAO-Inhibitor 

39.  Trazodone Desyrel, Trazodil 

 מקבוצות אחרות    נוגדות דיכאוןתרופות  
 

40.  Mirtazapine Remeron, Miro 

41.  Bupropion Wellbutrin 

42.  Methylphenidate Ritalin  
 Buprenorphine Buprenex; Subutex  .43 תרופות לטיפול בהתמכרויות  

44.  Naloxone Narcan 

45.  Methadone Methadone; Adolan 

46.  Disulfiram Antabuse 

 Comerford, K. (2022)התרופות אשר לא אינן מופיעות בתדריך תרופות  - ∗
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 עבודה מסכמת בהתנסות קלינית בחטיבת סיעוד הנפש  -נספח ב'
קליני (בהתאם להנחיות ראש חטיבה בכל  במהלך התנסות הקלינית על הסטודנט להציג עבודה כתובה או דיון  

 .בית ספר) אודות מטופל נבחר שסובל מאחד המצבים המייצגים בתחום בריאות הנפש 
 עבודה מסכמת כתובה או דיון קליני יש לבסס על פרטים ביבליוגרפים של התדריך ומאמר רלוונטי עדכני. 

 קריטריונים להערכה  
 נקודות) 20הצגת המטופל ( .1

 גיל, מין, מצב משפחתי, דת, השכלה, מקצוע, מקורות הכנסה.   פרטים דמוגרפים: .א
 סיבת אשפוז נוכחי (תלונה עיקרית).  .ב
 סטטוס אשפוז (כפוי, מרצון, צוו).    .ג
 מחלה/הפרעה נוכחית, היסטוריה רפואית רלוונטית.  .ד
 התפתחות אישית ברצף חייו המטופל, תפקוד מקצועי וחברתי.  .ה
 השפעת מחלה/הפרעה על אישיות ותפקוד.   .ו
אומדן משפחתי וחברתי: מבנה המשפחה, מערכות תמיכה קיימות, הערכת התמודדות המשפחה,   .ז

 אומדן מערכות תמיכה בקהילה.
 נקודות)  25ראיון המטופל ( .2

מצבו הנוכחי של המטופל בהתבסס על ממצאי אומדן סטטוס מנטלי, אומדנים רלוונטיים נוספים,    .א
 רפואיות וסיעודיות, דיווחים של מטפלים שונים ונתונים שהתקבלו ממשפחת המטופל.   רשומות 

השוואת הממצאים לאבחנה שמופיעה בספרות חובה (קריטריונים אבחנתיים, אטיולוגיה, מהלך   .ב
 מחלה, גורמים ביולוגים, פסיכולוגיים וסביבתיים, פרוגנוזה, סיבוכים, טיפולים לא תרופתיים). 

 נקודות)  20רופתי (הצגת טיפול ת  .3
הטיפול התרופתי: קשר לאבחנה רפואית וסימנים קליניים שבאים לידי ביטוי אצל המטופל, התוויות   .א

 טיפוליות והתוויות נגד למתן טיפול תרופתי. 
בדיקות מעבדה רלוונטיות (רמת תרופה בדם, ס"ד, אלקטרוליטים וכד'), בדיקות עזר אחרות (אק"ג.,   .ב

 ועוד). 
 ימות וצפויות, השוואה לנתוני ספרות חובה. תופעות לוואי קי .ג
קשר לאבחנה ולסימנים הקליניים שבאים לידי ביטוי אצל המטופל, התוויות   - טיפול בנזעי חשמל  .ד

טיפוליות והתוויות נגד, בדיקות מעבדה ובדיקות נוספות רלוונטיות, קשר עם טיפול תרופתי, תופעות  
 חובה.   לוואי קיימות וצפויות, השוואה לנתוני ספרות

 נקודות)  20התערבות סיעודית ( .4
 בעיות סיעודיות מרכזיות שקיימות או צפויות אצל המטופל.  3הגדרת  .א
 תכנית התערבות לבעיות סיעודיות שהוגדרו.  הצגת .ב

 נקודות)  10ניתוח מאמר עדכני ( .5
 ניתוח מאמר עדכני רלוונטי למקרה המטופל.  .א
כגון:  גורמי סיכון, סיכונים, תחלואה כפולה (שימוש  השוואה בין נתוני המאמר לבין נתוני המטופל,  .ב

בסמים/אלכוהול או מחלות גופניות כתוצאה ממחלה נפשית /שימוש בתרופות פסיכיאטריות), טיפול  
 תרופתי פסיכיאטרי, טיפולים והתערבויות  אחרים, שיקום, בעיות סיעודיות והתערבויות סיעודיות. 

