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 מדעי החברה

 סוציולוגיה של הבריאות

 רציונאל:

את הפרספקטיבה הסוציולוגית והאנתרופולוגית ככלי להתבוננות בזירת קורס זה מבקש להציג 

 הבריאות ועולם הרפואה. 

לשם כך יילמדו מושגי יסוד ותיאוריות מרכזיות בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, כאשר יושם דגש על 

 .פואהשימוש בהם להבנת השפעת גורמים חברתיים ותרבותיים בתחום הבריאות והר

 :מטרות

ול פהצגת תרומת הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה להבנת תופעות של בריאות, חולי וטי .1

 רפואי. 

לימוד מושגי יסוד ותיאוריות מרכזיות בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, תוך שימת דגש על  .2

 תהליכים חברתיים, תרבותיים ופוליטים בתחום הבריאות והרפואה.

 נושאי הקורס:

 וגיה, תיאוריות סוציולוגיות בסיסיות והכרות עם סוציולוגיה של הבריאותמהי סוציול .1

  היבטיים תרבותיים של חולי, מחלה והטיפול הרפואי .2

 סקירה של הבריאות בישראל מנקודת מבט סוציולוגית  .3

 וגיות של אי שוויון במערכת הבריאות בישראל ובעולםס .4

 הבנייה של בריאות וחולי .5

 ומאיצים מעכבים ורמיםג הפרופסיה לכיוון צמיחה .6

 שחקנים בשדה החברתי .7

 שעות 28סה"כ 

 שיטות הוראה:

 פרונטאלית, דיונים, מצגות, קטעי ווידיאו

 ציון הקורס:

 נוכחות מלאה בכל השיעורים

 לפחות 60%עמידה בהצלחה במבחן מסכם בציון 
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 תוכנית הקורס כולל חומרי קריאה

 

 ות סוציולוגיות בסיסיות והכרות עם סוציולוגיה של הבריאות :  מהי סוציולוגיה, תיאורי21+נושא 

מושגים: אינטראקציה, פונקציונליזם, קונפליקט, התאבדות, עובדה חברתית, ניצול, קפטליזם, 

 הגדרת המצב, אני במראה, האני החברתי, חליפין

 ספרות מומלצת

  -ראקציה הסימבולית, ארגון חברתי: תיאוריית האינט2, 1יחידה )ה מבוא לסוציולוגי(. 1984אנוך, י. )

 : האוניברסיטה הפתוחה.''את .(סטטוס ואי הלימת סטטוס      

 רמת אביב: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.  .סוציולוגיה(. 1999משוניס, ג'. ג'. )

: ת''א .(ואילך 73איסוף נתונים, עמ' ) שיטות מחקר במדעי החברה(. 1998ונחמיאס, ח. ) ,נחמיאס, ד.

 .ובדעם ע

Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). The social construction of reality. London, 

England: Penguin books. 

Yach, D. (undated). Health and illness: The definition of the World Health Organization. 

Retrieved from http://www.medizin-ethik.ch/publik/health_illness.htm  

Laaser, U., & Brand, H. (2014). Global health in the 21st century. Global Health Action. 

McDaniel, S. (2013). Understanding health sociologically. Current Sociology, 61(5-6), 

826-841. 

 

 : היבטיים תרבותיים של חולי, מחלה והטיפול הרפואי 3נושא 

מושגים: תרבות, אתנוצנטריות, יחסיות תרבותי, דואליזם קרטיזיני, בינאריות, רפואה מערבית, 

 רפואה אפריקנית, דיבוק, רכיבים תרבותיים בתגובה לכאב, ביטויי מצוקה

 ספרות חובה 

היחיד  נוה )עורכים(, .ונרוט הלר ד. בתוך  .תגובה לכאב(. רכיבים תרבותיים ב1985)זבורובסקי, מ. 

 .א: עם עובדת" .(135-147עמ' ) והסדר החברתי

 : אריה ניר הוצאה לאור. ת''א (.67-69עמ' ) אלים שחורים ,רופא לבן(. 2007שורצמן, א. )

 

 ספרות מומלצת

בט של אחיות מעשיות מן (. סביבת עבודה רגישת תרבות לאחיות בישראל? נקודת המ2008אריאלי, ד. )

 .227-205, 5, סוגיות חברתיות בישראלהמגזר הערבי. 

מחקרי ירושלים במחשבת בתוך (. הדבוק ביהדות: הפרעה נפשית כמשאב תרבותי. 1984) בילו, י.

 הוצאת מגנס.  :. ירושלים(529-563עמ' ) ד ,ב ישראל

-פנייה לשירותי בריאות בקרב עולים מברית (. דפוסי2008סנדלון, נ., וגרין, מ. )-אפל, א., גרתי-בראון

 .286-282, 147, הרפואההמועצות לשעבר. 

http://www.medizin-ethik.ch/publik/health_illness.htm
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(. ביטויי מצוקה נפשית אצל חרדים: הבניה נרטיבית והתערבות נרטיבית 1998) וויצטום, א. .,גודמן, י

 .97-123 ,(1) יח, חברה ורווחהרגישת תרבות. 

החוויה  ,דשן )עורכים( .שוקד וש .ניים. בתוך מע ובכישוף האפריק(. ההגיון שבמד1998) גלקמן, מ.

 . שוקן.(113-121עמ' ) תרבותית-הבין

: ספריית ת''א. (137-158; 58-89' מע) אהבה התלויה בדבר: הילד הפגוע בעיני הוריו(. 1991) וייס, מ.

 הפועלים. 

Rotter, J. B. (1954). Social learning and clinical psychology. New York: Prentice-Hall. 

 

 :  סקירה של הבריאות בישראל מנקודת מבט סוציולוגית4נושא 

 :היסטוריה של מערכת הבריאות בישראל 

 ספרות חובה

-67, 46-59, 34-40עמ' ) העיקר הבריאות: מבנה חברתי ובריאות בישראל(. 2000ואנסון, ע. ) ,שובל, י.

 .מאגנס: . ירושלים(283-315, 221-235, 78-82, 71

 

 :  סוגיות של אי שוויון במערכת הבריאות בישראל ובעולם5א נוש

מושגים: גזענות, הגזעה, שוויון הזדמנויות, מריטוקרטיה, הגמוניה, סגרגציה, מוסדות טוטאליים, 

קבוצות בחברה, ההבחנה בין מין למגדר, פמיניזם ליברלי, פמיניזם רדיקלי, פמיניזם שחור, רפואה 

 מגדרית

 ה במערכת הבריאותסטייה, תיוג וסטיגמ 

 ספרות חובה 

 .א"רל .בבריאות של הסגרגציה הפוליטיקה :ברפואה גזענות(. 2015זיו, ה. )

 

  ספרות מומלצת

 : רשפים. ת''א. (7-20עמ' ) סטיגמה. (1983) .גופמן, א

(. 33-53עמ'  ,פרק ראשון: הגוף חסר הראייה) במקל מתקפל: אנתרופולוגיה של נכות. (1996). דשן, ש

 את שוקן. הוצ

Mizrachi, N. (2004).’From badness to sickness’: The role of ethnopsychology in shaping 

ethnic hierarchies in Israel. Social Identities, 10(2), 219-243. 

Seeman, D. (1999). “One people, one blood”: Public health, political violence, and HIV in 

an Ethiopian-Israeli setting. Culture, Medicine and Psychiatry, 23(2), 159-195.  
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 קבוצות בישראל ומערכת הבריאות 

 ספרות חובה

 (. מהגרי עבודה בתחום סיעוד המבוגר בישראל: תפיסות סטריאוטיפיות ומרחק חברתי 2013זיו, ר. )

 . 109-126,  2-3, גרונטולוגיהבין ישראלים ובין מהגרי עבודה.      

 

 ספרות מומלצת

(. הפנייה לשירותי בריאות של אוכלוסייה בישראל כביטוי למידת השוויוניות במערכת 2008אפק, א. )

 .310-309, 147, הרפואההבריאות בישראל. 

 ,13 ,עיונים בתקומת ישראל. הגירה, בריאות וכור ההיתוך הישראלי. (2003) .ושורץ, ש .דוידוביץ, נ

529-563. 

 .8-14עמ'  ,(21)2 ,זמן הרפואה. אי שוויון נפש. (2006)הראל, ר. 

ש.  בתוך .אקדמי בהתהוות שדה – מוגבלות בעברית לימודי(. 2016. )א ,איכנגריןו .,ש ,מור .,נ ,זיו

-11)עמ'  מקראה ת:לימודי מוגבלו (. )עורכים י.מזרח ,ונ.איכנגרין , א.קנטר, א. זיו ., נ.ש ,מור

 .ליר בירושלים ון מכון :ירושלים (.17

 ,Medicine, פסיכיאטריהתסמונות נפשיות תלויות תרבות בישראל.  .(2009א. ) וויצטום, ,מרגולין י.

 .16-26עמ'  ,13

 .73-84, 26, פנים(. הקורבן האומלל ונכה העל. 2003קמה, ע. )

לים מחבר העמים לשעבר נוער: עו-(. מצב הבריאות של בני2007קפלן, ג., פריימוביץ, מ., וסיקרון, פ. )

 .424-420, 146, הרפואהוילידי ישראל. 

Halperin, O., Sarid, O., & Cwikel, J. (2014). A comparison of Israeli Jewish and Arab 

women's birth perceptions. Midwifery, 30, 853-861. 

 

 לוחות סטטיסטיים: - www.cbs.gov.ilהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

 2018וכלוסייה הדרוזית בישראל הא

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201811113 

 2017האוכלוסייה הנוצרית בישראל 

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201711379 

 2017האוכלוסייה המוסלמית בישראל 

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201711253 

 2018המשפחה בישראל 

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201811038 

 2017ישראל במספרים 

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201711279 

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201811113
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201811113
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201711379
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201711379
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201711253
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201711253
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201811038
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201811038
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201711279
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201711279
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 מוסדות ובריאות 

 ספרות מומלצת

 : הוצאת ת''א הטוטאליים. קטעים נבחרים. על מאפייני המוסדות(. 2006גופמן, א. )

 רסלינג     

 ומרקסוע.  ,. גולדברגההרצוג,  א.אבוהב, א. הסתגלות ושליטה בבית אבות. בתוך  .(1998). חזן, ח

 .צ'ריקובר :ת''א (.157-170עמ' ) ישראל: אנתרופולוגיה מקומית ,)עורכים(

 

 מגדר ובריאות 

 ספרות חובה

 ת", "מחויבת", ו"נבונה", כינון נשיות ישראלי בוועדות להפסקת הריון. (. "אחראי1995אמיר, ד. )

 .247-254 ,7 ,תיאוריה וסדר     

 

 ספרות מומלצת

 .30-36 ,יולי-, יוניזמן הרפואה. שוות ושווים יותר. (2006). דגן, ג-אלוני

 ,זמניםמופעי הגוף הכחוש: הערות על ההיסטוריה החברתית של נראותו.  .(2002) .גולדין, ס

 78, 36-48. 

 . 235-246, 7, תיאוריה וביקורת. אם, אחות וחיילת: זכרונות ממלחמת המפרץ. (1995). וייס, מ

 481-523 ,זט ,המשפט  ?טובה לנשים המגדרית הרפואה האם (.2011. )א ,לייסנר

 אי שוויון במערכת הבריאות מבט גלובלי 

  ספרות מומלצת

Murray, S. A., Grant, E., Grant, A., & Kendall, M. (2003). Dying from cancer in 

developed and developing countries: Lessons from two qualitative interview studies of 

patients and their carers. British Medical Journal, 326(7385), 368-371.  

 

 : הבנייה של בריאות וחולי 6נושא 

 ספרות חובה

 ת"א: עם עובד. (. 88-97: "המצאת המחלה וסילוקה", עמ' 4פרק ) נקמת הרפואה. (1978). ץ', אאילי

 

 ספרות מומלצת

רמת אביב: הוצאת (. 528החל מעמ' , : בריאות ורפואה20פרק ) סוציולוגיה(. 1999משוניס, ג'. ג'., )

 האוניברסיטה הפתוחה. 

: הוצאת ת''א (.95-106; 7-20' מע) של המבט הרפואיהולדת הקליניקה: ארכיאולוגיה (. 2008. )פוקו, מ

 רסלינג. 
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: הוצאת ת''א(. 93-99 ;85-88 עמ') תולדות הרפואה: מהיפוקרטס עד ימינו. (2009))עורך(.  .פורטר, ר

 רסלינג.

 : עם עובד. ת''א (.6-9פרקים ) ההמחלה כמטאפור(. 1980סונטאג, ס. )

Conrad, P. (Ed.). (1997). The sociology of health and illness: Critical perspectives (5
th

 

ed.) (pp. 7-8; 402-403). New York: St. Martin's Press.   

Emson, H. E. (1987). Health, disease and illness: Matters for definition. Canadian 

Medical Association Journal, 136(8), 811-813.  

Engel, G. L. (1977). The need for a new medical model: A challenge for biomedicine. 

Science, 196(4286), 129-136. 

Hardey, M. (2002). ‘The story of my illness’: Personal accounts of illness on the 

Internet. Health, 6(1), 31-46.  

Rodin, M. (1992). The social construction of premenstrual syndrome. Social Science & 

Medicine, 35(1), 49-56.  

 

 ומאיצים מעכבים גורמים – הפרופסיה לכיוון : צמיחה 7נושא 

 ירושלים, )עורכים (ורןגוח.  ברטל נ. בתוך. בירושלים הסיעוד מקצוע מבשרות .(2010. )נ ,ברטל

 .צבי בן יד הוצאת :ירושלים .( 311-330'עמ) 1917-1800, מאנית'העות בשלהי התקופה

: הוצאת ת''א. 1960-1999, האידיאל למציאות בין הסיעוד ,דייה טובה אחות (.2014. )ש ,שחף

 .רסלינג

Tanaka, M., Taketomi, K., Yonemitsu, Y., & Kawamoto, R. (2016). Professional 

behaviors and factors contributing to nursing professionalism among nurse 

managers.  Journal of Nursing Management, 24, 12-20. 

  

 : שחקנים בשדה החברתי8נושא מס' 

פאים מאפיינים תעסוקתיים של הרו(. 2012שמש, ע., רותם, נ., חקלאי, צ., ג'ורג'י, מ., וחורב, ט. )

 . לסטטיסטיקה: משרד הבריאות והלשכה המרכזית ירושליםבישראל. 

Gjerberg, E., & Kjolsrod, L. (2001). The doctor-nurse relationship: How easy is it to be a 

female doctor co-operating with a female nurse? Social Science and Medicine, 52, 

189-202. 

Stein, L. (1967). The doctor-nurse game. Archives of General Psychiatry, 16, 699-703. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1492114/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1492114/
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 מדעי התנהגות

 מבוא לפסיכולוגיה

 רציונאל:

יקנה ידע והבנה במוסגים בסיסיים של פסיכולוגיה, למידה, תפיסה אישיות, חברה, התנהגויות 

 .רגשיות תקינות ולא תקינות

 מטרות:

תחומים העיקריים בפסיכולוגיה, תוך התייחסות ה הסטודנטים את להציג בפני .1

 לתיאוריות ושיטות המחקר בתחום. 

 .ון מהדיסציפלינה של הפסיכולוגיהרכישת ידע תיאורטי רחב ומגו .2

 .פיתוח חשיבה מדעית .3

פיתוח מיומנויות להבנת מחקרים בפסיכולוגיה וכן פיתוח היכולת לקשר בין הרמה  .4

 הפרט והחברה. מחקרית לבין אירועים בחיי-התיאורטית

 נושאי הקורס:

 מהי הפסיכולוגיה? מושגים בסיסיים, תחומי עיסוק, שיטות מחקר בפסיכולוגיה. .1

 יות וגישות מודרניות בפסיכולוגיהגישות היסטור .2

 הבסיס הביולוגי בפסיכולוגיה .3

 למידה: גישות שונות .4

 חישה, תפיסה, זכרון וקשב –פסיכולוגיה קוגניטיבית  .5

 עם לחץלחץ והתמודדות  .6

 חלימה )תיאוריות בפסיכולוגיה( .7

 מוטיבציה )הנעה( .8

וננס קוגניטיבי( השפעה חברתית )ציות, קונפורמיות(, עמדות )דיס –פסיכולוגיה חברתית  .9

 אישית-משיכה בין

 ולוגיה של האישיות )פרויד, יונג(פסיכ .10

 שעות 28סה"כ 

 שיטות הוראה:

 הרצאות, דיונים.

 ציון הקורס:

 םנוכחות מלאה בכל השיעורי

 לפחות 60%עמידה בהצלחה במבחן מסכם בציון 
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 ספרות מומלצת

 . האוניברסיטה הפתוחה. (כרך א' וב') מבוא לפסיכולוגיה(. 2010ג. ) וזימברדו, פ. ,ג. גריג, ר.

Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R., & Wagenaar, W. A. (2009). 

Atkinson &  Hilgard’s introduction to psychology (15
th

 edition). Hampshire, UK: 

Wadsworth/Cengage Learning. 

Walker, J. A., Payne, S., Jarrett, J., & Ley, T. (2012). Psychology for nurses and the 

caring professions. Maidenhead: McGraw-Hill. 
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  מדעי התנהגות

 פסיכולוגיה התפתחותית

 רציונאל:

גים בסיסיים של פסיכולוגיה, למידה, תפיסה אישיות, חברה, התנהגויות שידע והבנה במו הקניית 

 .רגשיות תקינות ולא תקינות

 מטרות:

הכרת תחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית העוסקת בתבנית השינויים בחיי האדם מרגע  .1

 ההפריה ועד המוות. 

קריים של הפסיכולוגיה הבעיות ודרכי המחקר העי בקורס נציג את הנושאים, .2

 ההתפתחותית. 

נכיר את שלבי ההתפתחות של האדם מהאספקטים השונים שלה: הפיזיולוגית,  .3

החברתית, הרגשית, הקוגניטיבית ועוד. נזהה את השפעתם של השלבים השונים על 

האדם כבוגר, ועל בעיות התפתחותיות שיכולות להיווצר אצלו כתוצאה מבעיה בשלבים 

 מוקדמים יותר.

 נושאי הקורס:

 מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית .1

 בעיות מתודולוגיות בחקר ההתפתחות    

 . התפתחות פיזיולוגית2

 מוטורית, התפתחות החושים והתפיסההתפתחות     

 . התפתחות קוגניטיבית3

 התיאוריה של פיאז'ה -תחות החשיבההתפ   

  -התפתחות בשלבים   

 (0-2מוטורי )-השלב הסנסורי -

 (2-7קדם אופרציונלי )השלב ה -

 ( 7-11שלב האופרציות הקונקרטיות) -

 (11-15שלב האופרציות הפורמליות ) -

 מורפולוגיה )יחידות לשון( וכו' . התפתחות השפה: פונטיקה )צליל(,4

 תהליך רכישת השפה    

 . התפתחות רגשית וחברתית5

 התקשורת, חיברות    

 החברתיתהאסכולה הביהוויוריסטית, אסכולת הלמידה     

 ריה ההתפתחותית של זיגמונד פרוידהאסכולה הפרודניאנית, התיאו    



  

2 

 

 . התפתחות מוסרית6

 התיאוריה של קולברג    

 חברתית של אריקסון-יאוריה הפסיכו. הת7

 חברתית-שמונת השלבים של ההתפתחות הפסיכו   

 ה. סיכום: יישומי הפסיכולוגיה ההתפתחותית בשד8

 שעות 28סה"כ 

 וראה:שיטות ה

 הרצאות, דיונים.

 ציון הקורס:

 נוכחות מלאה בכל השיעורים

 לפחות 60%עמידה בהצלחה במבחן מסכם בציון 

 

 ספרות מומלצת

 

 : ספריית פועלים.ת''א. שש מסות על ההתפתחות הנפשית(.  1972) פיאז'ה, י.
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 מדעי החיים 

 כימיה וביוכימיה

 רציונאל:

האורגנית והביוכימיה תוך הדגשת נושאים המיושמים במדעי  הקניית הבנה וידע בכימיה הכללית

 הרפואה

 מטרות:

 לימוד והבנה של חוקי הכימיה הכללית .1

 לימוד ורישום נוסחאות ומשוואות הכימיות  .2

 הכרה ושימוש בטבלה המחזורית של היסודות  .3

 לימוד חוקי התמיסות .4

 הכרת המולקולות האורגניות .5

 יא והחולהלימוד מסלולים ביוכימיים בגוף הבר .6

 נושאי הקורס:

 פרק א' : כימיה אנאורגנית 

התיאוריה המדעית, הגדרות, החומר מסה ומשקל, מדידות ויחידות  –מבוא לכימיה  .1

 בכימיה.

סוגי חומרים ותכונותיהם, חוק שימור האנרגיה, חוק שימור המסה וחוק  –החומר  .2

 היחסים  הקבועים.

 ודות, יונים ומולקולות.המודל הגרעיני של האטום, יס –מבנה האטום  .3

 מערך האלקטרונים והטבלה המחזורית, איזוטופים. –הטבלה המחזורית  .4

אלקליות,  –המתכות האלקליות, מתכות עפרתיות  –קבוצות בטבלה המחזורית  .5

 ההלוגנים וגזים  אצילים.

 סוגי הקשרים הכימיים וסוגי המולקולות. –קשרים כימיים  .6

הגדרות, החומר מסה ומשקל, מדידות ויחידות  התיאוריה המדעית, –מבוא לכימיה  .7

 בכימיה.

סוגי חומרים ותכונותיהם, חוק שימור האנרגיה, חוק שימור המסה וחוק  –החומר  .8

 היחסים  הקבועים.

 המודל הגרעיני של האטום, יסודות, יונים ומולקולות. –מבנה האטום  .9

 ים.מערך האלקטרונים והטבלה המחזורית, איזוטופ –הטבלה המחזורית  .10

אלקליות,  –המתכות האלקליות, מתכות עפרתיות  –קבוצות בטבלה המחזורית  .11

 ההלוגנים וגזים  אצילים.
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 סוגי הקשרים הכימיים וסוגי המולקולות. –קשרים כימיים  .12

הנוסחה הכימית, המשוואה הכימית ואיזונה, מסה אטומית ומסה  –סטויכיומטריה  .13

 מולקולרית,

ולרית, תכונות של תמיסות, אוסמוזה ולחץ סוגי תמיסות, תמיסה מ –תמיסות  .14

 אוסמוטי.

חומצות  מבנה מולקולת המים, תכונות המים, קשיות המים, יינון המים. –המים  .15

,    ציותמחוזק החומצה והבסיס , תמיסה נורמלית, תחמוצות בסיסיות וחו –ובסיסים 

ל בסיס , תמיסות בופר וחשיבותן בגוף האדם, טיטרציה ש PHתרגול וחישובים של 

 וחומצה.

מספר חימצון, חומרים מחמצנים ומחזרים, איזון משוואות חימצון  –חימצון וחיזור  .16

 חיזור.

 רדיואקטיבית וסכנותיה, זיהוי ומדידה של קרינה רדיואקטיבית ,   –. כימיה גרעינית 17

 שימושים  רפואיים וביולוגים בקרינה הרדיואקטיבית.      

 ית פרק ב' : כימיה אורגנ      

יחודו של אטום הפחמן, מחזור הפחמן בטבע,  –מבוא לכימיה אורגנית  .1

 הרבגוניות   

 נוסחה כללית ותכונות. –תרכובות האורגניות, ההידרוקרבונים  .2

נוסחאות  –אלקינים( אולפינים )אלקנים(, ואצטילנים )פרפינים )אלקנים(,  .3

 כלליות ותכונות פיסיקליות וכימיות.

 ות כלליות, קבוצות פונקציונליות ותכונות.  נוסחא –כוהלים ואתרים  .4

 תכונות ונוסחאות. –ח. קרבוקסיליות ח. שומן אסטרים וטריגליצרידים  .5

 תכונות ונוסחאות. –אלדהידים קטונים ואמינים  .6

 אבני הבניין של החלבונים, סוגים ותכונות. –חומצות אמיניות  .7

 אלדוזות וקטוזות, חד סוכרים. –פחמימות  .8

 סוגים ותכונות –סוכרים  דו סוכרים ורב .9

 פרק ג' : ביוכימיה

אנזימים: מבנה, ספציפיות , מנגנוני פעולה ומעכבי  –מבוא לביוכימיה  .1

 אנזימים.

 מושגי יסוד, מאזן האנרגיה, מולקולות מרכזיות. –מטבוליזם  .2

גליקוליזה: פירוק גלוקוז לפירובט, מעגל קרבס,  –מטבוליזם של סוכרים  .3
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ה : מסלול הפנטוז פוספט והגלוקונאוגנזה, מסלול   סינתז, זרחון  חימצוני

 הגליקוגנזה.

מחלות הקשורות במטבוליזם לקוי של סוכרים: רמת הסוכר בדם, העמסת  .4

    .גלוקוז

גלקטוזומיה, מחלות של אגירת   , G6PD –לקטוז, אינסולין, סוגי סוכרת, מחסור ב  .5

 גליקוגן.

ן, חמצון חומצות שומן, פירוק חומצות שומ –מטבוליזם של חומצות שומן  .6

 קיטוזיס,  גופי קיטו.

 נתיזה: מחזורי תארכות.ביוסי –מטבוליזם של חומצות שומן  .7

 חילוף החומרים של הכולסטרול. –כולסטרול  .8

 זקס, גושה. –טיי  –מחלות הקשורות במטבוליזם לקוי של שומנים  .9

מעגל של חומצות אמיניות ופירוק –מטבוליזם של חומצות אמיניות )חלבונים(  .10

 במטבוליזם של חלבונים. ביוסינתיזה, המוגלובין ומחלות הקשורות, השינן

ריאה, חומצת תוצרי פסולות במסלולים הביוכימיים בגוף: אוריאה ומעגל האו .11

 נין, צבעי מרה, צהבות.ישתן, קריאטין, קריאט

 דנ"א ורנ"א.   –חומצות גרעין  .12

 שעות 42סה"כ 

 שיטות הוראה:

 ליםהרצאות , מצגות, תרגי

 ציון הקורס:

 נוכחות מלאה בכל השיעורים

 לפחות 60%עמידה בהצלחה במבחן מסכם בציון 

 

 ספרות מומלצת

 הוצאת המחברת.  :ת''א. תהליכים ביוכימיים בגוף האדם הבריא והחולה .(1999. )אשכנזי, ר

 : הוצאת המחבר וחב' קווים.ת''א. עקרונות הכימיה א'(. 1995מנזורולה, ע. )

 : הוצאת המחבר וחב' קווים.ת''א. עקרונות הכימיה ב'(. 1998ה, ע. )מנזורול

 ושות'. רכגולד דוד :ןחולור. החומ עולם :כימיה  .(2005) .ד ,שנובסקי'צ

Berg, J. M., Tymoczko, J. L., & Stryer, L. (2015). Biochemistry (8th ed.). New York, NY: 

W. H. Freeman and Co. 

McMurry, J. E. (2011). Fundamentals of organic chemistry (7th ed.). Belmont, CA: 

Brooks/Cole. 
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Nelson, D. L. & Cox, M. M. (2017). Lehninger principles of biochemistry (7
th

 ed.). New 

York: W. H. Freeman and Co. 

