אוניברסיטת תל אביב
החוג לסיעוד
תכנית כללית לתואר
בוגר בסיעוד

הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
ביה"ס למקצועות הבריאות

התכנית הכללית

תדריכים לשנה ב'

תשפ"ג ()2022-2023
1

אוניברסיטת תל אביב
החוג לסיעוד
תכנית כללית לתואר
בוגר בסיעוד

הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
ביה"ס למקצועות הבריאות

תוכן העניינים
נושא
גנטיקה רפואית (............................................................................... ...........)0162.5017
תזונה קלינית (............................................................................................) 0162.2202
פרקים נבחרים באמבריולוגיה וטרטולוגיה (...................................................... .)0162.2201
קידום בריאות (............................................................................................) 0162.2150
מבוא לאפידמיולוגיה (..................................................................................) 0162.3104
סיעוד בגריאטריה – היבטים של בגרות וזקנה (.................................................) 0162.2121
פרמקולוגיה קלינית (....................................................................................) 0162.2111
בריאות העובד והסביבה (............................................................................. )0162.2117
שיקום (......................................................................................................) 0162.2235
דיאלוג בין זהויות במערכת הבריאות (..............................................................) 0162.1403
סיעוד המבוגר -עיוני א' +ב' (........................................................)0162.2300/0162.2301
התנסות קלינית בסיעוד המבוגר (.................................................)0162.2236/0162.2237
מיומנויות תמיכה ,ייעוץ והדרכה ב' (................................................................) 0162.2234
תדריכים עבור מסלול 'פסגה' בלבד
סיעוד במצבי חירום וטראומה (.......................................................................) 0162.8321
התנסות קלינית בקהילה (..............................................................................) 0162.8322
מנהיגות במערך האחים והאחיות בצה"ל (........................................................) 0162.8323
מודעות והנגשת קידום בריאות בקהילה-פרויקט קליני בקהילה נבחרת()0162.8318/0162.8319

2

עמוד
3
6
10
13
17
19
22
25
28
31
34
38
47
51
52
60
66
72

אוניברסיטת תל אביב
החוג לסיעוד
תכנית כללית לתואר
בוגר בסיעוד

הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
ביה"ס למקצועות הבריאות

גנטיקה רפואית
שיעור 2 ,ש"ס
מועד הקורס:

סמסטר א' ,יום א'

שעות:

10-12:00 ;08:00-10:00

מרצה:

ד"ר נטע אלטמן

שעות קבלה:

בתיאום מראש

דוא"ל:

neta.altman@gmail.com

רציונל
בשנים האחרונות חלו שינויים מרחיקי לכת בשדה הקליני ,הרבה מהם כתוצאה מפרויקט הגנום האנושי .השדה
הרפואי והסיעודי מושפעים כבר היום מתוצאות פרויקט הגנום (אבחונים ,טיפולים ותרופות חדשות המבוססים
על ידע גנטי) .על כן ,לעוסקים בסיעוד חייב להיות ידע בסיסי בגנטיקה על מנת שתהיה בידם היכולת להתעדכן,
לעקוב להבין את החידושים בתחום.
מטרות הקורס
הקניית ידע במבנה הגנום האנושי ובכללי התורשה .הבנת תהליכים תאיים משעתוק  RNAועד יצירת חלבון.
לימוד סוגי מוטציות והשפעתן על תפקוד החלבון התא והקשר למחלות .הבנת המעורבות של הגנטיקה במחלות
תורשתיות ובמחלות מולטיפקטורליות ובסרטן .הכרת התפקיד הסיעודי בתחום הגנטי וכיצד ידע גנטי משתלב
בעשייה הסיעודית.
יעדי הקורס
להקנות ידע על מבנה הגנום האנושי וכללי התורשה; להבין תהליכים תאיים ,החל משעתוק  RNAועד יצירת
חלבונים; להבין סוגים של מוטציות והשפעתם על תפקודם של חלבונים תאיים והקשר שלהם למחלות; להבין
כיצד הגנטיקה מעורבת במחלות תורשתיות ,מחלות מולטי-פקטורליות וסרטן; להכיר בתפקיד הסיעוד בתחום
הגנטיקה וכיצד ידע גנטי מהווה חלק חשוב מהעשייה הסיעודית.
שיטת הוראה


הרצאות פרונטאליות



תרגול בבית ובכיתה

דרישות הקורס
הנוכחות חובה בשיעורים על פי תקנון התוכנית
דרישות קדם
עמידה בדרישות הקורס מבוא לביוכימיה.
ציון  100%בחינה מסכמת על החומר הנלמד – ציון עובר  60לפחות.
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מתוך הספר
Thompson & Thompson
Genetics in medicine

נושאי השיעורים
חזרה כללית





שכפול DNA
שעתוק
והבשלת
RNA
תרגום
לחלבון

עמודים 49-50 ,22-25 ,8

מתוך הספר
genetics and
Genomics for
Nursing

עמודים26-28

סוגי מוטציות
אורחות תורשה
מונוגנית



תורשה
אוטוזומלית
תורשה
בתאחיזה
למין



חלוקת התא
 מיטוזהומיוזה
יצירת גמטות
ומבנה
כרומוזום
אנליזה של
כרומוזומים




מוזאיקה
תורשה
במיטוכונדריה



ציטוגנטיקה



Non Traditional
Inheritance

עמודים 113-121

עמודים 11-17 ,58-60 ,

עמודים 128-130 ,71-72
עמודים 133-152

עמודים 247-250

תורשה וסרטן

עמודים 217-227



אבחון טרום
לידתי סקר
נשאים
אבחון ילודים

עמודים 349-366

פרמקוגנטיקה

עמודים 372-375

ריפוי גנטי

עמודים 275-280

פרויקט הגנום
האנושי

עמודים 28-31

עמודים 45-54
עמודים 67-68

תורשה
מולטיפקוריאלית
אבחון טרום לידתי
וייעוץ גנטי

עמודים 57-66

מבנה הגנום,
משמעות ובעיות
אתיות

חוק מידע גנטי
התשס"א
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ספרות חובה

o

Kenner, C. A., & Lewis, J. A. (2012). Genetics and genomics for nursing (1st
Ed.). New Jersey, NY: Prentice Hall.

o

Nussbaum, R. L., McInnes, R. R., & Willard, H. F. (2016). Thompson &
Thompson genetics In medicine (8th Ed.). Philadelphia, PA: W.B. Saunders.
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תזונה קלינית
שיעור 2 ,ש"ס
מועד הקורס:
שנה"ל תשפ"ג2022-2023 ,
סמסטר א' ,יום א' ,בין השעות12:00 -10:00 ; 10:00 – 08:00 :
מרצה:
ד"ר שלי רחמן-אלבוים PhD, RD

דואר אלקטרוני:

rogelshelly@gmail.com

שעות קבלה:
ע”פ תאום מראש.
רציונל:
מודל הטיפול האישי-תזונתי במעגל החיים ,במבוגר הבריא ובמבוגר החולה המבוסס מדעית הופך
את התזונה לחלק אינטגראלי מן המערך הטיפולי-רפואי במסגרת צוות רב-מקצועי .התערבות
סיעודית בהיבט תזונתי דורשת אימוץ גישות סטנדרטיות לשימוש בכלי סקר למדדים תזונתיים ,הבנת
היבטי הטיפול התזונתי במגוון מצבים ושילוב גישות חדשות לחינוך תזונתי תוך קידום אורך חיים
בריא.
לצוות הסיעודי תפקיד חשוב ומרכזי באיתור ואבחון מצבי חסר ,אומדן מצבי חירום ומתן תמיכה
תזונתית כחלק ממערך הטיפול הכולל במסגרות השונות .מעורבות הצוות הסיעודי המיומן במהלך
הטיפול התזונתי-קליני תוך תיאום בין הגורמים השונים תורמת לשמירה על בריאות הציבור על פני
מעגל החיים ,אימוץ הרגלים לחיים בריאים ומניעת תחלואה ,משפרת את תוצאות הטיפול וסיכויי
ההחלמה לחולה ,תורמת לשיפור איכות הטיפול ,להפחתת משך האשפוז ולצמצום הצורך בפניות
חוזרות לסיוע רפואי.
מטרות הקורס:
מסגרת הקורס תכלול הקניית מושגי יסוד בתזונה ובתזונת הבריא והכרת העקרונות המנחים
להתערבות תזונתית במצבי חולי שונים:
 במחלות כרוניות ואקוטיות
 במצבי חירום ובשגרה
 במסגרת אשפוז ובקהילה
 קידום בריאות וחינוך תזונתי לחולה ולסביבתו
יעדי הקורס:
הסטודנט -
 .1ילמד ויכיר את רכיבי התזונה השונים ,הרכבם ופעילותם בגוף האדם
 .2ילמד ויכיר את העקרונות המנחים להתערבות תזונתית במעגל החיים הבריא מינקות ועד
זקנה
 .3ילמד ויכיר את העקרונות המנחים להתערבות תזונתית בסוגיות קליניות נבחרות
 .4ייחשף לכלים ולמיומנויות הנדרשים בהתאמה לדרישות ההנחיות הרפואיות החדשות לזיהוי
מטופלים המצויים בסיכון תזונתי או העשויים להימצא בסיכון זה.
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 .5יכיר כלים מקצועיים ומקורות מידע מבוססי מדע הכוללים הנחיות טיפוליות עדכניות
המותאמות למצבי חולי שונים
 .6יכיר המלצות וגישות טיפוליות המסייעות לקידום בריאות ואימוץ אורח חיים בריא
 .7ייחשף להיבטי טיפול תזונתי במסגרת עבודת הצוות הרפואי הן באשפוז והן במסגרת
הקהילה
שיטות הוראה:
הרצאות
דרישות הקורס:


הנוכחות חובה בכל השיעורים בהתאם לתקנון התוכנית



בוחן אמצע ומבחן מסכם



הנוכחות בשיעורים וההשתתפות בבוחן הם תנאי להגשה למבחן; לא ניתן לגשת למבחן סיום ללא
נוכחות בשיעורים וללא השתתפות בבוחן (תיערך בדיקת נוכחות שמית בתחילת כל הרצאה).
הבוחן הוא חובה.



קריאת מאמרים ,פרקים וספרים שצוינו בשיעור ובסילבוס כחובה (שאלות בנושא יופיעו במבחן
הסיום)

דרישות קדם:
אין.
ציון:
 : 10%בוחן אמצע -ציון עובר  .60ציון הבוחן ישוקלל בציון הסופי אם התקבל ציון עובר.
 : 90%מבחן מסכם .חובה לעבור את מבחן הסיום בציון  60לפחות.
נושאי השיעורים:


מבוא לתזונת האדם :היכרות עם מבנה ותכונות אבות המזון :פחמימות ,חלבונים ושומנים;
מושגי יסוד :היכרות עם אתרי הספיגה במע' העיכול ,אנבוליזם ,קטבוליזם ,צרכי אנרגיה,
מסלולי הפקת אנרגיה ,מצבי צום משתנים.



מבוא לתזונת האדם הבריא :היבטי הטיפול התזונתי במעגל החיים הבריא מינקות ועד זקנה



מבוא לתזונה קלינית :שלבי הערכה תזונתית כולל השימוש בכלי סיקור שונים ,מצבי חסר
תזונתי :סיכון תזונתי ,תת -תזונה ,קכסיה; תוספי מזון :מזון ייעודי ,תמ"ל; הזנות מיוחדות:
הזנה אנטרלית והזנה פראנטרלית
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יחידת לימוד תזונה ותחלואה כרונית :היבטי הטיפול התזונתי בחולה הכרוני כולל עקרונות
תזונתיים לטיפול בחולה הסכרתי ,תחלואה לבבית וכלי דם ,השמנה ותסמונת מטבולית,
תזונת החולה הנפרוטי



יחידת לימוד תזונה ותחלואה מורכבת :מחלות מע' העיכול :אלרגיה ורגישות למזון ,מחלות
כרוניות של מע' העיכול ,תחלואת לבלב וכבד; תמיכה תזונתית לפצע לחץ ,תחלואה
אונקולוגית :תזונה מונעת ,הטיפול התזונתי בחולה האונקולוגי במהלך מחלה ,טיפולים נלווים
ורמסיה ,היבטי טיפול פליאטיבי



יחידת לימוד תזונה עבור החולה הקריטי :הערכה תזונתית וטיפול תזונתי הנדרשים בחולה
ההיפרמטבולי כולל מצבי טראומה ,ספסיס ,כירורגיה וכוויות.

ספרות חובה:
Mahan KL, Raymond JL. (2016). Krause's Food, Nutrition & Diet Therapy.14 ed.
Saunders, Philadelphia, USA. ISBN-13: 978-0323340755



Stryer L, Berg M, Tymoczko JL, Gatto GJ. (2019). Biochemistry.9 ed. Freeman
and Company, New York, USA. ISBN-13: 978-1319114671



Stipanuk MH, Caudill MA. (2019). Biochemical and physiological aspects of
human nutrition. Fourth ed. Elsevier, St. Louis, USA. ISBN: 978-0-323-44181-0.



GLIM Working Group, Cederholm T, et al. (2019). GLIM criteria for the diagnosis
of malnutrition - A consensus report from the global clinical nutrition community.
Clinical Nutrition. 38(1):1-9. doi: 10.1016/j.clnu.2018.08.002. Epub 2018 Sep 3.
PMID: 30181091.



חוזרי משרד הבריאות ועדכוני ספרות הרלוונטיים לנושאי ההוראה:


ההנחיות התזונתיות של אתר משרד הבריאות "אפשרי בריא"
https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_health



חוזר ראש שירותי בריאות הציבור להערכת תזונת נשים הרות
http://www.health.gov.il/Subjects/pregnancy



הנחיות לטיפול תזונתי באוכלוסיית הקשישים ע"פ European Society for Clinical Nutrition
and Metabolism

Volkert D. et al. (2019). ESPEN guideline on clinical nutrition and hydration in
geriatrics. Clinical Nutrition 38: 10-47. doi.org/10.1016/j.clnu.2018.05.024
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2012  עדכון,מדריך משה"ב להזנת התינוק



https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_health

:ספרות מומלצת


Volkert D, Beck A M, Cederholm T, et al. (2019). ESPEN guideline on clinical
nutrition and hydration in geriatrics. Clinical Nutrition. 38(1):10-47. doi:
10.1016/j.clnu.2018.05.024. Epub 2018 Jun 18. PMID: 30005900.



Singer P. et al. (2019). ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care
unit. Clinical Nutrition. 38(1):48-79. doi: 10.1016/j.clnu.2018.08.037.



Weimann A. et al. (2017). ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgery. Clinical
Nutrition. 36(3):623-650. doi: 10.1016/j.clnu.2017.02.013.