נקודות)   5כתיבה / הגשה אקדמית (  .6
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 ג תשפ" - עם בעיית בריאות  ממושכת  התמודדות המטופל ומשפחתו
 ש"ס 3סמינר קליני, 

מועד  
 ' שנה ג' סמסטר אקיץ וסמסטר   ' בשנה  ההתנסות: 

 זיוה טל , אחיות ביה"ס האקדמי ל -  ד"ר אסנת גלברט  מרכזות: 

 שיינברון , לאחיות האקדמי ס "ביה  - פרדקין  מילה 

 שירלי ביצ'צו גב'  : שנה ב'  רכזות
ביה"ס האקדמי לאחיות ע"ש זיוה  

 טל

 Shirli.Bichacho@sheba.health.gov.il : דוא"ל 
 

 גב' לילי זולוטריוב,   
ביה"ס האקדמי לאחיות ע"ש  

 שיינברון, 

 liliz@tlvmc.gov.il : דוא"ל 

 טלי אבוטבול גב'  : שנה ג'  רכזות
ביה"ס האקדמי לאחיות ע"ש זיוה  

 טל

 Tali.Abutubul@sheba.health.gov.il : דוא"ל 

   שרון פסקל גב'  
ביה"ס האקדמי לאחיות ע"ש  

 שיינברון, 

 sharonp@tlvmc.gov.il : דוא"ל 

 בתאום מראש   : שעות קבלה 

 רציונל
בריאות   בעיות  עם  ומשפחותיהם  מטופלים  של  התמודדות  דפוסי  בלימוד  יעסוק  כרוניותהקורס   / ,  ממושכות 

מתאפיינת בתקופות בהן חלה נסיגה או היעלמות    , שכתו ממחלה מ  בסס על תיאוריות ומודלים רלוונטיים. בהת
החמרהיסמתה של  ובתקופות  שונות.  יסמ תבהן    , נים  חומרה  בדרגות  מופיעים  ומשפחתו המטונים    ים חוו   פל 

טווח התגובות ודרכי  ם בתפיסה עצמית, בדימוי עצמי ובסגנון החיים.  יגם שינוי  וים רגשיים והתנהגותיים כמי שינו
  לעובדי בריאות לפתח הכרת מגוון דרכי התמודדותם מאפשרת    .ההתמודדות של מטופלים וקרוביהם מגוון ורחב 

 דדות יעילה של מטופלים וקרוביהם. העשויות לסייע להם בקידום התמו  , תובנות חדשות

 מטרת הקורס 
 ממושכת/ כרונית.   עם בעיית בריאות ומשפחתו   דפוסי התמודדות של מטופל זיהוי וניתוח  

 יעדי הקורס
 : בסיום הקורס הסטודנט

 חיי המטופל ומשפחתו על מחלה ממושכת   יתאר את ההשפעה של  .1
 סביבתו הקבועה של המטופל  יאמוד ויעריך את  .2
 התמודדותו ומשאבי של המטופל תמיכה המערכות יכיר את  .3
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 יזהה סוגיות משמעותיות הנובעות מבעית הבריאות   .4
 ל תיאוריה /מודל רלוונטי        ע ס מטופל ומשפחתו בהתבסהשל  התמודדות התהליך ינתח את  .5

 שיטות הוראה ולמידה 
 למידה עצמית  •

 בקבוצות קטנות של לומדים למידה מונחית  •

 הנחיה פרטנית.  •

 דרישות הקורס 
 . המסכמת בעבודה לפחות   60 ציון  וקבלת, הן חובה המטלות כל הגשת, הסמינר לסיום  תנאי .1

 . הגשת כל המטלות באופן פרטני •

 . דק')   30-45ם (משך המפגש מפגשי  4-6במהלך משפחתו ו/או   מטופלה קשר רציף עם  םקיו  •

