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הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
ביה"ס למקצועות הבריאות

מס' קורס0162.7307 :

איכות ובטיחות הטיפול בסיעוד  -תשפ"ב
שיעור 2 ,ש"ס
מועד הקורס:

שנה ג' סמסטר א' ,יום ה'

שעות:

8:00-10:00

מרכזת:

דר' ענת עמית אהרון

דוא"לanatamit@tauex.tau.ac.il :

מרצות:

גב' ריקי שמר

דוא"לrivkashemer@mail.tau.ac.il :

דר' ענת עמית אהרון

דוא"לanatamit@tauex.tau.ac.il :

שעות קבלה:

בתאום מראש

רציונל
בטיחות הטיפול הינה חובה מקצועית של המטפלים ושל כל ארגון בשירותי הבריאות .אחריות הארגון הרפואי,
על מכלול אנשי הצוות ,לדאוג למניעת כשלים העלולים לפגוע במטופל במהלך אשפוזו או ביקורו במרפאה .יישום
המחויבות לבטיחות מתבטא בשילוב של תהליכי למידה והפקת תובנות בעקבות אירועי טעות וכמעט טעות,
מניעת כשלים על ידי בניית תרבות ארגונית המחויבת לבטיחות ומחויבות ארגונית ומקצועית לטיפול ממוקד
לקוח.
לאחות תפקיד חיוני בהבטחת טיפול איכותי ובטוח .האחות נדרשת לרף מיומנות מקצועי גבוה ,עדכני ומבוסס
ראיות ,המאפשר זיהוי ,טיפול ומניעה של כשלים באבטחת בטיחות.
מטרות הקורס
מטרות הקורס הן להקנות:
 .1ידע ותיאוריות עדכניות בתחום איכות ובטיחות הטיפול
 .2ידע בתחום קידום בטיחות המטופל ,איכות הטיפול ושיפור תוצאי הבריאות וטיפול ממוקד לקוח
 .3שיטות לזיהוי ואיתור מוקדם של כשלים ארגוניים
 .4ערכים של תרבות ארגונית הממוקדים בבטיחות ואיכות הטיפול
יעדי הקורס
בסוף הקורס הסטודנטים ידעו :
 .1להסביר את הסיבות והתהליכים שהובילו לפיתוח תהליכי איכות ובטיחות הטיפול
 .2להגדיר ולנתח את ששת ממרכיבים המקצועיים של תהליכי איכות ובטיחות הטיפול
 .3יפתחו גישה מערכתית לנושא בטיחות הטיפול
 .4יכירו תהליכים שיטתיים לניתוח אירוע חריג בטיפול הסיעודי ויישום המלצות
 .5יתנסו בניתוח שיטתי של אירועים חריגים בתחום הטיפול הסיעודי
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מס' קורס0162.7307 :

שיטות הוראה
הקורס הינו קורס היברידי המורכב מהרצאות מקוונות והרצאות פרונטליות.
ישנה חובת קריאת של נהלים מקצועיים.
נושאי השיעורים
•

מושגי יסוד בבטיחות ואיכות הטיפול

•

מודלים וכלים לבניית תרבות ארגונית לבטיחות ואיכות הטיפול ,כגון :טיפול ממוקד לקוח ,עבודת צוות
ושיתופי פעולה ,עשייה מבוססת ראיות ,שיפור איכות ובטיחות הטיפול

•

עקרונות ויישום של מדדי איכות ברפואה ,והשפעתם על בטיחות הטיפול

•

ניהול סיכונים ברפואה :טעויות וכמעט טעויות ,הגישה המערכתית לטיפול בכשלים ,ניהול תחקיר ,יישום
הלקחים

•

תהליכי אקרדיטציה והשפעתם על בטיחות הטיפול

דרישות הקורס
 .1צפייה בכל השיעורים המקוונים
 .2קריאת נהלים של משרד הבריאות שיופצו במודול
 .3נוכחות בשיעורים הפרונטליים על פי התקנון והשתתפות פעילה .יש להגיע לשיעורים הפרונטליים לאחר
הצפייה בשיעור המקוון ושליחת המטלה המסכמת.
 .4ההשתתפות בשיעורים היא תנאי לגשת לבחינה /להגיש עבודה בקורס.
דרישות קדם
אין
ציון
•