Muscaritoli M. et al. (2021). ESPEN practical guideline: Clinical Nutrition in
cancer. Clinical Nutrition. 40:2898-2913. doi.org/10.1016/j.clnu.2021.02.005
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פרקים נבחרים באמבריולוגיה וטרטולוגיה
שיעור 1 ,ש"ס
מועד הקורס:

סמסטר א' ,ימי ראשון

שעות:



קבוצה ,13.11.22 ,6.11.22 ,30.10.22 ,23.10.22 :)12:00-14:00( 1
.27.11.22 ,20.11.22



קבוצה ,1.1.23 ,18.12.22 ,11.12.22 ,4.12.22 :)12:00-14:00( 2
.15.1.23 ,8.1.23



לשתי הקבוצות22.1.23 :

מרצה:

ד"ר שושנה סביון

שעות קבלה:

בתיאום מראש

דוא"ל:

shoshans@tauex.tau.ac.il

רציונל
התפתחות העובר הינה תהליך ארוך ומורכב שתחילתו באינטראקציה בין הזרע והביצית וסופו בלידה .לימוד
התהליכים האחראיים על ההתפתחות התקינה של העובר הינו חשוב ביותר מאחר והוא מהווה בסיס להבנת
הגורמים להתפתחות בלתי תקינה שתוצאותיה הן מוות עוברי או לידת עוברים הסובלים ממומים מולדים .זיהוי
גורמים אלו ומחקר המנגנונים המתווכים את פעילותם יכול לתרום לפיתוח שיטות למניעה ולטיפול בתופעות אלו.
העמקת הידע בנושאים אילו חשובה במיוחד לאנשי צוות רפואי אשר נמצאים במגע רציף עם נשים הרות במסגרת
עבודתם ,היות והיא עשויה לאפשר מתן טיפול ותמיכה טובים יותר לנשים אילו ויכולת לזהות ולהתריע על בעיות
אפשריות.
מטרות הקורס
הבנת התהליכים המרכזיים המעורבים בהתפתחות עובר האדם החל מיצירת תאי המין ועד הלידה והפן הקליני
שלהם המתבטא בהתפתחות עוברית בלתי תקינה ובהופעת מומים מולדים.
יעדי הקורס


הכרת שלבי ההתמיינות של תאי הזרע והביציות.



הבנת התהליכים המרכזיים האחראיים להתפתחות המוקדמת של העובר.



הכרת מבנה השיליה ותפקודה.



הבנת הגורמים והמנגנונים האחראיים להתפתחות בלתי תקינה וליצירת מומים מולדים.



הבנת ההתפתחות של המערכות העובריות השונות והמומים הרלוונטיים.

שיטות הוראה
הרצאות פרונטאליות.
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אוניברסיטת תל אביב
החוג לסיעוד
תכנית כללית לתואר
בוגר בסיעוד

הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
ביה"ס למקצועות הבריאות

תרגיל על חומר בלמידה עצמית.
דרישות הקורס


הנוכחות חובה בכל השיעורים בהתאם לתקנון .הנוכחות בשיעורים היא תנאי להגשה לבחינה.



בחינה בכתב המבוססת על חומר ההרצאות.

דרישות קדם
אין.
ציון
בחינה סופית (ציון עובר  60 -לפחות) .90% -
תרגיל על חומר בלמידה עצמית (ציון עובר  60 -לפחות) .10% -
נושאי השיעורים


התפתחות תאי המין ותהליך ההפריה.



התפתחות עוברית מוקדמת  -שבועות .1-2



התפתחות עוברית מוקדמת  -שבועות .3-4



שיליה  -מבנה ותפקוד.



התפתחות עוברית בלתי תקינה.



התפתחות מערכת הנשימה.



התפתחות הלב ומחזור הדם העוברי.



התפתחות מערכת המין.



התפתחות מערכת השתן.



התפתחות מערכת העיכול.



התפתחות מערכת העצבים.

ספרות חובה
Moore, K. L., Persaud, T. V. N and Torchia, M. G. The Developing Human: Clinically
Oriented Embryology. Saunders Company, Philadelphia, 11th (2020) edition.




עותק אלקטרוני של הספר נמצא באתר הספרייה.

ספרות מומלצת
Mitchel,
B.,
and
Sharma,
R.
Embryology:
An
Churchill Livingstone Elsevier, New York, 2nd (2009) edition.



Sadler, T.W. Langman's medical Embryology. Lippincott, Williams and Wilkins, Baltimore,
5th (2006) edition.



text.

color

illustrated
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הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
ביה"ס למקצועות הבריאות

Schoenwolf, G. C., Bleyl, S. B., Brauer, P. R. and Francis-West, P. H. Larsen's
human Embryology. Churchill Livingstone, New York, 5th (2015) edition.


המהדורה החמישית של הספר נמצאת כעותק אלקטרוני באתר הספרייה.
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אוניברסיטת תל אביב
החוג לסיעוד
תכנית כללית לתואר
בוגר בסיעוד

הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
ביה"ס למקצועות הבריאות

קידום בריאות תשפ"ג
 2ש"ס
מרצה:
דר' ויולטה רוזני
דוא"ל של הקורסhealthpromotionTAU@gmail.com :
מועד הקורס :סמסטר א' ,יום ראשון
קבוצה 1
מועדים
שעות
מועדים
23.10.22
14:15-15:45
23.10.22
30.10.22
30.10.22
6.11.22
6.11.22
13.11.22
13.11.22
20.11.22
20.11.22
27.11.22
27.11.22
4.12.22
12:15-13:45
4.12.22
11.12.22
11.12.22
18.12.22
18.12.22
1.1.23
1.1.23
8.1.23
8.1.23
15.1.23
15.1.23
22.1.23
22.1.23

קבוצה 2
שעות
12:15-13:45

14:15-15:45

רציונל:
ארגון הבריאות העולמי הגדיר קידום בריאות "כתהליך המאפשר לבני אדם להגביר את הבקרה על
בריאותם ולשפרה כדי להגיע למצב מוחלט של רווחה גופנית רוחנית ונפשית״
קידום הבריאות תופס כיום מקום מרכזי בסדר היום הציבורי לנוכח הבעיות הבריאותיות שמציבה
תרבות הצריכה המערבית .בתי חולים וקופות החולים יוזמים ומשקיעים משאבים רבים בעידוד
מקצועות הבריאות ובכללן אחיות ,לתהליכים המקדמים בריאות כחלק בלתי נפרד מהמפגש המקצועי
עם המטופל.
מטרות הקורס:
 .1הכרות עם התפקיד ייחודי של אחים.יות בתחום קידום וחינוך לבריאות במגוון אוכלוסיות.
 .2פיתוח מיומנויות הנדרשות לבניית תוכניות בקידום בריאות ויישומן.
תוצרי הלמידה
בסיום הקורס הסטודנטים יהיו מסוגלים:
 .1להסביר ,להבחין ולפרש מושגי יסוד בקידום בריאות.
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אוניברסיטת תל אביב
החוג לסיעוד
תכנית כללית לתואר
בוגר בסיעוד

הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
ביה"ס למקצועות הבריאות

 .2לזהות את עקרונות ,אסטרטגיות ותחומי פעולה המוגדרים באמנת אוטווה.
 .3להכיר את שלבי הפיתוח של תכניות בריאות.
 .4להעריך מסגרות מקדמות בריאות ותוכניות לאומיות לקידום בריאות.

שיטות הוראה:
הקורס הוא קורס היברידי המשלב בין למידה סינכרונית וא-סינכרונית .הלמידה הסינכרונית מתקיימת
בכתה וכוללת הרצאות ,כולל הרצאות של מרצים אורחים ,לצד למידה פעילה הכוללת דיונים ,ניתוח
אירועים ולמידה בקבוצות .בלמידה א-סינכרונית ,הסטודנטים יחקרו ויישמו את החומר הנלמד
באמצעות מטלות ללמידה עצמית.
דרישות הקורס :נוכחות חובה בכל השיעורים הסינכרוניים ,בהתאם לתקנון תוכנית הלימודים.
דרישות קדם :אין
ציון :


בוחן – מהווה  10%מציון הקורס .מועד הבוחן יימסר במהלך הקורס ויש להשלים אותו
במועד שנקבע .לא ניתן יהיה להגיש בוחן במועד מאוחר יותר .אי הגשה של בוחן ,יפחית 10
נקודות מהציון הסופי.



הגשת שתי מטלות –תהיה בזוגות בלבד .כל אחת מהווה  5%מהציון הסופי .אי הגשת
מטלה  ,תפחית  5נקודות מהציון הסופי.



הגשת שתי מטלות -תהיה בקבוצה של עד  5סטודנטים .הגשה של שתי מטלות בלבד
מהווה  5%מהציון הסופי .אי הגשה של שתי מטלות ,תפחית  5נקודות מהציון הסופי .עבור
הגשה בודדת לא יינתן ניקוד.



מבחן מסכם – מהווה  75%מהציון הסופי (ציון עובר .)60

המבחן המסכם בנוי משאלות רבי ברירה ומבוסס על כל החומר הנלמד במסגרת הקורס :חומר
ההרצאות ,ספרות חובה ומטלות ללמידה עצמית.
נושאי השיעורים:
יחידת לימוד  -1קידום בריאות הרקע התיאורטי
 .1גורמים המשפיעים על בריאות הפרט והקהילה
 .2רמות מנע בקידום בריאות
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אוניברסיטת תל אביב
הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
ביה"ס למקצועות הבריאות

החוג לסיעוד
תכנית כללית לתואר
בוגר בסיעוד

 אוריינות בריאותית.3
 הון חברתי.4
 כשירות תרבותית.5
 תהליכים היסטוריים בקידום בריאות.6
 אמנות והצהרות בינלאומיות: הפיתוח הרעיוני של קידום בריאות.7
 מתיאוריה למעשה-2 יחידת לימוד
 מודלים ותיאוריות לשינוי התנהגות.1
 עקרונות ואסטרטגיות לפיתוח ותכנון תכנית התערבות.2
 תכניות קהילתיות נבחרות לקידום בריאות.3
 תכניות לאומיות נבחרות לקידום בריאות.4
 קידום בריאות באוכלוסיות מיוחדות.5
ספרות חובה
 תל. קידום בריאות – מתיאוריה למעשה.)2016( . נ, דאוד,. ד,זמיר- לוין,. א,אפל-בראון



.דיונון- פרובוק:אביב


Berman, A. Snyder, S. & Frandsen, G (2021). Kozier & Erb's Fundamentals of
Nursing: Concepts, process and practice (11th ed., chapter 19). Pearson
Education Ltd.



WHO (1986) The Ottawa Charter for Health Promotion
https://www.who.int/teams/health-promotion/enhanced-wellbeing/first-globalconference
ספרות מומלצת



Iriarte-Roteta, A., Lopez-Dicastillo, O., Mujika, A., Ruiz-Zaldibar, C.,
Hernantes, N., Bermejo-Martins, E., & Pumar-Méndez, M. J. (2020). Nurses'
role in health promotion and prevention: A critical interpretive synthesis.
Journal of Clinical Nursing, 29(21-22), 3937–3949.
https://doi.org/10.1111/jocn.15441



Linsley, P., & Roll, C. (2020). Health promotion for nursing students. Sage.
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תכנית כללית לתואר
בוגר בסיעוד

WHO, Global Health Promotion Conferences,
http://www.who.int/healthpromotion/conferences/en/



WHO, health topics - nutrition, http://www.who.int/topics/nutrition/en/

WHO, health promotion https://www.who.int/health-topics/healthpromotion#tab=tab_1

16

אוניברסיטת תל אביב
החוג לסיעוד
תכנית כללית לתואר
בוגר בסיעוד

הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
ביה"ס למקצועות הבריאות

מבוא לאפידמיולוגיה
שיעור  2ש"ס
מועד הקורס:

סמסטר ב' ,יום א'

שעות:

12:00-10:00 ;10:00 – 08:00

מרצה:

פרופ' גבריאל חודיק

שעות קבלה:

בתיאום מראש

דוא"ל:

chodick@tauex.tau.ac.il

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
עסקה האפידמיולוגיה בחקר מחלות זיהומיות ,אך כיום שיטות החקר האפידמיולוגיות מיושמות לכלל תחומי
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 על הסטודנט להיות מסוגל:
 .1להבין את המושגים שבשימוש באפידמיולוגיה
 .2להגדיר ,להבין ולחשב שיעורי תחלואה ותמותה
 .3להבחין בין הסוגים העיקריים של מחקרים אפידמיולוגיים ולנתח מערכי מחקר שונים
 .4להכיר את היתרונות והחסרונות של סוגי המחקרים באפידמיולוגיה
 .5לחשב את מדדי הקשר בין חשיפה למחלה ולהגדיר סיבתיות באפידמיולוגיה
 .6להכיר את המדדים להערכת יעילות של בדיקות ניפוי ואבחון
 .7לתאר תמונת מצב עדכנית של בריאות האוכלוסייה בישראל
שיטות הוראה
הרצאות פרונטאליות ודיון כיתתי בנושאים מובחרים
דרישות הקורס


הנוכחות חובה בכל השיעורים בהתאם לתקנון התוכנית .הנוכחות בשיעורים היא תנאי להגשה לבחינה.



עמידה בבחינה מסכמת.
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אוניברסיטת תל אביב
החוג לסיעוד
תכנית כללית לתואר
בוגר בסיעוד

הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
ביה"ס למקצועות הבריאות

דרישות קדם
ציון עובר בקורסים :שיטות מחקר וסטטיסטיקה.
ציון
בחינה מסכמת .100%


ציון עובר –  60לפחות.

נושאי השיעורים


הגדרת אפידמיולוגיה ,יעדים ומושגי יסוד



מדדי תחלואה ותמותה



מדדי בריאות הקהילה



מצב בריאות בישראל -מדדים נבחרים



אפידמיולוגיה תיאורית



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



קשר וסיבתיות -הטיות וערפלנים



אפידמיולוגיה ניסויית



תוקף ומהימנות של בדיקות ניפוי



תפקיד האחות האפידמיולוגית

ספרות חובה
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


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



פרסומים בנושאים מגוונים בתחום בריאות בישראל והשוואות בינלאומיות הזמינים באתר של משרד
הבריאות ,פרסומי המרכז הלאומי לבקרת מחלותת בכתובת:
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/ICDC/Pages/ICDC_Publications.aspx?WPID=WPQ9&PN=1



גרין ,מ .)2000( .מדריך לאפידמיולוגיה כללית וקלינית ורפואה מונעת .תל אביב :הוצאת דיונון -אוניברסיטת
תל אביב.
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אוניברסיטת תל אביב
החוג לסיעוד
תכנית כללית לתואר
בוגר בסיעוד

הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
ביה"ס למקצועות הבריאות

סיעוד בגריאטריה ,היבטים של בגרות וזקנה
מועד הקורס:

שנה ב' ,סמסטר ב'  -יום א' 12:00-14:00 , 10:00-12:00

מרצה:

דר' שרה ניסים RN, PhD -

רציונל
השינויים הדמוגרפיים העולמיים הקשורים בהזדקנות האוכלוסייה ,מחייבים הכשרת מטפלים בעלי ידע מקיף,
רגישות ומיומנויות מתאימות ,מתוך כוונה להאריך את שנות החיים הבריאות של אוכלוסיית הזקנים.
מטרות הקורס
בסיום הקורס ,הסטודנט יפתח עמדה מקצועית חיובית כלפי הזקן והזקנה ,ירכוש כלים לפיתוח חשיבה קלינית
לצורך שמירה על יכולות תפקודיות מרביות של הזקן ויבין את תפקיד הסיעוד בקידום בריאות הזקן ,כחלק מצוות
רב-מקצועי.
יעדי הקורס


הכרות עם תהליכים פיזיולוגיים ,ביולוגיים וחברתיים של הזדקנות



הכרות עם כלי אומדן והתערבויות לקידום בריאות הזקן



זיהוי היבטים מרכזיים בהזדקנות מוצלחת בדגש על תהליכים בין-אישיים וחברתיים



העמקה בבעיות בריאות שכיחות בזקנה ,השפעתם על תפקוד הזקן ודרכי התערבות סיעודיות מתאימות

שיטות הוראה


הרצאות פרונטליות



דיונים



צפייה



מונחית בסרטים

דרישות הקורס


נוכחות חובה בכל השיעורים בהתאם לתקנון התוכנית.