   כתנאי לקיום המפגש הבא  כל מפגש  מפגשים והגשתו למנחה לאחר ניהול יומן  •

        . )1(נספח מס'  •

 . )2(הנחיות למצגת בנספח מס' הצגת המטופל  וסוגיה נבחרת הנובעת ממצבו   •

).  לחילופין ,הגשת מאמר (באישור המנחה)  3הגשת עבודה מסכמת (הנחיות לעבודה בנספח מס'   •
 והסוגיה המקצועית העולה ממנו.        המתבסס על המפגשים ומתאר את המקרה 

עבודה  ה להגשת היא תנאי  מפגשי הסמינר ההשתתפות ב . תכנית הלימודים תקנון ל  בהתאם נוכחות חובה ה .2
 בקורס. המסכמת 

 קדם דרישות  
 +ב א  בסיעוד  והדרכה ייעוץ תמיכה מיומנויות  הלימודים העיוניים סיום  •

 ציון 

 20%            )          1מפגשים (נספח מס'  ניהול יומן  •

 20%  )    2הצגת המטופל וסוגיה נבחרת (נספח מס'  •

 60%        )         3הגשת עבודה מסכמת (נספח מס'  •

   100%                   סה"כ •

 60 -עובר  ציון  ∗

 הגשת העבודה הינו ביום הראשון לשבוע הרביעי בסמסטר א' שנה ג' מועד  ∗

 היום האחרון של סמסטר קיץ שנה ב'  הינו יומן המפגש האחרון מועד הגשת  ∗
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   נספחים
 מהציון הסופי)  20%( יומן המפגשים  – 1נספח מס'  

ל .1   לכתיבת  בסיס  ומהווהקרוביו  /המטופל   עם  במפגשים  שנאסף  המידע  וניתוח  תיעודהיומן מהווה אמצעי 
 (היומן יצורף כנספח לעבודה המסכמת).   המסכמת העבודה 

 : המפגש  את המתאר כל מפגש בינו לבין המטופל, התלמיד יגיש למנחה את היומן בסיום .2
במהלכו    יפרט .3 שעלו  והנושאים  המפגש  את  יתאר  המפגש,  מטרות    המטופל   מדברי   לצטט(מומלץ  את 

  את   יתאר .  ובעקבותיומפגש  הך  במהל  שעלו תובנות חדשות  ומחשבות, לבטים, קשיים    יצייןואחרים שנכחו)  
"ב . יגדיר מטרות למפגש  וכיו התקדמות או נסיגה     - המטופל ומשפחתו    לבין  בינו קשר המתהווה  ה   איכות
 הבא.  

ולקיום המפגש הבא.  .4    המנחה תיתן לסטודנט משוב בכתב אודות הדיווח שנמסר לה, כולל אישור לתכנון 
 . משפחתו או  / ו המטופל  עם י  לקיום כל מפגש חאישור המנחה הינו תנאי הכר

 עותק נוסף מכל דיווח ביומן ומהמשוב שקיבל.  ישמור  התלמיד  .5

 

 מהציון הסופי)  0%2המטופל וסוגיה נבחרת ( הצגת - תרגיל/מצגת – 2נספח מס'  

 סוציאלי. - פסיכו-הצגת המטופל בהתבסס על המודל הביו .1
(למשל: בדידות, הערכה  בהתבסס על ספרות רלוונטית    בולטת מתוך מכלול בעיותיו של המטופל   הצגת סוגיה .2

 וכד').  , אובדן ,סטיגמה, תשישות ועייפותן, דיכאועצמית, קושי בטיפול עצמי, מיניות, היענות לטיפול 

 

   מהציון הסופי) 60%( –הנחיות לכתיבת העבודה המסכמת   – 3נספח מס'  

 ועיקרי הדברים שיתוארו בעבודה.   הרציונל וחשיבותו,   שאהצגת הנו מבוא:  5%

 בריאותי/כלכלי/חברתי ונפשי.  ס סטאטו תיאור המטופל:    25%

 התמיכה הקיימות.  מערכותו מבנה המשפחה אומדן משפחתי:  

סוגיות איתן מתמודד המטופל  (למשל: בדידות, הערכה עצמית, מיניות, הענות לטיפול,   2-3הצגת  20%
 הבא סימוכין מהמפגשים עם המטופל  וכד')  , אובדן, סטיגמה, תשישות ועייפות ןדיכאו 

35% 
 

בעזרת מודל או תיאוריה מתאימה ובהסתמך על    עם החולי  ניתוח התמודדות המטופל ומשפחתו
 המידע שדווח ביומן המפגשים. 