Petrucci, R. H., Herring, F. G., Madura,J. D., & Bissonnette, C. (2017). General 

chemistry: Principles and modern applications (11th ed.). Toronto, Canada: 

Pearson Prentice Hall. 
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 מדעי החיים 

פיזיולוגיהואנטומיה   

 רציונאל:

הקורס, המתמקד במבנה מערכות גוף האדם ותיפקודן, מהווה קורס יסוד ובסיס להבנת הפרעות 

 פתופיזיולוגיות ובסיס לקביעת עקרונות הטיפול בהן.

 מטרות:

 להקנות ידע על מבנה הגוף )רקמות ואברים( .1

 רקמות ואיברי הגוףלהבין את התהליכים הפיזיולוגים של תפקוד  .2

 נושאי הקורס:

 הומאוסטזיס. הרמה התאית; הרמה הרקמתית; רמת האברים; - הקדמה .1

 מערכת קשר והעברה .2

מבנה ותפקוד תאי הדם, הרכב ותפקוד הפלסמה, מנגנון הקרישה, קבוצות  –מערכת הדם

 הדם

אספקת דם  מחזור הדם, מבנה ותפקוד הלב, –מערכת קרדיווסקולרית: מבנה ותפקוד

תפקוד מחזור הפעימה, תפוקת הלב,  קצב לב, –לבבית, המערכת החשמלית בלב, א.ק.ג. 

צמיגות וזרימה, שמות וחלוקת כלי דם, גורמים  דופק, –תנגודת פריפרית, לחץ דם 

 המווסתים ומשפיעים על המערכת הקרדיווסקולרית

 ותרגילים. לפי טבלאות מפורטות -כלי דם עורקיים וורידיים  נושאים ללמידה עצמית:

                                                                 מבנה ותפקוד–מערכת הלימפה

מבנה  פיזיולוגיה של הנשימה; מבנה דרכי הנשימה והריאות; –מערכת הנשימה .3

נפחי הריאות ובקרת  ותפקוד אברי הנשימה המסייעים; תפקוד ריאות, חילוף גזים;

 הנשימה.

חלוקת מערכת העצבים; מוח, חוט שדרה ומעטפותיו )מבנה(; נוזלי  –ביםמערכת העצ .4

עצבי המוח; נוירוטרנסמיטורים,  המוח וחוט השדרה; תפקוד המוח וחוט השדרה;

 סינפסות; מערכת עצבים אוטונומית.

לפי טבלאות מפורטות  -עצבים קרניאליים וספינליים נושאים ללמידה עצמית:

 ותרגילים.

מבנה ותפקוד צינור העיכול; מבנה ותפקוד בלוטות העיכול ומיצי  –מערכת העיכול  .5

    ההורמונים במערכת העיכול; מבנה ותפקוד הכבד והלבלב. העיכול;

הגוף  נוזלי מבנה ותפקוד הכליה; יצירת השתן; דרכי השתן; –מערכת הכליות והשתן  .6

  ומאזן נוזלים; לחץ דם; מאזן חומצי בסיסי.
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 מבנה עצם מבנה ותפקידי הסחוס; תפקידי השלד; –רמערכת תמיכה, תנועה ועו .7

מקרוסקופי ומיקרוסקופי; התפתחות עצם ותפקודה; מבנה עצמות השלד; השפעת 

מבנה, חלוקה  –שרירצורה והפעלה, רשימת מפרקים  –מפרקיםהגיל על השלד. 

מבנה ותיפקוד השרירים וקבוצות  צורנית, אספקת עצבים, פעולה, מקורות אנרגיה,

 העיקריות, יציבה, השפעת גיל. שרירים

לפי טבלאות מפורטות  -עצמות השלד ושרירי השלד נושאים ללמידה עצמית:

 ותרגילים.

בלוטות יותרת המוח:  וסתים: צירים, דרכי פעולות, הורמונים; –מערכת אנדוקרינית .8

 קדמית ואחורית; בלוטת התריס; בלוטת יותרת התריס; בלוטת יותרת הכליה;

                                                                                               פינאלי.פנקריאס; גוף 

 מחזור. שחלות ואשכים; אנטומיה של אברי הרבייה; –תא רבייה  –מערכת הרביה .9

    

כלי דם עורקיים , עצמות השלד ושרירי השלד ריכוז הנושאים ללמידה עצמית בעזרת טבלאות:

 יתכנו שינויים בנושאים ללמידה עצמית במהלך הקורס., עצבים קרניאליים וספינליים ,ורידייםו

 הערה : אנטומיה ופיזיולוגיה של העין והאוזן ילמדו במסגרת סיעוד המבוגר.

 שעות 70סה"כ 

 שיטות הוראה:

 .הרצאות ושימוש באמצעי המחשה בעזרת מצגות, דגמים, סרטונים, טבלאות, תרגילים וכו'

 למידה באמצעות רשימת מושגים באנטומיה.

 ציון הקורס:

 נוכחות מלאה בכל השיעורים

 לפחות 60%עמידה בהצלחה במבחן מסכם בציון 

  

 חובהספרות 

Tortora, G. J., &  Bryan, H., & Derrickson, B. H. (2014). Principles of anatomy and 

physiology (14
th

 ed.). N.J.: John Wiley & sons.  

    

 מומלצת ספרות

 . נורדיה: ידע.אנטומיה ופיזיולוגיה של גוף האדם(. 2017זוסמן, א. )
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  מדעי החיים

 מיקרוביולוגיה וירולוגיה ואימונולוגיה

 רציונאל:

מיקרוביולוגיה רפואית הינו מדע העוסק בחקר מיקרואורגניזמים גורמי מחלות זיהומיות באדם 

ף כנגדם. המיקרוביולוגיה הרפואית נחלקת לאימונולוגיה, ובחקר מנגנוני הגנה של הגו

בקטריולוגיה רפואית, וירולוגיה רפואית, מיקולוגיה רפואית ופרזיטולוגיה רפואית. הנושאים 

הנלמדים עוסקים בהכרת המורפולוגיה של המיקרואורגניזמים השונים, בדרכי ההדבקה,  בגורמי 

גדם ובתסמינים  הקליניים של המחלות השונות. כמו האלימות, בפתוגנזה, בתגובה החיסונית כנ

 כן נלמדים דרכי מניעה וטיפול.

 מטרות:

להכיר מושגים נפוצים במיקרוביולוגיה רפואית, להכיר את המיקרואורגניזמים  .1

 הפתוגנים השונים, את המחלות אותן  הם גורמים  ואת תגובת גוף האדם כנגדם. 

ואורגניזמים גורמי מחלות כמו מניעת זיהומים הבין בעיות קליניות הקשורות במיקרל .2

 נוזוקומיאליים.

ליישם את הידע שנרכש בעשייה הסיעודית ובטיפול בחולים הסובלים ממחלות  .3

 זיהומיות.

 נושאי הקורס:

 מבוא לאימונולוגיה .1

 אימונופתולוגיה + חיסונים .2

 מבוא לבקטריולוגיה רפואית, הפלורה הטבעית .3

 חיידקים פתוגניים .4

 תוגניים )המשך(חיידקים פ .5

  מבוא לוירולוגיה רפואית  .6

 נגיפי מערכת הנשימה + פריחות נגיפיות + הרפס .7

 נגיפי כבד + נגיפי מערכת העיכול + נגיפים הנישאים ע"י חרקים + נגיפים נוספים .8

 פרזיטולוגיה .9

  מיקולוגיה + תרופות נגד הגורמים המזהמים השונים .10

 שעות 42סה"כ 

 שיטות הוראה:

 במצגות.הרצאה המלווה 
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 ציון הקורס:

 נוכחות מלאה בכל השיעורים

 לפחות 60%עמידה בהצלחה במבחן מסכם בציון 

 

 ספרות מומלצת

Delves, P.J., Seamus, J. M., Burton, D. R., & Roitt, I. M. (2011). Roitt's essential 

immunology (12th ed.). Chichester, West Sussex; Hoboken, NJ: Wiley- Blackwell. 

Murray, P.R. (2013). Medical microbiology (7th ed.). Philadelphia, PA: Elsevier/ 

Saunders. 
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  מדעי החיים

 אמבריולוגיהו גנטיקה

 רציונאל:

פרויקט הגנום הוביל להתפתחות גוף הידע הרפואי ולשילוב טיפולים חדשניים המבוססים על 

רת מתן הטיפול הסיעודי להכיר את יסודות הגנטיקה ואת הידע הגנטי. בוגר בסיעוד נדרש במסג

 שיטות האבחון והטיפול הקשורים בידע זה.

 מטרות:

 להכיר מושגי יסוד הקשורים בתחום הגנטיקה האנושית. .1

 להקנות ידע בסיסי על אודות מבנה הגנום האנושי. .2

 להבין את הקשר שבין הגנטיקה והעשייה הסיעודית. .3

 : של ולמידה הכרה .4

 . ברחם לקינון עד העובר של הראשונית חותההתפת -

 . ונגזרותיהן הראשונות העובריות השכבות התפתחות -

 . והתפתחותם העובר את העוטפים הקרומים של ולמידה הכרה -

 נושאי הקורס:

,   RNA, שעתוק    DNAמבנה הגנום, חומצות הגרעין , שכפול  –מבוא לגנטיקה .1

         תרגום לחלבון.

והקריוטיפ  כרומוזומים של הכרומוזום; ניתוח  התא; מבנה וקתציטוגנטיקה: חל .2

     הנורמאלי.

 מספריות, מבניות אבחון אברציות: כרומוזומליות מוטציות ואברציות סוגי .3

 הקשורות בשינוי מבני או מספרי בכרומוזומים.מחלות , כרומוזומליות אברציות

 ורצסיבית, תורשה דומיננטית אוטוזומלית עקרונות התורשה המנדלית: תורשה .4

 תרגול תורשת סוגי הדם.. קודומיננטית

מונוגני;  מחלות אוטוזומליות רצסיביות ודומיננטיות,  תורשה אופן המראות מחלות .5

מחלות בתאחיזה למין רצסיביות ודומיננטיות. תרגול בניתוח עצי משפחה מכל סוג. 

 תורשה מולטיפקטוריאלית ומיטוכונדריאלית.

 . והזכרית הנקבית גמטותה יצירת -גמטוגנזיס .6

 ,להפריה עד הזרע ותא הביצית מהלך :בהתפתחות העובר הראשון והשבוע הפריה

 ברחם. לקינון עד ובלסטוציסט למורולה הזיגוטה והפיכתה חלוקות

חלל מי  יצירת הטרופובלסט, התפתחות :השרשה-העובר בהתפתחות השני השבוע

 .העובריות הנבט שכבות שתי תהופע הפרימיטיבי, החלמון ושק הראשוני השפיר
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התפתחות מיתר  השלישית הנבט שכבת יצירת: העובר בהתפתחות השלישי השבוע .7

ומערכת העצבים  הקרדיווסקולרית המערכת והתפתחות הופעה העצבי, הגב והצינור

 בעובר. הפרימיטיביות

 -העובריות המעטפות העובר, הכרת התקפלות: 8-4 שבוע - האמבריונית התקופה

            .והתפתחות העובר בשבועות אלו ות השיליההתפתח

 שעות 28סה"כ 

 שיטות הוראה:

המשלבות מצגות, סרטונים ותרגילים לפתרון במהלך השיעורים ובעבודה  פרונטאליות הרצאות

 עצמית.

 ציון הקורס:

 נוכחות מלאה בכל השיעורים

 לפחות 60%עמידה בהצלחה במבחן מסכם בציון 

 

 גנטיקה  -מומלצת ספרות

 (ראשונהמהדורה  (בכלל וגנטיקה בהיריון להצלחה הרפואי המדריך ה:גנטיק הכל (.2003, מ. )שוחט

 .דיונוןת''א: 

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

Jersey, NY: Prentice Hall. 

Nussbaum, R. L., McInnes, R. R., & Willard, H. F. (2016). Thompson & Thompson 

Genetics in Medicine (8th ed.). Philadelphia: W.B. Saunders. 

Turnpenny, P.D., & Ellard, S. (2005). Emery’s elements of medical genetics (12th 

edition). Edinburgh, UK: Churchill Livingstone. 

 

 יולוגיהאמבר  -מומלצת ספרות

 .אקדמון הוצאת .העובר תורת - אמבריולוגיה(. 1994, י. )שינפלדנ., ו ,בלאושילד

 האוניברסיטה הפתוחה. רביית היונקים.(. 1994פוטשניק, ג. )

Johnson, M. H. (2007). Essential reproduction (6th ed.). Blackwell Publishing. 

Moore, K. L., & Persuad, T. V. N. (2008). The developing human: Clinically oriented 

embryology (8th ed.). Philadelphia: Saunders. 

Schoenwolf, G. C., Bleyl, S. B., Brauer, P. R., & Francis-West, P. H. (2009). Larsen’s 

human embryology (4th ed.). New York; Edinburgh: Churchill Livingstone. 
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  חייםמדעי ה

 פרמקולוגיה קלינית

 רציונאל:

 הקבוצות הפרמקולוגיות ילמדו על פי השפעתן על מערכות הגוף והמחלות השונות.

 מטרות:

 וגיות השונות ילמדו כולל התוויותקבוצות הפרמקול .1

 תופעות לוואי השפעה, דרכי פעולה, .2

 שימוש בהריון והנקה אינטראקציות בין תרופתיות, .3

 הצורת מתן, ספיגה והפרש .4

 :נושאי הקורס

 מבוא, תרופה לעומת פלציבו .1

 פרמקוקינטיקה ופרמקודינמיקה .2

 תרופות במערכת פרא סימפתטית ותרופות במערכת סימפתטית .3

 תרופות במערכת נשימה, טיפול באסתמה .4

 חומרים משתנים .5

 דם-טיפול ביתר לחץ .6

 תרופות לתעוקת החזה )אנגינה פקטוריס( .7

 גיטליס, אנטיאריתמיים(ספיקה ובהפרעות קצב לב )די-טיפול באי .8

 נוגדי קרישה .9

 תרופות אנטיהיסטאמינים .10

 תרופות במערכת העיכול .11

 סטרואידים .12

13. NSAID'S 

 תרופות לסוכרת .14

 תרופות הפרעות בבלוטת התריס .15

 תרופות משככי כאב ואופיאטים .16

 תרופות אנטיביוטיקה .17

 תרופות נוגדי פטרת .18

 תרופות אנטיויראליות  .19

   ולוגיהילמד במסגרת אונק  -כימותרפיה בסרטן  .20

 תרופות מערכת עצבים מרכזית   .21



  

14 

 

 סמי שינה והרגעה, הרפיית שרירים .22

 ילמד במסגרת חטיבת פסיכיאטריה  -נוגדי דיכאון; נוגדי פרכוסים  .23

 אנטיפסיכוטים( מערכות דופאמינרגיות במע'מ )אנטי פרקינסון, .24

 תרופות לויסות פריון  .25

 שעות 84סה"כ 

 שיטות הוראה:

 תהרצאות, המחשה בעזרת מצגו

 ציון הקורס:

 נוכחות מלאה בכל השיעורים

 לפחות 60%עמידה בהצלחה במבחן מסכם בציון 

 

 ספרות חובה

Comerford, K. (Ed.). (2018). Nursing drug handbook. Philadelphia, PA: Wolters.  

 
 ספרות מומלצת

 
 נות מבית פרובוק בע"מ. : דיות''א(. )מהדורה חמישית המדריך השלם בפרמקולוגיה(. 2013מזרחי, י. )
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  מדעי החיים

 פתולוגיה

 רציונאל:

 ילמדו תהליכי הפתופזיולוגיה והפתולוגיה של מחלות

 מטרות:

 להבין במושגים בסיסיים בפתולוגיה ובתהליכי מחלה הקשורים למערכות הגוף

 :נושאי הקורס

 מבוא לפתולוגיה .1

 הגדרת  מושגים בסיסיים -

 וגנזהבריאות,  מחלה, אתיולוגיה, פת -

 תהליך ריפוי -

 פתולוגיה מערכתית, פתולוגית תאים -

 מוות תאי, נקרוזיס -

   פתולוגיה תאית .2

 מבנה ותפקיד התא הבריא -

 שינויים פתולוגיים -

 מוות תאי .3

 פתולוגיה תאית -

 הפרעות התפתחותיות מולדות -

    הפרעות נרכשות -

 סרטן-מחלות גידוליות .4

 שכיחות, סוגי גידולים, התפשטות גידולים -

 צרות מחלת הסרטןתהליך היו -

  הפרעות המלוות גידולים -

  טיפולים נפוצים -

  הפרעות במאזן נוזלים .5

 פתולוגית נוזלי הגוף וזרימת הדם -

 גודש דם, כיחלון, בצקת, תרומבוזיס  -

 תסחיף, איסכמיה, אוטם, שטף דם -

 דימום, הלם -
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 ויריפ .6

 רגנרציה של תאים,  תיקון ויצירת צלקת -

 ריפוי פצע, שבר -

   יםריפוי במערכת העצב -

 חומרים ושיטות בפתלוגיה כללית  .7

 שיטות מחקר בפתולוגיה -

 *תכנים נוספים יילמדו במסגרת הלימודים הקליניים

 שעות 56סה"כ 

 שיטות הוראה:

 הרצאה בשילוב מצגות

 ציון הקורס:

 נוכחות מלאה בכל  השיעורים

 לפחות. %60עמידה בהצלחה במבחן מסכם, בציון 

 

 ספרות מומלצת

 : צ'ריקובר.ת''א. פתולוגיה כללית .(1987געתון, ד. )וגעתון, א., 

 ירושלים: אקדמון. פתולוגיה לסטודנטים פרה רפואיים. .(1984מור, ר. )וירום, ר., 

 Anderson, W. A. D., & Scotti, T. M. (1972). Synopsis of  pathology (8
th

 ed.). St. Louis, 

MO: CV Mosby Co. 

Kumar, V., Cotran, R. S., & Robbins, S. L. (Eds.). (2005). Robbins & Cotran Pathologic 

basis of disease (7th ed.). St. Louis, MO: W. B. Saunders.  
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  מדעי החיים

 תזונה ודיאטטיקה

 רציונאל:

 הינה חלק בלתי נפרד מהגישה למצבי בריאות וחולי. תזונה ודיאטטיקה

 מטרות:

 ם השונים והשפעתם במעגל החיים.הכרת הרכיבים התזונתיי .1

 הקשר בין תזונה לסיעוד. הכרת מושגי יסוד בתזונה נכונה. .2

 הכרת הדיאטות השונות המקובלות לטיפול במחלות שונות ומניעתם. .3

 :נושאי הקורס

 תזונה

 מטרות התזונה הנבונה.  .1

 כיצד ניתן להרוס צורך טבעי באכילה. .2

 סיבות להפרעות אכילה בעולם המודרני. .3

 י יסוד בתזונה, קצובת מזון מומלצת, מבנה שימושים.מושג .4

 הוצאת אנרגיה, צריכה אנרגטית. .5

 מות במזון.יפחמימות בגוף ובתזונת האדם, תפקידיהן וסוגי הפחמ .6

 סיבים תזונתיים לסוגיהם, והשפעתם על מערכות הגוף השונות. .7

 שומנים ושמנים, התועלת בהם לגוף והנזק הנגרם מאכילה מופרזת.  .8

 .כולסטרולבעיית ה .9

חלבון, חומצות אמיניות, השלמת חלבון. הבנת קשר בין צריכה  .10

 .מספקת של קלוריות  לניצול יעיל של חלבון )יחס חנקן(

 מים: חשיבותם לגוף. הנזקים הנגרמים משתיה בלתי מספקת. .11

 צום ורעב והשפעותיהם על הגוף ועל הדרישה הקלורית. .12

 מודרני.השמנה והסדרת תיאבון. סיבות לבעיה בעולם ה .13

 הפרעות אכילה ובעיות תזונתיות בגיל ההתבגרות. .14

 תזונת האדם הזקן. .15

 תזונת האישה ההרה והמניקה, תזונת הילד. .16

 דיאטטיקה

עודף משקל, סוגי  השמנה, מדדי השמנה, גורמים התורמים להשמנה, הסיכונים  .1

 הכרוכים בהשמנה, ושיטות הרזיה.

 סוכרת, עקרונות הטיפול התזונתי. .2
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 טיפוסי הדיסלפדמיה, אספקטים תזונתיים הקשורים למניעה ולטיפול    דיסלפדמיה,  .3

 בדיסלפדמיה.  הגישה בדיסלפדמיה. הגישה הטיפולית בדיסלפדמיה.  .4

 יתר לחץ דם ומחלות כליה, עקרונות הטיפול הדיאטטי. .5

 נטראליות, סוגי הזנה וכללי ההזנה האינטראלית. הזנות א .6

 במחלות אלו. מחלות בדרכי העיכול והטיפול התזונתי .7

 .מצבים הדורשים התיחסות תזונתית מיוחדת : פצעי לחץ, מחלות סרטן, מחלות שלד .8

 מדדים וכלים להערכה תזונתית. -אומדן תזונתי .9

 שיטות הזנה והחדרת זונדה 

 הפרעות  בתזונה:  אומדן,  מניעה  וטיפול. .1

   Nasogastric Tube-החדרת זונדה   .2

 בדרכים  לא  טבעיות:    התערבות  סיעודית  המחייבת  הזנה .3

 Nasogastric Feeding Tube,PEG /Gastrostomy  -הזנה אנטראלית  -

Jejunostomy 

 Total Parenteral  Nutrition(TPN)   -הזנה פראנטרלית -

 שעות 28סה"כ 

 שיטות הוראה:

 הרצאה 

 ציון הקורס:

 נוכחות מלאה בכל  השיעורים

 חות.לפ %60עמידה בהצלחה במבחן מסכם, בציון 

 

 ספרות חובה

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

Concepts, process, and practice (10th ed.). Edinburgh, UK: Pearson Education Ltd. 

      

 חוזרי מנהל הסיעוד     

 ללא טובוס או טרכיאוסטומי לשם ניקוז או  חוסר הכרההחדרת זונדה לחולה מ -43/01חוזר מס'      

   הזנה     
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 מדעי החיים 

 מבוא לאפידמיולוגיה

 רציונאל:

 באפידמיולוגיה הבסיסיים והשימושים העקרונות של הבנה
 מטרות:

 להבין את המושגים שבשימוש באפידמיולוגיה .1

 להגדיר, להבין ולחשב שיעורי תחלואה ותמותה .2

 שונים של מחקרים אפידמיולוגיים להבחין בין סוגים .3

 להכיר את היתרונות והחסרונות של סוגי המחקרים באפידמיולוגיה .4

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

 להכיר את המדדים להערכת יעילות של בדיקות ניפוי ואבחון .6

 לנתח באופן ביקורתי מחקר אפידמיולוגי  .7

 :נושאי הקורס

  .הגדרות מדדי תחלואה ותמותה שיעורי היארעות והמצאות -מבוא .1

  .י משתנים"מיפוי עפ  -אפידמיולוגיה תיאורית .2

 תוקף והטיות במחקר.                   מהימנות, סוג מחקרים .3

 גורמי סיכון וסיבתיות.  -אפידמיולוגיה אנליטית .4

 .רגישות וסגוליות   -אפידמיולוגיה קלינית .5

 .תכנון והערכה  -תומדיניות בריאו אפידמיולוגיה  .6

   ת.אפידמיולוגיה של מחלות נבחרו .7

  מניעת מחלות וגילוי מוקדם.  .8

 החקירה האפידמיולוגית. .9

  תפקיד האחות האפידמיולוגית בלשכת הבריאות. .10

 שעות 28סה"כ 

 שיטות הוראה:

  הרצאות פרונטאליות ותרגילים

 ציון הקורס:

 השתתפות בכל השיעורים והתרגילים

 לפחות 60עמידה  בהצלחה במבחן מסכם בציון 
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 ספרות חובה

 .. הוצאת פפירוס(מהדורה שלישית) אפידמיולוגיה (.1998מודן, ב. )

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

 א: איאת כבהמרכזת

 :Iסיעוד  .א
מס' שעות 

 ההוראה

 שם הקורס

14  אתיקה מקצועית בסיעוד 

14  חוק ומשפט בבריאות ובסיעוד 

14  רווחה, בריאות וחולי 

14  תיאוריות וגישות בסיעוד 

14  קידום בריאות 

 

 :IIסיעוד  .ב

 

מס' שעות 

 ההוראה

 שם הקורס

28  אומדן פיזיקאלי 

28  עקרונות הסיעוד הקליני 

28  תקשורת בינאישית 

 

 :IIIיעוד ס .ג

מס' שעות 

 ההוראה

 שם הקורס

14  אבטחת איכות 

28  הדרכה ותמיכה 

14  ניהול טיפול 
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 :Iסיעוד 

 אתיקה בסיעוד

 רציונאל:

 האחות בהתמודדות ומובנה משמעותי חלק מהוות והטיפול הבריאות בתחום אתיות התלבטויות

 בבעיות לטיפול בקשר ןוה ויישומה הבריאות מדיניות ברמת הן ,השוטפת המקצועית בעבודתה

 .ומשפחותיהם המטופלים של בריאות

 מטרות:

 .מקצועיים עקרונות לבין המוסר של הפילוסופיה מתחום המושגים עולם בין לקשור .1

 החלטות קבלת של מודלים וליישם הסיעוד בתחום אתיות ודילמות קונפליקטים לזהות .2

 .מדיניות ברמת אתיות סוגיות לזהות .3

 .אתית מקהובהנ בדיון להתנסות .4

 בישראל והאחיות האחים של האתי הקוד ובין הנלמדים העקרונות בין לקשור .5

 נושאי הקורס:

 אתיקה ,מוסר ומושגים נבחרים. .1

 אתיים.-קוד אתי, עקרונות ביו .2

 קבלת החלטות אתיות במצבי אי ודאות )מודלים(. .3

 נאמנויות מתנגשות בין אנשי מקצועות הבריאות, מטופלים, משפחות וממסד. .4

 דימויות בטיפול.ק .5

 המתת חסד. .6

 שעות 14סה"כ 

 שיטות הוראה:

 הרצאות, דיונים.

 ציון הקורס:

 נוכחות מלאה בכל השיעורים

 ( במבחן במדעי הסיעוד60ציון עובר )

 

 ספרות חובה:

 הסתדרות האחיות והאחים בישראל.ירושלים:  .(2004)לאחיות ואחים בישראל. קוד אתי 

 .דיונוןת''א:  מקצועות טיפוליים.אתיקה ל .(2001גוטמן, ד. )
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 :Iסיעוד 

 חוק ומשפט בבריאות ובסיעוד

 רציונאל:

היבטים משפטיים וחוקיות העשייה הסיעודית מהווים חלק משמעותי ומובנה בהתמודדות 

האחות בעבודתה המקצועית. הקורס יפתח יכולת לקשר בין עולם המושגים מתחום המשפט, 

אחות. הקורס יתמקד ביכולת יישום קבלת החלטות מושכלות הפסיקה והחקיקה לבין עבודת ה

 .תוך שקילת חלופות חוקיות בעשייה הסיעודית היומיומית באשפוז ובקהילה

 מטרות:

 . ילמד חוקי בריאות עדכניים .1

 יפגין ידע בחוקים בתחום פעולות ריפוי, פעולות סיעוד ופעולות חריגות. .2

 שוויים בתחומי הבריאות.יישם תקנות ונהלים ארציים רלוונטיים ועכ .3

 נושאי הקורס:

 מבנה ומושגים-מערכת המשפט בישראל .1

 ההיבט החוקי של העשייה הסיעודית .2

 תקנות ונהלים-פעולות סיעוד ופעולות חריגות .3

 רשלנות סיעודית-סטייה בעשייה קלינית .4

 חוקים ונהלים למניעת אלימות ואלימות במשפחה .5

 רכת הבריאותמעמד חוקי של הילד במע -חוק האפוטרופסות .6

 חוק זכויות החולה .7

 חוק החולה הנוטה למות, טיפול בסוף החיים, החולה הנוטה למות. .8

 שעות 14סה"כ 

 שיטות הוראה:

 הרצאות, דיונים.