שלוש מטלות שתועברנה באמצעות המודול ,לאחר כל שיעור מקוון .כל מטלה הינה  5%מהציון הסופי.
סטודנט שלא יענה על אחת המטלות ,יגרע מהציון הסופי  5נקודות על כל מטלה שלא תבוצע .לכל מטלה
מועד הגשה אשר יוגדר במודול .מעבר למועד ההגשה המטלה תיסגר ולא ניתן יהיה לפתוח אותה .אין
אפשרות לאחר בהגשת המטלה – .15%

•

מבחן מסכם המתבסס על החומר הנלמד בכתה ובשיעורים המקוונים ונהלים שיועברו במהלך הקורס
)הנהלים הינם ללמידה עצמית(–  .85%ציון עובר60 :
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 מערך בטיחות הטיפול: אתר משרד הבריאות
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/HQD/safety/Pages/default.aspx

•

נהלי משרד הבריאות שיועברו במהלך הקורס
 הוצאת רמות: אוניברסיטת תל אביב. ניהול סיכונים ברפואה.(2004) . ע, קפלן,. ט,שני- חלמיש,. מ,פייגין

•

•

Bravo, K. & Ryan, B. (2016). Nursing Strategies to Increase Medication Safety in Inpatient
Settings. Journal of Nursing Care Quality, 31(4), 335-341

•

Dittman, K., & Hughes, S. (2018). Increased nursing participation in multidisciplinary
rounds to enhance communication, patient safety, and parent satisfaction. Critical Care
Nursing Clinics, 30(4), 445-455.

•

Grant, M.J. & Larsen, G.Y. (2007). Effect of an anonymous reporting system on near-miss
and harmful medical error reporting in a pediatric intensive care. Journal of Nursing Care
and Quality, 22, 213-321

•

Lee, S. E., Scott, L. D., Dahinten, V. S., Vincent, C., Lopez, K. D., & Park, C. G. (2019).
Safety culture, patient safety, and quality of care outcomes: A literature review. Western
journal of nursing research, 41(2), 279-304

•

Sherwood, G. & Barnsteiner, J. (2017). Quality and safety in nursing. Wiley Blackwell: USA,
New Jersey

•

Ulamino, V.M., O’Leary-Kelley, C. & Connolly, P.M. (2006). Nurses’ perceptions of causes
of medication errors and barriers to reporting. Journal of Nursing Care and Quality, 22, 28–
33
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. אתגרים וחסמים בקידום האיכות בשירותי הרפואה.(2012) . ד, חיניץ,. מ, פרנקל,. מ, כהן,. מ,ברזיס
132-135 ,(3)151 ,הרפואה

•

 אקרדיטציה של.(2011) . א, דודסון,. ז, רוזנבוים,.ק, גרוזמן,. ל, פרלצו,.א, וירטהיים,.י, דרייהר,. ע,רצון-בר
340-344 ,(4)150 , הרפואה.בתי חולים – ניסיון שירותי בריאות כללית

•

 ניהול סיכונים והדין המשמעתי, ביטוח, תביעות רשלנות רפואית.(2012). 62  דוח,דוח מבקר המדינה
.195-227  עמודים,במערכת הבריאות

•

, הרפואה. הטעות הרפואית – שכיחות ודרכים אפשריות למניעתה.(1997) . י, בן בסט,. ד, פלפל,. ר,שור
145-149 ,'ד-' חוברת ג,133

•

•

Ford, Y. & Heyman, A. (2017). Patients' Perceptions of Bedside Handoff: Further Evidence
to Support a Culture of Always. Journal of Nursing Care Quality, 32(1), 15-24

•

Hessels, A. J., Paliwal, M., Weaver, S. H., Siddiqui, D., & Wurmser, T. A. (2019). Impact
of patient safety culture on missed nursing care and adverse patient events. Journal of
nursing care quality, 34(4), 287-294.

•

Jin, J., & Yi, Y. J. (2019). Patient safety competency and the new nursing care delivery
model. Journal of nursing management, 27(6), 1167-1175.

•

Institute of Medicine, Ann Page (2004). Keeping Patients Safe: Transforming the Work
Environment of Nurses. NY: Institute of Medicine, The National Academy Press

•

Institute of Medicine. (2001). Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the
21st Century. Institute of Medicine: The National Academy Press.