 סיכום  5%

 כתיבה מדעית  עריכה ו 10%

 עמודים.   10 - העבודההיומנים יצורפו לעבודה. היקף  ∗
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 התנסות קלינית בקהילה תשפ"ג- 0162.7243
 ש"ס  7

מועד  
 קיץ', סמסטר בשנה  : התנסות

   גב' רויטל אברג'יל  מתאמת: 
ראשי  

 החטיבה: 
 RN, MA -  גב' נטליה לוינסקי 

 ביה"ס האקדמי לאחיות, שיבא
 Natalya.Levinsky@sheba.health.gov.il : דוא"ל 

 
 RN. MA-גב' גל שור 

 ביה"ס האקדמי לסיעוד, וולפסון 
 gal@wns.gov.il : דוא"ל 

רכזות בתי  
 ספר: 

 , שירלי ביצ'צ'וגב' 
ביה"ס האקדמי לאחיות ע"ש זיוה  

 טל

 Shirli.Bichacho@sheba.health.gov.il : דוא"ל 

 
   , לילי זולוטריובגב' 

ביה"ס האקדמי לאחיות ע"ש  
 שיינברון 

  liliz@tlvmc.gov.il : דוא"ל 

 מסגרת ההתנסות
 ההתנסות הקלינית מיועדת לסטודנטים שנה ג' ותתקיים בשדות קליניים נבחרים בקהילה.

 שעות   96משך ההתנסות :  •

 ההדרכה בהתנסות תתבצע על ידי מדריכה קלינית בקהילה ובשיתוף ראש החטיבה.  ∗

 מטרת ההתנסות 
 ל סיעודי כוללני לפרט, למשפחה ולקהילה ברמות המנע השונות וברצף החיים. ליישם מיומנויות של טיפו 

 יעדי ההתנסות  
 : '  הסטודנטשלב א  •

 יגדיר צרכים וציפיות מההתנסות, במסגרת עריכת חוזה לימודי עם המדריכה הקלינית.  .1
 יכיר את השדה הקליני בו נערכת ההתנסות עפ"י תכנית אוריינטציה מובנית:  .2

o   מדיניות ומטרות  –במרפאה או בתחנה  השרות 
o  מבנה  של המרפאה/תחנה ותפקודיה 
o  הציוד במרפאה/תחנה 
o  שיטות עבודה מקובלות 
o  נהלים ותדריכים לעבודת האחות 
o   רשומות 

 
 

mailto:Shirli.Bichacho@sheba.health.gov.il
mailto:liliz@tlvmc.gov.il
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 יכיר את מאפייני הקהילה, השירותים, והמשאבים הקיימים בה:  - אומדן קהילה  .3
o אוכלוסייה ארצו  אפיוני  הגילים,  הרכב  משפחות,  מקורות  (מספר  השכלה,  רמות  מוצא,  ת 

 תעסוקה, מאפיינים תרבותיים ומנהגים בקהילה )  
o (תנאי דיור, מצב תברואתי, בטיחות).   אפיוני סביבה 
o  מדדי איכות בקהילה: תחלואה, אשפוזים, תמותה, התנהגות בריאות, קבוצות    מצב בריאות)

 בסיכון) 
o (שרותי בריאות ושירותים אחרים)  משאבים בקהילה 

 השירותים הסיעודיים הניתנים במסגרת המרפאה/ תחנה.יכיר את  .4
יכיר את תפקידיהם של אנשי הצוות הרפואי והרב מקצועי: דרכי הפנייה אליהם, דרכי מעקב והמשך   .5

 טיפול. 