עמידה בהצלחה בבחינה המסכמת (ציון עובר.)60-

דרישות קדם


מבוא לפסיכולוגיה

ציון


בחינה מסכמת – המבחן בנוי משאלות רב ברירה ומבוסס על חומר ההרצאות ,על קריאת החובה ועל
המאמרים שיתווספו במהלך הקורס.
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אוניברסיטת תל אביב
החוג לסיעוד
תכנית כללית לתואר
בוגר בסיעוד

הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
ביה"ס למקצועות הבריאות

נושאי השיעורים
מקורות
מבוא

סוגיות
בבריאות
על רקע
שינויים
פיזיולוגיי
ם בזקנה

תכנים
 .8הגדרות וגישות

נושא
 משרד הבריאות ,מנהל איכות ושירות ,האגף להבטחת איכות.
התוכנית הלאומית למדדי איכות לאוכלוסייה הקשישה בישראל,
מדדי  .2014-2020נדלה מ:
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Quality_Nati
onal_Prog_elderly.pdf
 זעירא ,ג .)2017( .משרד הבריאות ,תוכניות לאומיות
להתמודדות עם הזדקנות האוכלוסייה במדינות שונות.
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/059c03c51de2-e611-80cc-00155d0206a2/2_059c03c5-1de2e611-80cc-00155d0206a2_11_6731.pdf

 .9איכות חיים בזיקנה

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6407786
/
 Mauk,
K.
(2018).
Gerontological
Nursing,
Competencies for Care. (4th ed.). Burlington, MA:
Jones & Bartlett Learning. Ch.: 3 Theories of aging.
pp 44-61

 .10תאוריות של
הזדקנות:
 ביולוגיות
 חברתיות/
תרבותיות
 פסיכולוגיות
 .11קידום בריאות
ורפואה מונעת בגיל
המבוגר

 .12שינויים מנטליים:
דיכאון ,דמנציה,
דחק ,פרישה,
התמודדות עם
אובדן

 טבנקין ח & .להד א )2013( .קידום בריאות ורפואה מונעת –
ההסתדרות הרפואית בישראל ואיגוד רופאי המשפחה
בישראל :עמודים  35-41מתייחס לגיל  65ומעלה נדלה מ:
https://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/HealthPro
motionAndPreventiveMedicine/Pages/health_promotion
.aspx
 משרד הבריאות ( )2013התוכנית הלאומית להתמודדות עם
מחלת האלצהיימר ודמנציה.
_1.https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Dementia
strategy_Heb.pdf
2.https://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/Dementi
a/Pages/National_program.aspx

 .13שינויים פיזיולוגיים
והשפעתם על
הבריאות



Mauk,
K.
(2018).
Gerontological
Nursing,
Competencies for Care. (4th ed.). Burlington, MA:
Jones & Bartlett Learning. Ch: 4 Review of the Aging
)על פי מערכות) of Physiological System. pp – 67-153
 משרד הבריאות ( .)2017התוכנית הלאומית למניעת נפילות.
משרד הבריאות וג'וינט ישראל .נדלה מ:
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/FallPreventio
nNationalProgram.pdf


הוצאת אבני צואה ,משרד הבריאות ,חוזר המנהל הכללי
 ;13/2001חוזר מנהל הסיעוד 43/2001
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אוניברסיטת תל אביב
החוג לסיעוד
תכנית כללית לתואר
בוגר בסיעוד
מקורות

תכנים

סוגיות על
רקע
אשפוז
ממושך
בזיקנה

 .14נטילת תרופות
ובעיית ה-
Polypharmacy

הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
ביה"ס למקצועות הבריאות

 .15תזונה לקויה ,ירידה
בניעות ,סטרס,
תאונות,
התמכרויות,
התעללות ,הזנחה
וירידה בקוגניציה
סוגיות של  .16טיפול תומך בזיקנה
סוף החיים

היבטים
חוקיים
ואתיים
בטיפול
בזקן

 .17מערך שירותים
פורמליים ולא
פורמליים
 .18מערך שירותים
פורמליים ולא
פורמליים
 .19הזנחה ,אלימות
והתעמרות בזקנים

נושא
 מניעת עצירות והטיפול בה .משרד הבריאות ,האגף
לגריאטריה ( .)2007נוהל בי"ח גריאטריים 2.3.9
 איתור חולים הזקוקים לעזרה בניידות ,משרד הבריאות,
חוזר מנהל הסיעוד - 55/2003
) Ignatavicius, D., Workman, L., Rebar, C. (2021
Medical-Surgical
Nursing:
Concepts
for
)Interprofessional Collaborative Care (10th Ed.
Elsevier. Chapter 4. – pp 58-61 Drug Use and
Misuse.
) Ignatavicius, D., Workman, L., Rebar, C. (2021
Medical-Surgical
Nursing:
Concepts
for
)Interprofessional Collaborative Care (10th Ed.
Elsevier. Chapter 4Pp 61-64 Health Issues For Older
Adults In Hospitals And Long Care Settings
 איתור מסוכנות לנפילות בקרב מטופלים באשפוז ובקהילה
משרד הבריאות ,חוזר מנהל הסיעוד 145/2019
 חוק החולה הנוטה למות ,התשס"ו2005-
 פרילוצקי ,ד & .כהן ,מ .עורכות )2015( ,גרונטולוגיה מעשית,
מבט רב מקצועי לעבודה עם אנשים זקנים ,כרך שני  -פרק 28
– פרדה מיתה ומוות ע"מ  535-556הוצאת ג'וינט ישראל-
אשל :ירושלים .
 משרד הבריאות וג'וינט ישראל – המלצות לתכנית לאומית
לטיפול פליאטיבי וטיפול בסוף החיים  2016נדלה מ:
https://www.palliative.org.il/wpcontent/uploads/2019/04/palliativeCare_brochure.pdf
 חוק ביטוח סיעוד 1988
 חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ,התנ"ב1992-
 חוק זכויות החולה ,התשנ"ו1996-


חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,תשכ"ב – .1962

ספרות חובה
חומר ההוראה בקורס מבוסס על פרק  4בספר:
Ignatavicius, D., Workman, L., Rebar, C. (2021) Medical-Surgical Nursing: Concepts for
Interprofessional Collaborative Care (10 th Ed.) Elseiver. Chapter 4. P.30-44.



Mauk K. (2018). Gerontological Nursing, Competencies for Care. (4th ed), Burlington, MA:
Jones & Bartlett Learning. Chapters: 4, 9, 11.



21

אוניברסיטת תל אביב
החוג לסיעוד
תכנית כללית לתואר
בוגר בסיעוד

הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
ביה"ס למקצועות הבריאות

פרמקולוגיה קלינית
שיעור 2 ,ש"ס
מועד הקורס:

שנה ב' סמסטר ב'  ,יום א'

שעות:

16:00 - 14:00 ,14:00 - 12:00

מרצה:

ד"ר אילנה דובובי

מרכזת
התחום:

ד"ר אנג'לה רובן

שעות קבלה:

בתיאום מראש

דוא"ל:
דוא"ל:

ilanadubovi@tauex.tau.ac.il
angellruban@post.tau.ac.il

רציונל
קורס זה יעסוק בהיבטים הפרמקולוגיים של הטיפול במחלות הכרוניות הנפוצות בהם נתקלים אחים ואחיות
במסגרת עבודתם בביה"ח או בקהילה .הבנת התהליכים הפתופיזיולוגיים והבנת ההשפעות שיש לטיפול
התרופתי הינם בבסיס ההתערבות הסיעודית במצבי בריאות וחולי .הבנת דרך הפעולה של התרופות ויחסי
גומלין ביניהם עשויה לשפר משמעותית את איכות הטיפול והיענות החולים לטיפול ולהפחית את תופעות הלוואי
הקשורות למתן ושימוש לא נכון של התרופות.
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.



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

יעדי הקורס
חשיפה למושגי היסוד בפרמקולוגיה תוך הבנת שיקולי הטיפול והניטור התרופתי .הקניית ידע שיאפשר לסטודנט
לקשור בין מצבי החולי השונים לבין הטיפול התרופתי .הקניית ידע שיאפשר לצפות ו/או לזהות תופעות הלוואי
ואינטראקציות בין תרופתיות ובהתאם לתכנן הדרכה ו/או תוכנית התערבות ומעקב.
שיטות ההוראה


הרצאות פרונטליות



תרגילים ודיון בכיתה

דרישות הקורס
הנוכחות חובה בכל השיעורים בהתאם לתקנון התכנית .נוכחות בשיעורים הינה תנאי להגשה לבחינה .קריאת
ספרות וחומרים רלוונטיים אחרים אשר יפורסמו באתר הקורס


הגשת סימולציות ממוחשבות



עמידה בהצלחה בבחינה בציון של  60לפחות.
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אוניברסיטת תל אביב
החוג לסיעוד
תכנית כללית לתואר
בוגר בסיעוד

הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
ביה"ס למקצועות הבריאות

דרישות קדם


אנטומיה



פיזיולוגיה



פרמקולוגיה

ציון סופי
סימולציות ממוחשבות ()10%
בחינה ( ,)90%בציון עובר  60לפחות.
נושאי השיעורים
חלוקה
שבועי

נושא הרצאה

1

תרופות הרגעה ושינה

2

תרופות לטיפול במחלת פרקינסון ואלצהיימר

3

הרצאת אורח (ד״ר דנה פאר) ,מקרים קליניים של אלצהיימר

4

תרופות לטיפול בדיכאון ,הפרעות קשב וריכוז

5

סימולציה ממוחשבת – מקרים קליניים של דיכאון

6

תרופות לטיפול במחלות ממאירות

7

סימולציה ממוחשבת  -חלקות תרופות ,עקרונות ולמידה מטעויות

8

הרצאת אורח -טראומה מינית מורכבת :מאפיינים והתערבות

9

הצגת מקרים קליניים של חולים המטופלים בנוגדי קרישה

10

סימולציה ממוחשבת –הפרעות קצב ואוטם שריר הלב

11

הצגת מקרים של חולים עם מחלות של דרכי הנשימה

12

סימולציה ממוחשבת – סוכרת

13

סיכום

ספרות חובה


מזרחי ,י ( .)2013מדריך השלם בפרמקולוגיה (מהדורה חמישית) .תל אביב :דיונון מבית פרובוק
בע"מ( .זמין אונליין בקישור הבא:
)https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=100901382
Comerford, K. (Ed.) (2020). Nursing Drug Handbook. Philadelphia, PA: Wolters.



ספרות מומלצת
Bergman, S.H. (Ed.) (2014) Medic: updated bi-monthly list of drugs. Herzliya, Israel: Shirol.
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אוניברסיטת תל אביב
הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
ביה"ס למקצועות הבריאות

החוג לסיעוד
תכנית כללית לתואר
בוגר בסיעוד



Brunton, L., Chabner, B., Knollman, B. (2011). Goodman & Gilman's. The pharmacological
basis of therapeutics. (12th ed.), New York, NY: McGraw-Hill.



Katzung, B.G., Masters, S., & Trevor, A. (2014). Basic and clinical pharmacology. (14th ed.)
New York, NY: McGraw-Hill Medical, B.G. Lange.



Lüllmann, L., Hein, L., Mohr K., Bieger, D. (2005). Color atlas of pharmacology. (3rd ed.)
Thieme Stuttgard, New York, NY.

24

אוניברסיטת תל אביב
החוג לסיעוד
תכנית כללית לתואר
בוגר בסיעוד

הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
ביה"ס למקצועות הבריאות

בריאות העובד והסביבה
שיעור 1 ,ש"ס

מועד הקורס:

סמסטר ב' ,ימי ראשון

שעות:



קבוצה ,30.04 ,23.04 ,16.04 ,26.03 ,19.03 ,12.03 :)14:00-16:00( 1



11.06 ,04.06 ,28.05 ,21.05 ,14.05 ,07.05

קבוצה :)08:00-10:00( 2

מרצה:

ד"ר לחמי סער

שעות קבלה:

בתיאום מראש

דוא"ל:

slachmi@gmail.com

רציונל
מקום העבודה מהווה מסגרת חשובה ומרכזית בחייו של האדם .העובדים עלולים להיפגע בבריאותם עקב
חשיפות שונות במקום עבודתם ,הדבקות במחלות ,פיתוח תסמונת של לחץ ושחיקה ותנאי עבודה לא נכונים.
שרותי הבריאות בעבודה ניתנים לרוב על ידי אחים ואחיות תעסוקתיים ,ועל כן חשוב להכשירם לאיתור גורמי
סיכון בסביבת העבודה ,ולהכרת האמצעים למניעתם ,כמו גם הכרת שיטות לטיפול ולשיקום העובד.
מטרות הקורס


הקניית ידע בסיסי בנושא בריאות העובד וגהות תעסוקתית.



הכרת גורמי סיכון נפוצים בסביבות העבודה השונות ,והתחלואה שעלולה להיגרם בעקבות גורמי סיכון אלו.



הבנת החשיבות של אבחון מחלות תעסוקתיות והמורכבות באבחון וזיהוי מחלות אלו.



הכרת עקרונות קביעת הקשר הסיבתי בין גורם חשיפה לתחלואה.



הכרת התפקיד של אח/ות תעסוקתי והשתלבות בצוות רב תחומי.

יעדי הקורס
בסיום הקורס הסטודנט/ית:


יסביר מושגי יסוד בבריאות העובד ומסגרת תחיקתית לגהות ובטיחות תעסוקתית.



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



יגדיר בעיות בריאות תעסוקתיות ,הדרכים למניעתם ואפשרויות שיקום תעסוקתיות.



יפתח כלים להגדרת קשר סיבתי בין חשיפה לתחלואה.



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



יתאר את חשיבות הנדסת אנוש בעבודה.



יסביר מהו כושר עבודה.
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אוניברסיטת תל אביב
החוג לסיעוד
תכנית כללית לתואר
בוגר בסיעוד

הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
ביה"ס למקצועות הבריאות

שיטת ההוראה
הרצאות ודיונים.
דרישות הקורס


הנוכחות חובה בכל השיעורים בהתאם לתקנון התכנית .נוכחות בשיעורים הינה תנאי להגשה לבחינה.



קריאת ספרות רלוונטית



בחינה מסכמת

דרישות קדם


אנטומיה -פיזיולוגיה



פתולוגיה



מיקרוביולוגיה

ציון


 100%ציון על הבחינה המסכמת.



ציון עובר60 :

נושאי השיעורים
מבוא לבריאות תעסוקתית

הגדרות – מהי בריאות תעסוקתית ,מחלת מקצוע ,תאונות עבודה ,בדיקות
פיקוח ,בדיקות כניסה לעבודה ,בדיקות כושר עבודה ,תקנות בטיחות
בעבודה ,חיסונים תעסוקתיים מונעים ,ספקי השירות.

עקרונות הניטור והגיהות
התעסוקתית

מושגי יסוד בהגיינה וטוקסיקולוגיה תעסוקתית

מחלות מקצוע עפ"י סוגי
חשיפות

גורמי סיכון תעסוקתיים לתחלואה ,חשיפות פיזיקאליות ,כימיות ,ביולוגיות,
פסיכו-התנהגותיות .עקרונות לקביעת קשר סיבתי .ממאירות תעסוקתית.