•

Kohn, L.T. (2000). To Err Is Human: Building a Safer Health System. A systematic
approach to improving patient safety (1st edition). Institute of Medicine: The National
Academy Press. Available on-line at: http://www.nap.edu/books/0309068371/html/

•

Naveh, E., Katz-Navon, T. & Stern, Z. (2006). Readiness to report medical treatment
errors: the effects of safety procedures, safety information, and priority of safety. Medical
Care, 44, 117-23

•

Patton, S. K., & Henry, L. J. (2019). Nursing students’ experience with fall risk assessment
in older adults. Nursing & health sciences, 21(1), 21-27.

•

Valente, S., Murray, L. & Fisher, D. (2007). Nurses improve medication safety with
medication allergy and adverse drug reports. Journal of Nursing Care and Quality, 22, 322–
327

•

Thomas, D.O. & Henderson, D. (2005). Lessons learned: basic evidence-based advice for
preventing medication errors in children. Journal of Emergency Nursing, 31(5), 490-493

•

Weingart, S.N., Zhu, J. & Weisman, J.S. (2011). Hospitalized patient's participation and its
impact on quality of care and patient safety. International Journal of Quality Care, 23(3),
269-277
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ניהול הטיפול בסיעוד  -תשפ"ב
שיעור 2 ,ש"ס
מועד הקורס:

שנה ג' סמסטר א' ,יום ה'

שעות:

10:15-11:45

מרצים:

ד"ר עופר אטד

דוא"לofer.atad@gmail.com :

ד"ר ויולטה רוזני

דוא"לkoifmanv@tauex.tau.ac.il :

שעות קבלה:

בתאום מראש

רציונל
מערכות בריאות מנוהלות כיום כארגונים עסקיים ,המבוססים על מקורות הכנסה חיצוניים ונמדדים במאזנם
התקציבי .התחרות ,חוסר הודאות וההתפתחות הטכנולוגית המהירה בשירותי הבריאות מחד ,והדגש על מתן
טיפול איכותי ויעיל בעלויות מופחתות מאידך ,הובילו לצורך בשינוי הגישה הניהולית-הטיפולית .מנהלים
במערכות בריאות נדרשים לנהל ולהנהיג במקצוע מורכב הכולל קשרים עם פרטים וקבוצות .ניהול הטיפול בסיעוד
) (Nursing Case Managementהנו גישת טיפול המאפשרת מתן טיפול רציף ,איכותי ויעיל על ידי צוות רב
תחומי .ניהול הטיפול מיושם במגוון רחב של שירותי בריאות ומתמקד במטופל ובמשפחתו במטרה לשפר תוצאי
בריאות ,להגביר היענות לטיפול ולהפחית את עלויות הטיפול.
הקורס יעסוק ברכישת ידע ופיתוח מיומנויות בניהול צוותים ובניהול הטיפול באוכלוסיות מטופלים מגוונות
בשירותי הבריאות.
מטרות הקורס
בסיום הקורס סטודנט יהיה מסוגל
 .1לתאר מושגים בסיסיים ,עקרונות וגישות במנהל ובניהול הטיפול בסיעוד.
 .2להסביר את התהליך הניהולי ומרכיביו.
 .3לזהות את המודלים לניהול הטיפול בסיעוד.
 .4לזהות וליישם מיומנויות ניהול הטיפול במגוון שירותי בריאות.
שיטות ההוראה
•

הרצאות

•

ניתוחי מקרים ודיונים

•

למידה בקבוצות.
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נושאי השיעור
 .1מבוא :הגדרת מושגי יסוד
 .2סגנונות מנהיגות ,סגנונות ניהול ,כוח ופוליטיקה
 .3מוטיבציה ,תרבות ארגונית ,קבוצות עבודה
 .4ערוצי תקשורת וסוגיות בתקשורת ארגונית
 .5לחץ ושחיקה
 .6שיטות עבודה בסיעוד
 .7תפקידים של מנהל הטיפול
 .8תהליך ניהול הטיפול
 .9כלים ליישום ניהול הטיפול
 .10מודלים של ניהול הטיפול
דרישות הקורס
 .1הנוכחות חובה בכל השיעורים בהתאם לתקנון תכנית הלימודים.
 .2קריאת ספרות רלוונטית בהתאם לנושאי השיעור ,כמפורט בטבלה המצורפת.
דרישות מוקדמות
לימודי קורסים הבאים:
 .1קבלת החלטות בסיעוד
 .2התנהגות מקצועית ,תיאוריות בסיעוד ,רווחה בריאות וחולי
ציון
•

מבחן מסכם.