 : הסטודנט  שלב ב' •
 ינהל טיפול סיעודי לפרט ולמשפחתו במצבי בריאות שונים וברמת מורכבות משתנה.  .1

o   דמוגרפיים סוציו  בריאותיים,  אישיים,  פרטים  יאסוף  הפרט:  של  בריאותו  מצב  את  יאמוד 
 ותרבותיים.  

o .יזהה צרכים בריאותיים וסיעודיים של המטופלים ומשפחותיהם 
o  יגדיר בעיות בריאות של המטופל ומשפחתו 
o  יקבע סדרי עדיפות להתערבות בהתאם לבעיות שזוהו 
o   יתכנן ויבצע תכנית טיפול המותאמת לצורכי המטופל ומשפחתו 
o  יעריך את תוצאות הטיפול על פי קריטריונים שנקבעו מראש 
o יתכנן תוכנית חדשה לאור הערכה 
o   בשיתוף לצורך  בהתאם  אליהם  ויפנה  המטופלים  צורכי  על  העונים  ושירותים  משאבים  יכיר 

 המדריכה הקלינית. 
o ות והרפואיות בהתאם לנהלים ולהנחיות המקובלות ידווח בכתב ברשומות הסיעודי 

 ישתתף בביצוע ביקורי בית יזומים/קרואים למטופלים ברצף מצבי בריאות וברמת מורכבות משתנה.  .2
o  ימנה את מטרות ביקורי הבית 
o יתכנן את הביקור על פי המטרה 
o  יקבע מועד לביקור בתיאום עם המטופל 
o  יאסוף מידע רלוונטי לקראת הביקור 
o  יקור בית על פי העקרונותיבצע ב 
o  יתכנן התערבות על פי הבעיות שזוהו 
o  יעריך את תוצאות ההתערבות הסיעודית על פי קריטריונים שנקבעו מראש 
o  ידווח בכתב ברשומות הסיעודיות והרפואיות בהתאם לנהלים ולהנחיות המקובלות 

 ישתתף בביצוע הערכה תפקודית לחולה הכרוני  .3
o ת יתאר את מטרת הערכה התפקודי 
o   יסביר על אומדן הערכה תפקודית והפעולות הכלולות בו בתחום התפקוד היומיומי 
o  ישתתף בביצוע הערכה תפקודית לחולה כרוני / קשיש 
o  יתכנן תוכנית התערבות בהתאם לצרכים שזוהו 
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o  יעריך את תוצאות ההתערבות הסיעודית על פי קריטריונים שנקבעו מראש 
o  והרפואיות בהתאם לנהלים ולהנחיות המקובלות ידווח ברשומות הסיעודיות 

 יתרגל מיומנויות חינוך לבריאות לפרט/למשפחה/לקהילה   .4
 ישתתף בישיבות צוות סיעודי/רב מקצועי  .5
 יתרגל מיומנויות תקשורת   .6

 מיומנויות סיעודיות נבחרות 
 

 משפחותיהם  /מתן תמיכה, יעוץ  והדרכה למטופלים  •

 אינהלציה   , S.C , I.M, I.V, P.O הכנה ומתן טיפול תרופתי :   •

  OTCמתן תרופות  •

 מתן חיסונים  •

 טיפול בדרכי נשימה: מתן חמצן, מתן אינהלציה  •

מעקב אחר תוצאות הבדיקות, פיענוח וזיהוי נתונים    אק"ג ביצוע בדיקות אבחנתיות: דם, שתן, כיח, הפרשות,   •
 חריגים. 

 עירוי פריפרי התחלת עירוי פריפרי, שאיבת דם מוריד פריפרי, הוצאת   •

 הוצאת תפרים, הוצאת סיכות  •

 טיפול בפצעים, כוויות.  •

רפואת חרום: השתתפות בהחייאה במידה ומתרחשת במרפאה בהתאם לשלב הלימודי, הנשמת מטופל עם   •
 אמבו, החלטה על מתן אדרנלין במצב חרום, ביצוע דפיברילציה במכשיר חצי אוטומטי. 

 אומדן גדילה  •

 אומדן הערכת התפתחות  •

 וטיפול בצנתרים ונקזים  אומדן  •

 מטלות 
ו/או למרכזת    יוצגו ויוגשו למדריכה במקום ההתנסות  - כדי לקבל ציון עובר בקורס   פעילויות למידה חובה  2ביצוע   

 החטיבה
בשיתוף הסטודנט  או    תבחרנה מתוך המוצע בתדריך ע"פ בחירת המדריכה הקלינית בשדה  למידההפעילויות  

 ו מרכזת החטיבה  /

 הערכת הישגי הסטודנט 
 / לא עובר  פעילויות למידה בציון עובר  2ביצוע  •

 . 70ציון עובר לפחות -   82%הערכה כללית של הסטודנט בהתנסות הקלינית  •

 .הקלינית ההתנסות של  הסופי מהציון  18% מהווה ידע  מבדק  –מבדק ידע  •

 .בלבד אחד מועד  ידע למבדק   , 70 -ידע  במבדק  עובר  ציון  •

 .הידע במבדק  אפס  השיג כאילו  יחושב  הקלינית בהתנסות  הציון  ,ידע ממבדק  נעדר או  שנכשל סטודנט •