 ציון הקורס:

 נוכחות מלאה בכל השיעורים

 ( במבחן במדעי הסיעוד60ציון עובר )

 

 ספרות חובה: 

 .מחשבות הוצאת .לימודר הספעונשין דיני  (.2010. )ר דלומי, .,מ כהן,

 .מחשבות הוצאת. לימודר הספ דיני נזיקין (.2010. )ר דלומי, .,מ כהן,

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

 .כתובים :ירושלים .ומזון תברואה ,בבריאות החקיקה(. 2012. )צ ,פרייזל
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Berman, A., Snyder, S., & Frandsen, G. (2016). Kozier & Erb's fundamentals of nursing: 

Concepts, process, and practice (10th ed.). Edinburgh, UK: Pearson Education Ltd. 

 

 :חוקים המסדירים את זכויות הפרט

 1992 – חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, התנ"ב .1

 1996 –חוק זכויות החולה, התשנ"ו  .2

   3-12 ; פרק ב': סעיפים1,2: פרק א': סעיפים 1994 – חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד .3

  2005 – חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו .4

 1996 – חוק לגילוי נגיפי איידס בקטינים, תשנ"ו .5

 33, סעיף 1940פקודת בריאות העם,  .6

  59, 7, 1סעיפים , 1976 –פקודת הרופאים )נוסח חדש( התשל"ז  .7

 2001 –יגות( התשס"א תקנות הרופאים )כשירויות לביצוע פעולות חר .8

 1981 –תקנות בריאות העם )צוות סיעודי במרפאות( התשמ"א  .9

 1988 –תקנות בריאות העם )עוסקים בסיעוד בבתי חולים( התשמ"ט  .10

 2013 –תקנות בריאות העם )אישור תואר מומחה בסיעוד(, התשע"ד .11

ד. )א()ב( 368 2010 – ( תשע"א108)תיקון מס'  1989 – תש"ן ,(26חוק העונשין )תיקון מס'  .12

 חובת דיווח

 2001 – ב"התשס (,7' מס תיקון) במשפחה אלימות למניעת חוק .13

 1975 –התשל"ו  ,תקנות בריאות העם )הודעה על חשש אלימות( .14

 חוזרי מנהל הסיעוד

  סיעוד פעולות 43/01 - 'מס חוזר .1

 רביעית  מהדורה חריגות פעולות קובץ 45/01 - 'מס חוזק .2

 החולים בבתי מוסמכת אחות י"ע לאחות(  סייעת( מיומן עזר כוח הפעלת  64/06 -'מס חוזר .3

 לעת מעת המתווספות חריגות ופעולות סיעוד פעולות לביצוע היתר מתן - 104/14 'מס חוזר .4

 מוסמכת אחות של למסגרת העיסוק
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 חוזר עדכון - רפואי ממוסד שחרור בעת הסיעודי הטיפול רצף הבטחת - 118/16 'מס חוזר .5

2016 

 כפעולות מעמדן שבוטל בגסטרואנטרולוגיה מומחה לרופא הסיוע פעולות - 132/17 'מס חוזר .6

  סיעוד כפעולות והוכרו חריגות

 המקצועי העיסוק לליבת לעת מעת שנוספו הפעולות ריכוז - 143/18 'מס חוזר .7

 חוזרי המנהל הכללי

 זנחהוה התעללות נפגעי בקטינים וטיפול זיהוי איתור - 25/2003חוזר מנהל כללי  .1

 " יקרו בל אירועי" -  09/2011 כללי מנהל חוזר .2

 חוזרי מינהל רפואה

 אשפוז במסגרת רכושו או/ו אדם של גופו על אפוטרופוס מינוי - 10/2006 רפואה מינהל חוזר .1

 ממושך

 והזנחה מיני ניצול במשפחה, אלימות נפגעי על ההודעה חובת - 17/2006 רפואה מנהל חוזר .2

 ישע קטינים וחסרי של
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 :Iסיעוד 

 רווחה, בריאות וחולי

 רציונאל:

 דאגה לרווחת המטופל, לבריאותו וטיפול במצבי חולי מהווים חלק משמעותי בעבודת האחות. 

 מטרות:

 בעשיה יסוד והיבטים מושגי הכרת באמצעות מקצועית שפה ולרכוש תיאורטי בסיס לפתח

 .ומשפחתו הפרט וחולי של בריאות מצבי ברצף סיעודית

 הקורס: נושאי

 הגדרות מייצגות למושג "בריאות" מתחומים שונים .1

 בריאות כסטאטוס חברתי .2

 גורמים המשפיעים על בריאות .3

 רמות מנע .4

 מודל האמונות הבריאותיות .5

 בטיחות ומניעת זיהומים

 גורמים המשפיעים על אבטחת הסביבה .1

 בעיות סיעודיות התערבות וקידום בריאות לאורך מעגל החיים,   .2

 לנפילה בקשישים . איתור מסוכנות .3

 התוכנית הלאומית למניעת נפילות .4

 הגבלה פיזית של מטופלים .5

 מנגנוני הגנה של הגוף .6

  Standard Precautions ,Specific Precautionsעקרונות במניעת זיהומים: .7

 אספטיקה כירורגית  .8

 IPSG  (International Patient Safety Goals)הסטנדרטים לבטיחות המטופל  .9

 תשעו 14סה"כ 

 שיטות הוראה:

 הרצאות, דיונים

 ציון הקורס:

 נוכחות מלאה בכל השיעורים

 ( במבחן במדעי הסיעוד60ציון עובר )
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 ספרות חובה

 .: משרד הבריאותירושלים התוכנית הלאומית למניעת נפילות.(. 2017משרד הבריאות. )

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

Concepts, process, and practice (10th ed.). Edinburgh, UK: Pearson Education Ltd. 

Joint Commission international. (undated). International patient safety goals. Retrieved 

from https://www.jointcommissioninternational.org/improve/international-patient-

safety-goals/ 

 חוזרי מנהל הסיעוד

 איתור חולים הזקוקים לעזרה בניידות  - 55/03חוזר מס' 

 65איתור מסוכנות לנפילות בקרב אנשים מעל גיל  - 74/08חוזר מס' 

 

 חוזרי המנהל הכללי

 אמצעי זהירות שגרתיים במוסדות רפואיים - 10/2010חוזר מנהל כללי 

 

 חוזרי מינהל הרפואה

 נוהל להגבלה פיסית של מטופלים לצורך מתן טיפול רפואי  - 15/2009חוזר מינהל רפואה 

 היגיינת ידיים במוסדות רפואיים  - 24/2009חוזר מינהל רפואה 

 

 ספרות מומלצת

לאחר חשיפה לדם  HCV  ,HBVנוהל למניעת הדבקה בנגיפים  - 3/06חוזר שירותי בריאות הציבור 

 ו/או לנוזלי גוף אחרים בקרב עובדי בריאות
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 :Iוד סיע

 תיאוריות בסיעוד, צרכים בסיסיים ועילאיים
 רציונאל:

הכרת מהות הסיעוד, ההיסטוריה של המקצוע, תיאוריות נבחרות ומושגי יסוד והיבטים בעשייה 

 הסיעודית.  

 מטרות:

 בעשיה יסוד והיבטים מושגי הכרת באמצעות מקצועית שפה ולרכוש תיאורטי בסיס לפתח

 סיעודית

 נושאי הקורס:

 שגים ותאוריות בסיעודמו

 מהי תיאוריה .1

 גישת המערכות .2

 הגישה הביופסיכוסוציאלית .3

 תיאורית הצרכים של מאסלו .4

הכרה של תיאוריות צרכים מרכזיות בסיעוד:  תיאורית הצרכים של אנדרסון  .5

 מודל החיים של רופר תיאורית הטיפול העצמי של אורם

 עשייה סיעודית נתמכת ראיות מחקריות  .6

)מאפייני העוסקים בסיעוד, עבודה מול שותפי תפקיד כגון  יהמאפייני פרופס .7

 סטג'רים וגבולות שימוש בפרוטוקולים טיפוליים(.

 קבלת החלטות

 הגדרת מושגים .1

 הצגת דרכים לפתרון בעיות .2

 איסוף נתונים -שלב האומדן  .3

 שלב האומדן אימות ופרוש, אבחנה סיעודית .4

 תרגילי אבחנות סיעודיות .5

 ת, מטרות סיעודיות סדר עדיפויו -התכנון  .6

 תרגיל מסכם -התערבות וההערכה  .7

 תיעוד, רישום ודיווח 

 הגדרת מושגים והבחנה ביניהם. .1

, פיקוח, הערכה, איכות הבטחת רצף הטיפול -מטרות הדיווח: תקשורת, תכנון, המשכיות .2

 טיפול, ניהול, חינוך, מחקר וחוק.

 ייקטיביות, רלוונטיות.הבסיס: עובדות משמעותיות המבוססות על תצפית ישירה אוב .3
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 אחריות הכותב לקורא הדיווח.  .4

נתונים קבועים: פרטים אישיים, דמוגרפיים, סוציו כלכליים, יכולות, כשרים, העדפות,  .5

 הרגלים, רגישויות, תרופות קבועות, מחלות עבר ידועות. 

 סימפטומים  .6

 שונות בתחומי תוכן. .7

 שונות במידת הבניית הרישום. .8

 נות של הדפוסים השונים.דיון ביתרונות וחסרו .9

 הכרת הרשומות המקובלות במתקן בריאות בו לומד. .10

 עיתוי הדיווח, חתימה, שינויים ומחיקה. .11

 שעות 14סה"כ 

 שיטות הוראה:

 הרצאות, דיונים

 ציון הקורס:

 נוכחות מלאה בכל השיעורים

 ( במבחן במדעי הסיעוד60ציון עובר )

 

 ספרות חובה

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

Concepts, process, and practice (10th ed.). Edinburgh, UK: Pearson Education Ltd. 

Burns, N., & Grove, S. K. (2010). Understanding nursing research – EBook: Building an 

evidence-based practice. Elsevier Health Sciences. 

Newhouse, R. P., Dearholt, S. L., Poe, S. S., Pugh, L. C., & White, K. M. (2007). Johns 

Hopkins nursing evidence-based practice model and guidelines. Indianapolis, IN: 

Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing. 

 

 :חוזרי מנהל הסיעוד

 טיפוליים בפרוטוקולים השימוש גבולות  - 94/12 מס' חוזר

 מילוי הוראה רפואית, שניתנה על ידי סטז'ר לרפואה, בשם רופא מורשה -96/13חוזר מס' 

 חוזר עדכון - רפואי ממוסד שחרור בעת הסיעודי הטיפול רצף הבטחת - 118/16 מס' חוזר

2106 

 עדכון -מערך העוסקים בסיעוד הרחבת -120/17חוזר מס' 

 המקצועי העיסוק לליבת לעת מעת שנוספו הפעולות ריכוז - 143/18 מס' חוזר
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Carpenito, L. J. (2016). Nursing diagnosis. Application to clinical practice (14th ed.).St. 
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Doenges, M. E, Moorhouse, M. F., & Murr, A. C (2013). Nursing diagnosis manual: 

Planning, individualizing and documenting client care (4th ed.). New York, NY: 

Davis Co. 

Kamitsuru, S., & Herdman, T. H. (2014). NANDA – International, Nursing Diagnosis: 

Definitions & classification 2015-2017 (10th ed.). New York: John Wiley & Sons, 
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Watson, J. (2012). Human caring science: A theory of nursing (2nd ed.). Sudbury, MA: 

Jones & Bartlett Learning. 
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 :Iסיעוד 

 יאותקידום בר

 רציונאל:

 זה תהליך .והקהילה הפרט של הבריאות רמת את לשפר ניתן בו תהליך הינו בריאות קידום

 על מצביעים מחקרים .תמותה ולצמצם תחלואה למנוע ועשוי והחברה בהתנהגות הפרט ממוקד

 להשיג כדי .ותמותה תחלואה ברמת ירידה לבין בריאות התנהגות מקדמת אימוץ שבין הקשר

 להכרה תכניות ולהציע ייחודיים, לקבוע מטרות קהילתי, לזהות צרכים אומדן לבצע יש זו מטרה

 אתגר והקהילה היינו הפרט של הבריאות קידום עידוד .בריאות מקדמות התנהגויות של והטמעה

 מדיוניות למען לפעול הסיעוד מקדמות בריאות על התנהגויות לאפשר הסיעוד. במטרה עבור

 .ושיתוף קהילתי מטופלים בריאות, העצמת תומכת בריאות, סביבה מקדמת

 מטרות:

 של ההיסטורית ההתפתחות את בריאות, יתאר בקידום יסוד מושגי יגדיר .1

 בריאות,  קידום

 את והקהילה, יתאר הפרט של בריאות וקידום לאבחון ומודלים גישות יכיר .2

 בריאות,  בקידום הסיעוד תפקידי

 לאומיות תכניות בריאות" ויכיר םבקידו כשותף הקהילה"גישת  את יכיר .3

 בריאות ולמלחמה באי שוויון. לקידום

 נושאי הקורס:

 התנהגות בריאותית, חינוך לבריאות אורח חיים, מושגי יסוד: קידום בריאות, .1

שינוי בתפיסה המחשבתית של ארגון הבריאות העולמי בשנים האחרונות ממטרות  .2

 המילניום למטרות ברות קיימא

 התחלואה השכיחות בעולם ובארץסיבות המוות ו .3

 אי שוויון בבריאות בעולם ובארץ .4

מדדי בריאות לאומיים )אי שוויון, מיגור גזענות, צמצום נזקי עישון, גילוי מוקדם של  .5

 סרטן המעי הגס והשד(, ימי בריאות לאומיים

 תחומי פעילות של קידום בריאות" 5מודל " .6

 מודל הקהילה כלקוח .7

 H.B.M מודל האמונות הבריאותית  הגות הבריאותי,גורמים המשפיעים על ההתנ .8

 Procheskaי "עפ מודל השינוי התנהגותי  .9

 משרד הבריאות -התוכנית הלאומית לקידום אורח חיים פעיל ובריא סיכום ביניים  .10

 משרד הבריאות -התוכנית הלאומית לקידום אורח חיים ותזונה בריאה "אפשרי בריא" .11
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לה לצמצום נזקי העישון על בסיס החלטת ממשלה דו"ח מעקב: יישום החלטת הממשה  .12

 תכנית לאומית לצמצום העישון ונזקיו 29.5.2011מיום  3247

 שעות 14סה"כ 

 שיטות הוראה:

 הרצאות, דיונים, מצגות של סטודנטים

 ציון הקורס:

 נוכחות מלאה בכל השיעורים

 ( במבחן במדעי הסיעוד60ציון עובר )

 

 חובה ספרות

ופעוטות  אימהות למען הציבור (. אחות בריאות2009, גרשטיין, מ., דוידוביץ, נ. )רחמים ק.-דופלט

 . ,225-32בישראל  בריאות תכליתי. קידום-רב במעון בריאות קידום בסיכון: בתכניות

WHO, health topics – nutrition. Retrieved from: http://www.who.int/topics/nutrition/en/ 

ירושלים.  התוכנית הלאומית לקידום אורח חיים פעיל ובריא סיכום ביניים.(.  2012משרד הבריאות. )

 אוחזר מתוך:

2012.pdf-promotion-health-http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/national 

(. התוכנית הלאומית לקידום אורח חיים ותזונה בריאה "אפשרי בריא". אוחזר 2018משרד הבריאות. )

 https://www.health.gov.il/Subjects/KHealth/National_prog/Pages/default.aspx מתוך:

דו"ח מעקב: יישום החלטת הממשלה לצמצום נזקי העישון (. 2016המרכז הישראלי להעצמת האזרח. )

 תל אביב. תכנית לאומית לצמצום העישון ונזקיו. 29.5.2011מיום  3247בסיס החלטת ממשלה  על

 מומלצת ספרות

 לחשיבה השל מרכזליישום.  מנחים וקווים ומקיימת: עקרונות בריאה (. העיר2010בלאו א. )

  .1-24, סביבתית ומנהיגות

-. תל אביב: פרובוקמתיאוריה למעשה -ריאותקידום ב(. 2016זמיר, ד., דאוד, נ. )-אפל, א., לוין -בראון

 דיונון.

. ציון יום העוני תיאור וניתוח ממדי העוני והאי שוויון בישראל ובמדינות המפותחות(. 2015לוי, ע. )

 והמידע המחקר הכנסת: מרכזבכנסת. 

, משרד הבריאות, המרכז הלאומי לבקרת 333(. פרסום מספר 2011. )2010מצב הבריאות בישראל 

 לותמח

. ירושלים: כרמל. אוחזר להשתנות לתמיד(. 2006פרוצ'סקה, ג., נורקרוס, ג. ודיקלמנטה, ק. )

 dfhttp://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Health_Status_in_Israel2010.p מתוך:

https://www.health.gov.il/Subjects/KHealth/National_prog/Pages/default.aspx
http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Health_Status_in_Israel2010.pdf
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Tesler, R., Harel-Fisch, Y. & Baron-Epel, O. (2016). School health promotion policies 

and adolescent risk behaviors in Israel: a multilevel analysis. Journal of School Health, 

86(6), 435-443 

WHO, Global Health Promotion Conferences Retrieved from: 

http://www.who.int/healthpromotion/conferences/ 
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 :IIסיעוד 

 אומדן פיזיקלי

 רציונאל:

אומדן פיזיקלי הינו כלי חיוני במסגרת עבודת האח/ האחות, המאפשר קביעת אבחנות סיעודיות 

 ובניית תוכניות התערבות בהתאם.

 מטרות:

 הכרת העקרונות לביצוע אומדן פיזיקלי במערכות גוף שונות תוך הכרת השכיח והחריג. .1

 רים בסימנים חיוניים.הכרת התהליכים התקינים הקשו .2

 הכרת הגורמים המשפיעים על התהליכים התקינים והחריגים בגוף. .3

 תרגול מיומנויות הקשורות במדידת סימנים חיוניים. .4

 נושאי הקורס:

 אומדן פיזיקלי

 עקרונות האומדן הפיזיקלי .1

 ,הסתכלות :שיטות הבדיקה ,לבדיקה והסביבה הכנת המטופל ,הפיזיקאלי האומדן ביצוע מטרות

 ניקוש והאזנה. ,מישוש

 אומדן הכרה .2

 Mini Mentalהגדרות, רמות  הכרה  במצבים  שונים, כלי  אומדן  מצב הכרה:  –מצבי הכרה 

Test,  Glasgow Coma Scale ,  גורמים לשינוים ברמות הכרה ואומדן והתערבות בבעיות

 סיעודיות של מטופלים במצבי הכרה שונים.

 אומדן מערכת הנשימה  .3

 ש,מישו ת,הסתכלו  ,תקין ובלתי תקין חזה בית מבנה ,תקינים ובלתי תקינים נשימה קולות

 .Fremitusבדיקת ו וקדמי אחורי לבית חזה והאזנה ניקוש

 אומדן לב וכלי דם .4

 ופריפריים. מרכזיים דם כלי אומדן ,ובלתי תקינים תקינים לב לקולות האזנה

 אומדן בטן ושלפוחית שתן .5

 ומישוש הבטן.הסתכלות, האזנה, ניקוש 

 סימנים חיוניים .6
הגדרת מושגים, טווחי נורמה, גורמים המשפיעים על שינויים   -חום גוף, לחץ דם, דופק, נשימה

 בערכים, שיטות ומקומות מדידה. כאב )ידון בנפרד מסגרת קורס מיומנויות קליניות בסיעוד(

 שעות 28סה"כ 
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 שיטות הוראה:

 הרצאות, דיונים, הדגמות, סימולציות.

 ציון הקורס:

 נוכחות מלאה בכל השיעורים

 ( במבחן במדעי הסיעוד60ציון עובר )

 

 רות חובהספ

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

Concepts, process, and practice (10th ed.). Edinburgh, UK: Pearson Education Ltd. 

Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2018). Brunner & Suddarth's textbook of medical-  

surgical nursing (14th ed.). Philadelphia, PA: Lippincott, Williams & Wilkins. 

 

 ספרות מומלצת

 .ידע :הנורדי ז.המרוכ המדריךי. בתוך ח. שצמן )עורכת(, גופנ אומדןס. בייט. (2007) .ב .ס ן,לי

 (.בעברית מהדורה) סיעודיות קליניות למיומנויות דיוויס מדריך (.2009) , ב.ג'ובה מיקרו ,.ז', רוהאדס

 .מ"בע אקדמית ספרות ידע הוצאת

Bickley, L.S., & Szilagyi, P. G. (2016). Bates guide to physical examination and history 

taking (12th ed.). Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins. 
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 :IIסיעוד 

 עקרונות הסיעוד הקליני

 רציונאל:

הקורס יעסוק באספקטים סיעודיים ובמיומנויות קליניות שונות המהוות את הבסיס לעשייה 

 הסיעודית

 מטרה:

 הקניית ידע והבנה בטיפול הסיעודי הקליני במצבי בריאות וחולי שונים.

 הקורס: נושאי

 מבוא לכאב

 הגדרת הכאב וסוגי כאב .1

 גורמים המשפיעים על תפיסת התמודדות עם כאב .2

 אומדן כאב .3

 ניהול הטיפול בכאב .4

 הזרקת תרופות לחלל אפידורלי .5

 הוצאת קטטר מחלל אפידורלי .6

 ניעות ופצעים

  אומדן יציבה .1

 תרומת הפעילות הגופנית לבריאות .2

 הפרעות בניעות והשלכותיהן על מערכות הגוף .3

 אומדן, מניעה, וטיפול. -קונטרקטורות  .4

 עקרונות הבטיחות של המטופל והמטפל בהענקת הטיפול לחולה  .5

 מוגבל בתנועה ) הזזה, הרמה, שינויי תנוחות וסוגיהן(.

 שימוש באמצעי עזר לתנועתיות )הליכון, כסא גלגלים, קביים וכדומה(

 פצעים

 מבנה אנטומי, תפקידים והזדקנות  –עור  .1

 אומדן עור .2

 סיווג פצע .3

 תהליך ריפוי פצע, זיהומים בפצע .4

 פצע לחץ: הגדרה, גורמי סיכון, אומדן, מניעה וטיפול. .5

 סוגי חבישות .6
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 )לומדה( התחלת עירוי פריפרי ומתן נוזלים ואלקטרוליטים

 עקרונות  בהתחלת  עירוי  פריפרי .1

 ל בחולה עם צנתר בכלי דם פריפרי טיפו .2

 שטיפת וריד ופריפרי .3

 פריפרי  שאיבת  דם  מוריד .4

 מאזן נוזלים ואלקטרוליטים

 אומדן  משק  נוזלים ואלקטרוליטים. .1

 Phos - Kגורמים המשפיעים  על  איזון  והפרה במשק נוזלים ואלקטרוליטים  .2

,Na, Ca, Mg, Cl,. 

 מאפיינים  קליניים של הפרת איזון במשק נוזלים ואלקטרוליטים. .3

 התערבויות לאיזון משק נוזלים ואלקטרוליטים. .4

 ות הזנה שיט

 :טבעיות בדרכים לא הזנה המחייבת סיעודית התערבות

 .PEG , PEJ (Gastrostomy/Jejunostomyזונדה,  ) החדרת – אנטראלית הזנה              

 גסטרוסטום צינורית של החזרה או החלפה              

 .TPN ,PPN  -פראנטרלית הזנה              

 )לומדה(מתן דם 

 ת דם מתורם בריאהקז -תרומת דם .1

 בדיקות בנק הדם  .2

 נוהל מתן דם ומוצריו  .3

 שעות 28סה"כ 

 שיטות הוראה:

 הרצאות, דיונים, הדגמות, סימולציות.

 ציון הקורס:

 נוכחות מלאה בכל השיעורים

 ( במבחן במדעי הסיעוד60ציון עובר )
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 ספרות חובה

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

Concepts, process, and practice (10th ed.). Edinburgh, UK: Pearson Education Ltd. 

   

Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2018). Brunner & Suddarth's textbook of medical-  

surgical nursing (14th ed.). Philadelphia, PA: Lippincott, Williams & Wilkins. 

      

 :חוזרי מינהל הסיעוד

לקיחת דם ורידי לבדיקות שגרה )לא כולל לסוג דם, הצלבה(,  -33/1999מס' חוזר  .1

 לרבות בבית המטופל

החדרת זונדה לחולה מחוסר הכרה ללא טובוס או טרכיאוסטומי  -43/01חוזר מס'  .2

 הזנהלשם ניקוז או 

 הקזת דם טיפולית מחולה בריא -43/01חוזר מס'  .3

 התחלת עירוי ורידי פריפרי והזלפת נוזלים -43/01חוזר מס'  .4

 מתן דם בידי שתי אחיות מוסמכות -43/01חוזר מס'  .5

 Heparin /Nacl 0.9%שטיפת וריד פריפרי עם  -43/01חוזר מס'  .6

הזרקת תרופות לחלל אפידורלי על פי רשימת תרופות. הזרקה  -43/01חוזר מס'  .7

 ראשונה תבוצע ע"י רופא.

 כאב אומדן - 44/01 מס' חוזר .8

 בניידות לעזרה הזקוקים חולים איתור - 55/03 מס' חוזר .9

 נשלפה או שניזוקה צינורית גסטרוסטום של החזרה או החלפה על החלטה - 61/05 מס' חוזר .10

 הפעולה וביצוע

 לחץ בפצע וטיפול מניעה - 66/06 מס' חוזר .11

 ושנייה נהראשו מדרגה לחץ בפצעי ומשחות בחבישות טיפול על החלטה - 126/17 מס' חוזר .12

 

 חוזרי מינהל הרפואה

 , חז פרקים ,דם עירוי ומתן דם בנק להפעלת נהלים - 69/2002 מס' רפואה מינהל חוזר .1

 דם לקבלת הסכמה - 03/2014 מס' רפואה מינהל חוזר .2

 

 ספרות מומלצת 
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 .ידע :נורדיה ז.המרוכ המדריךי. בתוך ח. שצמן )עורכת(, גופנ אומדןס. בייט. (2007) .ב .ס ן,לי

 .נורדיה: ידע .מדריך דייוויס למיומנויות קליניות סיעודיות(. 2009(. )עורכות)שצמן, ח., יצחקי, מ. 

Bickley, L.S., & Szilagyi, P. G. (2016). Bates guide to physical examination and history 

taking (12th ed.). Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins. 
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 :IIסיעוד 

 תקשורת בינאישית

 רציונאל:

פיתוח יכולתם של משתתפי הקורס  להתמודד באופן מקצועי במפגש הטיפולי עם המטופל, בני 

 משפחתו ואנשי צוות אחרים. 

 מטרה:

 לרכוש ידע והבנה במושגי יסוד בתקשורת.