•

ציון עובר  60לפחות.

החומר למבחן כולל:
•

מצגות הקורס.

•

החומר שנלמד בכיתה.

•

קריאות החובה.
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ספרות חובה
לפי הפירוט הבא:
•

ספרות חובה –הרצאות של דר' עופר אטד
 .1אסכולות וגישות
•

בר-חיים ,א) .עורך( ) .(2004התנהגות ארגונית .האוניברסיטה הפתוחה .כרך א' ,יח' ,1
עמ' .13-24

 .2מבוא לארגונים וסיוג מבנים ארגוניים
•

סמואל ,י .(2012) .ארגונים – מבוא לתורת הארגון .מהדורה שלישית .המכללה האקדמית גליל
מערבי .כנרת ,זמורה – ביתן ,דביר .פרק  – 1התופעה הארגונית ,עמ' ,21-41
פרק  – 4מבנים ארגוניים – עמ' .77-114

 .3תרבות ארגונית ואקלים שירות
•

סמואל ,י .(2012) .ארגונים – מבוא לתורת הארגון .מהדורה שלישית .המכללה האקדמית גליל
מערבי .כנרת ,זמורה – ביתן ,דביר .פרק  – 11תרבות ארגונית ,עמ' .247-268
Ehrhart, K. H., Witt, L. A., Schneider, B. & Perry, S. J. (2011). Service
employees give as they get: internal service as a moderator of the service
climate–service outcomes link. Journal of Applied Psychology, 96(2),
423–431.

•

 .4תקשורת ארגונית
•

בר-חיים ,א) .עורך( ) .(2004התנהגות ארגונית .האוניברסיטה הפתוחה .כרך ב' ,יח'  ,6עמ' 75-
.120

•

סמואל ,י .(2012) .ארגונים – מבוא לתורת הארגון .מהדורה שלישית .המכללה האקדמית גליל
מערבי .כנרת ,זמורה – ביתן ,דביר .פרק  – 6תקשורת ומידע ,עמ' .141-167
Ellis, J. R., & Hartley, C. L. (2009). Managing and coordinating nursing care (pp.
459-511). New York, NY: Lippincott, Williams & Wilkins.

•

 .5קבוצות עבודה בארגונים
•

בר-חיים ,א) .עורך( ) .(2004התנהגות ארגונית .האוניברסיטה הפתוחה .כרך ב' ,יח'  ,5עמ' 9-
.48-53 ,21-32 ,15
Bradley, H. B., Postlethwaite, B. E., Klotz, A. C., Hamdani, M. R., Brown, K. G.
(2012). Reaping the benefits of task conflict in teams: the critical role of team
psychological
safety
climate,
Journal
of
Applied
Psychology,
97 (1), 151–158.

•

 .6מנהיגות ,כוח ועוצמה בארגונים
Medler-Liraz, H. & Kark, R. (2012). It takes three to tango: leadership and
hostility in the service encounter, The Leadership Quarterly,
23, 81-93.

•

 .7הנעת עובדים
•

בר-חיים ,א) .עורך( .(2004) .התנהגות ארגונית .האוניברסיטה הפתוחה .כרך א' ,יח' ,4
עמ' .193-234
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 לחץ ושחיקה.8
Restubog, S. L. D., Scott, K. L., & Zagenczyk, T. J. (2011). When distress hits
home: the role of contextual factors and psychological distress in predicting
employees' responses to abusive supervision. Journal of Applied
Psychology, 96(4), 713-719.

•

ספרות חובה הרצאות של דר' ויולטה רוזני
 שיטות עבודה בסיעוד.1
•

Berman, A., Snyder, S., & Frandsen, G. (2021). Kozier & Erb's Fundamentals
of nursing: Concepts, process and practice (11 th. Ed., pp. 98-99). Pearson.

•

Leonard, M., & Miller, E. (2012). Nursing case management review and
resource manual (4 th ed., pp. 22-25). American Nurses Credentialing Center.

•

Tahan, H.A. & Treiger, T.M. (2017). GMSA core curriculum for case
management (3 rd ed, pp.10-18). Wolters Kluwer.
 התפתחות היסטורית ותפקידים של מנהל הטיפול.2

•

Leonard, M., & Miller, E. (2012). Nursing case management review and
resource manual (4 th ed., pp. 22-25). American Nurses Credentialing Center.