 :(בהתאם לתקנון הלימודים)   היד למבדק מיוחד מועד לקיים יהיה ניתן ,מטה הרשומים בלבד  חריגים במקרים •
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 :התנאים  . המבדק  ביום  הסטודנט מחלת •
o מועד  לאחר  ימים משלושה יאוחר לא  לסיעוד  "סבביה החטיבה לראש  יימסר  מחלה אישור  

 .המבדק 
o ה שלוש של  מחלה  אישור  פי  על יינתן ידע  למבדק  מיוחד  מועד  לאישור מחלה  בתעודת  הכרה  

 .ימים ומעלה

 .בחינות לעניין  אביב תל באוניברסיטת המקובלים  בתנאים , מילואים  •

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

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

 דרישות קדם  
 ציון עובר בכל הקורסים בשנה הראשונה והשנייה  (סמסטר א+ב) ללימודים 
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 להתנסות בסיעוד הקהילה מפרט מבדק ידע 
 נושאים:   4המבדק מיועד לבחון ידע בסיסי לקראת ההתנסות הקלינית בסיעוד הקהילה. המבדק יכלול  

 חיסונים  .1

 המחלקה לאפידמיולוגיה, מדינת ישראל, ירושלים.  -תוך: תדריך החיסונים, משרד הבריאות  •
https://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/Pages/tadrich_Chisunim.aspx   

 *ניתן ללחוץ על הקישור לפתיחתו  ∗
 

 : הפרקים  •
o  1 –הספר (לוחות  –לוח חיסוני השגרה בגיל הילדות ובבתי  – בישראל שגרת החיסונים ( 
o   חיסונים הוראות כלליות 
o   עיתוי מתן חיסונים 
o  שנים  17השלמת חיסונים שגרתיים עד גיל 
o  חיסון במצבים מיוחדים 
o   הלם אנפילקטי לאחר מתן חיסונים 
o  1-9חיסון נגד שפעת 
o  1-25תרכיבים נגד נגיף הקורונה החדש    

 חיסונים  הזרקת .2

            המחלקה לסיעוד בבריאות הציבור,   - ), משרד הבריאות2014מתוך: תדריך להזרקת חיסונים ( •

 מדינת  ישראל, ירושלים. 

ichHisunim_21072014.pdfhttps://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Tadr 

 ניתן ללחוץ על הקישור לפתיחתו  ∗

 חשבון רוקחי  .3
 חוזרי מנהל הרפואה ומנהל הסיעוד:  .4

 מקור / וסימוכין שם הנוהל / הנחיה 
 1/2002מס' חוזר מנכ"ל  החלטה על מתן אדרנלין בשעת חרום"   "

 6/20020 מס' חוזר מנכ"ל סיעוד" "מתן חיסונים כפעולת 
   33/1999הסיעוד  מנהל חוזר  "לקיחת דם ורידי לבדיקות שגרתיות" 

    154/2019   מס  מנכ"לחוזר  מוסמכת"  אחות  ידי על סוכרתית  רגל  כף  "אומדן
    98/2013חוזר מנהל הסיעוד מס'  רפואי"  למוסד מחוץ מוסמכות אחיות ידי על  תרופות "מתן

  קבוע  צנתר  של  )הכנסה/הוצאה(החלפה  על  "החלטה
 למטופל בביתו"  השתן  בשלפוחית 

    122/2017חוזר מנהל הסיעוד מס' 
    
 

  3,4"החלטה על טיפול בפצעים קשיי ריפוי בדרגות 
באמצעותחבישות מתקדמות וטכנולוגיות לריפוי פצעים  

 כפעולת סיעוד לאחות מוסמכת בקהילה ובמתאר 
 166/2020חוזר מנהל הסיעוד מס'  

https://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/Pages/tadrich_Chisunim.aspx
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/TadrichHisunim_21072014.pdf
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 / https://www1.health.gov.il/nursing/work/toolkits/regulations    לאתר מנהל הסיעודקישור  ∗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מקור / וסימוכין שם הנוהל / הנחיה 
"היפגעות בלתי מכוונת בילדים בגילאי לידה עד שש שנים,  
חינוך,מניעה וקידום בריאות על ידי אחות מוסמכת במערך  