 ם ובין אישיים.אישיי -לשפר מיומנויות תקשורת, תוך פיתוח מודעות ורגישות לתהליכים תוך 

 נושאי הקורס:

 הגדרות ומודלים בתקשורת. .1

 אמפתיה סימפתיה והזדהות. .2

 , כולל התמודדות עם אלימות כלפי הצוות הסיעודי. גבולות בקשר הטיפולי .3

, פרפרזה, ניסוח מחדש, שתיקהפיתוח מיומנויות תקשורת: אמפתיה, הקשבה,  .4

 שיקוף, גורמים המשפיעים על תהליך התקשורת. 

 ת עצמית, אסרטיביות ורפלקציה.מודעו .5

 נתינת משוב.  .6

 מניעת גזענות, אפליה והדרה. .7

 .תפיסת תורת השירות "המטופל במרכז" וחווית המטופל .8

 שעות 28סה"כ 

 שיטות הוראה:

 הרצאות, תרגילים, דיונים, סימולציות, סרטים.   

 ציון הקורס:

 נוכחות מלאה בכל השיעורים

 סיעוד( במבחן במדעי ה60ציון עובר )

 

 ספרות חובה

: משרד ירושלים תורת השירות וחווית המטופל במערכת הבריאות בישראל.(. 2016משרד הבריאות. )

 .הבריאות

 .: משרד הבריאותירושלים אלימות פוגעת בכולנו דו"ח המלצות.(. 2017משרד הבריאות. )

. ות במערכת הבריאותמקדמים שוויוניות בבריאות באמצעות מיגור גזענ(. 2018משרד הבריאות. )

 .: משרד הבריאותירושלים
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Arnold, C. E., & Underman Boggs, K. (2016). Interpersonal relationships: Professional 

communication skills for nurses (7th ed.). St. Louis, MO: Elsevier Saunders. 

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

Concepts, process, and practice (10th ed.). Edinburgh, UK: Pearson Education Ltd. 
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 :III סיעוד

 אבטחת איכות

 רציונאל:

 אחריות הבריאות.  בשירותי ארגון כל ושל המטפלים של מקצועית חובה הינה הטיפול בטיחות

 במהלך במטופל לפגוע העלולים כשלים למניעת לדאוג הצוות, אנשימכלול  הרפואי, על הארגון

 נדרשת ובטוח. האחות איכותי טיפול בהבטחת חיוני תפקיד במרפאה. לאחות ביקורו או אשפוזו

 כשלים של ומניעה זיהוי, טיפול ראיות, המאפשר ומבוסס גבוה, עדכני מקצועי מיומנות לרף

 .בטיחות באבטחת

 מטרות:

 הטיפול ובטיחות איכות בתחום עדכניות תיאוריותו הקניית ידע .1

 הבריאות תוצאי ושיפור הטיפול איכות ,המטופל בטיחות קידום בתחום הקניית ידע .2

 ארגוניים כשלים של מוקדם ואיתור לזיהוי לימוד כלים .3

 בבטיחות הממוקדים ארגונית תרבות של הקניית ערכים .4

 נושאי הקורס:

 הגדרות ומושגים. .1

 ערכת הרפואית, התמודדות עם גורמי סיכון.גורמי סיכון במ .2

 רשלנות רפואית. .3

 מודלים והגישה האינטגרטיבית  .4

 רפואה מתגוננת. .5

 סמני איכות ברפואה .6

 תהליכי אקרדיטציה והשפעתם על בטיחות הטיפול .7

 עמודי האש של משרד הבריאות .8

 תוכנית המדדים הלאומיים של משרד הבריאות לבתי החולים הכלליים. .9

 שעות 14סה"כ 

 שיטות הוראה:

 הרצאות, תרגילים, דיונים.   

 ציון הקורס:

 נוכחות מלאה בכל השיעורים

 ( במבחן במדעי הסיעוד60ציון עובר )

 

  



  

43 

 

 ספרות חובה

אוחזר מתוך  עמודי האש של משרד הבריאות(. 2017משרד הבריאות. )

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/amud_esh2017.pdf 

: משרד ירושלים התכנית הלאומית למדדי איכות בבתי חולים כללים.(. 2017משרד הבריאות. )

 הבריאות.

 אוחזר מתוך  .הטיפול בטיחות מערך (.2018. )הבריאות משרד

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/HQD/safety/Pages/default.aspx 

 אוניברסיטת ,רמות הוצאת .ברפואה סיכונים ניהול .(2004) .ע ,קפלןו .,ט ,שני-חלמיש., מ ,פייגין

 ת''א.

 ירושלים: משרד הבריאות.. אקרדיטציה בראי משרד הבריאות(. 2016שרון, מ. )

Bravo, K., & Ryan, B. (2016). Nursing strategies to increase medication safety in 

inpatient settings. Journal of Nursing Care Quality, 31(4), 335-341. 

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. 

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. 

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/amud_esh2017.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/amud_esh2017.pdf
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/HQD/safety/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/HQD/safety/Pages/default.aspx
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 : IIIסיעוד 

 הדרכה ותמיכה

 רציונאל:

ידע והבנה של  יצירת הקשר הטיפולי הוא בתחום אחריותה המקצועית של האחות ומבוסס על

קורס זה מהווה שלב מתקדם בפיתוח מודעות לערכו של הסיוע בעבודת  ם.תהליכים בין אישיי

 .בריאות שוניםסוציאלי במצבי -האחות וברכישת מיומנויות להתערבות בהיבט הביו פסיכו

 מטרות:

  :בסיום הקורס הסטודנט

 דדות, הסתגלות, משבר, אבדן, אבל,יכיר מושגים ומסגרות תיאורטיות של דחק, התמו 

 צער

 יזהה מצבי דחק, משבר, אבל. 

 יזהה גורמים המשפיעים על עוצמת הדחק, משבר 

 יכיר מאפיינים ושלבים של קשר טיפולי 

 ופליםיכיר תיאוריות ועקרונות להדרכת מט 

 יכיר מודלים ויפתח מיומנויות להתערבות 

 יתאר תהליכי למידה רלוונטיים להדרכה וגורמים המשפיעים על תהליכי למידה 

 יישם מיומנויות של סיוע למטופלים במצבי בריאות מגוונים 

 נושאי הקורס:

 הדרכת מטופלים

ם על התפתחות ההדרכה הפורמלית, מהי הדרכה? תהליך הלמידה, גורמים המשפיעי .1

 תהליך הלמידה, עקרונות ההדרכה לפי התהליך סיעודי

 מתן הדרכה למלווה .2

 החמלה ותשישות למטופל, שחיקה אחות בין בקשר הטיפולי: קונפליקטים סוגיות .3

 אובדן מוות אבל

 תיאוריות ומודלים של לחץ התמודדות .1

 היבטים פסיכוסוציאליים -החולה הנוטה למות .2

 והאבלתיאוריות מרכזיות בתחום האובדן  .3

 בשורה מרה למסירת Spikes מודל .4

 התערבות וטכניקות מועד קצרת להתערבות מודל .5
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 בריאות העובד והסביבה

 מבוא לבריאות תעסוקתית .1

 תפקיד האחות התעסוקתית .2

 אנמנזה למחלות תעסוקתיות –עקרונות קבלת עובד  .3

 מחלות תעסוקתיות עפ"י סוגי חשיפות .4

 עקרונות הגהות וניטור סביבתי .5

 קה בעבודהלחץ ושחי .6

 הנדסת אנוש –ארגונומיה  .7

 שיקום תעסוקתי .8

 הדרכה פרטנית בנושאי חולי שונים יילמד במסגרת סיעוד המבוגר

 שעות 28סה"כ 

 שיטות הוראה:

 הרצאות, תרגילים, דיונים.   

 ציון הקורס:

 נוכחות מלאה בכל השיעורים

 ( במבחן במדעי הסיעוד60ציון עובר )

 

 ספרות חובה

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

communication skills for nurses (7th ed.). St. Louis, MO: Elsevier Saunders. 

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

Concepts, process, and practice (10th ed.). Edinburgh, UK: Pearson Education Ltd. 

Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2018). Brunner & Suddarth's textbook of medical-  

surgical nursing (14th ed.). Philadelphia, PA: Lippincott, Williams & Wilkins. 

 חוזרי המנכל הכללי

 – מתן הדרכה ואישור כתוב למלווה אישי לביצוע פעולות טיפוליות - 48/2009 מס' חוזר מנכ"ל

 תיקון

 

 ספרות מומלצת

הוצאה  חיפה: אשון(: השמירה על בריאות העובד.פיקוח על בריאות העובד )ספר ר(. 2003נעים, י. )

 .לאור מרכז רפואי רמב"ם
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 : IIIסיעוד 

 ולניהול הטיפ

 רציונאל:

 מפחיתה אשר ויעילה איכותית צוות עבודת על המבוססת טיפול גישת הינו בסיעוד הטיפול ניהול

 .המטופל, מעלה שביעות רצון המטופל ומשפרת תוצאי הבריאות היענות עלויות, מקדמת

 מטרות:

 הבנת מושגי יסוד .1

 הטיפולהקניית ידע אודות מודלים של ניהול הטיפול ומרכיביו ותפקיד מנהל  .2

 יפול באוכלוסיות מטופלים מגוונותפיתוח מיומנויות ליישום גישת ניהול הט .3

 הקניית מיומנויות טיפול בצנתר מרכזי .4

 ידע אודות ניהול טיפול תרופתיהקניית  .5

 הקניית מיומנויות בחישוב רוקחי .6

 נושאי הקורס:

 ניהול טיפול

 התפתחות היסטורית שיח ניהול הטיפול .1

 מאפייני  מנהל הטיפול .2

 עקרונות בניהול הטיפול .3

 תהליך ניהול הטיפול .4

 תפקיד מנהל הטיפול .5

 מדדים להערכת התהליך .6

 כלי לבניית תהליך ניהול הטיפול .7

 מפה טיפולית, יישום ניהול הטיפול בשירות .8

 פיתוח מיומנויות של מנהיגות והובלת שינוי .9

 מתן תרופות ע"י אחיות מוסמכות מחוץ למוסד רפואי .10

 כלי דם מרכזיטיפול בחולה עם צנתר ב

 סוגי צנתרים מרכזיים .1

 עקרונות  הטיפול  בצנתר  מרכזי  .2

 שטיפת וריד מרכזי .3

 מרכזי שאיבת דם מוריד .4

 הוצאת צנתר מרכזי לטווח קצר .5

 סיבוכי צנתר מרכזי .6
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 (CVPדידת לחץ ורידי מרכזי )מ .7

 תרופתי  ניהול טיפול

 התרופתי הטיפול ניהול תהליך עקרונות .1

 תרופתי במתן טיפול ייםחוק היבטים תרופות מתן דרכי .2

 התרופתי  הטיפול השפעות .3

 Oral, Sublingual, Buccal, Parenteral, Topical  תרופתי טיפול מתן דרכי .4

   OTC תרופות מתן ,תרופתי לטיפול הוראות סוגי .5

 OTCנוהל החלטה על מתן תרופות  .6

 נוהל מתן מרשם המשך .7

 חישוב רוקחי

 המרת יחידות מידה .1

 חישוב מתן טבליות .2

 משולשערך  .3

 דילול תמיסות וחישוב קצב טיפות .4

 שעות 14סה"כ 

 שיטות הוראה:

 הרצאות, תרגילים, דיונים.   

 ציון הקורס:

 נוכחות מלאה בכל השיעורים

 ( במבחן במדעי הסיעוד60ציון עובר )

 

 ספרות חובה

: ידיעות את'' להוביל שינוי ולהישאר בחיים. - מנהיגות במבחן(. 2007ולינסקי, מ. )וחפץ, א. ר., 

 אחרונות , ספרי חמד.

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

Concepts, process, and practice (10th ed.). Edinburgh, UK: Pearson Education Ltd. 

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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 חוקים המסדירים את העיסוק בסיעוד

 1999 –, התש"ס 1979 –תקנות הסמים המסוכנים בבתי חולים, התש"ם 

 

 חוזרי מנהל הסיעוד

 כזיהוצאת צנתר מווריד מר -43/01חוזר מס' 

 על פי רשימה שהגדיר המנהל הרפואי.  OTCהחלטה על מתן תרופות  -43/01חוזר מס' 

 שאיבת דם מצנתר בוריד מרכזי ומערכות חלופיות לוריד -43/01חוזר מס' 

 Heparinשטיפת צנתר בווריד מרכזי ומערכות חלופיות עם  -43/01חוזר מס' 

 חתימת אחות וחתימת מיילדת - 56/03חוזר מס' 

לטיפול כרוני על פי רשימה  מתן מרשם המשך שניתן על ידי רופא למטופל הנזקק -87/10מס'  חוזר

 נתונה

 מתן תרופות ע"י אחיות מוסמכות מחוץ למוסד רפואי -98/13חוזר מס' 

 ניהול הטיפול התרופתי - 117/16חוזר מס'  

 

 ספרות מומלצת

 : דיונון.''את מדריך לחישוב תרופתי.(. 2007י. ) מזרחי,

 .מאגנס ם:ירושלי .בלבן מנהיגות (.2009) (.עורכות)  .א ,ופקרתורן, א., 

Brown, N. N., Carrara, B. E., Watts, S. A., & Lucatorto, M. A. (2016). RN diabetes 

virtual case management: A new model for providing chronic care 

management. Nursing Administration Quarterly, 40(1), 60-67.  

Howenstein, J. S., & Sandy, L. (2012). Case management and the expanded role of 

the emergency nurse. Journal of Emergency Nursing, 38(5), 454-9. 

Leonard, M., & Miller, E. (2012). Nursing case management review and resource 

manual (4th ed.). Silver Spring, MD: American Nurses Credentialing Center. 

Mullahy, C. M. (2014). The case manager's handbook. (5th ed.). Burlington, MA: 

Jones & Bartlett Learning. 

Woodward, J., & Rice, E. (2015). Case management. The Nursing Clinics of North 

America, 50(1), 109-121.  
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 םיקליני לחטיבת לימודים תוכנית לימודים

 רשימת קורסים

 -למידה עיונית שם הקורס

 שעות

 -התנסות קלינית

 שעות

 שעות -סה"כ

 360 192 168 סיעוד במחלות פנימיות

 360 192 168 סיעוד בכירורגיה

 28 - 28 סיעוד בגריאטריה

 242 144 98 סיעוד במיילדות ובגניקולוגיה

 194 96 98 סיעוד הילד והמתבגר

 186 144 42 סיעוד בקהילה

 166 96 70 סיעוד בבריאות הנפש ובפסיכיאטריה

סיעוד במצבים דחופים 

 ובטראומטולוגיה

28 96 124 

 28 - 28 עזרה ראשונה וסיעוד במצבי חירום

 1688 960 728 סה"כ
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 קלינים םתוכנית שיעורים בחטיבת לימודי
 לות פנימיותסיעוד במח

 מרכז: סיימון נייג'ל

מס' שעות 

 ההוראה

 נושא

24   מערכת הלב וכלי דם 

32  מערכת הנשימה 

6  מערכת העיכול 

24  נוירולוגיה -מערכת העצבים 

14  המטולוגיה -מערכת הדם והלימפה 

16   אונקולוגיה -מחלות ממאירות 

10   נפרולוגיה  –מערכת השתן 

18  ריניתמערכת הורמונאלית אנדוק 

8   דרמטולוגיה –מחלות עור 

10   אימונולוגיה -מערכת חיסון 

6  הלם 

 סה"כ 168

 

 סיעוד בכירורגיה

 : אורלי סטסקוביץמרכזת

מס' שעות 

 ההוראה

 נושא

16  כירורגית כלי דם + ניתוחי לב 

10  חבלות חזה -מערכת הנשימה 

44   מערכת העיכול 

20   אורולוגיה 

22  אורטופדיה 

16  כירורגיהנוירו 

6   כוויות –כירורגיה פלסטית 

6  כירורגית בית חזה 
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6  שינויים מבניים בשד 

8  מחלות אף אוזן וגרון 

6  כרורגיה אנדוקרינית 

8  מחלות עיניים 

 סה"כ 168

 

 סיעוד בגריאטריה

 מרכזת: כרמית פריד

מס' שעות 

 ההוראה

 נושא

4  לנו קורה זה למה: וזקנים הזדקנות, זיקנה 
 דמוגרפיים נתונים. להזדקן איכד ואיך

 .ובעולם בארץ ואפידמיולוגים

2  מילר של הפונקציונאלית התיאוריה. 

2  הבנת: הזיקנה של פיזיולוגים שינויים 
הטיפוליות +  והגישות הזקן על השפעותיהם

 תזונה
2  ופרקטיקה במחקר השביר הקשיש תסמונת 

 .טיפולית
1  והתכנית פתולוגיה ודמנציה אלצהיימר 

 .המחלות עם להתמודדות לאומיתה
1  ודמנציה דיכאון, דליריום': הד שלושת. 

2  למניעתן והתערבויות הזיקנה בגיל נפילות. 

2  התמודדות ודרכי סוגרים על שליטה אי. 

2  Polypharmacy :יאטרוגניות מחלות 
 .סיעודיות והשלכות

1  הזקן האדם של מקיפה תפקודית הערכה. 

1  קשישים בקרב בשמיעה ירידה. 

2  תשוש, מורכב, סיעודי: תפקוד הגדרות ,
 ביטוח של והערכות סיעוד חוק. נפש תשוש
ובקהילה  באשפוז לקשיש והשירותים לאומי

 + חוקים
1  בקשישים והזנחה התעללות. 

2  למות הנוטה החולה, החיים סוף טיפול. 

2  והחיים המצבים ברצף הפליאטיבית הגישה. 
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1  משרד של ייםהלאומ המדדים תוכנית 
 .הגריאטריים החולים לבתי הבריאות

 סה"כ 28

 

 סיעוד במיילדות וגיניקולוגיה

 מרכזת: אומימה סלאמה

מס' שעות 

 ההוראה

 נושא

1  אפידמיולוגיה בבריאות האישה 

4   ,השרשת הביצית המופרית, הציר ההורמונלי

 התפתחות השליה ותפקודה

3  שינויים פיזיולוגיים בהריון 

15   הריוןמעקב 

31  סיבוכים במהלך ההיריון 

7  הלידה 

3  משכב הלידה 

6   שעות ראשונות לחיים 72 –הילוד לאחר לידה 

2  ראשית ההורות 

4  הנקה 

1  תכנון משפחה 

4  פתולוגיה של מערכת הרבייה 

2  אלימות במשפחה 

5  הפרעות בפריון 

2  אובדן 

4   מחלות המועברות בדרכי המיןSTD- 

4  גיל המעבר 

 סה"כ 98

 

 סיעוד הילד והמתבגר

 מרכזת: ולך אתי

מס' שעות   נושא
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 ההוראה

10  מבוא לסיעוד הילד 

8  גדילה והתפתחות 

16  הילוד והפג 

4  מחלות זיהומיות וחיסונים 

26  סיעוד הילד הסובל מהפרעה במערכות הגוף 

8  כירורגיית ילדים 

4  מחלות כרוניות במערכת הנשימה 

2  וחדיםהילד עם צרכים מי 

2  גיל ההתבגרות 

4  אונקולוגיה 

4  סכרת 

  התוכנית הלאומית למניעת השמנה

 וסוכרת בקרב ילדים ונוער

2  אלימות 

4  אורתופדיה 

 *נלמד בצמוד לאורתופדיה בסיעוד בכירורגיה

4  תזונת ילדים 

 *נלמד בצמוד לקורס תזונה ודיאטטיקה

 סה"כ 98

 

 סיעוד בקהילה

 מרכזת: רותי נוטמן

עות מס' ש

 ההוראה

 נושא

2  הציבור בריאות מדיניות  

4  תפקידים, מאפיינים הגדרות – קהילה. 

2  אומדן, משפיעים גורמים – הקהילה בריאות 
 .קהילה

6  הסביבה בריאות. 

12  תפקידי אחות בקהילה 
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2  משרד של הלאומיים המדדים תוכנית 
 לקהילה הבריאות

2  לבח בטיפת  איכות למדדי הלאומית התוכנית 
 בישראל

2  בקהילה הקיימים המשאבים עם היכרות 

2  המחייבים בריאות מצבי של מוקדם איתור 
 .האחות התערבות

2  כרונית בתחלואה הטיפול ותיאום ניהול 
 פליאטיבי וטיפול

2  העיקרי ולמטפל למטופל והדרכה ייעוץ מתן. 

2  בתחום הטיפול לניהול הקשורים היבטים 
 בקהילה פשהנ ובריאות האישה, הילד

 סה"כ 28

 

 

 

 

 

 סיעוד בבריאות הנפש ובפסיכיאטריה

 מרכזת: אירה שרון

מס' שעות 

 ההוראה

 נושא

2  מבוא לפסיכיאטריה סיווג מחלות נפש 

4  מושגים ואומדנים סטטוס מנטלי 

8   ספקטרום סכיזופרניה ומחלות פסיכוטיות

 אחרות

4  קוטבית והפרעות קשורות אחרות-הפרעה דו 

4  ותאונידיכ הפרעות 

4  הפרעות אישיות 

2  הפרעות חרדה 

4   הפרעה טורדנית כפייתית והפרעות קשורות

 אחרות

4   טראומה והפרעות אחרות הקשורות לדחק

 )סטרס(
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2  אובדנות 

2  אלימות הפסיכיאטריה 

6  התמכרויות, סמים ואלכוהול 

8  טיפולים ביולוגים, טיפול בנזעי חשמל 

6  שהיבט חוקי בבריאות הנפ 

2  שיקום חולי נפש 

4  הפרעות הכילה 

2  הפרעות נוירוקוגניטיביות 

2   הפרעות סומטופורמיות, הפרעות

 דיסוציאטיביות

 סה"כ 70

 

 

 

 

 סיעוד במצבים דחופים וטראומטולוגיה

 מרכזת: זהבה מוקד

מס' שעות 

 ההוראה

 שם הקורס

3  מבוא וגישה לפצוע טראומה עפ"י תורת ה- 

ATLS 

1  Airway 

3  Breathing 

4  Circulation 

3  Disabillity 

1  כוויות 

2  טראומה באוכלוסיות מיוחדות 

1  פגיעות מעיכה והדף 

2  חומרי לחימה 

2  הערכות בי"ח בזמן אר"ן ואט"ה 
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6   ,תגובה אנאפילקטית, הרעלות, הכשות

 פגיעות קור/ חום, טביעה, התאבדויות

 סה"כ 28

 

 

 ופיםעזרה ראשונה וסיעוד במצבים דח

 מרכזת: זהבה מוקד

מס' שעות 

 ההוראה

 שם הקורס

28  חרום עזרה ראשונה וסיעוד במצבי 

  הקורס מועבר ע"י מד"א 

 סה"כ 28
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 סיעוד במחלות פנימיות

 

 רציונאל:

הבנה מעמיקה של תהליכים פתופיזיולוגיים במערכות הגוף השונות המהווים בסיס לתפקודה 

 .המקצועי של האחות המוסמכת

 ת:מטרו

הקניית בסיס ידע תיאורטי ומיומנויות לצורך ביצוע התערבויות סיעודיות למטופלים מבוגרים, 

במצבים קליניים שכיחים, על בסיס עקרונות מדעיים וסיעודיים, תקנות, נהלים והנחיות 

  מקצועיות.

ההוראה תתבסס על לימוד מצבים קליניים מיצגים במערכות גוף שונות, מההיבט הרפואי, 

 סיעודי המלווה התערבות סיעודית במטופל.  –עודי וכן מהיבט פרה הסי

 נושאי הקורס:

 *פירוט מלא של תוכנית הלימוד בנספח א

 מערכת הלב וכלי דם

 מבוא .1

 דרכי אבחון .2

 יתר לחץ דם .3

 מחלות כליליות ודרכי טיפול .4

 מחלות מסתמיות .5

 מחלות שריר הלב .6

 מחלות דלקתיות של שריר הלב .7

 אי ספיקת לב .8

 צב הלבהפרעות ק .9

 תפעול מוניטור .10

 החייאה קרדיווסקולארית .11

 קוצב לב .12

 השתלות לב .13

 מערכת הנשימה 

 מבוא .1

 דרכי אבחון .2

 הפרעות שכיחות בנשימה .3
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 הפרעות במאזן חומצי בסיסי .4

 מחלות ריאה חסימתיות .5

 מצבים חריפים בנשימה .6

 עקרונות הטיפול בחולה מונשם .7

 עקרונות הטיפול התזונתי .8

 מערכת העיכול

 מחלות כבד .1

 נוירולוגיה -העצביםמערכת 

 מבוא .1

 בדיקות אבחון .2

 מוות מוחי .3

 שבץ מוחי .4

 הפרעות פירכוסיות .5

 כאב ראש .6

 מחלות ניווניות .7

 מחלות אוטואימוניות .8

 זיהומים .9

 מערכת הדם והלימפה

 מבוא .1

 בדיקת אבחון .2

 מחלות כדוריות אדומות: אנמיה ופוליציטמיה .3

 מחלות בכדוריות לבנות .4

 מחלות של תאי הפלסמה .5

 הפרעות בקרישה .6

 ות טיפוליותגיש .7

 אונקולוגיה –מחלה ממארת 

 מבוא לאונקולוגיה .1

 היבטים חברתיים, נפשיים ותקשורתיים הקשורים במחלה ממארת .2

 תרופות כימותרפיות .3

 ניהול הטיפול הסיעודי בחולה האונקולוגי והמטואונקולוגי על פי סוגי הטיפולים .4

 Palliative Care –טיפול תומך  .5
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 טיפול חירום באונקולוגיה .6

 נפרולוגיה –השתן  תכמער

 מבוא .1

 אומדן מערכת השתן .2

 בדיקת אבחון .3

 תפקודי כליה .4

 מחלות הגורמות להפרעה ביצירת שתן .5

 טיפול בחולה עם אי ספיקה כלייתית .6

 היבטים תזונתיים אצל מטופלים עם בעיות כלייתיות .7

  אנדוקרינולוגיה –מערכת הורמונלית 

 דרכי אבחון .2

 Pituitary Gland –היפופיזה  .3

 Thyroid Gland –ס בלוטת התרי .4

 Parathyroid Gland –בלוטת יותרת התריס  .5

 Adrenal Gland –בלוטת יותרת הכליה  .6

 Pancreas –לבלב  .7

 דרמטולוגיה –מחלות עור 

 מבנה העור ותפקידו .1

 נגעים ראשוניים ומשניים בעור .2

 מחלות דלקתיות .3

 זיהומים חיידקיים .4

 זיהומים ויראליים .5

 זיהומים פטרייתיים .6

 םזיהומים פרזיטיי .7

 מחלות שלפוחית .8

 גידולים ממאירים .9

 מחלות מין .10

 אימונולוגיה –מערכת חיסונית 

 תפקוד ומאפיינים –מערכת חיסונית  .2

 כשל חיסוני מולד .3

 כשל חיסוני נרכש .4
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 מחלות רק מערכתיות .5

 מצבי הלם

1. Hypovolemic shock 

2. Cardiogenic shock 

3. Anaphylactic shock 

4. Septic shock 

5. Neurogenic shock 

6. Spinal shock 

 שעות 162סה"כ 

 שיטות הוראה:

הרצאות, לומדות, דיונים קליניים, פעילויות למידה, מעבדות, הדגמה ותרגול ,התנסות קלינית 

 .ולמידה עצמית

 ציון הקורס:

 נוכחות בכל השיעורים

 ( במבחן במדעי הסיעוד60ציון עובר )

 

 ספרות חובה

 .: משרד הבריאותירושליםל בסוכרת. תכנית לאומית למניעה וטיפו(. 2016משרד הבריאות. )

Academy of Medical Sciences. (2015). Stratified, personalised or P4 medicine: A new 

direction for placing the patient at the centre of healthcare and health education. 