•

Mullahy, C.M. (2014). The case manager's handbook. (5 th ed., pp.11-13).
Jones & Bartlett Learning.

•

Tahan, H.A. & Treiger, T.M. (2017). GMSA core curriculum for case
management (3 rd ed., pp.26-33). Wolters Kluwer.
תהליך ניהול הטיפול
 כלים ליישום ניהול הטיפול.3

•

Leonard, M., & Miller, E. (2012). Nursing case management review and
resource manual (4 th ed., pp. 35-63; pp. 273-290). American Nurses
Credentialing Center.

•

Mullahy, C.M. (2014). The case manager's handbook. (5th ed., pp.33-127).
Jones & Bartlett Learning.

•

Tahan, H.A. & Treiger, T.M. (2017). GMSA core curriculum for case
management (3 rd ed., pp. 297-309). Wolters Kluwer.
מאמרים לקריאה ממומלצת

∗

 מודלים לניהול הטיפול.4
Mullahy, C.M. (2014). The case manager's handbook. (5th ed., pp.163-181; pp.
209-232). Jones & Bartlett Learning.

•

מאמרים לקריאה ממומלצת
Yu, Z., Gallant, A. J., Cassidy, C. E., Boulos, L., Macdonald, M., & Stevens, S.
(2021). Case Management Models and Continuing Care: A Literature Review
across nations, settings, approaches, and assessments. Home Health Care
Management & Practice, 33(2), 96-107.

•
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מס' קורס0162.7311 :

כלכלת בריאות  -תשפ"ב
שיעור 2 ,ש"ס
מועד הקורס:

שנה ג' סמסטר א' ,יום ה'

שעות:

12:00-14:00

מרצה:

דר' אסתי אנגלצ'ין -ניסן

שעות קבלה:

ימי חמישי  -14:00-15:00בתאום מראש.

דוא"לnissnaen747@gmail.com :

רציונל:
בעשור האחרון תחום כלכלת הבריאות התפתח במהירות בעולם המערבי ובארץ ,והפך את שני המושגים
המנוגדים לכאורה "כלכלה" ו "בריאות" ל"תורה" של ממש ולמושג מקובל ומעשי .רשויות הבריאות בעולם
המערבי חיפשו כלים שיסייעו להם לנהל רפואה מודרנית ומתקדמת מצד אחד ,ובמקביל יעזרו בחישוב העלויות
הכספיות הכרוכות בחלופות טיפול שונות .במהלך הקורס נכיר נלמד וננתח את שוק הבריאות מנקודת מבט
כלכלית בעולם המערבי בכלל ובארץ בפרט.
מטרת הקורס
להקנות למשתתפים עקרונות בחשיבה כלכלית ,הבנת השיקולים של מערכת כלכלית ,הכרת מאפייני שוק חופשי,
סיבות/גורמים לכשלי שוק ואיך כל הנ"ל באים לידי ביטוי במערכת הבריאות.
יעדי הקורס
הכשרת הסטודנט המיועד לעבוד בתחום הסיעוד בתחומי הכלכלה בכלל וכלכלת הבריאות בפרט.
דרישות הקורס
•

נוכחות חובה לפי תקנון התוכנית

•

עמידה במבחן המסכם

•

ההשתתפות בשיעורים היא תנאי לגשת לבחינה /להגיש עבודה בקורס.

דרישות קדם
אין
הציון
•

בחינת סמסטר

•

ציון עובר –  60לפחות.

שיטות הוראה ולמידה
הרצאות פרונטאליות תוך התייחסות לספרות הקיימת בנושא.
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נושאי השיעורים
 .1הגדרות בסיסיות בכלכלה ,עקומת התמורה.
.2

עקומות הביקוש וההיצע.

 .3הביקוש לשירותי הבריאות :פונקציית הביקוש ,גמישות הביקוש.
 .4היצע שירותי הבריאות :הרופאים.
 .5היצע שירותי הבריאות :בתי -החולים ,תמריצים והתקשרויות במערכת הבריאות.
 .6תמריצים והManaged Care-
 .7התערבות הממשלה בענף הבריאות.
 .8נוסחת הקפיטציה ומתאמי הסיכון.
 .9שוק ביטוח הבריאות :קבלת החלטות תחת אי ודאות.
 .10שוק ביטוח הבריאות :הביקוש לביטוח ,ה.Moral Hazard -
 .11התערבות הממשלה :חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
ספרות
•