לחץ ושחיקה בעבודה

דרכי התמודדות עם לחץ ושחיקה בעבודה

שיקום תעסוקתי וארגונומיה

סביבת העבודה והתאמתה לבריאות העובד .אנתרופומטריה ,שטח תפעולי,
עקרונות לישיבה נכונה ,תחלואה כתוצאה מעבודה חוזרנית (עקרונות
המולטי טראומה)

תפקיד האחות התעסוקתית

האחות כמנהלת טיפול

ספרות חובה
Guzik A. (2013) Essentials for Occupational Health Nursing. John Wiley
& Sons.
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תכנית כללית לתואר
בוגר בסיעוד

Saucier Lundy K. (2014). Community Health Nursing Caring for the
Public's Health. (3rd ed.) pp. 1099-1125. Jones & Bartlett Publishers.
ספרות מומלצת

 הוצאה: ישראל, חיפה. השמירה על בריאות העובד:) פיקוח על בריאות העובד (ספר ראשון.)2003( . י,נעים
.לאור מרכז רפואי רמב"ם



: ישראל, חיפה. חשיפה תעסוקתית לגורמים מזיקים:) פיקוח על בריאות העובד (ספר שני.)2003( . י,נעים
.הוצאה לאור מרכז רפואי רמב"ם





LaDou, J., & Harrison, R. (2014). Current occupational and environmental
medicine (5th ed.). New York, NY: Appleton & Lange.



Melamed, S., Shirom, A., Toker, S., Berliner, S., & Shapira, I. (2006).
Burnout and risk of cardiovascular disease: Evidence, possible causal
paths, and promising research directions. Psychol Bull,132, 327–53.
http://www.iarc.fr/en/publications/list/monographs/index.php
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שיקום
שיעור 1 ,ש"ס
סמסטר ב'
מועד הקורס:

מרכזת:

קבוצה א'  ,יום א' תאריכים07.05.23-11.06.23 :

14:00-16:00

קבוצה ב' ,יום א' תאריכים12.03.23-30.04.23 :

08:00-10:00

גב' גיטה פרנקו ,בי"ח לוינשטיין

דוא"ל:

GitaF@clalit.org.il

רציונל
שיקום הוא תהליך נמרץ אשר מתמקד בהיבטים תפקודיים של מצבי חולי ופציעה .תהליך זה מתבסס על עשייה
מקצועית ואינטגרטיבית של אנשי מקצוע מתחומים שונים כדי להביא לעצמאות ולשיפור איכות החיים של
מטופלים בעלי מוגבלות או נכות .מטרת השיקום היא לסייע לשפר תפקודים פיזיולוגיים ,מוטוריים ,תחושתיים
וקוגניטיביים בסיסיים שניזוקו תוך מיצוי פוטנציאל המטופל לשחזר בצורה המיטבית ביותר את היכולות הקודמות
וגם תוך כדי פיתוח דרכי התמודדות עם היכולות שנותרו או שוקמו בחלקן .לצוות הסיעודי תפקיד מרכזי וייחודי
בכל תחומי השיקום ,הוא מהווה נדבך מרכזי בתהליך השיקומי ומשמש כחוט המקשר בין כל התחומים.
מטרת הקורס
הקניית ידע ומושגים נבחרים תוך התייחסות להיבטים ייחודיים בתחום השיקום
יעדי הקורס


להכיר את העקרונות ,מושגים עיקריים והנחות היסוד של הגישה השיקומית



לדון בארגון השרות השיקומי בישראל וזכויות המטופל



להכיר משאבים מקצועיים ורשתות תמיכה הקיימים במערך האשפוז והקהילה



להקנות ידע בסיסי בשיקום מטופלים עם הפרעות תפקודיות בגין פגיעות מסוגים שונים



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

שיטות הוראה
הרצאות פרונטליות
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נושאי השיעורים
תכנים

מרצה
מבוא לשיקום:


עקרונות הגישה השיקומית



מושגי מפתח בשיקום



התפתחות היסטורית של הגישה השיקומית



גורמים תורמים ומעכבים בשיקום



מסגרות השרות השיקומי בישראל



תאוריות בשיקום



שיקום נוירולוגי אחר שבץ מוחי



ביצוע אומדן בליעה ע"י אחות



שיקום נשימתי

אורלי ינון – מנהלת הסיעוד במח' שיקום
אורתופדי



שיקום אורתופדי

עאמר מנסור – מנהל הסיעוד במח' שיקום חבלות
ראש



שיקום חבלות מוח ומצבי הכרה שונים

רפעת עאזם – ס .מנהל הסיעוד במח' שיקום
שדרה ומרכז הקורס על בסיסי בשיקום .במאיר



שיקום נפגעי עמוד שדרה והפרעות שליטה
בסוגרים

איילת סרי  -מנהלת הסיעוד במח' שיקום ילדים
ונוער



שיקום ילדים ונוער

ניצה סגל – ס .מנהלת הסיעוד

נגו'ד ותד  -אחות ראש צוות בשיקום מוחי ג

דרישות הקורס
נוכחות חובה בכל המפגשים על פי תקנון התכנית
דרישות קדם
קורס סיעוד המבוגר
ציון
מבחן מסכם  -100%ציון עובר 60
ספרות חובה


עורי ,א( .עורך) .)2011( .יסודות ברפואה שיקומית .תל אביב :הוצאת דיונון.

29

אוניברסיטת תל אביב
החוג לסיעוד
תכנית כללית לתואר
בוגר בסיעוד

הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
ביה"ס למקצועות הבריאות

Ignatavicius, D. D., & Workman, M. L.& Rebar, C.R. (2021). Medical-Surgical Nursing:
Concept for interprofessional collaborative care (10th ed.),St. Louis, Mi: Elsevier






חוקים המסדירים את העיסוק בסיעוד


תקנות הרופאים כשירויות לביצוע פעולות חריגות( ,תשס"א – ( 2001נוסח מעודכן מיום  22.4.18עד
יום .)21.4.22



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



חוק ביטוח בריאות ממלכתי  1994אשפוז שיקומי

חוקים והנחיות בזיקה לעשייה הסיעודית


חוזר מנהל הסיעוד מס'  – 126/2017החלטה על טיפול בחבישות ומשחות בפצעי לחץ מדרגה
ראשונה ושנייה.



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



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



חוזר מנהל הסיעוד מס'  – 154/2019מניעה איתור והתערבות בכף רגל סוכרתית על ידי אחיות
מוסמכת במערך האשפוז והקהילה.



חוזר מנהל הסיעוד מס'  –155/2019אומדן ,מניעה וטיפול בכאב על ידי אחות מוסמכת במערך
האשפוז והקהילה.



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



חוזר מנהל הסיעוד מס'  - 145/2019איתור מסוכנות לנפילות בקרב מטופלים באשפוז ובקהילה.



חוזר מנהל הסיעוד מס'  – 144/2018מיצוי הפוטנציאל התפקודי של האחות במערך האשפוז
והקהילה.



חוזר מנהל הסיעוד מס'  -161/2020הגישה הטיפולית במטופל מונשם אקוטי וכרוני על ידי אחות
מוסמכת במערך האשפוז.



חוזר מנהל הסיעוד  – 86/2010החזרת קנולה לטרכיאה כפעולה מצילת חיים ,למטופל עם פיום קנה
(טרכיאוסטומיה)-פעולת סיעוד ברמת אחות מוסמכת.
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דיאלוג בין זהויות במערכת הבריאות
שיעור 2 ,ש"ס

מועד הקורס:

סמסטר א' ,יום א' 16:00-18:00

מרצה:

דר' רועי זילברברג

רציונל
המציאות במדינת ישראל בכלל ובמערכת הבריאות בפרט שואפת לקדם קיום דו-לאומי ,המבוסס על דו-שיח
מכבד ,אמפתי וקשוב .הסטודנטים במהלך הקורס יקיימו דו-שיח בהנחיית מומחים .השיח יתמקד בסוגיות
חברתיות כלכליות ולאומיות הקשורות במערך יחסים אזרחי על מנת ללמוד על הטבע של קונפליקט והתהליכים
המאפיינים אותו בקונטקסט היומיומי של חייהם .השיח ילווה ע"י שני מנחים מביה"ס לשלום ,תוך יצירת הקשר
בין התהליכים במפגש לבין התהליכים החברתיים ברמת המאקרו .תובנות אלה יסייעו בפיתוח הכשירות
התרבותית ,כחלק מהכנה למיצוי האחריות והכשירות המקצועית של צוות מטפל במערכת הבריאות"
מטרות הקורס
●

לפתח את המודעות של המשתתפים לקונפליקט היהודי -ערבי ולתפקידם בתוכו.

●

לפתח תובנות באשר לתהליכים העוברים על כל קבוצה לאומית במהלך הדיאלוג המשותף

●

לאפשר שיח מכיל ומרחיב את הזהות לכלול את האחר.

●

לאפשר לסטודנטים לחקור ולהבנות את זהותם דרך אינטראקציה עם האחר

●

לקבל כלים לניתוח קונפליקטים בין קבוצתיים

●

לפתח גישה ביקורתית בניתוח תהליכים של דיכוי וגזענות

●

לפתח מודעות להיבטים החברתיים ,האישיים והלאומיים של אפשרויות לשיתופי פעולה אזרחיים בין
יהודים וערבים בעבודה המשותפת במערכת הבריאות

שיטות הוראה
הקורס משלב תהליכים קבוצתיים בצורת דיאלוג ושתי הרצאות פרונטליות מפגשי הנחייה קבוצתיים משותפים.
חשוב – יתקיימו שני ימי לימוד מרוכזים ( 3שעות) במקום  4מפגשים רגילים .המפגשים יתקיימו בתאריכים:
ימי שישי .06.01.23 , 30.12.22
נושאי השיעורים
●

תאוריות של זהות אתנית גזעית לאומית

●

סטראוטיפים ודעות קדומות

●

יחסי רוב ומיעוט

●

עבודה טיפולית הרגישה למימדים הבין תרבותיים והחברתיים

●

עבודה טיפולית במצב של קונפליקט לא נשלט
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גזענות במערכות בריאות

דרישות הקורס
נוכחות חובה בכל המפגשים
עבודה מסכמת
הסטודנטים נדרשים להכין עבודה אחת בסיום סמסטר א' ובה הם מתבקשים ,בזוגות מעורבים (סטודנט/ית
יהודי/ה וסטודנט/ית ערבי/ה) לבחור אספקט המעניין אותם מתוך התהליך ולנתח אותו לאור תאוריות שהיו
חשופים אליהן במהלך הקורס והמצויות ברשימת הביבליוגרפית שהם מקבלים בתחילת הקורס .נושאים לדוגמא:
השפעת התהליך והדיאלוג על התגבשות הזהות המקצועית ,כיצד סוגיות חברתיות בין יהודים לפלסטינים באים
לידי ביטוי בעבודה במערכת הבריאות?
דרישות קדם
אין
ציון
עבודה סופית100% -
ביבליוגרפיה
●

קריאת חובה

●

פופר ,א .וגבעון וקשת ,י )2020( .ללא הבדל דת וגזע ,מתחים אתנו לאומיים בין יהודים לערבים
במערכת הבריאות בישראל .הוצאת כרמל ירושלים.

●

חלבי ,ר( .עורך) ( )2000דיאלוג בין זהויות ,מפגשי ערבים ויהודים בנוה שלום ( ,)2000הוצאת קו אדם
הקיבוץ המאוחד .קיים גם בערבית בביה"ס לשלום.

●

Saguy, T., Tausch, N., Dovidio, J. F., & Pratto, F. (2010). The irony of
harmony: Intergroup contact can produce false expectations for equality,
Psychological Science, 20, 114-121.

●

קריאת רשות

●

Bar-Tal, D. (1998). Societal beliefs in time of intractable conflict: the Israeli case.
International Journal of Conflict management, 9, 1, 22-50.

●

Halabi, R. (2004). (Ed). Israeli and Palestinian identities in dialogue. New
Brunswick: Rutgers University Press.

●

Halperin, E., Russell, A. G., Dweck, C. S., & Gross, J. J. (2011). Anger, hatred,
and the quest for peace: Anger can be constructive in the absence of hatred.
Journal of Conflict Resolution, 55, 274-291.

●

Kelman, H. (1999). The interdependence of Israeli and Palestinian National
identities: The role of the other in existential conflicts. Journal of Social Issues, 55,
581-600.
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Rouhana, N., & Bar-Tal D. (1998). Psychological dynamics of intractable
ethnonational conflicts: The Israeli-Palestinian case. American Psychologist, 53,
761-770.

●

Saguy, T., Tausch, N., Dovidio, J. F., & Pratto, F. (2010). The irony of harmony:
Intergroup contact can produce false expectations for equality, Psychological
Science, 20, 114-121.

●

Saguy, T., Dovidio, J.F. & Pratto, F. (2008). Beyond Contact: Intergroup contact in
the context of power relations. Society of Personality and Social Psychology
Bulettin, 34, 432-445.

●

Sonnenschein, N., & Bekerman, Z. (2010). Who is more humane? An ethnographic
account of power struggles in Jewish-Palestinian dialogue encounters. Peace and
Conflict Studies, 17, 307-346.

●

Sonnenschein, N., Bekerman, Z. & Horenczyk, G. (2010). Threat and the majority
identity. Group Dynamics: Theory, research & Practic. Vol 14, 1, 47-65.

●
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סיעוד המבוגר  -עיוני
לימודים עיוניים 24 :ש"ס
מועד הקורס:

סמסטר :א'+ב' (סיעוד המבוגר א'  +סיעוד המבוגר ב')

מתאמות:

גב' אורלי אלישיב ,גב' מילה פרדקין

ראשי
חטיבה:

גב' מילה פרדקין RN, MPH -
ביה"ס האקדמי לסיעוד ,שיינברון

שעות קבלה:

דוא"ל:

גב' נסרה עבד אל הדי RN, MA -
ביה"ס האקדמי לסיעוד שיינברון

דוא"ל:

גב' אורלי אלישיב RN, MA -
ביה"ס האקדמי לסיעוד ,וולפסון

דוא"ל:

גב' זויה למברג RN, MHA -
ביה"ס האקדמי לסיעוד ,וולפסון

דוא"ל:

מר סימון ניגל RN, MA -
ביה"ס האקדמי לסיעוד ,פת
מתיוס

דוא"ל:

גב' אורלי סטסקוביץ RN, MA -
ביה"ס האקדמי לסיעוד ,פת
מתיוס

דוא"ל:

גב' הילה קארו ברוך RN, MA -
ביה"ס האקדמי לסיעוד ,דינה

דוא"ל:

גב' ניבין מנשאדי RN, MA -
ביה"ס האקדמי לסיעוד ,דינה
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בתיאום מראש

רציונל
הבנה מעמיקה של תהליכים פתופיזיולוגיים במערכות הגוף השונות ,המהווים בסיס לתפקודה המקצועי של
האחות המוסמכת.
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מטרת הקורס
הקניית בסיס ידע תיאורטי ומיומנויות ,לצורך ביצוע התערבויות סיעודיות למטופלים מבוגרים ,במצבים קליניים
שכיחים ,על בסיס עקרונות מדעיים וסיעודיים ,תקנות ,נהלים והנחיות מקצועיות.
יעדי הקורס:


רכישת ידע תיאורטי על מצבים קליניים שכיחים במטופל המבוגר.



רכישת מיומנויות לצורך ביצוע התערבויות סיעודיות במטופל המבוגר.



הכרה וביצוע התערבויות סיעודיות ע"פ עקרונות מדעיים וסיעודיים ,תקנות ,נהלים והנחיות מקצועיות.

שיטות הוראה
הרצאות ,לומדות ,דיונים קליניים ,פעילויות למידה ,מעבדות ,הדגמה ותרגול ,התנסות קלינית
ולמידה עצמית.
הוראה עיונית
מחלות פנימיות וכירורגיות בתחום המבוגר והזקן על פי מצבים קליניים מיצגים.
הוראה קלינית
התנסות קלינית במחלקות הכלליות :פנימיות וכירורגיות.
דרישות הקורס בסיעוד המבוגר עיוני


השתתפות חובה בכל השיעורים על פי תקנון התוכנית .הנוכחות בשיעורים היא תנאי להגשה למבחן.