Retrieved from https://acmedsci.ac.uk/viewFile/564091e072d41.pdf  

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

Concepts, process, and practice (10th ed.). Edinburgh, UK: Pearson Education Ltd. 

Comerford, K. (Ed.) (2018). Nursing drug handbook. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer. 

Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2018). Brunner & Suddarth's textbook of medical-  

surgical nursing (14th ed.). Philadelphia, PA: Lippincott, Williams & Wilkins. 

Kleinman, M. E., Brennan, E. E., Goldberger, Z. D., Swor, R. A., Bobrow, B. J., 

Gazmuri, R. J., & Travers, A. H. (2015). Part 5: Adult basic life support and 

cardiopulmonary resuscitation quality. Circulation, 132, S414-S435. 

Singletary, E. M., Charlton, N. P., Epstein, J. L., Ferguson, J. D., Jensen, J. L., 

MacPherson, A. I., . . . Zideman, D. A. (2015). Part 15: First aid: 2015 American 



  

61 

 

Heart Association and American Red Cross guidelines update for first 

aid. Circulation, 132(18_suppl_2), S574-S589.  

Smith, R. (2012). Stratified, personalised, or precision medicine. British Medical 

Journal, 39, 143-158 

 

 חוזרי מנהל הסיעוד 

 דפיברילציה באמצעות מכשיר חצי אוטומטי. -43/01חוזר מס'  .1

 הקזת דם טיפולית מחולה -43/01חוזר מס'  .2

 חיבור וניתוק חולה ממנשם לצורך שאיבת הפרשות -43/01חוזר מס'  .3

  ודכנתרביעית מע מהדורה - חריגות הנחיות לביצוע פעולות קובץ -45/01  'מס חוזר .4

 מוסמכת אחות ידי על סוכרתית רגל כף אומדן -80/09 מס' חוזר .5

 חיים מצילת כפעולה לטרכיאה קנולה החזרת -86/10  ס'מ חוזר .6

 חוזר עדכון - רפואי ממוסד שחרור בעת - הסיעודי הטיפול רצף הבטחת - 118/16 'מס חוזר .7

2016 

היפוגליקמיה חמורה ומסכנת החלטה על הזרקת גלוקגון לחולה סוכרת ב -121/17חוזר מס'  .8

 חיים

החלטה על מתן חמצן והפסקתו למטופל מבוגר באשפוז, באמצעות  -127/17חוזר מס'  .9

 מערכות זרימה נמוכה.

מתן היתר זמני לפעולות סיעוד, המותרות לאחיות בעלות הכשרה  -131/17חוזר מס'  .10

ד מפותח באזור בו החדרת מחט לווריעדכון ) -בנפרולוגיה, לאחיות מוסמכות בנפרולוגיה

לשם ביצוע דיאליזה, הזרקה ישירה של  A-V Graft, החדרת מחט ל A-V Shantהותקן 

 תרופות לווריד, במכון נפרולוגיה(.

מתן תרופת בקלופן תוך שדרתי באמצעות משאבה מושתלת תת עורית  -138/18חוזר מס'  .11

 בהתאם להוראת רופא.

 חוזרי המנהל הכללי

 החלטה על מתן אדרנלין, לרבות בית המטופל -1/2002חוזר מנהל כללי  .1
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 סיעוד בכירורגיה

 רציונאל:

הבנה מעמיקה של תהליכים פתופיזיולוגיים במערכות הגוף השונות, בתחומים הכירורגיים, 

 המהווים בסיס לתפקודה המקצועי של האחות המוסמכת

 מטרות:

ת סיעודיות למטופלים מבוגרים, הקניית בסיס ידע תיאורטי ומיומנויות לצורך ביצוע התערבויו

במצבים קליניים שכיחים בתחום הכירורגיה, על בסיס עקרונות מדעיים וסיעודיים, תקנות, 

  נהלים והנחיות מקצועיות.

ההוראה תתבסס על לימוד מצבים קליניים מיצגים במערכות גוף שונות, מההיבט הרפואי, 

 סיעודית במטופל.  סיעודי המלווה התערבות –הסיעודי וכן מהיבט פרה 

 נושאי הקורס:

 *פירוט מלא של תכנית הלימוד בנספח ב

 טיפול בחולה בתקופה סביב ניתוחית

 מערכת הלב וכלי דם

 ניתוחי לב .1

 כלי דםניתוחי  .2

 מערכת הנשימה

 חבלות חזה .1

 מערכת העיכול

 והפרעות שכיחות במערכת העיכול  תפקוד נורמטיבי .1

 מחלות ושט .2

 מחלות קיבה ותריסריון  .3

 לות מעי חריפות מח .4

 בקעים  .5

 גידולי מעי ורקטום  .6

 מחלות פי הטבעת .7

 מחלות כיס מרה  .8

 מחלות לבלב  .9

 שינויים מבניים בשד

  בדיקות אבחון .1

  גידולים שפירים .2
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  גידולים ממאירים .3

 בגידולים סוגי טיפולים .4

  Reconstructive Surgery –שחזור שד  .5

  אורתופדיה -מערכת השלד והשרירים 

 בדיקות אבחון .1

  יםשבר .2

 שברים  בגפה  עליונה .3

 שברים  בירך .4

 שברים באגן .5

 החלפת מפרקים .6

 מחלה/טראומה במפרקים .7

  זיהומים .8

  מחלות כף רגל .9

  מחלות נרכשות .10

 קטיעות .11

 עמוד  השדרהמחלות /פגיעות  .12

 נוירוכירורגיה –ת העצבים כמער

 לחץ תוך גולגולתי מוגבר .1

 חבלות ראש ועמוד שדרה .2

 גידולים .3

 מלפורמציות מוחיות .4

 לוסהידרוצפ .5

 גישות ניתוחיות .6

 כירורגיה פלסטית וכוויות

 ודרכי שיקום טיפול בחולה עם כוויות .1

  טיפול פלסטי בפצעים .2

 אורולוגיה –מערכת השתן 

 מבוא .1

 אומדן מערכת השתן .2

 בדיקות אבחון .3

 זיהומים בדרכי שתן  .4
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 מחלות הגורמות להפרעה במתן שתן .5

 ערמוניתמחלות בלוטת ה .6

 אשכים גידולי .7

 גידולים בכיס השתן .8

 גידולי כליה .9

 הפרעה בהתרוקנות השתן .10

 אין אונות .11

 חבלות בכליה ובשלפוחית השתן .12

 נייםימחלות ע

 מבוא .1

 בדיקת אבחון .2

  הפרעות בראיה .3

 (Corneal)-מחלות והפרעות בקרנית .4

 (  Retina)-מחלות והפרעות ברשתית .5

                (Lens)-עדשהמחלות והפרעות ב .6

 חבלות ומצבי חירום .7

 זיהומים ודלקות  .8

  ות מערכתיות והשפעתן על מערכת הראייהמחל .9

 מחלות אף אוזן גרון

 מבוא  .1

 אף .2

 אוזן .3

  בלוטות רוק .4

 גרון .5

 שעות 174סה"כ 

 שיטות הוראה:

הרצאות, לומדות, דיונים קליניים, פעילויות למידה, מעבדות, הדגמה ותרגול ,התנסות קלינית 

 .ולמידה עצמית

 ציון הקורס:

 קליני בכול מבחן עיוני 60 -ציון עובר 

 נוכחות והשתתפות בשיעורים חובה.
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  2016 חוזר עדכון - רפואי ממוסד שחרור בעת - הסיעודי הטיפול רצף הבטחת - 118/16 'מס חוזר

בשלפוחית השתן למטופל  של צנתר קבוע (הוצאה/הכנסה)החלטה על החלפה  - 122/17 חוזר מס' 

 בביתו

חריגות  כפעולות מעמדן שבוטל רואנטרולוגיהבגסט מומחה לרופא הסיוע פעולות 132/17 - 'מס חוזר
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 ריכוז הפעולות שנוספו מעת לעת לליבת העיסוק המקצועי - 143/18חוזר מס' 
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 סיעוד בגריאטריה
 

 רציונאל:

בעשורים האחרונים אנו צופים בעלייה ניכרת בשכיחות של מחלות ומוגבלויות הקשורות לגיל. 

זיות הקשורות להארכת תוחלת החיים היא העלייה המשמעותית בשכיחות אחת התופעות המרכ

המחלות הכרוניות והניווניות בזקנה. למחלות אלה יש את מירב ההשפעה על תפקוד החולים 

 ובעיקר מחלות ניווניות של מערכת העצבים ומחלות כרוניות של העצם והמפרקים.    

רפואיות , התרבותיות והחברתיות של  -ת , הביו הקורס עוסק בהכרת סוגיות היסוד הפסיכולוגיו

הזקנה. דגש מיוחד ניתן לסוגיות בריאות וחולי וכן שיטות הטיפול הניתנות לאוכלוסייה בגיל 

 של מערכת הבריאות. 1השלישי מתוך הבנה, שכבר היום, הם הלקוח מספר 

 מטרות:

 לרכוש ידע במגוון הנושאים בתחום חקר הזקנה:

ם ומהימנים לצורך הערכה של המצב התפקודי, פיזי, קוגניטיבי, להכיר כלים תקפי .1

 של אנשים מבוגרים. פסיכולוגי וחברתי

להכיר משאבים קהילתיים שיכולים לסייע לאנשים מבוגרים ובני משפחותיהם לשמור על  .2

אישיות, למקסם את התפקוד, לשמור על עצמאות ולחיות בסביבה הכי פחות  מטרות

 מגבילה.

אשר מאפשרות למנוע או להפחית את גורמי הסיכון המשותפים שתורמים  להכיר דרכים .3

 תפקודית, איכות לקויה של חיים ונכות עודפת בקרב אנשים מבוגרים. לירידה

 להכיר, ללמוד, לזהות ולנהל טיפול בתסמונות גריאטריות משותפות לאנשים מבוגרים. .4

 להכיר תיאוריות בזיקנה המשפיעות על היחס לזיקנה.  .5

 שאי הקורס:נו

נתונים דמוגרפיים זיקנה, הזדקנות וזקנים: למה זה קורה לנו ואיך כדאי להזדקן.  .1

 ואפידמיולוגים בארץ ובעולם.

 .התיאוריה הפונקציונאלית של מילר .2

+ שינויים פיזיולוגים של הזיקנה: הבנת השפעותיהם על הזקן והגישות הטיפוליות .3

 . תזונה

 ה טיפולית. תסמונת הקשיש השביר במחקר ופרקטיק .4

 אלצהיימר ודמנציה פתולוגיה והתכנית הלאומית להתמודדות עם המחלות. .5

 שלושת הד': דליריום, דיכאון ודמנציה. .6

 נפילות בגיל הזיקנה והתערבויות למניעתן.  .7

 אי שליטה על סוגרים ודרכי התמודדות. .8

9. Polypharmacy :השלכות סיעודיותו מחלות יאטרוגניות. 
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 ל האדם הזקן. הערכה תפקודית מקיפה ש .10

 ירידה בשמיעה בקרב קשישים.  .11

. חוק סיעוד והערכות של ביטוח סיעודי, מורכב, תשוש, תשוש נפשהגדרות תפקוד:  .12

 לאומי והשירותים לקשיש באשפוז ובקהילה. 

 התעללות והזנחה בקשישים.  .13

 טיפול סוף החיים, החולה הנוטה למות. .14

 הגישה הפליאטיבית ברצף המצבים והחיים. .15

 המדדים הלאומיים של משרד הבריאות לבתי החולים הגריאטריים. תוכנית  .16

 שעות 28סה"כ 

 שיטות הוראה:

 .התנסות קלינית ולמידה עצמית הרצאות,

 ציון הקורס:

 נוכחות בכל השיעורים

 ( במבחן במדעי הסיעוד60ציון עובר )
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 . ירושלים: משרד הבריאות.אחרות האלצהיימר ודמנציות
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 .ירושלים: אשל.(384-345 מ'ע) בישראל

ירושלים: . החיים סוף פליאטיבי ומצבי לאומית לטיפול לתכנית המלצות(. 2016משרד הבריאות. )

 משרד הבריאות.

 הלאומית למדדי איכות לאוכלוסייה הקשישה בישראל. ירושלים. (. תוכנית2018משרד הבריאות. )

 נהלי בתי החולים הגריאטריים. האגף לגריאטריה, משרד הבריאות. -2.1נוהל מס' 
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 ספרות מומלצת
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 (, נורדיה: ידע.15-28)עמ'  יהמדריך וושינגטון גריאטר

-48עמ' ) מדריך וושינגטון גריאטריה. (6פרק ) ריבוי תרופות ושימוש נכון בתרופות(. 2008. )וילאמס, מ

 נורדיה: ידע.(. 53

 מדריך וושינגטוןשצמן )תרגום(,  .הרשקוביץ וח .מוילן, א .תוך קב .(4פרק ) (. דליריום2008) .מולין, ק

 : ידע.נורדיה .(29-37)עמ' 

שצמן )תרגום(,  .הרשקוביץ וח .מוילן, א .תוך קב .(5פרק ) (. דיכאון בקרב קשישים2008) .מולין, ק

 נורדיה: ידע. .(38-46)עמ'  מדריך וושינגטון

 מדריך וושינגטוןשצמן )תרגום(,  .הרשקוביץ וח .מוילן, א .תוך קב .(7פרק ) ת(. נפילו2008) .מולין, ק
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 מתוךאוחזר  שימוש מושכל בתרופות בגיל המבוגר.. (2017)משרד הבריאות. 

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Rational_use_of_drugs_By_Elders.pdf 
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overview of working with older adults (pp. 181-212). Jerusalem: Eshel. [In Hebrew] 
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 סיעוד במיילדות ובגניקולוגיה

 רציונאל:

שורות באופן מחלות הקבבעיות ובבריאות, עוסק הנרחב ייחודי תחום  ינובריאות האישה ה

של מערכת הרבייה  .  התחום כולל היבטים בריאותייםספציפי לנשים מגיל הפריון ועד הזקנה

פתולוגיות ומחלות ממאירות של אברי פיזיולוגיים, שינויים   תכנון המשפחה,, לידה הריון, פריון

 .הנשיים ההרביי

 מטרות:

וישלב בידע את העקרונות ירכוש שליטה במושגים בסיסיים של סיעוד האישה,  הסטודנט .1

 המבוססים בחוק, קוד אתי והאתיקה המקצועית ובטיחות המטופלת.   

יכיר עקרונות ושיטות של טיפול סיעודי אצל האישה ומשפחתה על רצף החיים  הסטודנט .2

 הדגש על שינויים פיזיולוגיים ופתולוגיים שכיחים. תוך

תרבותיים -פסיכולוגיים והסוציופיזיולוגיים, ה- יבין שינויים נורמטיבייםהסטודנט  .3

ויבצע  יזהה סטיות מנורמה ושינויים פתולוגיים בתקופת ההיריון, הלידה, ומשכב הלידהו

 .אומדנים רלוונטיים

הסטודנט ידע על תהליכים שפירים וממאירים באברי הרבייה, דרכי אבחון וטיפול על  .4

 יל המעבר והזקנה.פתולוגים בגנורמטיביים ומצבים ידע לזהות ו ,רצף רמות המנע

בעיות הקשורות לאברי הרבייה )כגון: דימומים, זיהומים(, בעיות פריון  יכירהסטודנט  .5

 .השלכותיהן מהיבט הביו פסיכו סוציאליו שונות, דרכי אבחון וטיפול

בהתאם לאבחנות, עקרונות הטיפול הסיעודי ומשפחתה  האישההסטודנט ידריך את  .6

 ורמות המנע.

 נושאי הקורס:

 וט מלא של תוכנית הלימוד בנספח ג*פיר

 אפידמיולוגיה בבריאות האישה .1

 השרשת הביצית המופרית, התפתחות השליה ותפקודההציר ההורמונלי,  .2

 שינויים פיזיולוגיים בהריון .3

 מעקב הריון .4

 סיבוכים במהלך ההיריון .5

 הלידה .6

 משכב הלידה .7

 שעות ראשונות לחיים 72 –הילוד לאחר לידה  .8

 ראשית ההורות .9



  

70 

 

 הנקה .10

 נון משפחהתכ .11

 פתולוגיה של מערכת הרבייה .12

 אלימות במשפחה .13

 הפרעות בפריון .14

 אובדן .15

 -STDמחלות המועברות בדרכי המין  .16

 גיל המעבר .17

 שעות 98סה"כ 

 שיטות הוראה:

 .למידה ם, צפייה בסרטים, ניתוח אירועים, סימולציות,דיוני, הרצאות

 ציון הקורס:

 נוכחות בכל השיעורים. 

 לפחות 60סכם בציון עמידה  בהצלחה במבחן מ

 

 פרות חובהס

Davidson, M., London, M. L., & Ladewig, P. A. (2015). Olds' maternal-newborn nursing 

& women's health across the lifespan (10th ed.). London, UK: Pearson Prentice 

Hall. 

 חוקים המסדירים את העיסוק בסיעוד

 1929המיילדות,  פקודת

 2001 –(, תשס"ב 7ק מניעת אלימות במשפחה )תיקון מס' חו

 הפסקות הריון יזומות  –  312-318סעיף , 1997 – חוק העונשין, התשל"ז

 

 חוזרי מנהל הסיעוד

החדרת ספקולום ריכוז הפעולות שנוספו מעת לעת לליבת העיסוק המקצועי ) - 143/18חוזר מס' 

ללא הוראת רופא, החלטה על מתן  ANTI D , חיסון מתןלנרתיק ללקיחת תרביות ומשטחים

מי שפיר כפעולת ודים, שאיבת מי שפיר במהלך דיקור וטיפול מונע לזיהומי עיניים ביל Kויטמין 

 סיוע לרופא, פעולה חריגה :הוצאת קטטר אפידוראלי(

 מיילדת וחתימת אחות חתימת - 56/03חוזר מס' 

דר מוסמך לילוד לצורך סיוע בלידת חירום בהיע הבטחת כשירות של אחות מוסמכת - 95/13חוזר מס' 

 )מיילדת או רופא(
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 חוזרי המנהל הכללי

 ת(הבריאו בתחום מקצוע אנשי יידוע) במשפחה אלימות למניעת תקנות - 01/2003 כללי מנהל חוזר

במסגרות  נפגעות אלימות במשפחה ע"י מטפליםנוהל איתור וטיפול בנשים  - 23/2003חוזר מנהל כללי 

 באשפוז ובקהילה - יאותהבר

 נוהל טיפול בנפגעי תקיפה מינית  - 24/2003חוזר מנהל כללי 

קופות  קביעת תחומי אחריותן של-סיכון-ברמעקב קדם לידתי אחר הריון   -15/2011 חוזר מנהל כללי 

 החולים

 

 חוזרי מנהל הרפואה

 ם.נוהל  זיהוי ושיוך ילודי - 4/2011 מנהל הרפואהחוזר 

 לנשאית עובר עם תסמונת דאון. בדיקות סקר לגילוי נשים בסיכון  - 6/2013 רפואה מנהל החוזר 

 סאונד( בהריון-בדיקת על שמע )אולטרא - 4/2013חוזר מנהל הרפואה 

 

 אחר

" לנשים Dתדריך למתן חיסון "אנטי , שירותי בריאות הציבורתדריך של (. 2001משרד הבריאות. )

 .שרד הבריאותמירושלים:  .שלילי RHבהריון עם 

  יכון לדיכאון בהיריון ולאחר לידהנוהל לאיתור נשים בס - 3/2014 שירותי בריאות הציבור חוזר

 בתחנות טיפת חלב נוהל לטיפול באישה הרה - 24/2014שירותי בריאות הציבור  חוזר

טיפול בחומצה פולית להפחתת הסיכון למומים מולדים  - 1/2018חוזר שירותי בריאות הציבור 

 בתעלה העצבית

 סיקור שמיעה ליילודים - 5/2018חוזר חטיבת הרפואה 
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 סיעוד הילד והמתבגר
 רציונאל:

הקורס יעסוק בסיעוד הילד, המתבגר ומשפחתו במצבי בריאות וחולי. בקורס ילמדו מחלות 

 שכיחות , דרכי טיפול והתייחסות בהתאם לקבוצות הגיל השונות. 

 מטרות:

מיומנויות בטיפול כוללני בילדים ונוער בהתאם לשלבי הגדילה והתפתחות, להקנות ידע ו .1

 במצבי בריאות וחולי.

לפתח גישה טיפולית לילד, למתבגר ולמשפחתו, תוך התייחסות לאספקטים  .2

 ביופסיכוסוציאלים ורב תרבותיים.

 נושאי הקורס:

 מבוא לסיעוד הילד 

 הילד הבריא .1

 תקשורת .2

 הילד החולה .3

 כאב בילדים .4

 ות בית בילדיםתאונ .5

 חום בילדים  .6

 הילוד והפג

  הילוד הבריא .1

 הילוד בסיכון .2

 פגות .3

 מחלות של הפג .4

 מחלות זיהומיות וחיסונים

 ת חיידקיותמחלו .1

 מחלות ויראליות .2

 תדריך חיסונים .3

 סיעוד הילד הסובל מהפרעה במערכות הגוף 

 מערכת עיכול  .1

 מערכת נשימה  .2

 מערכת קרדיווסקולרית .3

 מערכת עצבים .4
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 מערכת השתן .5

 מערכת אנדוקרינית .6

 מצבים כירורגיים בילדים .7

 מחלות גידוליות .8

 מחלות מערכת הדם .9

 אחר

שחרור ילדים שקיבלו סדציה )השראת שינה( במכון שמיעה  105/14חוזר מנהל הסיעוד  .1

 BERAודיבור ע"י אחות מוסמכת לאחר בדיקת 

 חהאיתור זיהוי וטיפול בקטינים נפגעי התעללות והזנ 25/2003חוזר מנהל כללי  .2

 התוכנית הלאומית למניעת השמנה וסוכרת בקרב ילדים .3

 שעות 98סה"כ 

 שיטות הוראה:

 למידה עצמית של נושאים נבחרים, דיונים, הרצאות פרונטאליות

 ציון הקורס:

 נוכחות חובה בלימודים העיוניים 

 לפחות( בבחינה העיונית . 60סיום הקורס מותנה בציון עובר )

 

 ספרות חובה

 .משרד הבריאותירושלים:  .2016עדכון יוני , תדריך חיסונים עדכני (.2016ות. )משרד הבריא

 .: משרד הבריאותירושליםבסוכרת.  וטיפול לאומית למניעה תכנית(. 2016משרד הבריאות. )

. ההכרה בתופעה, התפתחות החקיקה ופיתוח דרכי טיפול והגנה –התעללות בילדים (. 2009פבר, מ. )

 וב.ירושלים: מכון חר

Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2015). Wong's  nursing  care of  infants & children 

(10th ed.). St. Louis:  Mosby Elsevier. 

 חוזרים

 החלטה על מתן חיסונים שגרתיים 6/2002 -חוזר מנכ"ל 

 ילודיםוטיפול מונע לזיהומי עיניים ל  Kהחלטה על מתן ויטמין - 7/2003חוזר מנכ"ל 

שחרור ילדים שקיבלו סדציה )השראת שינה( במכון שמיעה ודיבור ע"י  - 105/2014חוזר מנהל הסיעוד 

 BERAאחות מוסמכת לאחר בדיקת 

 

 ספרות מומלצת

 .. ת"א: דיונוןרפואת ילדים(. 2018ושוחט, מ. ) ,אשכנזי, א.
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 סיעוד בקהילה
 

 רציונאל:

הקהילה ולהכרת  והקהילה יקנה כלים להכרת  הקורס יעסוק בהכרת מושגים בבריאות הציבור

 .השירותים הקיימים בה בזיקה לבריאות

 מטרות הקורס

 .להכיר את מאפייני הקהילה והשפעתם על בריאות .1

 .להכיר את שירותי הבריאות והסיעוד בקהילה .2

 .יגדיר את המושג קהילה .3

 .יתאר מאפיינים של קהילה ותפקידיה .4

 .רבותיים המשפיעים על בריאות הקהילהחברתיים ות ,יתאר גורמים פיזיים .5

 .יתאר את התפתחות הסיעוד בקהילה .6

 .יתאר את תפקידי האחות בקהילה .7

 .יאמוד מאפייני קהילה נבחרת ויזהה בעיות בריאות .8

 .יתאר חוק גמלת סיעוד .9

 .יתאר מבנה שירותי הבריאות בישראל .10

 .יתאר מאפייני חוק בריאות ממלכתי .11

 נושאי הקורס:

 הציבורמדיניות בריאות  .1

 .תפקידים ,הגדרות מאפיינים –קהילה  .2

 .אומדן קהילה ,גורמים משפיעים –בריאות הקהילה  .3

 .בריאות הסביבה .4

 תפקידי האחות בקהילה .5

 תוכנית המדדים הלאומיים של משרד הבריאות לקהילה .6

 התוכנית הלאומית למדדי איכות בטיפול חלב בישראל .7

 היכרות עם המשאבים הקיימים בקהילה .8

 האחות התערבות המחייבים בריאות מצבי של םמוקד איתור .9

 תרבות ובריאות פליאטיבי וטיפול כרונית בתחלואה הטיפול ותיאום ניהול .10

 .העיקרי ולמטפל למטופל והדרכה ייעוץ מתן .11

 בקהילה הנפש ובריאות האישה, הילד בתחום הטיפול לניהול הקשורים היבטים

 שעות 42סה"כ 
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 שיטות הוראה:

 למידה עצמית של נושאים נבחרים, דיונים ,הרצאות פרונטאליות

 ציון הקורס:

 נוכחות חובה בלימודים העיוניים 

 לפחות( בבחינה העיונית . 60סיום הקורס מותנה בציון עובר )

 
 ספרות חובה

 
ירושלים: . התוכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל(. 2016משרד הבריאות. )

 שלים. האוניברסיטה העברית בירו

. ירושלים: משרד חלב ישראל בטיפותהתוכנית הלאומית למדדי איכות ב (.2018משרד הבריאות. )

 הבריאות.

 

 מומלצתספרות 

 .מאגנסירושלים:  .למבנה חברתי ובריאות בישרא :העיקר הבריאות  .(2000. )ע ,אנסוןו, י., שובל
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 סיעוד בבריאות הנפש ובפסיכיאטריה
 

 רציונאל:

ה הינו תחום ברפואה העוסק באבחון וטיפול במחלות והפרעות נפשיות. תחום בריאות פסיכיאטרי

הנפש מצוי בשנים האחרונות במגמת רפורמה שמטרתה שילוב שירותי בריאות הנפש במכלול 

שירותי הבריאות הכלליים. ישנה עלייה משמעותית בשיעור הפונים לעזרה על רקע מצוקות חיים, 

מספר האנשים הסובלים מנכות פסיכיאטרית החיים בקהילה. מטרת בעיות נפשיות וגידול ב

הקורס להקנות לסטודנטים ידע עיוני וקליני בתחום סיעוד חולה הנפש לצורך ביצוע התערבויות 

 במטופלים הסובלים ממחלות והפרעות נפשיות.

 מטרות הקורס

ועקרונות מתחומי  לרכוש שליטה במושגים בסיסים של סיעוד חולה הנפש, תוך יישום מושגים

 הסיעוד, חוק והפסיכיאטריה.