שמואלי ,ע , ( 2016 ) .קורס בסיסי בכלכלת בריאות למקצועות הרפואה ,הוצאת מאגנוס ישראל.
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התנסות קלינית מתקדמת  -תשפ"ב
 20.5שעות
מועד ההתנסות:

שנה ג' ,סמסטר א'  ,ימים ב' – ג'

מתאמת:

גב' אירית הרפז

ראשי החטיבה:

אירית הרפז RN,MA -
ביה"ס האקדמי לסיעוד ,שיבא
דוא"לirit.Harpaz@sheba.health.gov.il :
שרית קורנבלום RN,MA -
ביה"ס האקדמי לסיעוד ,שינברון
דוא"לsaritk@tlvmc.gov.il :

רכזות:

שעות קבלה:

גב' אירית הרפז,
ביה"ס האקדמי לאחיות ע"ש זיוה טל

דוא"ל:

irit.harpaz@sheba.health.gov.il

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

דוא"ל:

liliz@tlvmc.gov.il

בתאום מראש

רציונל
אחיות נדרשות לשליטה במגוון מיומנויות קליניות וניהוליות .ההתנסות הקלינית המתקדמת המתקיימת בחטיבת
הלימודים המסכמת ,מאפשרת לסטודנט מעבר הדרגתי ,מכוון ומונחה מתפקוד ברמה של 'לומד' לתפקוד מקצועי
תחילי כ"אחות מוסמכת".
בהתנסות זו ,הסטודנט יעניק טיפול סיעודי כוללני על בסיס ידע קליני רחב ויבצע מגוון מיומנויות סיעודיות
וניהוליות לצורך רכישת שליטה בניהול הטיפול בקבוצת מטופלים בשיתוף צוות רב מקצועי.
מטרות ההתנסות
הסטודנט ינהל את הטיפול ב 3-4-מטופלים ברמת מורכבות קלה עד בינונית או ב 1-2-מטופלים ברמת מורכבות
גבוהה.
•

הסטודנט
 .1יעמיק ידע בתחום קליני נבחר וישפר את יכולת ההכללה ,היישום והשיפוט המקצועי.
•

ישתתף בתוכניות להעשרת ידע בתחום הקליני.

•

יפגין שיקול דעת המבוסס על ידע עיוני וקליני.

•

יפעל להעשרת ידע של עמיתים ואנשי צוות בנושאים קליניים נבחרים.
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 .2ישפר תהליכי תקשורת בינאישית וירכוש מיומנויות תקשורת בארגון.
•

יצור קשר טיפולי עם מטופלים ומשפחות ,תוך הבטחת זכויותיהם.

•

ישתלב כחבר בצוות על בסיס הערכה ,כבוד ועזרה הדדית.

•

ייצג את המטופלים בפני צוות רב מקצועי במערך האשפוז ובקהילה.

יעדי ההתנסות
•

הסטודנט
•

יציג התנהגות אישית ומקצועית הולמת ,ישמור על כבוד האדם וזכויותיו יקפיד על עקרונות
הבטיחות

•

יגדיר צרכים וציפיות מההתנסות באמצעות עריכת "חוזה לימודי" עם המדריך/ה הקליני/ת בהתאם
ליעדי ההתנסות.

•

יכיר את המאפיינים הקליניים של המחלקה :תמהיל התחלואה ,מיומנויות שכיחות ותרופות בשימוש.

•

יכיר את המבנה הארגוני של המחלקה :אנשי הצוות הרפואי ,הסיעודי והרב מקצועי -תפקידיהם
וסמכויותיהם ,שיטות עבודה מקובלות ,נהלים ,רשומות וכיו"ב.

•

יחזק ו/או ירכוש ידע ומיומנויות קליניות עד לביצוען ברמת בטיחות מרבית.

•

ינהל את הטיפול ב 3-4-מטופלים ברמת מורכבות קלה-בינונית או ב 1-2-מטופלים ברמת
גבוהה.

•

ישתתף בקבלת החלטות טיפוליות לגבי המטופלים שבאחריותו.

•

ישתתף בהרצאות ובדיונים הנערכים בשדה הקליני.

•

יכיר את שיגרת המחלקה במשמרות השונות.

מורכבות

שיטות הוראה
ההדרכה הקלינית בהנחיה ,בליווי ובפיקוח ישיר של המדריך הקליני.
דרישות ההתנסות
•

הערכה מעצבת באמצע ההתנסות.