מבחן בכל סוף סמסטר ציון עובר 60



קריאת ספרות חובה

דרישות קדם
ציון עובר בקורסים הבאים:












אנטומיה-פיזיולוגיה
פתולוגיה כללית וספציפית
תיאוריות ומחקר בסיעוד
קבלת החלטות בסיעוד
כלי אומדן בסיעוד
בדיקות עזר ואבחון
מיומנויות קליניות
מבוא לפסיכולוגיה
מיקרוביולוגיה
כימיה
ביוכימיה

35

אוניברסיטת תל אביב
החוג לסיעוד
תכנית כללית לתואר
בוגר בסיעוד





הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
ביה"ס למקצועות הבריאות

פרמקולוגיה
מיומנויות תמיכה יעוץ והדרכה בסיעוד א'
מבוא לסוציולוגיה וסוציולוגיה של הבריאות
סיעוד בקהילה א'

ציון


הציון מורכב מ  2 -בחינות עיוניות :בחינת סמסטר א' ובחינת סמסטר ב'.



ציון בכל אחת מהבחינות מהווה  50%מהציון הסופי בקורס.



חובה על התלמיד לעבור כל בחינה בציון של לפחות .60



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



תלמיד שנכשל בסיעוד המבוגר עיוני בסמסטר א' ,לא יוכל להמשיך ללמוד את הקורס סיעוד המבוגר
בסמסטר ב' ,כישלון חוזר יחייב את התלמיד לחזור על הקורס כולו.

נושאי השיעורים


סמסטר א':


טיפול בחולה בתקופה סביב ניתוחית



מצביי הלם



מערכת הנשימה



מערכת לב וכלי דם



מערכת העיכול



מערכת הורמונאלית



סמסטר ב':


מערכת השתן



מערכת חיסונית



עור



כירורגיה פלסטית וכוויות



אונקולוגיה



מערכת הדם והלימפה



הפרעות בשד



מערכת העצבים



מערכת שלד ושרירים



אף אוזן וגרון



עיניים



השתלות איברים
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ספרות חובה
.תקנות ונהלים של מנהל הסיעוד הרלוונטיים להתייחסות ולהוראה במסגרת סיעוד המבוגר
www.health.gov.il


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.

37



אוניברסיטת תל אביב
החוג לסיעוד
תכנית כללית לתואר
בוגר בסיעוד

הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
ביה"ס למקצועות הבריאות

סיעוד המבוגר – התנסות קלינית
לימודים קליניים 24 :ש"ס
מועד התנסות :סמסטר א' ו-ב'.
רציונל
ההתנסות הקלינית מאפשרת יישום ידע קליני וחשיבה קריטית בניהול הטיפול בחולים ובני משפחותיהם,
במסגרות טיפוליות שונות .במהלך ההתנסות הסטודנטים ירכשו מיומנויות טיפול בסיסיות ומתקדמות בפיקוח
מדריך\מדריכה קלינית ,זאת בהתבסס על עקרונות סטנדרטים ונהלים מוסכמים ברמת שליטה המותאמת לכל
שלב לימודי.
מטרת ההתנסות במהלך סמסטר א'
הסטודנט ינהל טיפול סיעודי כוללני במטופל אחד במצב שכיח ובלתי מורכב בהתבסס על מיומנויות תקשורת
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.



יפרש את נתונים בהשוואה למאפיינים נורמטיביים של המטופל.



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.



יקבע אבחנות סיעודיות קיימות וצפויות על פי סדר עדיפויות.



יציג מטרות להתערבות לטווח קצר.



יתכנן התערבויות כמענה לאבחנות שזוהו.



יבצע התערבויות בהתאם לשלב הלימודי בו נמצא.



יעריך את תוצאות ההתערבות.



ידריך מטופלים על בסיס עקרונות הדרכת מטופלים.



ידווח בכתב ובעל פה על פי עקרונות ,ונהלי המחלקה.

מטרת ההתנסות במהלך סמסטר ב'
הסטודנט ינהל טיפול סיעודי כוללני בשני מטופלים ברמת מורכבות קלה או במטופל אחד ברמת מורכבות בינונית
על פי התהליך הסיעודי ,תוך הפגנת התנהגות אישית ומקצועית ,יישום עקרונות בטיחות ,פתרון בעיות ,שימוש
במיומנויות תקשורת וחשיבה קריטית .


יעדי ההתנסות הקלינית
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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.



יציב מטרות מדידות וברות הישג לבעיות שזוהו.



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.

פעולת חלוקת תרופות תתבצע תמיד בפיקוח מדריך.ה קליני.ת.

שיטות הוראה


הרצאות



דיונים קליניים וניתוח מקרים



פעילויות למידה



מעבדות



תרגול והדגמה



התנסות קלינית ולמידה עצמית

דרישות ההתנסות





ביצוע מבדק ידע בסמסטר א ו-ב'



נוכחות חובה בכל ימי ההתנסות בהתאם לתכנית הלימודים



השגת מטרות ההתנסות בהתאם לשלב הלימודים



חובת הגשה וביצוע מטלות במהלך ההתנסות (סמסטר א' -הגשת תכנית טיפול-נספח ב' ,סמסטר ב'-
ביצוע דיון קליני-נספח ג').



ציון עובר בהערכה מסכמת של ההתנסות הקלינית 70 -



ציון עובר סופי משוקלל של ההתנסות – 70



ציון עובר בסעיפים של התנהגות ובטיחות בהערכה מסכמת

העיתוי והתכנים ייקבעו בתיאום עם המדריך/ה הקליני/ת.

39

אוניברסיטת תל אביב
החוג לסיעוד
תכנית כללית לתואר
בוגר בסיעוד

הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
ביה"ס למקצועות הבריאות

מבדק ידע


המבדק מהווה  18%מהציון הסופי של ההתנסות הקלינית



בכל סמסטר יתקיים מועד אחד בלבד



למבדק אין פתיחת מחברות



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



ציון עובר מבדק ידע הוא .70 :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:


מחלת הסטודנט ביום המבדק .התנאים:
o

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

o

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



מילואים ,בתנאים המקובלים באוניברסיטת תל אביב לעניין בחינות.



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



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

מטלות מונחות


הסטודנט יגיש בהתנסות של סמסטר א' ,תכנית טיפול ובהתנסות קלינית של סמסטר ב' יבצע דיון קליני.



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



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



לא תתקבלנה עבודות בהגשה חוזרת לאחר תיקון/לשיפור הציון.

דרישות קדם
ציון עובר בקורסים הבאים:


אנטומיה-פיזיולוגיה



פתולוגיה כללית וספציפית



תאוריות ומחקר בסיעוד



קבלת החלטות בסיעוד



כלי אומדן בסיעוד



בדיקות עזר ואבחון



מיומנויות קליניות



מבוא לפסיכולוגיה



מיקרוביולוגיה



כימיה
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ביוכימיה



פרמקולוגיה



מיומנויות תמיכה יעוץ והדרכה בסיעוד א'



מבוא לסוציולוגיה וסוציולוגיה של הבריאות



סיעוד בקהילה א'

ציון עובר בהתנסות קלינית בסיעוד המבוגר א' מהווה דרישת קדם להתנסות קלינית בסיעוד המבוגר ב'.
ציון





הציון מורכב מ  2 -התנסויות :סמסטר א' סמסטר ב'.



ציון התנסות מהווה  50%מהציון הסופי בקורס.

הרכב הציון של כל התנסות 72% :הערכה מסכמת 10% ,מטלה מונחת 18% ,מבדק ידע.

ספרות חובה


תקנות ונהלים של מנהל הסיעוד הרלוונטיים להתייחסות ולהוראה במסגרת סיעוד המבוגר
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
סמסטר א'

מס'

מקור וסימוכין

שם החוזר/נוהל

1

פעולות סיעוד לאחיות מוסמכות שעובדות
במתאר/מחלקה לטיפול בחולי קורונה בבית
חולים.

2

הזנה אנטראלית חודרנית למבוגרים

חוזר מנהל הרפואה מס' 41/2014

הוצאת אבני צואה

חוזר מנהל הסיעוד -פעולות סיעוד  ,מספר ,43
2001

ניהול הטיפול התרופתי -עדכון 2016

חוזר מנהל הסיעוד 117/2016

התחלת עירוי ורידי פריפרי והזלפת נוזלים

חוזר מנהל הסיעוד -פעולות סיעוד  ,מספר ,43
2001

6

שטיפת ורידי פריפרי עם
Heparin / NaCl 0.9%

חוזר מנהל הסיעוד -פעולות סיעוד  ,מספר ,43
2001

7

החלטה בדבר הגבלה פיזית או התרת הגבלה
לצורך מתן טיפול רפואי

חוזר מנהל רפואה מס' 15/2009

8

מניעה וטיפול בפצעי לחץ במערך האשפוז
והקהילה

חוזר מנהל הסיעוד מס' 153/2019

9

החלטה על טיפול בחבישות ומשחות בפצעי
לחץ מדרגה ראשונה ושנייה

חוזר מנהל הסיעוד מס' 126/2017

10

איתור חולים הזקוקים לעזרה בניידות

חוזר מנהל הסיעוד מס' 55/2003

11

איתור מסוכנות לנפילות בקרב מטופלים
באשפוז ובקהילה

חוזר מנהל הסיעוד מס' 145/2019

12

אמצעי זהירות שגרתיים במוסדות רפואיים

מנהל הרפואה מס' 10/2010

13

היגיינת ידיים במוסדות רפואיים

חוזר מנהל הרפואה מס' 24/2009

14

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

חוזר מנהל הסיעוד מספר 155/19

15

ריכוז הפעולות שנוספו מעת לעת לליבת
העיסוק המקצועי של האחות המוסמכת

חוזר מנהל הסיעוד מס' 197/2022

תחומי עיסוק ופעילות של סטודנט לסיעוד
המועסק במערך האשפוז והקהילה

חוזר מנהל הסיעוד מס' 152/ 2019

3
4
5

16
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חוזר מנהל הסיעוד מס' 162/2020

אוניברסיטת תל אביב
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ביה"ס למקצועות הבריאות
סמסטר ב'

מס'
1

שם החוזר/נוהל

החדרת זונדה לחולה מחוסר הכרה ללא טובוס חוזר מנהל הסיעוד -פעולות סיעוד מספר ,43
2001
החלפה או החזרה של צינורית גסטרוסטום
חוזר מנהל הסיעוד מס' 192/2022

2

(צינורית הזנה) במערך האשפוז והקהילה

3

טיפול בצנתר לווריד מרכזי ומערכות חלופיות
לוריד

חוזר מנהל הסיעוד -פעולות סיעוד מספר ,43
2001

4

שאיבת דם מצנתר לווריד מרכזי ומערכות
חלופיות לווריד

חוזר מנהל הסיעוד -פעולות סיעוד מספר ,43
2001

הוצאת צנתר מווריד מרכזי

חוזר מנהל הסיעוד -פעולות סיעוד מספר ,43
2001

מתן דם בידי שתי אחיות מוסמכות

חוזר מנהל הסיעוד -פעולות סיעוד מספר ,43
2001

7

מניעת הדבקה בדלקת נגיפית מסוג  BוC -
לאחר חשיפה לדם ו/או לנוזלי גוף אחרים

חוזר ראש שירותי בריאות הציבור מס' 6/2015

8

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

חוזר מנכ"ל מס' 48/09

9

הבטחת רצף הטיפול הסיעודי בעת השחרור
ממוסד רפואי -עדכון חוזר 2016

חוזר מנהל הסיעוד ,מספר 118/2016

10

גבולות השימוש בפרוטוקולים טיפוליים על ידי
אחיות מוסמכות

חוזר מנהל הסיעוד מס' 94/2012

11

תהליך העברת משמרת "מקל"  -במערך
האשפוז והקהילה

חוזר מנהל הסיעוד מס' 2019/151

12

מתן היתר לביצוע פעולות סיעוד ופעולות
חריגות המתווספות מעת לעת למסגרת
העיסוק של אחיות מוסמכות

חוזר מנהל הסיעוד מס' 104/2014

13

החלטה על טיפול בפצעים קשיי ריפוי בדרגות
 3,4באמצעות חבישות מתקדמות וטכנולוגיות
לריפוי פצעים כפעולות סיעוד לאחות מוסמכת
בקהילה ובמתאר הבית

14

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

חוזר מנהל הרפואה מס' 10/2006

15

מתן תרופות "בנות סיכון"

חוזר מנהל הרפואה מס' 41/2013

16

תקנות רוקחים (אשלגן כלוריד)-שינוי תקנות

חוזר מנהל הרפואה מס' 49/99

5
6



מקור וסימוכין

חוזר מנהל הסיעוד מס' 166/2020

ההנחיות קובצו מאתר האינטרנט של משרד הבריאותwww.health.gov.il :
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נספח ב' :קריטריונים למטלה מונחת בהתנסות קלינית סמסטר א'
פיתוח תכנית טיפול סיעודית
מטרות


קבלת החלטות קליניות על בסיס ידע וחשיבה קריטית



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

הנחיות


בחר מטופל בשיתוף המדריכה



תכנית הטיפול תתמקד ביום טיפול אחד במטופל אחד ,בו טיפלת במהלך ההתנסות


שלב האומדן ( 30נקודות)
o

o





פרטים סוציו דמוגרפיים



אשפוז נוכחי – סיבת פנייה לאשפוז ואבחנה רפואית נוכחית



מחלות רקע  ,כולל ניתוחים



רגישות



טיפול תרופתי שמקבל :קבוע ,באשפוז



ממצאי בדיקות רלוונטיות ( מעבדה ,הדמיה ,אחר)



מידע נוסף רלוונטי עבור המטופל



אומדנים רלוונטיים

נתח את האבחנה הרפואית העיקרית של המטופל בעזרת הספרות המקצועית העדכנית (5
שנים אחרונות ,מלפחות שני מקורות) 15( .נקודות)


הסבר בקצרה על אבחנתו הרפואית העיקרית של המטופל ועל הפתופיזיולוגיה



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

שלב האבחון ( 20נקודות)
o



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

זהה והגדר את הבעיות הסיעודיות של המטופל ,קיימות וצפויות.

שלב התכנון והיישום ( 30נקודות)
o

בחר  4בעיות סיעודיות חשובות ביותר (קיימות ו/או צפויות) .נסח את הבעיה הסיעודית כאבחנה
סיעודית מלאה לפי )Problem, Etiology, Sign/Symptoms( PES

o

לגבי כל אחת מהאבחנות הסיעודיות שנבחרה בסעיף קודם:


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

o

סדר ביצוע הפעולות

o

תדירות ביצוע ההתערבות הנדרשת

o

צרכיו והעדפותיו של המטופל

o

עיתוי הביצוע

o

האחריות לביצוע (מי יבצע את הפעולה ,כולל צוות רב מקצועי)

o

הוראות רפואיות ו/או פרוטוקולים מחלקתיים

שלב ההערכה ( 20נקודות)
o

רשום את התוצאות של ההתערבות בהתאם לקריטריונים להערכה שנקבעו

o

קבע באיזו מידה הושגו מטרות ההתערבות (באופן מלא ,חלקי ,כלל לא)

הנחיות להגשת תכנית הטיפול





הסטודנט יגיש תכנית הטיפול מודפסת (עד  10עמודים) במועד שיקבע על ידי המדריכה הקלינית.



יש להקפיד על כללי כתיבה אקדמית (כולל רשימת מקורות על פי .)APA



תבנית הגשת העבודה הינה על פי דרישות בית הספר.



לא תתקבלנה עבודות בהגשה חוזרת לאחר תיקון/לשיפור הציון.