לאמוד מצב של מטופלים, המציגים תסמינים של מצבי חולי נפשי, באמצעות כלי אומדן סטאטוס 

מנטאלי ואומדן לתפקוד עצמי, תוך פיתוח מיומנויות טיפוליות בינאישיות וביצוע התערבות 

 סיעודית למטופלים המתמודדים עם הפרעה נפשית.

יסודות הסיעוד, מבוא לפסיכולוגיה, פסיכולוגיה התפתחותית, תקשורת, וסיעוד קדם : דרישות 

 המבוגר ) כולל ההתנסויות המחייבות (.

 נושאי הקורס:

 ד*פירוט מלא של תוכנית הלימוד בנספח 

 סיווג מחלות נפש מבוא לפסיכיאטריה.

 סקירה היסטורית,  .1

 סקירת רפורמת בריאות הנפש בארץ. .2

  תהצגת העקרונו .3

 .היבטים משותפים ושונים .4

 ICD, DSM-5  אבחנות סיעודיות בפסיכיאטריה. לפי   .5

 מושגים ואומדן סטטוס מנטלי.

 מושגי יסוד,  .1

 אומדן סטטוס מנטלי ובדיקה פסיכיאטרית .2

 ספקטרום סכיזופרניה ומחלות פסיכוטיות אחרות

 אפידמיולוגיה,  .1

 מהלך ושלבי מחלה,  .2

 אטיולוגיה, אבחון, פרוגנוזה,  .3
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 רת גישות טיפוליות והתערבות סיעודיתסקי .4

 קוטבית והפרעות קשורות אחרות-דו הפרעה

 אפידמיולוגיה .1

 סוגי הפרעות .2

 אטיולוגיה, תמונה קלינית, מהלך הפרעה, אבחון, פרוגנוזה .3

 גישות טיפוליות והתערבות סיעודית .4

 הפרעות דיכאוניות

 אפידמיולוגיה    .1

 סוגי הפרעות .2

 הפרעה, אבחון, פרוגנוזה אטיולוגיה, תמונה קלינית, מהלך .3

 גישות טיפוליות והתערבות סיעודית .4

 הפרעות אישיות

 אפידמיולוגיה .1

 אטיולוגיה .2

 קלסטרים והפרעות ספציפיות .3

 ביטויים קליניים עקריים .4

 מהלך הפרעות .5

 עקרונות אבחון .6

 פרוגנוזה .7

 גישות טיפוליות .8

 בעיות סיעודיות והתערבות סיעודית .9

 הפרעות חרדה

 אפידמיולוגיה .1

 חרדהעות סוגי הפר .2

 אטיולוגיה .3

 תמונה קלינית .4

 מהלך .5

 אבחון .6

 גישות טיפוליות .7

 פרוגנוזה .8

 בעיות סיעודיות והתערבות סיעודית .9
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 הפרעה טורדנית כפייתית והפרעות קשורות אחרות.

 אפידמיולוגיה .1

 אטיולוגיה .2

 תמונה קלינית .3

 מהלך .4

 אבחון .5

 גישות טיפוליות .6

 פרוגנוזה .7

 התערבות סיעודיתבעיות סיעודיות  ו .8

 פרעות אחרות הקשורות לדחק )סטרס(.טראומה וה

 אפידמיולוגיה  .1

 אטיולוגיה .2

 תמונה קלינית .3

 מהלך .4

 אבחון .5

 גישות טיפוליות .6

 פרוגנוזה .7

 בעיות סיעודיות והתערבות סיעודית .8

 אובדנות

 אפידמיולוגיה .1

 אטיולוגיה .2

 גורמי סיכון .3

 אומדן .4

 טיפול .5

 מניעה .6

 התערבות סיעודית .7

 בפסיכיאטריה  אלימות

 אפידמיולוגיה .1

 אטיולוגיה .2

 גורמי סיכון .3

 אומדן .4
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 טיפול מניעה .5

 התערבות סיעודית .6

 סמים ואלכוהול ,התמכרויות

 מושגי יסוד .1

 אטיולוגיה .2

 אפידמיולוגיה .3

 קריטריונים לאבחון התמכרויות .4

 קבוצות חומרים ממכרים .5

 תמונה קלינית של שימוש .6

 וגמילה הרעלה .7

 התערבות סיעודיתו גישות טיפוליות .8

 .טיפול בנזעי חשמל טיפולים ביולוגים.

 ות ביולוגיות בתחום בריאות הנפשתיאורי .1

ם, תופעות טווח מינוני התוויות טיפוליות, התוויות נגד, קבוצות תרופות, מנגנוני פעולה, .2

 לוואי,קשר בין תרופתי

 מתן הדרכה סיעודית לחולה .3

 תרופתי שדורשות התערבות מיידית תופעות לוואי של טיפול .4

 רבותסימנים וסימפטומים של הרעלת תרופות והתע .5

 טיפול בנזעי חשמל .6

 היבט חוקי בבריאות הנפש

 החוק לטיפול בחולה הנפש .1

 תקנות .2

 הליך אשפוז מרצון .3

 אשפוז כפוי .4

 יאטרית כפויה )דחופה ולא דחופה(בדיקה פסיכ .5

 יהשימוש באמצעי כפי .6

 וועדה פסיכיאטרית .7

 זכויות מטופלים .8

 סיכיאטריים(מדדים לאומיים )מניעת אובדנות ותכנית מדדים לאומיים לבתי חולים פ .9

 .שיקום חולה הנפש

 סל שיקום .1
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 תפקיד אחות פסיכיאטרית בקהילה .2

 התערבות סיעודית .3

 הפרעות אכילה

 אפידמיולוגיה .1

 אטיולוגיה .2

 סוגי הפרעות .3

 תמונה קלינית .4

 מהלך .5

 עקרונות אבחון .6

 גישות טיפוליות .7

 פרוגנוזה .8

 התערבות סיעודית .9

 הפרעות נוירוקוגניטיביות

 אפידמיולוגיה .1

 אטיולוגיה .2

 סוגים .3

 תמונה קלינית .4

 מהלך .5

 עקרונות אבחון .6

 גישות טיפוליות .7

 פרוגנוזה .8

 התערבות סיעודית .9

 הפרעות דיסוציאטיביות, הפרעות סומטופורמיות

 דמיולוגיהאפי .1

 אטיולוגיה .2

 תמונה קלינית .3

 מהלך .4

 גישות טיפוליות ופרוגנוזה .5

 התערבות סיעודית .6

 שעות 70סה"כ 

 שיטות הוראה:
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 בסרטים, ניתוח אירועיםהרצאות פרונטאליות, דיונים, צפייה 

 ציון הקורס:

 לפחות 60בחינת גמר בסיעוד חולה הנפש )כולל תרופות פסיכיאטריות( בציון 

 
 ספרות חובה

 : משרד הבריאות.ירושליםהתוכנית הלאומית למניעת אובדנות והתאבדות.  (. 2012משרד הבריאות. )

 : משרד הבריאות.ירושלים .לגוף נפש בין הנפש משלבים בבריאות הרפורמה(. 2015משרד הבריאות. )

לבתי החולים  תכנית המדדים הלאומיים של משרד הבריאות(. 2016משרד הבריאות. )

 : משרד הבריאות.ירושליםהפסיכיאטריים. 

 .: דיונוןת''א)מהדורה חמישית(. סיעוד חולה הנפש( .  1999שצמן ח., כץ, ג. ואורן, ח. )

American Psychiatric Association (2013). DSM-V – Diagnostic and statistical manual of 

mental disorders (5
th 

ed). Washington, DC: American Psychiatric Association. 

Comerford, K. (Ed.) (2018). Nursing drug handbook. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer. 

Townsend, M. (2015). Psychiatric  mental health nursing (8
th

 ed.). Philadelphia: Davis 

Company. 

 חוקים המסדירים את זכויות הפרט

  .1991 – חוק לטיפול בחולי נפש, התשנ"א

  .1992 –תקנות טיפול בחולי נפש, התשנ"ב 

 .2000 – חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס

 

 חוזרי המנהל הכללי

 ובידוד מטופלים באשפוז פסיכיאטרי נוהל הגבלה 10/2018חוזר מנהל כללי 

 

 נהלי אשפוז בתי חולים פסיכיאטריים

-(: יחידות המספקות טיפולים מיוחדים )טיפול בנזעי חשמל2016) 51.005מס'  נוהל משרד הבריאות

ECT)  
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 סיעוד במצבים דחופים ובטראומטולוגיה

 רציונאל:

 פותחו כך נכות, ולצורך ומניעת חיים לתהצ הוא וטראומה חירום בנפגעי טיפול של העיקרי היעד

 נפגעי בשיעור עליה בעקבות שונים. קליניים במצבים בנפגעים לטיפול תורות ופרוטוקולים

 ומיומנויות לידע ובקהילה באשפוז האחיות נדרשות טרור, ובנפגעי עבודה ובית, דרכים, תאונות

 וטראומה חרום במצבי ראשוני טיפול בהגשת ידע בהקניית הקורס יעסוק אלה. במצבים לטיפול

 .החולים בבית ובלתי קונבנציונאלית קונבנציונאלית פגיעה עקב

 :מטרות הקורס

 : הסטודנט את להכשיר

 בשלב מערכתית רב פגיעה עם טראומה בפצוע וטיפול חיים להצלת ראשוני טיפול למתן 

 .ח"ביה

 נפגעים )אר"ן(. רב באירוע ומשפחותיהם בנפגעים טיפוללהכיר את עקרונות ה 

 .חירום במצבי הבריאותי המערך את להכיר 

 נושאי הקורס:

 ATLS -מבוא וגישה לפצוע טראומה עפ"י תורת ה

 עקרונות התורה .1

 מנגנוני פגיעה .2

 "שעת הזהב" .3

 גלי תמותה .4

 הגישה לנפגע טראומה במלר"ד .5

 סבב ראשוני, החייאה בטראומה .6

 סבב שניוני .7

 עבודת צוות טראומה .8

Airway 

 יהוי וטיפול בבעיות בנתיב אווירזאומדן,  .1

 שימור נתיב אוויר .2

Breathing 

 אומדן נשימה ובית חזה .1

 חודרות וכהות:זיהוי וטיפול בפגיעות חזה  .2

o :מסכנות חיים מיידית Tention pneumothorax ,Massive Hemothorax ,
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Open pneumothorax ,Flail chest ,Cardiac tamponade 

o :מסכנות חיים  Pulmonary contusion,Cardiac contusion ,Aortic rupture 

 קרע בוושט ובדרכי נשימה גדולים .3

Circulation 

 זיהוי וטיפול במצבי הלם: המורגי, נוירולוגי, קרדיוגני וספינלי .1

 חבלות בטן כהות וחדות .2

 פגיעות במערכת השתן .3

 פגיעות אגן ושלד .4

Disability 

 שתי ומוטוריאומדן נוירולוגי: מצב הכרה, אישונים, אומדן תחו .1

, בצקת מוחית, שברים ICPזיהוי וטיפול במצבים מסכני חיים בפגיעות ראש: עליה ב  .2

 בגולגולת, שבר בבסיס הגולגולת, זעזוע מח ודימומים תוך גולגלתיים.

 ע"ש צווארי.בדגש על זיהוי וטיפול בפגיעות עמוד שדרה  .3

 כוויות

 ת, חשמל, אש, נוזלזיהוי וטיפול בילדים ובמבוגרים בסוגי כוויות: כימיו .1

 טראומה באוכלוסיות מיוחדות

 קשישים, ילדים, נשים הרות דגשים מיוחדים בטיפול ב: .1

 פגיעות מעיכה והדף

 תסמונת המדור .1

 חומרי לחימה

 זיהוי וטיפול בנפגעי לחימה כימית )חל"כ(: גז, עצבים וחרדל .1

לימוד  -שחורות זיהוי וטיפול בנפגעי לחימה ביולוגית )חל"ב(: אנתרקס, דבר ואבעבועות .2

 עצמי

 לימוד עצמי -זיהוי וטיפול בנפגעי קרינה .3

 היערכות בי"ח בזמן אר"ן ואט"ה

 Triage -קדימויות ברפואה דחופה .1

 אר"ן, אט"ה -מפגע המוני .2

עקרונות היערכות ביה"ח במצבי חירום: מיון ראשוני, סיווג נפגעים, מיון משני, ויסות  .3

 נפגעים.

 חירום.נוהל הזרקה ישירה לוריד במצבי  .4

 ונסיון אובדני טביעה פגיעות קור/ חום, תגובה אנפילקטית, הרעלות, הכשות,
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, חומרים קורוזיביים )חומצה/ בסיס(, בוטוליזם -מזון, תגובה אנפילקטית הרעלות: .1

 , טיפול בתא לחץCO ,CNהרעלת גזים ושאיפות עשן: 

 הרעלת תרופות: אקמול, אופיאטים, בנזודיאזפינים, ברביטורטים .2

 Delirium tremensוש לרעה בתרופות, סמים ואלכוהול, הרעלת אלכוהול חריפה: שימ .3

נחש,  -זוחלים, דבורה, דבור -חרקים, נשיכת אדם, כלב, חתול נשיכות, עקיצות והכשות: .4

 , קרציהעקרב, עכביש

 מכת חום, מכת קור, היפותרמיה .5

 טביעה/ כמעט טביעה, מחלת דקומפרסיה .6

 נסיון אובדני .7

 יעוד הקשורות בעבודת האחות במלר"דעדכון פעולות ס

 ל לצילומי חזה ושלד כפעולת סיעודהפניית מטופ .1

 החלטה על מתן חמצן והספקתו למטופל מבוגר באשפוז באמצעות מערכות זרימה נמוכה.  .2

 שעות 28סה"כ  

 שיטות הוראה:

 למידה עצמית של נושאים נבחרים, דיונים, הרצאות פרונטאליות

 ציון הקורס:

 ובה בלימודים העיוניים נוכחות ח

 לפחות( בבחינה העיונית . 60סיום הקורס מותנה בציון עובר )

 
 חובה ספרות 

Davidson, M., London, M. L., & Ladewig, P. A. (2015). Olds' maternal-newborn nursing 

& women's health across the lifespan (10th ed.). London, UK: Pearson Prentice 

Hall. 

Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2018). Brunner & Suddarth's textbook of medical-  

surgical nursing (14th ed.). Philadelphia, PA: Lippincott, Williams & Wilkins. 

Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2015). Wong's  nursing  care of  infants & children 

(10th ed.). St. Louis:  Mosby Elsevier. 

Kleinman, M. E., Brennan, E. E., Goldberger, Z. D., Swor, R. A., Bobrow, B. J., 

Gazmuri, R. J., & Travers, A. H. (2015). Part 5: Adult basic life support and 

cardiopulmonary resuscitation quality. Circulation, 132, S414-S435. 

Singletary, E. M., Charlton, N. P., Epstein, J. L., Ferguson, J. D., Jensen, J. L., 

MacPherson, A. I., . . . Zideman, D. A. (2015). Part 15: First aid: 2015 American 
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Heart Association and American Red Cross guidelines update for first 

aid. Circulation, 132(18_suppl_2), S574-S589.  

 חוזרי מנהל הסיעוד

 כימי, חומרי לחימה כימיים -: הזרקה ישירה של תרופות לווריד באירוע ביולוגי43/01חוזר מס' 

  -: ריכוז הפעולות שנוספו מעת לעת לליבת העיסוק המקצועי143/18חוזר מס' 

  ומה, מרפאות ה, יחידות טראחזה ושלד במחלקות לרפואה דחופהפניית מטופל לצילומי

: הגנת המטופל מקרינה מייננת 27/1011)סימוכין: חוזר מנכ"ל  לרפואה דחופה בקהילה

 .(4.1.3סעיף  -בחשיפה רפואית

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

 

 

 ספרות מומלצת

American College of Surgeons. (2012). ATLS – Advanced trauma life support: Student 

course manual (9th ed.). Chicago, IL: American College of Surgeons.  
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 רה ראשונה וסיעוד במצבי חירוםעז
  רציונאל:

 .לסטודנטים ראשונה עזרה בהגשת ומיומנויות ידע הקניית

 :מטרות הקורס

 הכרת .בשלב הטרום בית חולים השונים החירום במצבי ולטפל לזהות וכלים כיצד ידע הקניית

 .הראשונה העזרה בערכות הקיים הרלוונטי הרפואי הציוד

 נושאי הקורס:

שלבי ביצוע החייאה במבוגר, ילד  ,החייאההבנת מצבים הדורשים  החייאה בסיסית: .1

 .דפברילציה במכשיר חצי אוטומטי, (ותינוק )תרגול מעשי

סכמת טיפול בפגוע  ,רונות טיפול בנפגע טראומה בשטחעק :קינמאטיקה בטראומה .2

 PHTLS -טראומה על פי עקרונות ה

 .)תרגיל מעשי( כוויות, פגיעות בשלד, פצעים :שטפי דם, הלם היפוולמי .3

 .הסרת קסדה (,חילוץ מרכב )שימוש בלוח גב, פילדלפיה .4

 גלתרחיש מתגל, PHTLSסכמת הטיפול בנפגע רב מערכתי על פי תורת ה : תרגול .5

 ATLSסכמת הטיפול בנפגע רב מערכתי על פי תורת ה  .6

 שעות 28סה"כ 

 שיטות הוראה:

 , תרגולדיונים, הרצאות פרונטאליותניתן על ידי צוות מד"א: 

 נוכחות חובה בכל ימי הקורס

 ציון הקורס:

 80 -לצורך קבלת תעודת עזרה ראשונה והחייאה מבחן של מד"אציון עובר ב

 60 -ציון עובר קורס

 קורס  הוא דרישת קדם להתנסות הקליניתה

 

 
  חובהספרות 

Singletary, E. M., Charlton, N. P., Epstein, J. L., Ferguson, J. D., Jensen, J. L., 

MacPherson, A. I., . . . Zideman, D. A. (2015). Part 15: First aid: 2015 American 

Heart Association and American Red Cross guidelines update for first 

aid. Circulation, 132(18_suppl_2), S574-S589.  
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 חוזרי מנהל הסיעוד

 דפיברילציה באמצעות מכשיר חצי אוטומטי. -43/01חוזר מס' 

 .(CPRרענון ידע בנושא החייאה ) -60/05חוזר מס' 

 

 ספרות מומלצת

מגן דוד אדום  (.השניי)מהדורה  לחובשרפואת חירום  (.2012אברמוביץ, א., יפה, א., וקודינסקי, נ. )

 בישראל.
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 שילוב פעולות הסיעוד במסגרת תוכנית הלימודים
 

 הרצאה/לומדה מסגרת לימודית שם הפעולה
 ורידי דם לקיחת .1

 כולל )לא שגרה לבדיקות
 ,דם לסוג

 בבית לבה( ,לרבותהצ

 המטופל

 2סיעוד 

 )עקרונות הסיעוד הקליני(

 הרצאה + לומדה

 לימודים קליניים הוצאת אבני צואה .2

 )סיעוד כירורגי(

 הרצאה + לומדה

דפיברילציה באמצעות  .3

 טימכשיר חצי אוטומ

 לימודים קליניים

 ומצבים דחופים( )סיעוד פנימי

 הרצאה

הוצאת צנתר מוריד  .4

 מרכזי

 3סיעוד 

 )ניהול טיפול(

 הרצאה

הזרקה ישירה של תרופות  .5

 -לווריד באירוע ביולוגי

כימי, חומרי לחימה 

 יםכימי

 לימודים קליניים

 )סיעוד במצבים דחופים(

 הרצאה

החדרת זונדה לחולה  .6

מחוסר הכרה ללא טובוס 

או טרכאוסטומי לשם 

 ניקוז או הזנה

 2סיעוד 

 )עקרונות הסיעוד הקליני(

 הרצאה

החדרת ספקולום לנרתיק  .7

ללקיחת תרביות 

 ומשטחים

 לימודים קליניים

 )סיעוד במיילדות וגניקולוגיה(

 הרצאה

 לימודים קליניים הקזת דם טיפולית מחולה .8

 )סיעוד פנימי(

 הרצאה

 2סיעוד  ם מחולה בריאהקזת ד .9

 )עקרונות הסיעוד הקליני(

 הרצאה + לומדה

התחלת עירוי ורידי  .10

 פריפרי והזלפת נוזלים

 2סיעוד 

 )עקרונות הסיעוד הקליני(

 הרצאה + לומדה

ה חיבור וניתוק חול 11

ממנשם לצורך שאיבת 

 הפרשות

 לימודים קליניים

 )סיעוד פנימי(

 הרצאה

12. 

 

 לומדה 2סיעוד מתן דם בידי שתי אחיות 



  

89 

 

 )עקרונות הסיעוד הקליני( מוסמכות

 ללא anti Dמתן חיסון  .13

 הוראת רופא

 לימודים קליניים

 )סיעוד במיילדות וגניקולוגיה(

 הרצאה

החלטה על מתן תרופות  .14

OTC   על פי רשימה

 שהגדיר המנהל הרפואי

 3סיעוד 

 )ניהול טיפול(

 הרצאה

שאיבת דם מצנתר בווריד  .15
ומערכות חלופיות מרכזי 
 לווריד

 3סיעוד 

 )ניהול טיפול(

 הרצאה

שטיפת צנתר בווריד  .16

מרכזי ומערכות חלופיות 

 heparinעם 

 3סיעוד 

 )ניהול טיפול(

 הרצאה

שטיפת וריד פריפרי עם  .17

%Heparin/Nacl 0.9 

 2סיעוד 

 )עקרונות הסיעוד הקליני(

 הרצאה 

הזרקת תרופות לחלל  .18

אפידורלי על פי רשימת 

תרופות. הזרקה ראשונה 

 תבוצע ע"י רופא.

 2סיעוד 

 )עקרונות הסיעוד הקליני(

 הרצאה

על מתן אדרנלין,  החלטה .19

 לרבות בבית המטופל.

 לימודים קליניים

 )סיעוד במצבים דחופים(

 הרצאה

החלטה על מתן חיסונים  .20

 שיגרתיים

 לימודים קליניים

 )סיעוד הילד והמתבגר(

 הרצאה + לומדה

  Kטה על מתן ויטמין החל .21

וטיפול מונע לזיהומי 

 עיניים לילודים

 לימודים קליניים

 )סיעוד הילד והמתבגר(

 הרצאה + לומדה

החלטה על החלפה או  .22

החזרה של צינורית 

גסטרוסטום שניזוקה או 

 נשלפה וביצוע הפעולה

 2סיעוד 

 הקליני()עקרונות הסיעוד 

 הרצאה

החלטה בדבר הגבלה  .23

פיסית או התרת הגבלה 

 לצורך מתן טיפול רפואי.

 1סיעוד 

 ()רווחה, בריאות וחולי

 הרצאה

מתן הדרכה ואישור כתוב  .24

למלווה אישי לביצוע 

 3סיעוד 

 (הדרכה ותמיכה)

 הרצאה
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י פעולות שהותרו לו ע"

 מנכ"ל משרד הבריאות

החזרת קנולה לטרכיאה  .25

כפעולה מצילת חיים, 

למטופל עם פיום קנה 

 )טרכיאוסטומיה(

 לימודים קליניים

 )סיעוד פנימי(

 הרצאה

המשך שניתן  מתן מרשם .26

על ידי רופא למטופל 

הנזקק לטיפול כרוני על 

 פי רשימה נתונה.