•

הערכה מסכמת בסוף ההתנסות.

דרישות קדם
•

סיום כל תכנית הלימודים בכל חטיבות הלימוד האחרות.

•

מבדק ידע.
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מבדק ידע
•

חובה להיבחן.

•

ציון עובר במבדק הידע.70 -

יתקיים מועד אחד בלבד למבדק ידע
סטודנט שניכשל או נעדר ממבדק ידע ,ציונו בהתנסות הקלינית יחושב כאילו השיג  0במבדק הידע
במקרים חריגים בלבד הרשומים מטה ,ניתן יהיה לקיים מועד מיוחד למבדק הידע:
 .1מחלת הסטודנט ביום המבדק  .התנאים:
•

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

•

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

 .2מילואים  ,בתנאים המקובלים באוניברסיטת תל אביב לעניין בחינות.
 .3מוות של בן משפחה ,בתנאים המקובלים באוניברסיטת תל אביב לעניין בחינות.
 .4תלמידה שילדה ועקב הלידה נעדרה ממבדק הידע שהתקיים בתוך שלושה שבועות מיום הלידה.
המבדק כולל
•

חשבון רפואי

•

פרמקולוגיה קלינית

•

נהלים

למבדק אין פתיחת מחברות
דרישות קדם
עמד בהצלחה בכל הקורסים הכלולים בתוכנית לימודים
הרכב הציון בהתנסות
•

מבדק ידע -

18%

•

הערכה מסכמת של ההתנסות הקלינית –

82%

נדרש ציון עובר של  70בהערכת ההתנסות ובציון המשוקלל.
ספרות חובה
Comerford, K. (2021). Nursing Drug Handbook. Philadelphia, PA: Wolters

•

Hinkle J. L. & Cheever K.H. (2018). Brunner & Suddarth's Textbook of Medical- Surgical
Nursing (14th ed.) Philadelphia, PA; Lippincott,Williams & Wilkins

•
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התמודדות המטופל ומשפחתו עם בעיית בריאות ממושכת  -תשפ"ב
סמינר קליני 3 ,ש"ס
מועד ההתנסות:

שנה ב' סמסטר קיץ /שנה ג' סמסטר א

מרכזות:

ד"ר אסנת גלברט  -ביה"ס האקדמי לאחיות ,זיוה טל
מילה פרדקין  -ביה"ס האקדמי לאחיות ,שיינברון

רכזות:

שעות קבלה:

גב' אירית הרפז,
ביה"ס האקדמי לאחיות ע"ש זיוה טל

דוא"ל:

irit.harpaz@sheba.health.gov.il

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

דוא"ל:

liliz@tlvmc.gov.il

בתאום מראש

רציונל
הקורס יעסוק בלימוד דפוסי התמודדות של מטופלים ומשפחותיהם עם בעיות בריאות ממושכות  /כרוניות,
בהתבסס על תיאוריות ומודלים רלוונטיים .מחלה ממושכת ,מתאפיינת בתקופות בהן חלה נסיגה או היעלמות
התסמינים ובתקופות של החמרה ,בהן תסמינים מופיעים בדרגות חומרה שונות .המטופל ומשפחתו חווים
שינויים רגשיים והתנהגותיים כמו גם שינויים בתפיסה עצמית ,בדימוי עצמי ובסגנון החיים .טווח התגובות ודרכי
ההתמודדות של מטופלים וקרוביהם מגוון ורחב .הכרת מגוון דרכי התמודדותם מאפשרת לעובדי בריאות לפתח
תובנות חדשות ,העשויות לסייע להם בקידום התמודדות יעילה של מטופלים וקרוביהם.
מטרת הקורס
זיהוי וניתוח דפוסי התמודדות של מטופל ומשפחתו עם בעיית בריאות ממושכת /כרונית.
יעדי הקורס
בסיום הקורס הסטודנט:
 .1יתאר את ההשפעה של מחלה ממושכת על חיי המטופל ומשפחתו
 .2יאמוד ויעריך את סביבתו הקבועה של המטופל
 .3יכיר את מערכות התמיכה של המטופל ומשאבי התמודדותו
 .4יזהה סוגיות משמעותיות הנובעות מבעית הבריאות
 .5ינתח את תהליך ההתמודדות של המטופל ומשפחתו בהתבסס על תיאוריה /מודל רלוונטי
שיטות הוראה ולמידה
•

למידה עצמית

•

למידה מונחית בקבוצות קטנות של לומדים

•

הנחיה פרטנית.
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דרישות הקורס
 .1תנאי לסיום הסמינר ,הגשת כל המטלות הנדרשות על פי התדריך ,וקבלת ציון  60לפחות בעבודה המסכמת.
•

הגשת כל המטלות באופן פרטני.