הגשת תכנית טיפול במהלך ההתנסות ,שלא לציון ,תהיה לפי שיקולה של המדריכה הקלינית.
הסטודנט יקבל משוב מילולי וכתוב.

נספח ג' :קריטריונים למטלה מונחת בהתנסות קלינית סמסטר ב'
ביצוע דיון קליני
מטרות


קיום למידה פעילה המשלבת ידע קליני בהתאמה למצבים מייצגים בהתנסות הקלינית ,תוך כדי פיתוח
מיומנויות של חשיבה קריטית וקבלת החלטות.



שיתוף קבוצת הלומדים בידע וגישות שונות.

הנחיות וקריטריונים להערכת המטלה
תאריך:
שם הסטודנט:
נושא הדיון:
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ציון

הערות המדריך

פרקים
 .20מבוא
א .הצגת הנושא ותוכנית הדיון

5

ב .הרציונל לבחירת הנושא
 .21מהלך הדיון

20

הצגת המטופל

15

הצגת הבעיה הבריאותית על פי
ספרות מקצועית

20

השוואה וניתוח הנתונים בהתייחס
למטופל ולספרות

15

הציג
הצגת מאמר מחקרי עדכני ורלוונטי
לנושא ( 5שנים אחרונות)
 .22סיכום

5

סיכום תכני הדיון
 .23ניהול דיון



10

הצגה על פי קריטריונים אקדמאים

5

הפעלת הקבוצה באמצעים מגוונים
ומעוררי עניין

5

בהירות ,רצף לוגי

משך הצגת הדיון הקליני  20דקות.

משוב מסכם :

ציון מסכם :

שם המעריך:
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מיומנויות תמיכה יעוץ והדרכה ב'
שו"ת 2 ,ש"ס
מועד הקורס:

שנה ב' ,סמסטר ב'

שעות:

יום ושעה בהתאם לתכניות הלימודים בבתי הספר

מתאמת:

גב' אורית עקריש

מרכזות:

ד''ר שליש יעל RN, MA -
ביה"ס האקדמי לסיעוד ,ע"ש זיוה טל

דוא"ל:

yael.shalish@sheba.health.gov.il

ד"ר מאור שפרה RN, PHD -
ביה"ס האקדמי לסיעוד ,וולפסון

דוא"ל:

גב' חיילי ננה RN, MA -
ביה"ס האקדמי לסיעוד דינה

דוא"ל:

גב' עקריש אורית RN, MA -
ביה"ס האקדמי לסיעוד ,פט מתיוס

דוא"ל:

גב' מרינה וקסלר RN. MPH.MA -
ביה"ס האקדמי לסיעוד ,מאיר

דוא"ל:

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

דוא"ל:

shifra@wns.gov.il
Nanah@clalit.org.il
Orita@hy.health.gov.il
ShMarinaV@clalit.org.il
reutsnir864@gmail.com

רציונל
הבסיס להטמעת "גישת המטופל במרכז" מחיבת אימוץ תרבות ארגונית של שיפור היחס למטופל ומשפחתו כדי
לשפר את איכות השירות  .על מנת להטמיע זאת על האחות להכיר את הגורמים המשפיעים על חווית המטופל
במערכת הבריאות כמו :לחץ ,אובדן ומצבים המשפיעים על תפקוד המטפל כמו שחיקה ואלימות.
מטרות הקורס
מטרת הקורס היא הקניית ידע והבנת גישת ה"מטופל ומשפחתו במרכז" על כלל מרכיביה .
דרישות קדם


קורס מיומנויות תמיכה ,ייעוץ והדרכה בסיעוד א'



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

דרישות הקורס
נוכחות חובה בכל השיעורים בהתאם לתקנון התוכנית
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שיטות הוראה
הוראה פרונטלית וסימולציה
הרכב הציון


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



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

נושאי הקורס
נושא

פרקים בספרות החובה

תכנים

לחץ

המחלה כאירוע לחץ
Ch. 42- Stress and coping
הערכת התמודדות המטופל ומשפחתו עם & Berman, A., Snyder, S., J.
מצב זה.
Frandsan, G. (2021).




אובדן ומוות

מודלים :
קובלר-רוס
אנגל

Ch. 43- Loss, griving, and
death
& Berman, A., Snyder, S., J.
Frandsan, G. (2021).



התערבות

מודל ההתערבות האינטגרטיבי :רווחה במצבי 
חולי כרוני



קרוליק ושות)2016(.

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

התערבות ושיתוף מטופלים בקבלת ההחלטות 
בתחום הבריאות

משרד הבריאות ( .)2016תורת
השירות וחווית המטופל במערכת
הבריאות בישראל פרקים ,6 ,5 ,4
 :חווית המטופל בשירותי
הבריאות.

שחיקה

השפעת העומסים על המטפל והמטופל " 
תשישות החמלה "הסיבות וההשלכות על
המטפל ו
איכות ובטיחות הטיפול

התכנית הלאומית לחיזוק עובדי
הבריאות ומניעת שחיקה ,משרד
הבריאות

הפרעה
בתקשורת
ומניעת אלימות

קונפליקטיםעם המטופל ומשפחתו ,חוית & Berman, A., Snyder, S., J.
המטפל .חוסר נימוס ,העקה ,אוירה אלימה
Frandsan, G. (2021). Ch 16
communication p 288-291
 מניעת אלימות כלפי צוותי רפואה:
לומדה :משרד הבריאות
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ספרות חובה


קרוליק,ת ,.פיגין,ר,.דרורי,מ,.דורי,נ,.מילנר-כהן,ע.)2016(.רווחה במצבי חולי כרוני :מודל התערבות
אינטגרטיבי .האחות בישראל,199,עמ' .16-21



משרד הבריאות ( .)2016תורת השירות וחווית המטופל במערכת הבריאות בישראל .סטנדרט למוסדות
בריאות  -מדריך מקצועי .משרד הבריאות ,מנהל איכות ,שירות ובטיחות ,אגף השירות .נדלה מ:
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Quality_National_Prog_Service_Theory.pdf



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



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

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,
235-243.



קריטריונים להערכת התרגיל בהדרכת מטופלים
שם הסטודנט:

שם המטופל (ראשי תיבות)
מדד

מחלקה:
ציון

א .הכרות 15%


הצגה עצמית ,שם ,תפקיד ,זיהוי של מטופל



הצגת מטרה ,יצירת חוזה הטיפולי ,קבלת הסכמת המטופל



מהם צרכי הלמידה של המטופל

ב .גוף ההדרכה 30%


אופן ההדרכה :אפקטיבי  , affectiveקוגניטיבי ,פסיכומוטורי



ההדרכה נעשתה על פי תכנים שתוכננו מראש



מהלך ההדרכה -לוודא הבנת המטופל
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שימוש באמצעי עזר על פי צורך



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


שימוש במיומנויות :הצטרפות ,הבהרה ,שיקוף (תוכן ,רגש) ,אמפטיה ,מיקוד



מאפשר למודרך לשאול שאלות



מחסומי תקשורת -זיהוי והתייחסות



(שפה ,פערי תרבות ,מגבלה חושית ,שיפוטיות ,רעש)

ג .הערכת הדרכה 25%


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



בדיקת עמידה ביעדי ההדרכה שנקבעו מראש

ד .רפלקציה 30%
מידת השיתוף וההתבוננות עצמית
ציון סופי

משוב מסכם :

חתימת המדריך:
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סיעוד במצבי חירום וטראומה
שיעור 3.5 ,ש"ס
מועד הקורס :שנה ב' – סמסטר קיץ
מרצה :יצחק פיימן ,ביה"ס האקדמי לאחיות וולפסון ,חולון
itzhak@wns.gov.il

שעות קבלה :בתאום מראש
רציונל:
אחיות ואחים באשפוז ובקהילה נדרשים לידע ומיומנויות ייחודיות בכדי לתת מענה הולם ומקצועי
במצבים דחופים וטראומה בזמן שגרה ,באירוע רב-נפגעים קונבנציונלי ובלתי קונבנציונלי ובאסונות
טבע .המטרה העיקרית של טיפול במצבים אלו היא הצלת חיים ומניעת נכות .לצורך כך פותחו תורות
ופרוטוקולים טיפוליים ,בנפגעים במצבים הקליניים השונים.
הקורס יעסוק בהקניית ידע ומיומנויות ,במתן טיפול ראשוני ומציל חיים במצבים דחופים וטראומה.
הלמידה תתמקד בתפקיד האחות בטיפול בפצוע הבודד ,על פי תורת הAdvanced Trauma Life ( ATLS -
 )Supportבאירוע רב-נפגעים (אר"ן) ,באירוע טוקסיקולוגי המוני (אט"ה) ובמצבי האסון השונים .כמו כן,
תכני הקורס יכללו פיתוח מיומנות לחשיבה קריטית וקביעת קדימויות בטיפול על פי שיטות הטריאז'
השונות.
מטרות הקורס:
להכשיר את הסטודנטים:






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'
להכיר את המערך הטיפולי במצבי חירום בשגרה ,באר"ן ובמצבי אסון
לסייע בטיפול בנפגעים ומשפחותיהם באירוע רב-נפגעים (אר"ן) ובמצבי אסון

שיטות הוראה:
הרצאות ,סימולציות ,הצגה וניתוח מקרים  -תיאור תרחישים מתגלגלים ודיון בהם ,לימוד עצמי
דרישות הקורס:


הנוכחות חובה בכל השיעורים בהתאם לתקנון תכנית הלימודים ,כולל היעדרויות מסיבות
מוצדקות.
 oההשתתפות בשיעורים היא תנאי לגשת לבחינה בקורס.
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השתתפות פעילה בתרגול ובדיון.

דרישות קדם:



קורס עזרה ראשונה והחייאה בסיסית ()BLS
סיום הלימודים העיוניים והקליניים בחטיבת סיעוד המבוגר.

ציון :בחינה מסכמת בכתב .ציון עובר – .60

נושאי הקורס:
נושא
עקרונות
הטריאז'

תכנים





עקרונות הטריאז' כשיטה לקביעת סדר קדימויות
בטיפול
שיטת הטריאז' הקנדית CTAS
שיטת הטריאז' האמריקאית ESI
האתגרים בעבודת האחות בסביבה מאתגרת של
רפואה דחופה
סיעוד במצבי טראומה
הATLS-

שעות הוראה
אקדמיות
2

מבוא לטראומה










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

4

שלב ה:A-



אומדן ,טיפול וניהול נתיב אוויר

2

ניהול נתיב
האוויר



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

שלב ה:B-

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

פגיעות מסכנות חיים נוספות (סקר שניוני):

נשימה-פגיעות
חזה



שלב ה:C-



אומדן ,שיטות אבחון וטיפול ב:
 oחבלות בטן קהות וחדות
 oפגיעות במערכת האורו-גניטלית
 oפגיעות אגן ושלד ,תסמונת המדור
 oפגיעות מעיכה
 oזיהוי וטיפול במצבי הלם :המורגי,
קרדיוגני



אומדן נוירולוגי :מצב הכרה ,אישונים ,אומדן
תחושתי ומוטורי
זיהוי וטיפול במצבים מסכני חיים:
 oפגיעות ראש :עלייה בלחץ התוך-גולגולתי,
בצקת מוחית ,שברים בגולגולת ,שבר
בבסיס הגולגולת ,זעזוע מוח ודימומים
תוך-גולגולתיים
 oפגיעות עמוד שדרה ועמוד שדרה צווארי
 oזיהוי וטיפול בהלם נוירולוגי ושוק ספינלי



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

פגיעות בטן
מערכת השתן
פגיעות שרירים
ושלד

שלב ה:D-



חבלות ראש
ועמוד שדרה

כוויות



o
o
o
o

Simple Pneumothorax
Flail chest
Pulmonary contusion
Blunt cardiac injury

o
o

Traumatic aortic disruption
Traumatic diaphragmatic injury

o

Blunt esophageal rupture



הרעלת גזים ,CO ,טיפול בתא לחץ



פגיעות הדף
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דגשים מיוחדים בטיפול ב:
נשים הרות
ילדים
קשישים

2

סיעוד במצבים דחופים שלא על רקע טראומה
הרעלות:





הרעלות
ופגיעות סביבה





פגיעות בעלי חיים:

2

 נשיכות אדם ,כלב ,חתול
 חרקים  -דבורה ,דבור,
 זוחלים – נחש ,עקרב ,עכביש
 מחלת הכלבת
פגיעות סביבה ואקלים:

2




מצבי חירום
קרדיווסקולריים

מצבי חירום
נוירולוגיים

תגובה אנפילקטית
מזון – בוטוליזם
חומרים קורוזיביים (חומצה/בסיס)
הרעלת תרופות :אקמול ,אופיאטים,
בנזודיאזפינים ,ברביטורטים
שימוש לרעה בתרופות ,סמים ואלכוהול
הרעלת אלכוהול חריפהDelirium tremens :
הגישה למטופל במלר"ד עם נטילת יתר של
תרופות

2




פגיעות חום ,פגיעות קור
טביעה ,פגיעות צלילה ,מחלת דה קומפרסיה
(חומר להעשרה)
כאבים בחזה אבחנה מבדלת וAcute coronary -
syndrome
 (Acute heart failure( AHFוגישה

טיפולית לבצקת



ריאות סוערת
גישה להפרעות קצב מהירות ואיטיות – cardiac
 arrhythmiasוהטיפול המתקדם בדום לב




אבחון וגישה טיפולית לשבץ מוחי חד
מחלה פרכוסית – אבחנה מבדלת וגישה טיפולית
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כאב בטן – אבחנה מבדלת
 פריטוניטיס- גישה לבטן חריפה
 חסימות מעי:מצבי חירום כירורגיים שכיחים
ודימום מדרכי העיכול
קוצר נשימה – אבחנה מבדלת
:מצבים שכיחים הגורמים לאי ספיקה נשימתית
 ואסטמהCOPD החמרה אקוטית במטופל הסובל מ
עקרונות מתן חמצן ואינהלציה

2

3




מצבי חירום
נשימתיים

– שימוש קליני בגזים בדם
ספסיס והלם ספטי
DKA and HHNS ,היפוגליקמיה

על פי רשימת נהלים ופעולות סיעוד



Acid base balance

לימוד עצמי

מצבי חירום
במערכת
העיכול







NIPPV

2





מצבי חירום
מטבוליים
ואנדוקריניים
פעולות סיעוד
לאחות
מוסמכת
ברפואה דחופה

42
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Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2022). Brunner & Suddarth's textbook of medicalsurgical-nursing (15th ed.). Wolters Kluwer:

טריאז'
הרעלות
טביעה וצלילה (חומר להעשרה)
מצבי אי ספיקה נשימתית
מצבי חירום קרדיו-וסקולריים:
אי ספיקת לב חדה וסיבוכיה
איסכמיה קרדיאלית חריפה ACS
הפרעות קצב
מצבי חירום נשימתיים:
אי ספיקה נשימתית חדה ,הערכה ראשונית ואבחנה מבדלת
ARDS
החמרת  COPDוהדרכים השונות למתן חמצן
החמרה אקוטית של אסתמה

Pages 2187-2185
Pages 2210-2202
Pages 2200-2199
Pages 634-665
Pages 811-794
Pages 748-732
Pages 722-696
Pages 490-483
Pages 574-571
Pages 617-603
Pages 643-632