 האשפוז והקהילה" 
 158/2019חוזר מנהל הסיעוד 

תפקיד האחות המוסמכת בטיפול במטופל עם חשד לאירוע  
 09/01/22   191/20מס':  מנהל הסיעוד חוזר מוחי חדבמערך האשפוז והקהילה 

" לקיחת דם וורידי לקביעת סוג דם ללא בדיקת הצלבה עי  
 196/2022חוזר מנהל הסיעוד מס':  אחות מוסמכת בקהילה" 

החלפה או החזרה של צינורית גסטרוסטום (צינורית הזנה)  
 192/2022חוזר מנהל הסיעוד מס'  במערך האשפוז והקהילה 

https://www1.health.gov.il/nursing/work/toolkits/regulations/
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 חומר עזר  -סיעוד בקהילה 
 ניהול הטיפול במטופל המתמודד עם מחלה כרונית -למידהפעילות 

 מטרה 
 ניהול טיפול סיעודי לפרט ומשפחתו במצבי בריאות שונים וברמת מורכבות משתנה.  

 הנחיות 
 בחר מטופל המתמודד עם מחלה כרונית.  .1
 אמוד את מצב בריאותו של המטופל ומשפחתו.  .2
 מנה את האבחנות הסיעודיות של המטופל ומשפחתו.  .3
ובלתי   .4 (פורמאליים  למטופל  הרלוונטיים  בקהילה  הקיימים   והאחרים  הבריאותיים  המשאבים  את  מפה 

 פורמאליים). 
 תכנן תוכנית התערבות למטופל ומשפחתו.   .5
 מרכזת החטיבה הצג את סיכום ממצאיך בפני המדריכה/ .6
         הדרך את המטופל בבעיית בריאות נבחרת .7
ועל התכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל דוח    עדכנית  התבסס על ספרות מקצועית  .8

 .  2017-2019לשנת 
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 חומר עזר  -סיעוד בקהילה 
 מדיניות מערכת הבריאות בנושא חיסונים לאוכלוסייה  -פעילות למידה

 מטרה 
באוכלוסייה ואת הגורמים המשפיעים על מדיניות  להכיר ולנתח את מדיניות משרד הבריאות לגבי מתן חיסונים  

 זו. 

 הנחיות 
 בחר קבוצת מטופלים שחוסנה/ מועמדת לחיסון לאחד מחיסוני השגרה  .1
 תאר את החיסון מבחינת סוג החיסון, הרכבו, דרך המתן וכו'.  .2
 תחלואה). -תאר את האפידמיולוגיה של המחלה שכנגדה מיועד החיסון (נתוני תמותה .3
 כיסוי החיסון בקבוצת המטופלים הנבחרת. תאר את  .4
 מתן החיסון וכו'). -נתח את הנתונים שקיבלת (אחוז הכיסוי, הסיבות לאי  .5
 הסבר את ההשלכות על בריאות הציבור והקהילה.  .6
 בנוגע לחיסון הניתן   משפחתו / הדרך את המטופל .7
הילה בישראל דוח  ועל התכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הק   עדכנית  התבסס על ספרות מקצועית  .8

 .  2017-2019לשנת 
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 חומר עזר  -סיעוד בקהילה 
 ביקור בית-פעילות למידה 

 מטרה 
לפתח מיומנויות של התבוננות שיטתית לזיהוי בעיות בריאות אצל המטופל ומשפחתו בסביבתם הטבעית במטרה  

 לתכנן התערבות סיעודית מתאימה בסיוע המדריכה. 
 יבוצע בליווי המדריכה.בקור בית  

 הנחיות 
 קרא את נוהל השירות לביקור בית.  .1
 תאר את ההיבטים  של חוק זכויות החולה המתייחסים לביקור בית.    .2
 אסוף נתונים על המטופל הנבחר ומשפחתו והצג בקצרה.  .3
 ציין את מטרות הביקור.  .4
 שתף את המטופל במטרות הביקור וקבל הסכמתו.  .5
 והתבוננות שיטתית במטופל, משפחתו והסביבה הפיזית עפ"י המטרות שקבעת. תכנן ראיון  .6
 הדרך מטופל בבעיית בריאות נבחרת  .7
ועל התכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל דוח    עדכנית  התבסס על ספרות מקצועית  .8