 3סיעוד 

 )ניהול טיפול(

 הרצאה

הפניית מטופל לצילומי  .27

חזה ושלד במחלקות 

לרפואה דחופה, יחידות 

טראומה, טיפול נמרץ 

לסוגיו, מרפאות לרפואה 

 דחופה בקהילה

 לימודים קליניים

)סיעוד במצבים דחופים 

 וטראומטולוגיה(

 הרצאה

 צנתר הכנסת על החלטה .28
 לאחיות השתן לשלפוחית
 בשיקום מוסמכות

 לימודים קליניים

 )סיעוד כירורגי(

 הרצאה + לומדה

 צנתר הוצאת על החלטה .29
 לאחיות השתן משלפוחית
 בשיקום מוסמכות

 לימודים קליניים

 )סיעוד כירורגי(

 הרצאה + לומדה

 שקיבלו ילדים שחרור .30
 )שינה השראת (סדציה
 במכון

 ידי על ודיבור שמיעה
 לאחר מוסמכת אחות

 בדיקת
BERA 

 לימודים קליניים

 ילד והמתבגר()סיעוד ה

 לימוד עצמי

 הזרקת על החלטה .31
 סוכרת לחולה גלוקגון

 חמורה בהיפוגליקמיה

 חיים ומסכנת

 לימודים קליניים

 )סיעוד פנימי(

 הרצאה

 החלפה על החלטה .32
 של )הכנסה/הוצאה(

 ועקב צנתר
 למטופל השתן בשלפוחית

 בביתו

 לימודים קליניים

 )סיעוד כירורגי(

 הרצאה + לומדה
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 במהלך שפיר מי שאיבת .33
 כפעולת ,שפיר מי בדיקת

 לרופא סיוע

 לימודים קליניים

 )סיעוד במיילדות וגניקולוגיה(

 הרצאה

 טיפול על החלטה .34
 בפצעי ומשחות בחבישות

 לחץ
 ושנייה ראשונה מדרגה

 2סיעוד 

 )עקרונות הסיעוד הקליני(

 לומדה

 חמצן מתן על החלטה .35
 מבוגר למטופל והפסקתו

 באמצעות ,באשפוז

 נמוכה זרימה מערכות

 ם קלינייםלימודי

 )סיעוד פנימי(

 הרצאה

 לווריד מחט החדרת .36
 הותקן בו באזור מפותח

V Shant ; -Aהחדרת 
 - V Graft -Aל מחט
 ביצוע לשם

 ישירה הזרקה  ;דיאליזה
 במכון ,לווריד תרופות של

 נפרולוגיה

 לימודים קליניים

 )סיעוד פנימי(

 הרצאה

פעולות סיוע רופא מומחה  .37

בגסטרואנטרולוגיה 

שהועתקו מפעולות 

 חריגות

 לימודים קליניים

 )סיעוד כירורגי(

+ 

 1סיעוד 

 )חוק ומשפט בסיעוד(

 הרצאה

 הגבלה בדבר החלטה .38
 חולה של מכאנית

 ריפסיכיאט
 אחות ידי על בידודו או

 של  זמן ולפרק אחראית
30 

 היותר לכל דקות

 לימודים קליניים

)סיעוד בבריאות הנפש 

 ופסיכיאטריה(

 הרצאה

 תוך בקלופן תרופת מתן .39
 משאבה באמצעות שדרתי

 עורית תת מושתלת

 רופא להוראת בהתאם

 ייםלימודים קלינ

 )סיעוד פנימי(

 הרצאה
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 סיעוד בפנימיות תוכנית לימודנספח א: פירוט 

 מערכת הלב וכלי דם     

 תכנים נושאים

   אומדן פיזיקאלי וגורמי סיכון למחלות לב וכלי דם.   מבוא

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

     Brain (B-Type) Natriuretic Peptide   , C-Reactive Protein  

 בדיקות אבחון והדמייה:

 Telemetry  -צילום חזה, בדיקת מאמץ )מבחן מאמץ( 

 Holter -, הולטר Electrocardiography -אק"ג 

Electro Physiological Study – EPS , בדיקת אקו- Echocardiography, TEE 

Radionuclide Imaging - Thallium 201, Technetium 99m 

Multiple Gated Acquisition Scanning (MUGA) 

Computed Tomography (CT)  

Positron Emission Tomography (PET)  

Magnetic Resonance Imaging (MRI) 

 Cardiac Catheterization -צינתור לב ימני ושמאלי 

יעתםגורמים, אבחון, דרכי טיפול, סיבוכים רב מערכתיים ומנ יתר לחץ דם  

 דם–עקרונות הטיפול התזונתי במטופל הסובל מיתר לחץ 

       Coronary Artery Disease (CAD) מחלות כליליות

Angina Pectoris - Stable & Unstable  

Acute Coronary Syndrome (ACS) - Myocardial Infarction (M.I) 

 דרכי טיפול:

Percutaneous  Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA)+ 

Stent 

  Mitral Valve: Prolapse, Regurgitation, Stenosis מחלות מסתמיות

Aortic Valve: Regurgitation, Stenosis 

 Cardiomyopathies: Dilated, Hypertrophic, Restrictive מחלות שריר הלב

מחלות דלקתיות של שריר 

 הלב

Myocarditis, Pericarditis +cardiac tamponade 

 Endocarditis (Rheumatic & Infective)  
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 Heart Failure (HF) (Right & Left, Systolic &  Diastolic) אי ספיקת לב

Acute Heart Failure (Pulmonary Edema) 

Cardiogenic Shock, Thromboembolism                       :סיבוכים 

געקרונות בפענוח אק" - הפרעות קצב הלב  

Normal Sinus Rate    -קצב לב תקין  -

 - הפרעות קצב לב ממקורות שונים:

-Sinus node dysrhythmias 

 Sinus Bradycardia & Tachycardia, Sinus arrhythmia 

- Atrial dysrhythmias 

 Premature Atrial Complex, Atrial Flutter, Atrial Fibrillation 

(Paroxysmal/Chronic)  

-Junctional dysrhythmias   

 Supraventricular tachycardia (SVT) 

-Ventricular Dysrhythmias 

 Premature  Ventricular Complex, Ventricular Tachycardia,  

 Ventricular Fibrillation , Idioventricular  Rhythm , Ventricular 

Asystole 

-Conduction Abnormalities 

 Atrioventricular Block : (Degree I, II, III) 

 דרכי טיפול בהפרעות הקצב ממקורות שונים:

טיפול תרופתי -  

-Electrical Cardioversion and Defibrillation ,Catheter Ablation  

 חיבור חולה למוניטור תפעול מוניטור

 עקרונות הניטור ועקרונות הפעלת מוניטור

יאה קרדיווסקולאריתעקרונות בהחי החייאה קרדיווסקולארית  

טי(הפעלת דפיברילטור )כולל חצי אוטומ  

אינדיקציות, סוגים )קוצב:חיצוני/ זמני,קבוע לסוגיו (, עקרונות הפעלה, קיום אורח  קוצב לב

 חיים עם קוצב

אינדיקציות וקונטראינדיקציות של המקבל והתורם, התאמה בין המקבל לתורם,  השתלות לב

דדות המושתל, הדגשים טיפוליים והדרכת המושתל.מהלך תהליך ההשתלה, התמו  

 סכום שעות ההוראה – 24 
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 מערכת  הנשימה
 

 תכנים נושאים

 אומדן  פיזיקאלי  של מערכת  הנשימה. מבוא

 דרכי אבחון 

 

 

 : והדמייה בדיקות  אבחון

,   X-ray, תרביות  כיח,    Oximetry   Pulseתפקודי  ריאה,   גזים  בדם  עורקי, 

CT  ,מיפוי  ריאות ,Angiography,Bronchoscopy+  Biopsy    ,

(Thoracocentesis) Pleural Puncture  

 אוורור,  דיפוזיה,  פרפוזיה הפרעות  שכיחות  בנשימה

Dyspnea, , Cough , Bradypnea, Tachypnea,  Hypoxia,  Anoxia 

 :התערבויות  במצבי  מצוקה  נשימתית

 ה, שאיבת  הפרשות  מדרכי  הנשימההלצימתן  חמצן, מתן  אינ

 נוהל החלטה על מתן חמצן 

הפרעות  במאזן  חומצי  

 בסיסי

Respiratory  Acidosis  &  Alkalosis, 

Metabolic  Acidosis  &  Alkalosis 

מחלות  זיהומיות  של  

 דרכי  הנשימה  

Pneumonia  ,  Tuberculosis ,  Lung Abscess,  

 SARS- Severe Acute Respiratory Syndrome  )למידה  עצמית( 

  Asthma, COPD (  Chronic  Bronchitis ,  Emphysema ) מחלות  ריאה  חסימתיות

 ARF -Acute  Respiratory  Failure מצבים חריפים בנשימה

ARDS- Acute  Respiratory Distress Syndrome 

 Pulmonary Embolism 

 Ca. of Lung גידולים ממאירים

עקרונות  הטיפול  בחולה  

 מונשם 

Endotracheal Intubation, Tracheostomy -   טיפול הכירורגי יילמד במסגרת

 א.א.ג

 :Mechanical Ventilation Modes – שיטות הנשמה  

- Volume / Pressure Ventilators, Negative  / Positive-Pressure Ventilation  

 Noninvasive: CPAP  /  bi-PAP 

תמנשם  לצורך  שאיבת  הפרשוחולה מחיבור  וניתוק    

 החזרת קנולה לטרכיאה כפעולת מצילת חיים למטופל עם פיום קנה

 הרכב התזונה במטופל הסובל מהפרעות במערכת הנשימה. עקרונות הטיפול התזונתי

 32 :סכום שעות הוראה
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  העיכולמערכת     
 תכנים יםנושא

 : רכי אבחוןד מחלות כבד

 כבד, בדיקות הדמיה  תפקודי כבד, ניקור 

  - Hepatitis Viral –דלקות כבד  

 Liver Cirrhosis - –שחמת  הכבד 

 התזונה בחולה הסובל מהפרעה בתפקוד הכבדי 

  ראשוני, משני )למידה  עצמית(  -גידולי כבד 

 כללי(-)השתלת כבד יילמד במסגרת השתלות השתלת כבד 

   סכום שעות הוראה: 6

 

 נוירולוגיה -מערכת  העצבים   
 

 תכנים יםנושא

 מערכת  עצבים  מרכזית, פריפרית, תפקוד מוטורי  ותחושתי. מבוא  

 ,CT, MRI, X-Ray, PET, EEG, Evoked Potential Study, U.S of Carotid בדיקות  אבחון

Angio & Myelography, LP. 

 קביעת מוות מוחי מוות  מוחי

 Stroke (CVA), Cerebral Aneurysm ישבץ מוח

 Epilepsy, Status Epilepticus הפרעות  פירכוסיות

 Migraine כאבי ראש

 Parkinson's, Alzheimer's, Huntington's, Amyotrophic Lateral Sclerosis מחלות  ניווניות

(ALS)  

 ,Guillain Barre Syndrome מחלות  אוטואימוניות

 Myasthenia Gravis, Multiple Sclerosis 

 מתן תרופת בקלופן תוך שדרתי באמצעות משאבה מושתלת תת עורית

 Viral & Bacterial Meningitis, Brain Abscess, Encephalitis זיהומים

   סכום שעות הוראה: 24
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 מערכת  הדם והלימפה
 

 נושאים תכנים

 תפקוד  מח  עצם,  שורות  הדם,  מנגנון  קרישה.
 ואמב

 Complete blood count  ספירת דם מלאה-  

 Bone Marrow Aspiration and Biopsy 

 Serum Iron Level ( Fe);Iron Saturation , Ferritin 

 Serum  total iron - binding capacity ( TIBC) 

 Serum vitamin B12  and  Folete 

 PT,PTT, Thrombin Time- תפקודי קרישה ודימום 

  serum Fibrinogen Level 

 Fibrin degradation produce (D-dimers) 

 Serum bilirubin  level  

 Coombs test 

 בדיקות אבחון 

Anemia 

Hypoproliferative   -  פגיעה בייצור כדורית דם אדומה 

- Iron deficiency 

- Vitamin B12  deficiency 

- Folate deficiency 

 - Decreased erythropoietin production 

- Anemia of chronic disease 

- Aplastic anemia 

- Myelodysplastic Syndrome (MDS)                                  

Bleeding    -   אובדן כדוריות דם אדומות 

- Bleeding  (Hemorrhagic) 

Hemolytic   -   הרס כדוריות דם אדומות 

- Inherited Hemolytic Anemia: 

             -  Sickle Cell 

             -  Thalassemia 

 מחלות  כדוריות  אדומות

 א.  אנמיה       
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             - G6PD Deficiency 

- Acquired Hemolytic Anemia 

              - Hypersplenism (hemolysis) 

              - Drug – induced - anemia 

              - Autoimmune anemia 

              - Mechanical heart valve related anemia 

 לסוגיה. הרכב התזונה במטופל הסובל מאנמיה-

Polycythemia   Vera, Secondary Polycythemia  .בPolycythemia 

- Leukopenia: Neutropenia, Lymphopenia 

- Leukemias: 

 - Acute & Chronic  Myeloid (AML,CML)    

 - Acute & Chronic Lymphocytic  (ALL, CLL) 

- Lymphomas: Hodgkin’s & Non- Hodgkin’s  

מחלות  בכדוריות  

 לבנות:

  Multiple Myeloma (M.M)   מחלות  של  תאי

 הפלסמה

- Primary & Secondary Thrombocytemia 

- Idiopathic Thrombocytopenic  Purpura (ITP), 

- Hemophilia A+ B 

- Disseminated Intravascular Coagulopathy ( DIC)    

- Van Willebrand's Disease 

  הפרעות בקרישה 

- Splenectomy 

- Therapeutic Apheresis  (Hematopheresis) 

- Therapeutic Phlebotomy –הקזת דם 

- Blood Component Therapy –מתן דם 

- Chemotherapy 

-  Bone Marrow Transplantation -  השתלת  מוח  עצם 

- Immunotherapy 

 גישות  טיפוליות       

 סכום שעות הוראה: 14 
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 אונקולוגיה-מחלה  ממארת                        

 יםנושא תכנים

 Grade -ו Stage : ראשוני ומשני ,סיווג גידולים סרטניים

 : מרקרים, בדיקת מח עצם.אמצעי אבחון

: מניעה ראשונית ומשנית, תזונה, ניתוח, קרינה, כימותרפיה,  י טיפולדרכ

הורמונותרפיה, אימונולוגיה, השתלת מוח עצם, היפרטרמיה,  טיפולים 

 משלימים.

  (Mid Line, Picc-Line, Hickman  צנתרים  מרכזיים

Port-A-Cath) 

 

 מבוא לאונקולוגיה

מיכה  ודרכי  התמודדות  עמדות וגישות הקשורות במחלה ממארת, רשתות ת

 ייחודיות

היבטים חברתיים, 

נפשיים, תרבותיים 

ותקשורתיים הקשורים 

 במחלה ממארת

סיווג התרופות על פי הקבוצות השונות , מנגנון פעולת התרופות, שיטות 

 הטיפול,  תופעות לוואי עיקריות.

 

 תרופות כימותרפיות

פי, קרינתי, כירורגי, : כימותרהדרכה והכנת המטופל לפני ואחרי טיפול

 אימונולוגי, הורמונותרפי, היפרטרמיה, השתלת מח עצם וטיפול משלים.

: הבדל בין סוגי הקרינות, תופעות לוואי, בעיות עקרונות הטיפול הקרינתי

 סיעודיות הנגזרות מהטיפול, התערבויות סיעודיות מקובלות לפתרון הבעיות.

הטיפול, ניטור במהלך ולאחר  אופן מתן  :עקרונות  הטיפול  הכימותרפי

 הטיפול  )בטיחות למטופל ולמטפל(

בעיות צפויות במהלך   בטיחות המטופל משפחה וצוות מטפל, :השתלת מח עצם

, ניטור וניהול הסיבוכים הצפויים )הלם  GVH -ולאחר ההשתלה. דחית השתל 

 ספטי, דימומים(

 רפואה מותאמת אישית

ניהול הטיפול הסיעודי 

קולוגי  בחולה האונ

והמטואונקולוגי   על פי 

 סוגי הטיפולים

 השקפת עולם ועקרונות הטיפול התומך, 

: כאב, עייפות, בחילות והקאות, עצירות, הפרעות איזון סימפטומים 

 ברירית הפה, קושיי נשימה,נשירת שיער.  

 עקרונות  שיקום  של  חולה  אונקולוגי.

 טיפול בחולה הנוטה למות.

  -טיפול תומך 

Palliative Care  
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 Superior Vena cava Syndrome 

 Spinal cord Compression 

 Hypercalcemia 

 Pericardial Effusion and Cardiac Tamponade 

 Disseminated Intravascular Coagulopathy (DIC) 

 Consumption Coagulopathy 

 SIADH - Syndrome of Inappropriate Secretion of Antidiuretic 

Hormone 

 Tumor Lysis Syndrome 

 טיפול חירום באונקולוגיה

 16: סכום שעות הוראה
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 נפרולוגיה -מערכת  השתן    
 תכנים נושאים

 אנטומיה של מערכת השתן - מבוא

 תפקוד  נורמטיבי  של  מערכת  השתן   -

אומדן  מערכת   

 השתן

 אומדן  שלפוחית השתן - 

 פקוד  והפרשת השתן הגורמים  המשפיעים  על  ת - 

 הפרעות  שכיחות  במתן  השתן: שינוי באופן, בהרכב ובכמות השתן. - 

 סגולי-: כללית  ותרבית, אוסמולריות, משקלבדיקות  שתן -  בדיקות אבחון

  

השפעת   -השפעת  הכליה  על  וויסות  משק  מים  ואלקטרוליטים  בגוף   - תפקודי  כליה

 בסיסי  בגוף הכליה  על  מאזן  חומצי 

  Creatinine,  Urea ,  BUN:  תפקודי  כליה -

מחלות הגורמות 

להפרעה  

 ביצירת  שתן

  Nephrotic  Syndrome -תסמונת  נפרוטית  -

Acute nephritic syndrome-  

Glomerulonephritis- 

 Acute  Renal  Failure –אי  ספיקת  כליות  חריפה  על  כל  שלביה  -

   Renal  Failure Chronic -כליות  כרונית  אי  ספיקת  -

Uremic Syndrome 

טיפול  בחולה  

עם  אי  ספיקה  

 כלייתית  

   -טיפול  בחולה  המטופל  ע"י  דיאליזה  ציפקית  -

Peritoneal  Dialysis 

   -טיפול  בחולה  המטופל  ע"י  המודיאליזה   -

  Hemodialysis 

 AV SHUNTר בו הותקן החדרת מחט לווריד מפותח באזו-

 השתלת  כליה -

היבטים 

תזונתיים אצל 

מטופלים עם 

 בעיות  כלייתיות

  תזונת החולה הכלייתי בשלבים השונים. -

 

 

10סכום שעות הוראה:  
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 נדוקרינולוגיתאמערכת הורמונאלית   

 תכנים נושאים

 בדיקות אבחון לזיהוי הפרעות בבלוטות השונות דרכי אבחון

 -פיזה היפו

Pituitary   gland 

 

Hypopituitarism Disease: 

Hypersecretion - Acromegaly, Hyposecration- Dwarfism 

Pituitary Tumors   - Hypophysectomy 

Diabetes Insipidus - (D.I.) 

Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone  Secretion-(SIADH) 

 -בלוטת התריס 

 Thyroid gland 

Hypothyroidism:  Myxedema                            

Hyperthyroidism :  Grave's disease,  Thyrotoxicosis    

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

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

                                          

 –בלוטת יותרת התריס 

Parathyroid gland  

Hypoparathyroidism 

Hyperparathyroidism 

 הטיפול הכירורגי ילמד במסגרת א.א.ג.

–בלוטת יותרת הכליה 

Adrenal gland 

Pheochromocytoma 

Addison's disease 

Cushing's syndrome 

  :Pancreas Diabetes Mellitus -לבלב 

Type 1 , Type 2                                      

 עקרונות הטיפול התזונתי בחולה הסובל מסוכרת  

 התוכנית הלאומית למניעה וטיפול בסוכרת  

 בהיפוגליקמיה חמורה ומסכנת חיים החלטה על הזרקת גלוקגון בחולה סכרת  

 18סכום שעות הוראה: 
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 טולוגיהדרמ-מחלות  עור 
 

 תכנים נושאים

 סוגי עור,  שכבות,   טפולות מבנה העור ותפקידו

נגעים ראשוניים 

 ומשניים בעור

Macula, Papule, Nodule, Vesicle, Wheal, Pustule, Cyst, Erosion, 

Ulcer, Fissure, Scals, Crust, Scar,  Keloid, Atrophy , 

Lichenification 

 Acne, Sebborhea, Dermatoses  , Contact Dermatitis,  Psoriasis מחלות דלקתיות

 Impetigo,  Folliculitis,  Furuncles, Carbuncles זיהומים חיידקיים

 Herpes: Zoster, Simplex; Verruca זיהומים ויראליים

  Candida,  Tinea זיהומים פטרייתיים

 Leishmania, Scabies זיהומים פרזיטיים

  ,Bullous Pemphigus, Dermatitis Herpetiformis חיותמחלות שלפו

 Solar & Sebborrheic & Actinic  Keratoses, Angiomas, Pigmented גידולים שפירים

Nevi, Dermatofibroma   

  Basal & Squamous Cell Carcinoma, Malignant Melanoma      גידולים ממאירים

 Syphilis, Chlamydia, Gonorrhea,  Trachomatis, Condylomata מחלות מין

 סכום שעות הוראה:8   
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 אימונולוגיה- חיסונית  מערכת    

 תכנים נושאים

תפקוד   –מערכת  חיסונית 

 ומאפיינים 

תכונות  מולדות  למול  נרכשות,  תפקיד  הכדוריות  הלבנות  במערכת  

פגוציטים, בזופילים,  החיסונית: מקרופגים, נויטרופילים, לימפוציטים, 

 תאי מסט, נוגדנים, מערכת  המשלים, ציטוקינים.

 IgA Deficiency, Common Variable Immunodeficiency כשל  חיסוני  מולד

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

AIDS- Acquired-Immunodeficiency-Syndrome 

 ,Rheumatoid Arthritis מחלות  רב  מערכתיות

 Gout, 

 Systemic Lupus Erythematosus (SLE),  Scleroderma,  

Dermatomyositis, 

Vasculitis, 

Familial Mediterranean Fever Disease  (FMF) Bechhet's disease  

 סכום שעות הוראה: 10

 

 צבי  הלםמ
 

 תכנים נושאים

Hypovolemic shock 

Cardiogenic shock 

Anaphylactic shock Septic 

shock Neurogenic shock 

Spinal shock  

 השונים ההלם מצבי להתפתחות סיבות

 ההלם מצבי התפתחות שלבי

 ההלם במצבי סיבוכים

 הלם במצב בחולה הטיפול עקרונות

 החלטה על מתן אדרנלין, לרבות בבית המטופל

 סכום שעות הוראה:6   
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 סיעוד בכירורגיה דפירוט תוכנית לימו נספח ב :

 ניתוחי סביב             

 נושאים תכנים

ניתוח  כגישה  טיפולית,  סיווג  הניתוחים  עפ"י דחיפות   .1

 ושיטה.

 הרדמה: סוגי הרדמה, שלבי ההרדמה וסיבוכים. .2

 אומדן פיזיקאלי ופסיכו סוציאלי לפני  הניתוח. .3

 הסכמה מדעת לניתוח. .4

 תערבות  סיעודית טרום,  במהלך  ולאחר  הניתוח.ה .5

 סיבוכים  מוקדמים  ומאוחרים  לאחר  הניתוח. .6

 תהליך  שיקומי  לאחר  הניתוח. .7

טיפול בחולה בתקופה 

 סביב ניתוחית 

 

 סכום שעות הוראה: 14

 דם וכלי הלב מערכת             

 תכנים נושאים

 Coronary Artery Bypass Grafts – CABG ניתוחי לב

 Valvuloplasty, Valve Replacement 

 :ניתוחי מעקפים ומסתמים

טכניקות ניתוחיות, מהלך קולים ניתוחיים, ההכנה לניתוח, אינדיקציות, שי 

ניתוח לב, הטיפול ריאה(, התופעות הקליניות לאחר -בהניתוח )מכונת ל

 הרפואי והסיעודי, הסיבוכים והדרכת המנותח לחזרה לתפקוד.

 :בדיקות אבחון כלי דם מחלות

Doppler, Duplex Ultrasonography, Angiography 

 מחלות עורקים: 

Peripheral arterial insufficiency, Peripheral arterial occlusive 

disease, Aortic Aneurysm, Carotid Endarterectomy 

 מחלות ורידים:

Deep Vein Thrombosis (DVT), Chronic venous insufficiency 

Leg ulcers, Varicose Veins 

 סכום שעות הוראה: 16
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 הנשימה מערכת             

 תכנים נושאים

 -Rib Fracturesשברים  בצלעות חזה    חבלות

Subcutaneous Emphysema  

Flail Chest    

Pneumo  &  Hemothorax 

Cardic Tamponada 

  -ניקוז  מבית  החזה 

 10: הסכום שעות הורא

 

 העיכול מערכת             

 נושאים תכנים

אומדן  בטן,  בדיקות  משתנים  המשפיעים  על  תפקוד  מערכת  העיכול,  

 אבחון  והדמיה  של  מערכת  העיכול,  בדיקה  רקטלית.

 וע לרופא מומחה בגסטרואנטרולוגיהפעולות סי

 צואה.  ילים,  אי  שליטה,  עצירות,  אבנבחילות,  הקאות,  שלשו

 צואה אבני והוצאתתרופתי, תזונתי,  חוקן   –טיפולים 

תפקוד  נורמטיבי  והפרעות 

 שכיחות במערכת  העיכול 

 Achalazia  

 Hiatal Hernia: Sliding, Para esophageal 

 Diverticulum 

 Chemical Burns 

 Gastroesophageal Reflux disease  

 Barrett's Esophagus 

 Esophageal Tumor 

         - Esophagectomy 

 מחלות ושט

 

 Gastritis 

 Peptic Ulcer  Disease      

 -  Vagotomy 

    -  Pyloroplasy 

 מחלות קיבה ותריסריון
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    -  Antrectomy  (Billroth I, II) 

 Gastric Cancer 

    - Total / Subtotal  Gastrectomy 

 Obesity  

- Bariatric Surgery  

 Irritable Bowel Syndrome ( IBS) 

 Acute Inflammatory Intestinal Disorders: 

   - Appendicitis  

                -LAP/Open Appendectomy 

- Diverticulosis, Diverticulitis  

         -Peritonitis 

 Inflammatory Bowel Disease  ( IBD ): Ulcerative Colitis, 

Crohn's Disease 

 Intestinal Obstruction: Small Bowel/ Large Bowel 

 מחלות מעי חריפות

 Hernia  בקעים 

 גידולים  שפירים  וממאירים 

 Total / Subtotal / Segmental Colectomy, Abdominoperineal 

resection (Miles), Hartmann's procedure, Kock pouch, 

Colostomy \ ILeostomy 

 גידולי מעי ורקטום

 Anal Fistula, Anal Fissure ,Hemorrhoids , Pilonidal Sinus  מחלות פי הטבעת 

 Cholelithiasis אבנים בכיס מרה-    

  Cholcystitis - דלקות כיס המרה   

                   -   Lap/Open Cholecystectomy 

 מחלות כיס מרה

- Acute / Chronic Pancreatitis - תדלקת  לבלב חריפה  וכרוני   

 Cancer of the Pancreas   

               - Pancreatoduodenectomy ( Whipple procedure)  

 מחלות לבלב

 סכום שעות הוראה: 44
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 בשד מבניים  שינויים           

 תכנים םנושאי

 עצמית.   הסתכלות, מישוש,  בדיקת שד - בדיקות אבחון

 :בדיקות הדמיה -

Mammography , Ultrasonography,Magnetic Resonance Imaging 

(M. R. I.) 

Percutaneous Biopsy:          

Fine-Needle Aspiration, Coe Needle Biopsy, Thru- Cut Core 

Biopsy, Stereotactic Core Biopsy, Ultrasound-Guided Core 

Biopsy, MRI-Guided core Biopsy 

Surgical Biopsy :  

Excisional Biopsy, Incisional Biopsy, Wire Needle Localization  

Markers: BRCA2,  BRCA1 

 Cysts - גידולים שפירים

- Fibrocystic Changes  

- Fibro adenoma 

- Benign Proliferative Breast Changes    

                        Malignant conditions of the breast - גידולים ממאירים

 הורמונאלי , כימי , קרינתי , כירורגי:  - סוגי טיפולים

- Lumpectomy 

- Wide Excision 

- Partial / Segmental Mastectomy 

- Quadrantectomy                        

- Modified Radical Mastectomy 

- Total Mastectomy 

- Axillary Lymph Node Dissection 

 Reconstructive Surgery  –שחזור שד 

 סכום שעות הוראה:6  
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 אורטופדיה -מערכת השלד  והשרירים 

 תכנים יםנושא

 ,MRI, CT, X-Ray, EMG, Biopsy, Arthrocentesis בדיקות  אבחון

Arthroscopy, Arthrography, BMD-מפוי עצם 

 :סוגי  שברים שברים

Complete   , Incomplete  ,Comminuted    , Closed  ,Open  

 Shock, Fat Embolism, Compartment -שברים: מוקדמיםסיבוכי 

Syndrome, DVT 

 , בעיות איחוי Avascular Necrosis -מאוחרים

 עקרונות הטיפול בשבר: גבס, קיבוע, מתיחה, ניתוחים 

 Compartment syndrome, Pressure ulcer Disuse -סיבוכי גבס 

Syndrome 

 Shaft ,  Humeral Neck, Clavicle Humeral שברים  בגפה  עליונה

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

 Hemiarthroplasty וחיצוני, 

  Stable Pelvic Fractures, Unstable Pelvic  Fractures, Vertical שברים באגן

Shear Pelvic  Fractures 

 Total Knee Replacement, Total Hip Replacement החלפת מפרקים

 Arthrodosisפגיעה במניסקוס ורצועות, שחזור ותיקון:  מחלה/טראומה במפרקים

 

 Osteomyelitis זיהומים

  Hammer Toe,   Hallux Valgus מחלות כף רגל

 Osteoporosis, Carpal Tunnel Syndrome מחלות נרכשות

 Below Knee Amputation, Above   Knee  Amputation קטיעות

 ,Scoliosis,  Kyphosis,  Lordosis עמוד  השדרה

 Low Back Pain –  

 פריצת דיסק

 Laminectomy, Disectomy, קיבועים   טיפול שמרני, 

 20 : סכום שעות הוראה
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 נוירוכירורגיה –מערכת העצבים 
 

 תכנים יםנושא

 ניטור     Monroe & Kellie Hypothesis,  ICP לחץ  תוך  גולגולתי  מוגבר

 Skull  Fractures, Contusion, Concussion, Intracranial Hemorrhage חבלות  ראש  ועמוד  השדרה

Spinal Cord Injury (Acute Phase), Neurogenic Shock,   

Quadriplegic/ Paraplegic Patient 

  ,Glioma, Meningioma, Angioma, Pituitary Adenoma, Metastasis גידולים

 ידולי  עמוד  שידרהג

 Brain aneurysm, AVM מלפורציות מוחיות

 Communicating/ non communicating Hydrocephalus, VPshunt הידרוצפלוס

 Craniotomy,  Burr  Hole, Transphenoidal Approach, Stereotactic גישות  ניתוחיות

Surgery 

 סכום שעות הוראה:14 
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 כירורגיה פלסטית וכוויות
 

 תכנים יםנושא

 טיפול בחולה עם כוויות

 ודרכי שיקום

 סוגי כוויות -

 .(חוק התשיעיות דרגה ושטח ):  חומרת הכוויות

 תגובות  מערכתיות  ומקומיות  לכוויות. -

 כוויות  בשלב  החריף.  חולה עם ב טיפול

 סיבוכים  ומניעתם. -

 השיקומי.טיפול בכוויות  בשלב   -

Grafts -כיסוי הפצע  Wound Debridement טיפול פלסטי בפצעים   , Flaps 

 -  Skin  Grafts  -השתלות עור

 Xenografts  

 Homograft 

 Autograft 

 Biosynthetic and Synthetic Dressings    

 סכום שעות הוראה:8 
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 אורולוגיה –מערכת השתן      

 תכנים נושאים

 ל מערכת השתןאנטומיה ש - מבוא

 תפקוד  נורמטיבי  של  מערכת  השתן   -

אומדן  מערכת   

 השתן

 אומדן  שלפוחית השתן - 

 הגורמים  המשפיעים  על  תפקוד  והפרשת השתן  - 

הפרעות  שכיחות  במתן  השתן: שינוי באופן, בהרכב ובכמות  - 

 השתן.