תקנות ,חוזרים ,מדדי איכות ותוכניות לאומיות של משרד הבריאות (לפי תחומי הלימוד):
מבוא וגישה לפצוע טראומה על-פי תורת ה:ATLS-
משרד הבריאות ( .)2011חוזר המנהל הכללי  - 27/2011הפנית מטופל לצילומי חזה ושלד במחלקות
לרפואה דחופה ,יחידות טראומה ,טיפול נמרץ לסוגיו ומרפאות לרפואה דחופה בקהילה.
מבוא לטראומה ועקרונות טריאז'
משרד הבריאות ( .)2022התכנית הלאומית למדד איכות בבתי חולים בישראל :דו"ח לשנים - 2022
 2013מס' מדד  01-16-1-03-001זמן מהגעה למלר"ד ועד לביצוע טריאז' קליני.
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Quality_National_Prog.pdf

פניות חוזרות למלר"ד תוך  48שעות:
התוכנית הלאומית למדד איכות בבתי חולים כלליים של משרד הבריאות ,מס' מדד 01-16-1-03-002
פניות חוזרות למלר"ד תוך  48שעות.
תגובה אלרגית חריפה הרעלות חומרים ותרופות:
מתוך חוזר מספר" 197/2022 :ריכוז הפעולות שנוספו מעת לעת לליבת העיסוק המקצועי של האחות
המוסמכת" :משרד הבריאות ( .)2002חוזר המנהל הכללי  - 1/2002החלטה על מתן אדרנלין במצבי
חירום ,לרבות בית המטופל.

https://www.health.gov.il/hozer/mk01_2002.pdf
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חוזר שירות בריאות הציבור מס'  :6/15מניעת הדבקה בדלקת נגיפית מסוג  Bו C -לאחר חשיפה
לדם ו/או לנוזלי גוף אחרים.
פגיעת בעלי חיים וחיסון כלבת:
חוזר ראש שירותי בריאות הציבור מס'  - 02/2021ההנחיות למניעת הכלבת באדם.
כאבים בחזה ו :Acute coronary syndrome
התוכנית הלאומית למדד איכות בבתי חולים כלליים של משרד הבריאות,
מס' מדד  ,01-13-1-03-001ביצוע  PCIתוך  90דקות ,מההגעה לבית חולים במטופל עם . STEMI
מתוך חוזר מספר" 197/2022 :ריכוז הפעולות שנוספו מעת לעת לליבת העיסוק המקצועי של האחות
המוסמכת" :משרד הבריאות ( .)2001חוזר המנהל הכללי  ;13/2001חוזר מנהל הסיעוד - 43/2001
דפיברילציה באמצעות מכשיר חצי אוטומטי.

https://www.health.gov.il/hozer/ND43_01.pdf

מצבי חירום נשימתיים:
חוזר מנהל הסיעוד " – 131/2017החלטה על מתן חמצן והפסקתו למטופל מבוגר באשפוז,
באמצעות מערכות זרימה נמוכה".
מצבי חירום מטבוליים ואנדוקריניים:
מתוך חוזר מספר" 197/2022 :ריכוז הפעולות שנוספו מעת לעת לליבת העיסוק המקצועי של האחות
המוסמכת" :חוזר מנהל הסיעוד  " – 2017/121החלטה על הזרקת גלוקגון לחולה סוכרת
בהיפוגליקמיה חמורה ומסכנת חיים"
שבץ מוחי חד ומצבים נוירולוגיים דחופים:
התוכנית הלאומית למדד איכות בבתי חולים כלליים של משרד הבריאות,
מס' מדד  ,01-13-1-03-002זמן חציוני מהכניסה לבית חולים ועד לביצוע  MRI/CTראש בחולים עם
אירוע חד במוח.
התוכנית הלאומית למדד איכות בבתי חולים כלליים של משרד הבריאות,
מס' מדד  ,01-13-1-03-003מתן טיפול טרומבוליטי תוך ורידי ( )IV rt-PAו/או ביצוע צנתור מוחי
לאחר שבץ מוח איסכמי חד.
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 במטופל עם חשדNIHSS  "ביצוע הערכה נוירולוגית באמצעות אומדן2021/190 חוזר מנהל הסיעוד
"או בעת אירוע מוחי במחלקה לרפואה דחופה ובמחלקה הנוירולוגית
:ספרות מומלצת
Davidson, M., London, M. L., & Ladewig, Wieland, P. A. (2020). Olds' maternalnewborn 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 medicalsurgical-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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התנסות קלינית בקהילה
מסגרת ההתנסות
הרכב ההתנסות :מרפאות ראשוניות עורפיות וקדמיות בצה"ל
הרכב ציון ההתנסות בקהילה -82% :ציון ההתנסות במרפאה ראשונית
 18%מבדק ידע
סך כל שעות ההתנסות הקלינית בקהילה  96 -שעות
 90שעות קליניות במרפאות
מטרת ההתנסות
יישום מיומנויות של טיפול כוללני לפרט במרפאות צה"ל ברמות המנע השונות וברצף החיים
יעדים
התלמיד:
.1יתאר את הקהילה על פי מאפייני האוכלוסייה ,משאביה ,אפיוני הסביבה והקשרים ביניהם
.2יגדיר בעיות בריאות לפרט
.3ישתתף בניהול טיפול כוללני למטופלים
 .4ייקח חלק בפעילויות מקדמות בריאות המתקיימות במרפאה וביחידה מעת לעת
מסגרת ההתנסות
מיומנויות ופעילויות סיעודיות נבחרות
 .1אומדן הצרכים ומאפיינים אישיים של המטופל
 .2אומדן מצב הבריאות של המטופל
 .3ניהול טיפול במצבי בריאות שונים
 .4תכנון וביצוע התערבות במרפאה
 .5השתתפות בביצוע בדיקות אבחון ומעקב
 .6תרגול מיומנויות תקשורת
 .7תרגול מיומנויות חינוך לבריאות לפרט
 .8השתתפות בישיבות צוות רב מקצועי
 .9השתתפות בפרויקט מקדם בריאות במקום ההתנסות
 .10הערכת יעילות ההתערבות
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* לפי רשימת מיומנויות מצורפת – טופס  38פעולות סיעוד עדכני וטופס פעולת חריגות
עדכני (מהווה נספח לתחום הביצוע בהערכה המסכמת)

מטלות והערכת הישגי הסטודנט
תחום
מבדק טרום התנסות
 2פעילות למידה

אחוז מציון ההתנסות
18%
עובר  /לא עובר

הערכה מסכמת

82%

הערות
ראה מפרט מצורף
יוגש למדריכה ויוצג בפורום
קבוצתי בהתנסות בסוף השבוע
השלישי
יש להגיש את התרגיל למרכזת
הקהילה בביה"ס
תינתן ביום האחרון להתנסות
ציון עובר לפחות 70

מטלות
ביצוע  2פעילויות למידה חובה  -יוצגו ויוגשו למדריכה במקום ההתנסות
הערכת הישגי הסטודנט
ביצוע  2פעילויות למידה בציון עובר.
הערכה כללית של הסטודנט בהתנסות הקלינית - 82%ציון עובר לפחות .70
מבדק ידע – מבדק ידע מהווה  18%מהציון הסופי של ההתנסות הקלינית
ציון עובר במבדק ידע  - 70 ,למבדק ידע מועד אחד בלבד
סטודנט שנכשל או נעדר ממבדק ידע  ,ציון ההתנסות הקלינית יחושב כאילו השיג אפס במבדק הידע.
במקרים חריגים בלבד הרשומים מטה ,ניתן יהיה לקיים מועד מיוחד למבדק הידע:
 .1מחלת הסטודנט ביום המבדק
התנאים:
א .אישור מחלה יימסר לראש החטיבה בביה"ס לסיעוד לא יאוחר משלושה ימים לאחר
מועד המבדק
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ב .הכרה בתעודת מחלה לאישור מועד מיוחד למבדק ידע יינתן על פי אישור מחלה של
שלוש ימים ומעלה
 .2מילואים ,בתנאים המקובלים באוניברסיטת תל אביב לעניין בחינות
 .3מוות של בן משפחה ,בתנאים המקובלים באוניברסיטת תל אביב לעניין בחינות
תלמידה שילדה ועקב הלידה נעדרה ממבדק הידע שהתקיים בתוך שלושה שבועות מיום הלידה

מפרט מבדק ידע להתנסות בסיעוד הקהילה
המבדק מיועד לבחון ידע בסיסי לקראת ההתנסות הקלינית בסיעוד הקהילה .המבדק יכלול 4
נושאים:
 .1חיסונים
מתוך :תדריך החיסונים ,משרד הבריאות -המחלקה לאפידמיולוגיה ,מדינת ישראל ,ירושלים
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/epidemiology/td/docs/tadrich_Chisunim.
pdf
הפרקים:
שגרת החיסונים בישראל – לוח חיסוני השגרה בגיל הילדות ובבתי – הספר (לוחות)1 -
חיסונים הוראות כלליות
עיתוי מתן חיסונים
השלמת חיסונים שגרתיים עד גיל  17שנים
חיסון במצבים מיוחדים
הלם אנפילקטי לאחר מתן חיסונים
חיסון נגד שפעת 1-9
תרכיבים נגד נגיף הקורונה החדש 1-25
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 .2הזרקת חיסונים
מתוך :תדריך להזרקת חיסונים ( ,)2014משרד הבריאות -המחלקה לסיעוד
בבריאות הציבור ,מדינת ישראל ,ירושלים
 .3חשבון רוקחי
 .4חוזרי מנהל הרפואה ומנהל הסיעוד:

מקור  /וסימוכין

שם הנוהל  /הנחיה
החלטה על מתן אדרנלין בשעת חרום

חוזר מנכ"ל 1/2002

מתן חיסונים כפעולת סיעוד

חוזר מנכ"ל 6/2002

לקיחת דם ורידי לבדיקות שגרתיות

חוזר מנהל הסיעוד מס 7/3/99 33

אומדן כף רגל סוכרתית על ידי אחות מוסמכת

חוזר מנהל הסיעוד מס' 80
20.10.2009

מתן תרופות על ידי אחיות מוסמכות מחוץ למוסד רפואי

חוזר מנהל הסיעוד מס' 98/13
 02ספטמבר 2013

החלטה על החלפה )הוצאה/הכנסה( של צנתר קבוע בשלפוחית
השתן למטופל בביתו

חוזר מנהל הסיעוד מס' 122/17
 18ספטמבר 2017

החלטה על טיפול בפצעים קשיי ריפוי בדרגות  3,4באמצעות

חוזר מנהל הסיעוד מס' 166/2020

חבישות מתקדמות וטכנולוגיות לריפוי פצעים כפעולת סיעוד
לאחות מוסמכת בקהילה ובמתאר
היפגעות בלתי מכוונת בילדים בגילאי לידה עד שש שנים ,חינוך,

חוזר מנהל הסיעוד 158/2019

מניעה וקידום בריאות על ידי אחות מוסמכת במערך האשפוז
והקהילה
תפקיד האחות המוסמכת בטיפול במטופל עם חשד לאירוע מוחי
חד במערך האשפוז והקהילה
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לקיחת דם ורידי לקביעת סוג דם ללא בדיקת הצלבה ע"י אחות

חוזר מנהל הסיעוד 196/2022

מוסמכת בקהילה
החלפה או החזרה של צינורית גסטרוסטום (צינורית הזנה)

חוזר מנהל הסיעוד מס 192/2022

במערך האשפוז והקהילה

פעילות למידה  - 1חובה
הדרכת מטופלים
יש להגיש את העבודה כתובה ע"פ כללי  APAלכתיבת מסמך אקדמי למדריך הקליני במרפאה
מטרה:
לתכנן ולבצע תכנית הדרכה למטופל נבחר

הנחיות:
 .1בחר מטופל ,אסוף עליו נתונים ממקורות שונים וציין בעיה בריאותית נבחרת
 .2זהה את הצרכים הלימודיים של המטופל (ידע ,רצון ,יכולת למידה ומוכנות)
 .3תכנן התערבות הדרכתית לצרכי הלמידה שזיהית (התייחס ליעדים לימודיים ברמה קוגניטיבית,
פסיכומוטורית ואפקטיבית)
 .4הדרך את המטופל עפ"י התכנית
 .5הערך את תהליך ההדרכה ,הלמידה ותוצאותיה .סכם את התהליך (נקודות עיקריות)
 .6דווח ברשומות
 .7התבסס על ספרות מקצועית עדכני (  5שנים אחרונות )

פעילות למידה  -2חובה
יש להגיש את העבודה כתובה ע"פ כללי  APAלכתיבת מסמך אקדמי למדריך הקליני במרפאה
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הערכה תפקודית לחולה כרוני

מטרה:
לזהות בעיות בתפקוד היום-יומי במטופל נבחר עפ"י פקודת מעקב חולים כרוניים בצה"ל
הנחיות:
 .1בחר מטופל הזקוק לביצוע מעקב כחולה כרוני
 .2אסוף נתונים רלוונטיים על המטופל ומשפחתו ממקורות שונים
 .3בצע הערכה מלאה של המטופל הכרוני בהתאם למצבו הרפואי בשיתוף המדריכה הקלינית
 .4אמוד את תנאי השירות של המטופל הכרוני והתאמתם למצבו
 .5אמוד את המשאבים שבשימוש המטופל ומשפחתו (אישיים ,כלכליים ,חברתיים ושירותי בריאות
ורווחה)
 .6סכם את הבעיות העיקריות של המטופל שבאו לידי ביטוי בהערכה שביצעת
 .7דווח ברשומות בהתאם לפקודות ולנדרש בעת הבדיקה
 .8הדרך מטופל בבעיית בריאות נבחרת
 .9התבסס על ספרות מקצועית ועל התכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל דוח
לשנת .2016-2018
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מנהיגות במערך האחים והאחיות בצה"ל
שיעור 2 ,ש"ס
מועד הקורס :שנה ב' ,סמסטר ב'
מרכזת הקורס:
סרן איריס סלבודקין

nurse.atuda@gmail.com

BA MHA

יועץ ארגוני מטעם חיל הרפואה
רציונל:
בשנים האחרונות אחים ואחיות משתלבים/ות בתפקידי שדה ,שטח פיקוד ומטה בכירים במערך
הצבאי ונדרשים לפקד ,להנהיג ולנהל בתנאים מורכבים ומאתגרים כגון :תפקוד בשטח המבצעי,
ניהול המשאב האנושי ,הובלת שינויים והטמעתם בארגון .האח/ות בארגון הצבאי נדרשת בנוסף
להיותה מטפל  ,גם להנהיג  ,ולפקד על הצוות הרפואי במרפאה ובשטח הכולל חובשים ,אחים או
אחיות  ,רופאים ולהוות מקור פיקודי וסמכות ניהולית לצוות .הובלה ,הנהגה ופיקוד על הצוות הרפואי
מציבה אתגרים רבים לאח/ות בתפקידה ומהווה חשיבות רבה לקידום ,שיפור ושינוי בחיל הרפואה
ובמקום שירותו/ה בפרט .בנוסף לכל זה מהווה האח/ות מקור פיקודי במקום שירותה וצריכה
להתמודד ולגשר על ניגודי האינטרסים בין הפיקוד הבכיר לבין פקודו/יה כאשר אלו נוצרים ,להוות
מקור סמכות וידע לפיקוד הבכיר במקום שירותו/ה ולדעת לקבל החלטות בשעת חירום ובשגרה.
מטרות הקורס:
 .1להקנות ידע בתאוריות מנהיגות מגוונות
 .2לתאר את אתגרי הפיקוד והניהול של אח/ות צבאית בשגרה ובחירום
 .3לתת כלים ומיומנויות להעצמת האח/ות הצבאית כמנהיגה על פי תאוריות במנהיגות
 .4לתאר תהליכי קבלת ההחלטות של מפקדים בסיעוד בצה"ל
יעדי הקורס:
 .1הכרת תאוריות מנהיגות מגוונות
 .2הבנת תהליכי קבלת החלטות של מפקדים בסיעוד בצה"ל
 .3הבנה בתהליכי ניהול ומנהיגות של מפקדים בסיעוד בצ"ל
 .4הכרת תהליכי ניהול סיכונים במסגרת הצבאית
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שיטות ההוראה:
הרצאות ,סדנא ,תחקיר תיאורי מקרה ,דיונים.
דרישות הקורס:
נוכחות חובה בכל השיעורים ,בהתאם לתקנון האוניברסיטה.
דרישות מוקדמות:
קורס מבוא ואוריינטציה לחיל הרפואה והסיעוד בצה"ל.
נוכחות מלאה בכל שיעורי הקורס ( 100%נוכחות).
הערכת הקורס:
מטלה להגשה (הנחיות מפורטות בהמשך)-
ציון עובר60 -
ציון לא עובר יידרוש ממבצע העבודה להגיש עבודה נוספת בנושא.