•

קיום קשר רציף עם המטופל ו/או משפחתו במהלך  4-6מפגשים )משך המפגש  30-45דק'(.

•

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

•

)נספח מס' .(1

•

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

•

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

 .2הנוכחות חובה בהתאם לתקנון תכנית הלימודים .ההשתתפות במפגשי הסמינר היא תנאי להגשת העבודה
המסכמת בקורס.
דרישות קדם
•

סיום הלימודים העיוניים מיומנויות תמיכה ייעוץ והדרכה בסיעוד א+ב

ציון
•

ניהול יומן מפגשים )נספח מס' (1

20%

•

הצגת המטופל וסוגיה נבחרת )נספח מס' (2

20%

•

הגשת עבודה מסכמת )נספח מס' (3

60%

סה"כ

100%

∗

ציון עובר60 -

∗

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

∗

מועד הגשת יומן המפגש האחרון הינו היום האחרון של סמסטר קיץ שנה ב'
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נספחים
נספח מס'  – 1יומן המפגשים ) 20%מהציון הסופי(
 .1היומן מהווה אמצעי לתיעוד וניתוח המידע שנאסף במפגשים עם המטופל/קרוביו ומהווה בסיס לכתיבת
העבודה המסכמת )היומן יצורף כנספח לעבודה המסכמת(.
 .2בסיום כל מפגש בינו לבין המטופל ,התלמיד יגיש למנחה את היומן המתאר את המפגש:
 .3יפרט את מטרות המפגש ,יתאר את המפגש והנושאים שעלו במהלכו )מומלץ לצטט מדברי המטופל
ואחרים שנכחו( יציין מחשבות ,לבטים ,קשיים ותובנות חדשות שעלו במהלך המפגש ובעקבותיו .יתאר את
איכות הקשר המתהווה בינו לבין המטופל ומשפחתו  -התקדמות או נסיגה וכיו"ב  .יגדיר מטרות למפגש
הבא.
 .4המנחה תיתן לסטודנט משוב בכתב אודות הדיווח שנמסר לה ,כולל אישור לתכנון ולקיום המפגש הבא.
אישור המנחה הינו תנאי הכרחי לקיום כל מפגש עם המטופל ו/או משפחתו.
 .5התלמיד ישמור עותק נוסף מכל דיווח ביומן ומהמשוב שקיבל.

נספח מס'  – 2מצגת  -הצגת המטופל וסוגיה נבחרת ) 20%מהציון הסופי(
 .1הצגת המטופל בהתבסס על המודל הביו-פסיכו-סוציאלי.
 .2הצגת סוגיה בולטת מתוך מכלול בעיותיו של המטופל בהתבסס על ספרות רלוונטית )למשל :בדידות ,הערכה
עצמית ,קושי בטיפול עצמי ,מיניות ,היענות לטיפול ,דיכאון ,אובדן ,סטיגמה ,תשישות ועייפות וכד'(.

נספח מס'  – 3הנחיות לכתיבת העבודה המסכמת – ) 60%מהציון הסופי(
5%

מבוא:

 25%תיאור המטופל:
אומדן משפחתי:

הצגת הנושא וחשיבותו ,הרציונל ועיקרי הדברים שיתוארו בעבודה.
סטאטוס בריאותי/כלכלי/חברתי ונפשי.
מבנה המשפחה ומערכות התמיכה הקיימות.

 20%הצגת  2-3סוגיות איתן מתמודד המטופל )למשל :בדידות ,הערכה עצמית ,מיניות ,הענות לטיפול,
דיכאון ,אובדן ,סטיגמה ,תשישות ועייפות וכד'( הבא סימוכין מהמפגשים עם המטופל
 35%ניתוח התמודדות המטופל ומשפחתו עם החולי בעזרת מודל או תיאוריה מתאימה ובהסתמך על
המידע שדווח ביומן המפגשים.
5%

סיכום

10%

עריכה וכתיבה מדעית
∗

היומנים יצורפו לעבודה .היקף העבודה 10 -עמודים.
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