 2017-2019לשנת 

 ניתוח הפעילות 
 תאר את הרגשתך, ומחשבותייך במהלך הביקור.  .1
 הנתונים שאספת רלוונטיים? באם היו חסרים לך נתונים, ציין מהם. האם  .2
 האם ביקור הבית בוצע בהתאם לתכנון? באם לא, ציין מדוע.  .3
 הצג את ממצאי הביקור ובעיות הבריאות שזוהו.  .4
 תאר אילו היבטים של חוק זכויות החולה באו לביטוי בביקור הבית.  .5
 לעתיד.  הצג את ההתערבות שנעשתה וההתערבות המתוכננת .6
 הערך את ביקור הבית בהתאם למטרות שהצבת.  .7
 סכם את הביקור ודווח ברשומות.  .8
 ציין את תרומתו של ביקור הבית עבורך.  .9
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 חומר עזר  -סיעוד בקהילה 
 בדיקת סינון -פעילות למידה

 מטרה 
המשפיעים על מדיניות  להכיר ולנתח את מדיניות המוסד לגבי בדיקות סינון באוכלוסייה נבחרת ואת הגורמים  

 זו. 

 הנחיות 
 זהה קבוצת סיכון שנבחרה לבדיקת סינון.  .1
 תאר את בדיקת הסינון והסבר את הרציונל לביצועה.  .2
 תאר את כיסוי הבדיקה בקבוצת המטופלים הנבחרת.  .3
 נתח את הנתונים שקיבלת (אחוז הכיסוי, מספר המקרים שאותרו כחשודים).  .4
 תועלת. -הילה כולל עלותהסבר את השלכות הבדיקה על הפרט והק .5
 הדרך את המטופל על הבדיקה הנבחרת  .6
 עדכנית   מקצועית התבסס על ספרות  .7
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 חומר עזר  -סיעוד בקהילה 
 הערכה תפקודית לקשיש/חולה כרוני -פעילות למידה

 מטרה 
 יומי במטופל נבחר  -לזהות בעיות בתפקוד היום

 הנחיות 
 בחר מטופל הזקוק לביצוע הערכה תפקודית בביתו.  .1
 אסוף נתונים רלוונטיים על המטופל ומשפחתו ממקורות שונים.  .2
 הכר את הקריטריונים לפיהם מוערך התפקוד היומיומי לקשיש/חולה כרוני.  .3
 הקלינית. בצע הערכה תפקודית בשיתוף המדריכה  .4
 אמוד את הסביבה הפיזית והתאמתה למצב המטופל.  .5
 אמוד את המשאבים שבשימוש המטופל ומשפחתו (אישיים, כלכליים, חברתיים ושירותי בריאות ורווחה).  .6
 סכם את הבעיות העיקריות של המטופל שבאו לידי ביטוי בהערכה שביצעת.  .7
 דווח ברשומות.  .8
 הדרך מטופל בבעיית בריאות נבחרת  .9

ועל התכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל דוח    עדכנית  על ספרות מקצועית התבסס   .10
 .  2017-2019לשנת 
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 חומר עזר  –סיעוד בקהילה 
 הדרכת קבוצת מטופלים-פעילות למידה

 מטרה  
 קידום בריאות בקבוצת מטופלים להתנסות בתהליך של  

 הנחיות 
 בקהילה בחר נושא להתערבות מקדמת בריאות  .1
 אסוף נתוני ידע, עמדות והתנהגות בנושא הנבחר בקרב אוכלוסיית היעד ותאר את התוצאות.  .2
 הגדר מטרה התנהגותית לשינוי.  .3
 בריאות בהסתמך על הנתונים שנאספו ועקרונות להעברת מסר בריאותי.  מקדמתתכנן ובצע פעילות  .4
 ות שהצבת. הערך את הפעילות בהתאם למטר .5
 קבל משוב מהקבוצה ומהמדריכה הקלינית על התהליך שביצעת.  .6
 בסיום הפעילות ציין מהם הגורמים שסייעו/עכבו לביצוע הפעילות   .7
 עדכנית   התבסס על ספרות מקצועית .8
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