נושאי השיעור:
נושא

תכנים ודרכי הוראה

מבוא למנהיגות
צבאית

סוגי מנהיגות ,מודלים ותיאוריות ,מנהיגות צבאית ,מנהיגות
במקצועות הרפואה והסיעוד בצה"ל ,מנהיגות בעיני קצין רפואה
ראשי
ניהול ופיקוד על מרפאה צבאית ,הרחבת הסמכויות ותחומי
האחריות.
האח/ות הצבאית במספר כובעים-מנהל/ת ומפקד/ת יחידה בשגרה

אח/ות מפקד/ת
מסלול האח/ות
הצבאי/ת
האח/ות 360
הנעה והובלת צוות
מיצוי מנהיגות בניהול
סיכונים
אתגרי המנהיגות
סימולציות במנהיגות
רפואית

שינויים ומגמות והשפעתם על מיצוב כמפקדים ומטפלים
תפקיד האח/ות מנקודות מבט שונות
תאוריות בנושא מוטיבציה ועובדת צוות.
מקורות ההנעה האישיים להובלת צוות.
כלים פיקודיים וניהול זמן ,טיפול בהתנגדויות
תפקיד האח/ות כמנהלת סיכונים,
התמודדות ניהולית נכונה עם טעויות ברפואה הצבאית
פאנל אחים ואחיות גדודיים בנושא
אתגרי המנהיגות של האח/ות בשגרה ובחירום בגדוד
תפיסת האח/ות הגדודי/ת בשגרה ובחירום
סיפורי מקרה
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ניתוח מיקרים ואתגרים בהם הפגינו אחים ואחיות פיקוד ומנהיגות
בתפקידם

הצגת עבודות
מסכמות וסיכום
הקורס
ספרות חובה

הצגת העבודה ומשוב

אילון גיורא .ניהול ופיתוח עבודת צוות סינרגטית .משאבי אנוש.1989 .
גונן ,י ,.זכאי ,א .)1999( .מנהיגות ופיתוח מנהיגות :מהלכה למעשה .משרד הביטחון-
ההוצאה לאור ,צה״ל־ חיל החינוך והנוער ,בית הספר לפיתוח המנהיגות .עמ' ,163-198 ,65-92
פדן ,כ .)2009( .מנהיגות -מתכונה של פרטים לתכונה ארגונית .ביסל"מ.

Espinosa, M. M. D. (2014). Experiences of Military Nurse Manager:
Implication to Clinical Leadership. In 2014 International Conference on
Management Science and Management Innovation (MSMI 2014). Atlantis
Press.
Hacinas, J. D. (2012). The Elements to Succeed as a Military Nurse
Leader. Nurse Leader, 10(4), 48-49.
ספרות מומלצת
גונן ,י ,.זכאי ,א .)1999( .מנהיגות ופיתוח מנהיגות :מהלכה למעשה .משרד הביטחון-ההוצאה לאור,
צה״ל־ חיל החינוך והנוער ,בית הספר לפיתוח המנהיגות .עמ' .199-228

Brady Germain, P.A.M.E.L.A., & Cummings, G. G. (2010). The influence of
nursing leadership on nurse performance: a systematic literature review. Journal of
Nursing Management, 18(4), 425-439.

Ellis R., J. & Hartley C.L. (2009). Managing and Coordinating Nursing Care.
Lippincott Williams& Wilkins, Unit 1 Chapters.1(pp 3-42), 2(pp 43-79), 4(pp 124154), Unit 3, Chapters 12(pp424- 458), 13(pp 459-511).
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Stanley, D., & Sherratt, A. (2010). Lamp light on leadership: clinical leadership
and Florence Nightingale. Journal of Nursing Management, 18(2), 115-121.

Warren,O. J., & Carnall, R. (2011). Medical leadership: why it's important, what is
required, and how we develop it. Postgraduate medical journal, 87(1023), 27-32.
הגשת עבודה מסכמת  -כללי
 .1חלק א של העבודה יוגש בזוגות .חלק זה מהווה  80%מהציון הכללי.
 .2החלק השני (רפלקציה) תוגש על ידי כל אחד מהסטודנטים באופן פרטני.
חלק זה מהווה  20%מהציון הכללי.
 .3יש להגיש את העבודות עד התאריך אשר נקבע מראש ע"י רכזת הקורס.
על כל יום עיכוב בהגשת העבודה שלא אושר מראש יורדו  5נקודות מהציון הסופי.
 .4חלק א' עמוד אחד ,פונט  DAVID 12רווח .1.5
 .5חלק ב'  :כל תלמיד יגיש בנפרד חצי עמוד ,פונט  DAVID 12רווח .1.5
 .6המטלה הינה מטלת חובה ואי הגשת המטלה  /הדוח במועד שנקבע תשלול מהסטודנט
את זכאותו לציון בקורס.

משימת אבחון אתגרי מנהיגות – קורס "מנהיגות בסיעוד צבאי" – חלק ( 1ראיון)
חלק  – 1ראיון:
 .1חלק זה יוגש בזוגות – עליכם לאשר את שמות הסטודנטים בקבוצה טרם תחילת העבודה.
 .2כל זוג סטודנטים יקבל שם ופרטי התקשרות של אח/ות בשירות סדיר/קבע בצה"ל.
 .3עליכם לקבוע עם האח/ות מועד לראיון :בעקבות מצב תחלואת הקורונה ניתן לקבוע
בטלפון/בזום.
 .4מהראיון עליכם לכתוב דיווח המתבסס על השאלות הבאות:
א .פרטי המראיינים.
ב .פרטי המרואיינים :פרטים אישיים ,תפקידים שביצעו בצבא.
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ג .עבור התפקיד הראשון :איזו יחידה ,מיקום גאוגרפי ,משך זמן ,על איזה צוות פיקדו,
מאפייני המסגרת והפקודים...
ד .תהליך הכניסה לתפקיד הראשון" ,באיזה שלב הרגשת שאת/ה 'יושב/ת בכסא'?"
ה .תיאור סדר-יום טיפוסי בתפקיד הראשון.
ו .אתגרים בתפקיד האחות בעיניהם/ן – פיקודי ,ניהולי ,מקצועי – דילמות – בקשו
פירוט אודות טיב הדילמות ,עם מי מתייעצים ומתי ,וכו'
ז .איזה מידע היה חסר טרם הכניסה לתפקיד?
ח .בדיעבד ,האם היית עושה משהו בצורה שונה? אם כן – בקשו פירוט.
ט .תיאור הצלחות פיקודיות של המרואיין/ת.
י .לקחים ותובנות כאח/ות ומפקד/ת.
משימת אבחון אתגרי מנהיגות – קורס "מנהיגות בסיעוד צבאי"– חלק 2,3
חלק  – 2ניתוח תאורטי:
 .1חלק זה יוגש בזוגות ,באותן קבוצות שבהן ביצעתם את חלק ( 1הראיון).
 .2הניתוח התאורטי יתבסס על היכרותכם עם האח/ות שראיינתם בחלק  1של העבודה ,או על
אח/ות אחרת שנחשפתם לפועלם במהלך הלימודים בקורס.
 .3עליכם לנתח את דמות האח/ות שבחרתם על בסיס תאוריות המנהיגות שנלמדו במהלך
הקורס .ניתן להעזר גם בתאוריות מנהיגות אחרות ובסילבוס הקורס.
 .4שאלות עזר:
א .תיאור הדמות – תפקידה ,פועלה ,סיפורים מרכזיים אליהם נחשפתם.
ב .מה בדמות הופך אותה למפקד/ת בעיניכם?
ג .מה למדתם מהדמות על פיקוד ומנהיגות?
ד .בחרו תאוריה אחת וענו על השאלות הבאות:
)1

מהן מקורות ההנעה בהן משתמשת הדמות לפי התאוריה?

)2

אילו קשרים הדמות יצרה עם סביבת הפעולה שלה (מפקד/ת,

פקודים ,עמיתים.)...
)3

תארו דילמות פיקודיות משמעותיות איתן התמודדה הדמות.

)4

האם לדעתכם/ן היו אפשרויות אחרות להנעת פקודים/עמיתים

בדילמות שתיארתם/ן בסעיף  )3לעיל?
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חלק  – 3רפלקציה:
 .1חלק זה יוגש בצורה אישית ,בנפרד ,עבור כל אחד מהסטודנטים.
 .2מטרת הרפלקציה לתאר את התהליך שעברתם/ן באופן אישי במהלך הקורס ,מה למדתם/ן
אודות פיקוד ,הנעה ומנהיגות ,וכו'.
 .3שאלות עזר (ניתן לכתוב בצורה חופשית):
א .מה למדתי על פיקוד ומנהיגות צבאית?
ב .אילו שאלות הקורס עורר בי? האם השאלות קיבלו מענה? אילו שאלות נותרו
פתוחות?
ג .באיזה אופן אני תופס/ת את תפקיד האח/ות בגדוד?
ד .מהם אתגרי התפקיד בגדוד?
ה .בהתסכלות על  6ממדי פיתוח מנהיגות (מתוך חומרי העזר) באיזה מימד את/ה
מרגיש/ה שהתפתחת? מדוע?
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מודעות והנגשת קידום בריאות בקהילה  -פרויקט קליני בקהילה נבחרת
 7.5ש"ס
מרכזות הקורס:
ד"ר זהבה מוקד

mokedzahava@tauex.tau.ac.il

ד"ר ויולטה רוזני

koifmanv@tauex.tau.ac.il

מועד הקורס :סמסטר ב' ,יום ה' ,בין השעות 8:00-16:00
שעות קבלה :בתאום מראש.
רציונל
אחד התפקידים המהותיים של צוותי בריאות ממוקד בקידום בריאות של האוכלוסייה .קורס זה מעניק
לסטודנטים הזדמנות להכיר את צורכי הבריאות של קהילה נבחרת ולתרגל מיומנויות של חינוך וקידום
בריאות.
מטרות הקורס
להכיר צורכי בריאות של הקהילה הנבחרת ,ולפתח תכנית המקדמת את בריאותם בהתאם לצרכים
של חברי הקהילה.
תוצרי למידה
בסיום הקורס הסטודנטים:
 .1יכירו את תפקיד הסיעוד בקידום בריאות בקהילה הנבחרת
 .2יזהו את בעיות הבריאות השכיחות בקהילה הנבחרת ,ויגדירו צורך בריאותי הדורש התערבות
 .3יגדירו אסטרטגיות לשינוי התנהגויות מקדמות בריאות בקהילה הנבחרת
 .4יפתחו ויישמו תכנית התערבות המקדמת את בריאותם של הקהילה הנבחרת
יעדי ההתנסות הקלינית בקידום בריאות
הסטודנטים:
 .1יגדירו צורך בריאותי בו נדרשת התערבות מקדמת בריאות בהתאם לבסיס הנתונים
שיתקבל מהאומדן ומסקירת הספרות העדכנית ,ובשיתוף הקהילה הנבחרת.
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 .2יתכננו תכנית לקידום בריאות מותאמת לצורך הבריאותי שהוגדר ,יגדירו מטרות ,יעדים
מדידים ויתאימו פעילויות הקשורות לקידום בריאות.
 .3יישמו תכנית ההתערבות תוך שימוש באמצעי עזר מגוונים ומותאמים לקהילה הנבחרת.
 .4יכינו ויציגו כלים להערכת תהליך ותוצאי ההתערבות  -על פי השגת היעדים ותרומת ההתערבות
לבריאות הקהילה הנבחרת.
שיטות ההוראה
הרצאות ,דיונים וניתוח מקרים בעקבות סיפורי אירועים מהשטח ,הדגמת מיומנויות לפיתוח ויישום
תוכניות מקדמות בריאות ,התנסות קלינית ,למידה עצמית ,הצגת פרויקטים.
נושאים עיקריים בהם הקורס יתמקד :
 )1הכרת המאפיינים הייחודיים של הקהילה הנבחרת :מגורים ,תעסוקה ,פנאי במעגל החברתי
והמשפחתי
 )2הכרת צורכי בריאות והתנהגויות קידום בריאות בקרב הקהילה הנבחרת
 )3מפגש עם הקהילה הנבחרת לצורך:
א .אומדן ואבחון קהילתי.
ב .יישום תכנית התערבות בתחום קידום בריאות
ג.

הצגת תוכנית להערכת ההתערבות.

דרישות הקורס


נוכחות חובה בכל השיעורים ,השתתפות פעילה,



נוכחות חובה בהתנסות הקלינית  3-5 -מפגשים עם הקהילה הנבחרת



מפגשים קבועים עם מנחות הפרויקט



עבודה בקבוצות ,למידה עצמית והגשת המטלות והעבודה המסכמת.



הצגת הפרויקט בפורום כיתתי.



חובת נוכחות ביום המסכם שיוקדש להצגת הפרויקטים .סטודנט שיעדר מיום זה שלא
בעקבות היעדרות מוצדקת יופחתו לו  10נקודות מציון הקורס.

דרישות מוקדמות
ציון עובר בקורס קידום בריאות.
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הרכב הציון הסופי


נוכחות בכל המפגשים = 10%מהציון הסופי .היעדרות בקורס מעל המותר על פי התקנון ,תגרור הפחתה
של  10נקודות מציון הקורס.

 .1הצעה לתכנית ההתערבות  10% -מהציון הסופי .מהווה תנאי מקדים ליישום ההתערבות
ולהגשת העבודה המסכמת.
 .2יישום תכנית ההתערבות בפועל בשדה הקליני והצגת כלים להערכת ההתערבות 20% -
מהציון הסופי .מהווה תנאי מקדים להגשת העבודה המסכמת.
 .3עבודה מסכמת המתארת את כל תהליך פיתוח ובניית תכנית מקדמת בריאות 60% -
מהציון הסופי .ציון עובר  60לפחות.
ספרות חובה


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

ספרות מומלצת:
אפשרי בריא – התוכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים
https://www.efsharibari.gov.il/tag-page/?tag=1959

Azar, F.E., Solhi, M., Nejhaddadgar, N., & Amani, F. (2017). The effect of
intervention using

the PRECEDE-PROCEED model based on quality of life
Electronic Physician (ISSN: 2008-5842) in diabetic patients.

Volume: 9, Issue: 8, Pages: 5024- http://www.ephysician.ir. August 2017,
5030, DOI: http://dx.doi.org/10.19082/5024
Iriarte-Roteta, A. (2020). Nurses’ role in health promotion and prevention: A
critical

–interpretive synthesis. Journal of Clinical Nursing, 29:3937
10.1111/jocn.15441 3949. DOI:

Lopez-Dicastillo, O., Zabaleta-Del-Olmo, E., Mujika, A., Antoñanzas-Baztán,
E., Hernantes,
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