 הרכבת  פנרוס , טיפול בקטטר קבוע ,קטטר החדרת והוצאת  - 

 :   בדיקות  הדמיה - בדיקות אבחון

Pyelography - , IVP מיפוי  כליה      C.T ,   U.S,   

 Retrograde    Cystoscopy, Cystography, 

TRUS-Trans Rectal Ultrasound  , Renal  angiography  ,

Urodynamic Studies      

זיהומים בדרכי 

 השתן

Urinary Tract Infection (UTI) – Lower 

Urinary Tract Infection (UTI) – Upper 

מחלות  הגורמות  

 להפרעה  

 במתן  השתן

Urolithiasis  

,Uric Acid, Cystein, Calcium, Oxalate) ) זיהומים 

Renal Colic  -   

Nephrolithiasis: 

 :  דרכי טיפול         

דיאטה   -         

תרופות    -  

Ureteroscopy  

- Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy  (ESWL) 

- Percutaneous Nephrostomy 

מחלות בלוטת 

 הערמונית

Prostatitis 

 הגדלה של בלוטת הערמונית )שפיר וממאיר(:-

- Trans Rectal US 

:Ca. of Prostate - 
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-Radical Prostatectomy 

:Benign Prostatic Hyperplasia (BPH)-  

 Transurethral Prostatectomy (TURP)-  

- Supra Pubic Prostatectomy (SPP) 

- Retro pubic Prostatectomy (RPP) 

  -Tumor of Testis גידולי אשכים

- Orchiectomy                           

גידולים  בכיס  

 השתן 

 

- Carcinoma of Bladder 

- Transurethral Resection of Bladder Tumor, (TURBT)  

- Radical Cystectomy: 

-Ileal Conduit 

-Cutaneous ureterostomy 

-Nephrostomy 

-Indiana Pouch 

-Kock pouch 

-Uretro-Sigmoedectomy 

-Bladder replacement 

 גידולי  כליה 

 

- Renal Cell Carcinoma : 

-Radical Nephrectomy 

הפרעה בהתרוקנות 

  השתן

 צנתור  עצמי   -

-Urinary incontinence 

-Urinary retention 

-Neurogenic bladder 

  אין  אונות

חבלות בכליה 

 ובשלפוחית השתן

 

20סכום שעות הוראה:  
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 מחלות  עיניים                
 

 תכנים יםנושא

 אנטומיה ופיזיולוגיה של העין מבוא

 Direct 0phthalmoscopy, Indirect 0phthalmoscopy, Slit Lamp בדיקות אבחון

Examination, Color Vision Testing, Ultrasonography' 

Fluorescein Angiography, Fundus 

 Emmetropia, Myopia , Hyperopia,  Astigmatism - הפרעות בראיה

Blindness: 

- Diabetic Retinopathy 

- Macular degeneration 

- Glaucoma (  Open Angle  and Closed  Angle ) 

-חלות והפרעות בקרניתמ

(Corneal) 

- Corneal Dystrophies, Keratoconus, Corneal Ulcer/Abscess 

-מחלות והפרעות ברשתית

(Retina  ) 

- Retinal Detachment, Retinal Vascular Disorders, Macular 

Degeneration 

-עדשהמחלות והפרעות ב

(Lens)                      

- Cataracts 

 לות ומצבי חירוםחב

 

Orbital Trauma: 

-  Soft Tissue Injury & Hemorrhage 

- Fractures 

-  Foreign Bodies 

- Ocular Burns 

 זיהומים ודלקות 

 

Dry Eye Syndrome, Conjunctivitis ,Uveitis ,Orbital  Cellulites 

מחלות מערכתיות והשפעתן 

 על מערכת הראייה

ומים ויראלייםסוכרת, יתר לחץ דם, זיה  

 סכום שעות הוראה: 8   
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 תכנים םנושאי

 אנטומיה  ופיסיולוגיה  של  אף  אוזן  וגרון מבוא

  ,Acute, Chronic & Allergic  Rhinitis, Acute & Chronic  Sinusitis אף

Nasal Obstruction  & Trauma 

-  Epistaxis ( Nosebleed )  

 חיצונית ותיכונה -  - אוזן 

- Tympanic Membrane Perforation/ Injury 

- Otitis Media : Acute ,  Serous & Chronic,  

- Chronic Otitis Media 

- Otosclerosis   

 אוזן פנימית -

- Meniere's Disease, Labyrinthitis, Ototoxicity, Acoustic Neurom 

, Tinnitus 

  )  עזרים, ניתוחים(ם לשיפור השמיעה : אמצעי שיקום שמיעה

   Parotitis, Sialadenitis, stomatitis  - בלוטות רוק 

 Acute/Chronic Pharyngitis  - גרון 

-  Tonsillitis and Adenoitis 

-  Peritonsillar Abscess 

-  Laryngitis  

-  Obstruction and Trauma of the Upper Respiratory Airway         

-  Ca. of Larynx          

 :ניתוחים באזור הגרון

-  Laryngectomy, Dissection, Thyroidectomy 

- Tracheostomy 

 -Speech therapy   – שיקום בדיבור

 סכום שעות הוראה:8   

 

 מחלות  אף אוזן וגרון
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 תוכנית לימוד במיילדות ובגניקולוגיהפירוט : גנספח 
 

 פירוט תכנים מרכזיים הנושא

ה אפידמיולוגי

 בבריאות האישה

נתונים אפידמיולוגיים בעבר   

ובהווה, בארץ ובעולם והשפעתם על 

 בריאות האישה

 

השינויים ההורמונאליים במחזור  הציר ההורמונאלי

הווסת, ביוץ, הפריה ובדיקות 

 לאבחון הריון

 

השרשת הביצית 

המופרית, התפתחות 

 השליה ותפקודה

  

שינויים פיזיולוגיים 

 בהריון

המערכות ואברי הגוף  על פי

 השונים והדרכת האישה ההרה

הדרכת  שינויים שכיחים במהלך ההיריון.

הנשים ההרות להתמודדות עם השינויים 

והשפעת ההיריון על חיי  הפיזיולוגיים

 היומיום

קידום בריאות האישה  מעקב הריון

ההרה וזיהוי אוכלוסייה 

 בסיכון

בדיקות שגרה, בדיקות סקר, בדיקות 

 טרום הריוניות גנטיות

 בדיקת סיסי שליה, דיקור מי שפיר בדיקות כרומוזומאליות

פעולת סיעוד: סיוע  לרופא בשאיבת מי 

 שפיר במהלך דיקור מי שפיר

השימוש בגלי קול במהלך ההריון לאבחון  הדמיה במיילדות

 מומים בעובר ולהערכת מצב העובר

 COOMB’Sשלילי,  RHסוגי דם, גורם  אי התאמת סוגי דם

Test 

   Anti Dמתן  -פעולת סיעוד 

Rh isoimmunization 

היבטים פסיכולוגיים 

 בהריון

 עובר –תהליך ההתקשרות אם 

 ןההיריוהמשימות ההתפתחותיות במהלך 

הערכת העובר במהלך 

 והלידה ןההיריו

ניטור חיצוני ופנימי של הדופק העוברי, 

תנועות  ,תרשים הניטור העוברי פענוח

 , מיעוט וריבוי מי שפירעוברי  , PHעובר
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 תזונה בהריון ולאחר לידה

 

הצרכים התזונתיים של האישה ההרה 

 ןההיריובמשקל במהלך  ההעלייוהמניקה, 

סיבוכים במהלך 

 ןההיריו

 הפלות 

 

 עצמוניות ויזומות

 היבטים של חוק ההפלות

 הריון חוץ רחמי 
 

 

 מולה בועית מחלות הטרופובלאסט

Choriocarcinoma 

  הקאות יתר בהריון

 שליית פתח 
 

 

  הפרדות מוקדמת של השליה

 סוכרת בהריון

 

סוכרת הריונית, הריון אצל האישה 

הלוקה בסוכרת,  בדיקות סקר ובדיקות 

אבחון לסוכרת הריונית, מעקב, טיפול 

 והדרכה

 יתר לחץ דם בהריון 

 

PIH, PET, HELLP Syn, 

אישה עם אבחון, מעקב, טיפול והדרכה ל

 יתר לחץ דם הריוני

בדיקות אבחון, סימנים ותסמינים ודרכי  טרומבופיליות בהריון

 טיפול

התכווצויות מוקדמות ולידה 

 מוקדמת

 ,גורמי סיכון, מעקב, סיבוכים וטיפול

 בשלות ריאתית

 פקיעה מוקדמת של מי שפיר 

 

PROM, P-PROM   ,גורמי סיכון

 מעקב, סיבוכים ודרכי טיפול

 לות זיהומיות בהריוןמח

 

TORCH, HIV, Hepatitis,GBS 

 גורמי סיכון, מעקב, סיבוכים ודרכי טיפול

הגדרה, אפידמיולוגיה, מעקב, סיבוכים  האטה בצמיחה תוך רחמית

 ודרכי טיפול

 הריון עודף
 

הסיכונים, הסיבוכים והמעקב בהריון 
 עודף

 (Post date) שיטות להשראת לידה 
סיבוכים אימהיים, סיבוכים אצל  בריםהריון מרובה עו

 העוברים והילודים
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 פיזיולוגיה של הלידה הלידה

 

הגורמים המשפיעים על מהלך הלידה, 

שלבי הלידה, ניטור עוברי בלידה, 

 אמצעים לשיכוך כאבים בלידה.

הטיפול הסיעודי ביולדת ובמשפחה בחדר 

 הלידה

פעולה חריגה לאחות מוסמכת: הוצאת 

  קטטר אפידוראלי

 פתולוגיה של הלידה 

 

הפרעות  מצגים ומנחים פתולוגיים,

לידות מכשירניות,  בהתקדמות הלידה,

 ניתוח קיסרי,

הפרעות בשלב שלישי  סיבוכים וסיכונים,

 של הלידה 

תסחיף מי שפיר, כליאת כתפיים, קרע של  מצבי חירום במיילדות 

שמט של חבל הטבור, החייאה תוך הרחם, 

צפויה המתרחשת  לידה  בלתירחמית, 

 מחוץ לבית החולים

 במערכות ובאברי הגוף השונים, שינויים פיזיולוגיים משכב הלידה

 הדרכה לטיפול עצמי במשכב הלידה

 שינויים רגשיים

 

סימנים, סימפטומים וגורמי  –דכדוך 

סיכון בהשוואה לדיכאון ופסיכוזה לאחר 

 זיהוי מוקדם והדרכת היולדת לידה,

זיהומים, דימומים ומחלות  ב הלידהפתולוגיה במשכ

 טרומבואמבוליות

 –הילוד לאחר לידה 

שעות ראשונות  72

 לחיים

 הסתגלות לחיים החוץ רחמיים הילוד הבריא לאחר לידה

בדיקות  ,אומדן גופני, חום גוף, טיפולים

, תת  B,PKU, G6PDוחיסון להפטיטיס 

 תריסיות

וטיפול מונע   Kפעולת סיעוד: מתן ויטמין 

 יהומי עיניים ליילודיםלז

בעיות שכיחות אצל הילוד  

 לאחר הלידה

Hypoglycemia, 

Hyperbilirubinemia 
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ילוד,  –התקשרות אם  ראשית ההורות

 ילוד -התקשרות אב 

Bonding, Attachment כלים לאומדן ,

ילוד, גורמים מקדמים  –הקשר אם 

 ילוד –ומעכבים קשר הורים 

 הנקה וחלב אם הנקה

 

הרכב , לוגיה של תהליך יצירת החלבפיזיו

 חלב האם

הדרכה , יתרונות ההנקה לאם ולילוד

 והתוויות נגד להנקה להנקה יעילה

 מניעה וטיפול בבעיות שכיחות בהנקה הדרכת יולדות 

אמצעים למניעת הריון: חוצצים,  תכנון משפחה

 הורמונאליים פולשניים, ניתוחיים

 תהיתרונות, החסרונות וההדרכה הנדרש

פתולוגיה של מערכת 

 הרבייה 

 הפרעות במחזור הווסת,

 גידולים שפירים,

 ניתוחים גינקולוגיים

הגדרות, גורמי סיכון, אטיולוגיה, סימנים 

 ותסמינים, דרכי אבחון וטיפול.

 אנדומטריוזיס, ציסטות שחלתיות,

PCOS,  ,Torsion  של שחלה, מיומות

 ברחם

גידולים ממאירים בצוואר הרחם,  

 והשחלות הרחם

הגדרות, גורמי סיכון, אטיולוגיה, סימנים 

ותסמינים, בדיקות סקר, דרכי אבחון 

 והתערבות

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

מעגל האלימות, זיהוי האישה המוכה, 

 החוקים והתקנות

ה, אפידמיולוגיה, סיבות לאי פריון הגדר אי פריון האישה והגבר הפרעות בפריון

בדיקות  האישה והגבר, היבטים רגשיים,

 לאבחון אי פריון

טיפול הורמונאלי, הפריה חוץ גופית,  שיטות טיפול באי פריון

 הסיבוכים השכיחים

אובדן במיילדות  אובדן

 וגינקולוגיה

הפלות, לידת עובר מת, מומים מולדים 

 וניתוחים גינקולוגיים

מועברות מחלות ה

 -STDבדרכי המין 

 

HIV, PID, HPV ,עגבת ,

זיבה, הרפס, כלמידיה, 

 טריכומונס

הדבקה, סימנים  כיאפידמיולוגיה, דר

ותסמינים, דרכי אבחון וטיפול, ההשלכות 

על האישה והעובר בהריון בלידה 

 הדרכת מטופליםוובתקופת ההנקה 

 פעולת סיעוד: החדרת ספקולום
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השינויים  גיל המעבר

יולוגיים,הפסיכולוגיים הפיז

 והחברתיים של גיל המעבר.

 התפיסה של גיל המעבר בחברה,

 התחלואה וגורמי הסיכון 

 טיפול הורמונאלי ושיטות לא תרופתיות. הגישות הטיפוליות

מניעה, זיהוי וטיפול בבעיות המלוות את 

 גיל המעבר
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 נספח ד: פירוט תוכנית לימוד בפסיכיאטריה ובריאות הנפש
 

 פרק רלוונטי בספרות המחייבת תכנים אנוש

מבוא 

 לפסיכיאטריה.

 סיווג מחלות נפש.

  

 שעות( 2)

סקירה היסטורית, סקירת 

 רפורמת בריאות הנפש בארץ.

 הצגת העקרונות

 ICD, DSM-5  לפי  

 .היבטים משותפים ושונים

אבחנות סיעודיות 

 בפסיכיאטריה.

Townsend ,M. (2015). 

 Ch.2. Mental Health\Mental Illness: 

Historical & Theoretical Concepts. 

Historical Overview of  Psychiatric Care, 

pp.13-17 

Townsend ,M. (2015). 

Appendix D: DSM- 5 Classification,  

pp 875-890 

Appendix E: NANDA Nursing Diagnoses: 

Taxonomy II,   pp.891-894 

Appendix F: Assigning Nursing  

Diagnoses to Client Behaviors 

The DSM-5 (2013). 

 Section I. Use of the Manual, pp. 10-24 

Section III. World Health Organization 

Disability Assessment Schedule 2.0 

(WHODAS 2.0),pp.745-748 

 

מושגים ואומדן 

 סטטוס מנטלי.

 

 שעות( 4)

 מושגי יסוד, אומדן סטטוס

 מנטלי ובדיקה פסיכיאטרית.

Townsend, M.(2015). 

Ch.24.  Schizophrenia Spectrum and Other 

Psychotic Disorders. Application of The 

Nursing Process,pp.429-433 

Ch24. Bipolar and Related Disorders: 

Application of The Nursing Process, pp 

505-506 

Appendix C. Mental Status Assessment, 

pp.871-874   
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The DSM-5 (2013). 

Appendix. Glossary of Technical Terms, 

pp.817-831 

 

ספקטרום 

סכיזופרניה 

ומחלות 

פסיכוטיות 

 אחרות.

 

 שעות( 8)

אפידמיולוגיה, מהלך ושלבי 

מחלה, אטיולוגיה, אבחון, 

פרוגנוזה, סקירת גישות 

 טיפוליות והתערבות סיעודית

Townsend ,M. (2015). 

 Ch.24. Schizophrenia Spectrum and Other  

Psychotic Disorders,pp.419-158 

The DSM-5 (2013). 

Section II. Schizophrenia Spectrum and 

Other Psychotic Disorders, pp.87-122 

 

 הפרעה

קוטבית -דו

והפרעות קשורות 

 אחרות.

 

 שעות( 4)

רעות, אפידמיולוגיה, סוגי הפ

אטיולוגיה, תמונה קלינית, 

מהלך הפרעה, אבחון, 

פרוגנוזה, גישות טיפוליות 

 והתערבות סיעודית

Townsend ,M. (2015). 

 Ch.26. Bipolar and Related Disorders, 

pp.498-527 

The DSM-5 (2013). 

Section II. Bipolar and Related Disorders, 

pp 123-15 

 

 

הפרעות 

 דיכאוניות.

 

 שעות( 4)

 

אפידמיולוגיה, סוגי הפרעות, 

אטיולוגיה, תמונה קלינית, 

מהלך הפרעה, אבחון, 

פרוגנוזה, גישות טיפוליות 

 והתערבות סיעודית

Townsend ,M. (2015). 

Ch.25. Depressive Disorders,              pp 

458-497 

The DSM-5 (2013).4 

Section II. Depressive Disorders, pp.155-

188. 

 

 הפרעות אישיות.

 

 שעות( 4)

אפידמיולוגיה, אטיולוגיה, 

קלסטרים והפרעות 

ספציפיות, ביטויים קליניים 

עקריים, מהלך הפרעות, 

Townsend ,M.(2015) 

Ch.32.   Personality Disorders,               pp. 

669-700 

The DSM-5 (2013) 
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עקרונות אבחון, פרוגנוזה, 

גישות טיפוליות, בעיות 

סיעודיות והתערבות 

 סיעודית.

Section II. Personality Disorders,         pp 

645-684 

 

 הפרעות חרדה.

 

 שעות( 2)

אפידמיולוגיה, סוגי הפרעות 

חרדה, אטיולוגיה, תמונה 

קלינית, מהלך, אבחון, גישות 

טיפוליות, פרוגנוזה, בעיות 

סיעודיות  והתערבות 

 סיעודית.

 

Townsend ,M.(2015) 

Ch.27. Anxiety, Obsessive-Compulsive, 

and Related Disorders, pp.528-558 

The DSM-5 (2013) 

Section II. Anxiety Disorders,       pp.189-

234 

 

הפרעה טורדנית 

כפייתית והפרעות 

 קשורות אחרות.

 

 שעות( 4)

אפידמיולוגיה, אטיולוגיה, 

תמונה קלינית, מהלך, 

טיפוליות,  אבחון, גישות

פרוגנוזה, בעיות סיעודיות  

 והתערבות סיעודית.

 

Townsend ,M.(2015) 

Ch.27. Anxiety, Obsessive-Compulsive, 

and Related Disorders, pp.528-558 

The DSM-5 (2013) 

Section II. Obsessive-Compulsive, 

and Related Disorders, pp.235-264 

 

טראומה והפרעות 

קשורות אחרות ה

 לדחק )סטרס(.

 

 שעות( 4) 

אפידמיולוגיה, אטיולוגיה, 

תמונה קלינית, מהלך, 

אבחון, גישות טיפוליות, 

פרוגנוזה, בעיות סיעודיות  

 והתערבות סיעודית.

 

Townsend ,M.(2015) 

Ch.28. Trauma and Stressor-Related 

Disorders, pp.559-580 

The DSM-5 (2013) 

Section II. Trauma and Stressor-Related 

Disorders, pp.265-290 

 

 אובדנות.

 

 שעות( 2)

אפידמיולוגיה, אטיולוגיה, 

גורמי סיכון, אומדן, טיפול, 

 מניעה, התערבות סיעודית.

Townsend, M.(2015) 

Ch. 17.The Suicidal Client, pp.274-288 

 

  אלימות

 בפסיכיאטריה.

 

 אפידמיולוגיה, אטיולוגיה,

גורמי סיכון, אומדן,טיפול 

 מניעה, התערבות סיעודית.

Townsend, M.(2015) 

Ch.16. Anger/Aggression Management,  
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 pp.261-273  שעות(  2)

 

  ,התמכרויות

 סמים ואלכוהול.

 

 שעות( 6)

מושגי יסוד, אטיולוגיה, 

אפידמיולוגיה, קריטריונים 

 לאבחון התמכרויות, 

 קבוצות חומרים ממכרים,

ית של שימוש, תמונה קלינ

 הרעלה, וגמילה,

גישות טיפוליות, התערבות 

 סיעודית.

Townsend, M. (2015) 

Ch.23. Substance-Related and Addictive 

Disorders,pp.365-418 

The DSM-5 (2013) 

Section II. Substance-Related and Addictive 

Disorders, pp 481-590 

 טיפולים ביולוגים.

 

טיפול בנזעי 

 חשמל.

 

 שעות( 8)

תיאוריות ביולוגיות בתחום 

בריאות הנפש, קבוצות 

 תרופות, מנגנוני פעולה,

התוויות טיפוליות, התוויות 

טווח מינונים, תופעות  נגד,

 לוואי,

קשר בין תרופתי, מתן 

 .הדרכה סיעודית לחולה

 

תופעות לוואי של טיפול 

תרופתי שדורשות התערבות 

 מיידית. 

של  סימנים וסימפטומים

 הרעלת תרופות והתערבות. 

 

 טיפול בנזעי חשמל. 

Townsend, M. (2015) 

Ch.4. Concepts of Psychobiology. 

Psychopharmacology, pp.69-76 

Ch.22. Neurocognitive Disorders. Medical 

Treatment Modalities, pp. 352-358 

Ch.24. Treatment Modalities for 

Schizophrenia 

and Other Psychotic Disorders, pp. 439-452 

Ch.25. Treatment Modalities for 

Depression, pp.  482-292 

Ch.26. Treatment Modalities for Bipolar 

Disorder (Mania), pp. 512-523 

Ch.27. Anxiety, Obsessive-Compulsive, 

and Related Disorders. Treatment 

Modalities, pp. 549-555 

Ch.28. Trauma- and Stressor-Related 

Disorders. Treatment Modalities, pp.572-

577 

Townsend, M. (2015) 

Ch.20. Electroconvulsive Therapy, pp.310-

318. 
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יחידות  (:2016מס' ) 51.005נוהל משרד הבריאות 

-המספקות טיפולים מיוחדים )טיפול בנזעי חשמל

ECT) 

היבט חוקי 

 יאות הנפשבבר

 

 שעות( 6)

החוק לטיפול בחולה הנפש, 

תקנות, הליך אשפוז מרצון, 

אשפוז כפוי, בדיקה 

פסיכיאטרית כפויה )דחופה 

ולא דחופה(, שימוש באמצעי 

כפייה, וועדה פסיכיאטרית, 

 זכויות מטופלים

מדדים לאומיים )מניעת 

אובדנות ותכנית מדדים 

לאומיים לבתי חולים 

 פסיכיאטריים(

 

 

 

 1991 -התשנ"א ,לטיפול בחולי נפש חוק

 1992– תקנות טיפול בחולי נפש, התשנ"ב

נוהל הגבלה ובידוד מטופלים באשפוז 

 10/2018מס'  פסיכיאטרי

התוכנית הלאומית  (.2012משרד הבריאות. )

 ירושלים.. למניעת אובדנות והתאבדות

 בבריאות הרפורמה(. 2015משרד הבריאות. )

 ירושלים.. ףלגו נפש בין הנפש משלבים

תכנית המדדים (. 2016משרד הבריאות. )

לבתי החולים  הלאומיים של משרד הבריאות 

 הפסיכיאטריים

יחידות  (:2016) 51.005 מס' נוהל משרד הבריאות

-המספקות טיפולים מיוחדים )טיפול בנזעי חשמל

ECT)  

שיקום חולה 

 הנפש.

 

 שעות( 2)

 סל שיקום,

תפקיד אחות פסיכיאטרית 

 ,בקהילה

 התערבות סיעודית.

 (2002חוק שיקום נכי נפש בקהילה )

The DSM-5 (2013) 

 Section III. World Health Organization 

Disability Assessment Schedule 2.0 

(WHODAS 2.0), pp.745-748 

Townsend, M. (2015) 

Ch.21. Recovery model, 

pp.319-330 

Ch.36. Community Model Health Nursing, 

pp.798-830 

 הפרעות אכילה

 

 שעות( 4)

אפידמיולוגיה, אטיולוגיה, 

סוגי הפרעות, תמונה קלינית, 

מהלך, עקרונות אבחון, 

גישות טיפוליות, פרוגנוזה, 

Townsend, M. (2015) 

Ch.31. Eating disorder, pp.646-668 

The DSM-5 (2013) 

Section II. Feeding and eating disorder, 
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 pp.329-354 התערבות סיעודית.

הפרעות 

 נוירוקוגניטיביות

 

 שעות( 2)

אפידמיולוגיה, אטיולוגיה, 

סוגים, תמונה קלינית, 

מהלך, עקרונות אבחון, 

גישות טיפוליות, פרוגנוזה, 

 התערבות סיעודית.

 

Townsend, M. (2015) 

Ch.22. Neurocognitive Disorders, pp.332-

359 

The DSM-5 (2013) 

Section II. Neurocognitive disorders, 

pp.591-644 

הפרעות  

 סומטופורמיות

 

הפרעות 

 דיסוציאטיביות

 

 שעות(  2)

 

 

אפידמיולוגיה, אטיולוגיה, 

תמונה קלינית, מהלך, גישות 

טיפוליות ופרוגנוזה, 

 התערבות סיעודית.

Townsend, M. (2015) 

Ch.29. Somatic symptom and dissociative 

disorders, pp.   581-607  

The DSM-5. (2013) 

Section II. Somatic symptom and related 

disorders, pp.309-329 

Section II. Dissociative disorders, pp.291-

308 


