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  M.Sc-PT ,B.P.T  ליאורה שניוקגב' 

 

 

 ראשון  תואר

 

משך  ג' לתואר שנה

 הקורס

  א סמסטריאלי 

 

  נ"ז 6 ש"ס 210 היקף הקורס

 

  חובה/בחירה  סוג הקורס

  שיטות הוראה

 כן  קליניקה \התנסות מעשית

 



 

 

2 

 

  
 

 70 ציון עובר בקורס

 

 מקביל/אין( דרישות קדם )אם אין נא לרשום

 .אורתופדיה א', אורתופדיה ב'רפואה פנימית, רפואה כירורגית, מחלות מערכת הנשימה, עיוני: 

  .שיקום נשימתי אקוטי וכרוני, שיקומיות, שיקום אורתופדי אקוטיטכניקות קליני: 

 

 )הרציונל, תפקידו בתוכנית, דגשים, ייחודיות ומהלכו וכיו"ב( תקציר הקורס\תיאור

 

ת הקלינית כוללת חשיפה והכרות של הסטודנט למחלקות בית חולים כללי, על כל היבטיו ההתנסו
הידע שנרכש בתחום הטיפול )מחלקות אשפוז, מרפאות חוץ, עבודה בצוות רב מקצועי( ויישום 

 .הנשימתי האקוטי והטיפול האורתופדי האקוטי במחלקות בתי החולים

 

 

  מטרות הקורס:

  והוצאת מידע רלוונטי.תיק הרפואי  מיומנות בקריאת ידע ולהקנות לסטודנט   .1

בצע הערכה סובייקטיבית ואובייקטיבית באופן יסודי לתכנן ול להקנות לסטודנט את היכולת  .2

 .ומסודר

 .ממצאי הבדיקה באופן ברור ומאורגן תיעודלהקנות לסטודנט כלים ל  .3

מטרות טיפול לפי סדר  עוקבלגדיר את בעיות החולה ולה את היכולתלסטודנט להקנות   .4

 .חשיבות

טיפול ביצוע על אמצעי טיפול מתאים, ו החלטה לסטודנט ידע ומיומנות לשם קבלת  להקנות  .5

 .בסיסי למטופלים בעזרת המדריך

 .במגוון רב של מטופליםלאפשר לסטודנט להיחשף ולטפל   .6

יקור רופא, הסטודנט ישתתף בבלחשוף את הסטודנט לסדר היום במחלקה ובבית החולים:   .7

 (, יתלווה לעבודת מרפאות החוץ.ייכנס לחדר ניתוח )בתחום האורתופדי ובתחום הנשימתי

( ולפעילות מעבדות לחשוף את הסטודנט לעבודת סקטורים נוספים )סיעוד, עובד סוציאלי  .8

 וכדומה(. CT, האבחון )רנטגן
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  (הקורסמה מצופה מהסטודנט/ית להבין, לבצע וכו' בסוף ) תוצרי למידה

 .וציא ממנו מידע רלוונטייאת התיק הרפואי ו יקראהסטודנט   .1

 .בצע הערכה סובייקטיבית ואובייקטיבית באופן יסודי ומסודריתכנן ויהסטודנט   .2

 .תעד את ממצאי הבדיקה באופן ברור ומאורגןיהסטודנט   .3

 .בע מטרות טיפול לפי סדר חשיבותיקדיר את בעיות החולה וגיהסטודנט   .4

בצע טיפול בסיסי למטופלים בעזרת יחליט על אמצעי טיפול מתאים, ויטודנט הס  .5

 .המדריך

 .במגוון רב של מטופלים ויטפלחשף ייהסטודנט   .6

כנס לחדר ניתוח )בתחום האורתופדי ובתחום ישתתף בביקור רופאים, יהסטודנט   .7

 .תלווה לסקטורים נוספיםיהנשימתי(, 

קצועי/סקטורים נוספים )סיעוד, עבודה סוציאלית( הסטודנט ישתתף בעבודת צוות רב מ  .8

 ולפעילות מעבדות האבחון )רנטגן וכדומה(.

 

 :תכני הקורס \נושאי 

 \מספר מפגשים נושא

  שעות

מספר פריט ממקורות   שם המרצה

  מומלץ/חובה

 

   :התנהגות מקצועית

הבנה של זכויות והסכמת 

. מחויבות ללמידההמטופל. 

ת התנהגות  אתית, חוקי

עבודת   .ורגישות תרבותית

 .צוות

 

 

 

 שעות  35

שבועיות למשך 

שבועות  6

סה"כ  -רצופים

 שעות 210

 

 

 ה/המדריך

 ית/הקליני

 במקום ההתנסות 

 

תקשורת יעילה   :תקשורת

מילולית ובלתי  –והולמת 

 מילולית. 

 תיעוד ברור ומדויק.

 

 

ראיון הולם : ההערכה

למטופל. בחירת כלי 

לבעיות  הערכה מתאימים

 המטופל. הערכה פיזיקלית.
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פירוש  :ניתוח ותכנון

זיהוי   ה.ממצאי ההערכ

לפי ודירוג בעיות המטופל 

 .סדר עדיפות

מטרות מציאותיות  קביעת

לטווח קצר וארוך בתאום 

 .עם המטופל

התערבות מתאימה  בחירת

 .תוך שיתוף המטופל

 

ביצוע  : התערבות

התערבויות הולמות. חינוך 

למטופל. ניטור  יעיל

והערכת  השפעת 

  ההתערבות.

התקדמות בהתערבות.   

 תכנון השחרור.

 

התערבות מבוססת 

יישום התערבות : ראיות

 מבוססת ראיות בטיפול.

 

זיהוי : ניהול סיכונים

אירועים המהווים סכנה 

ודיווח על מצבים או 

התנהגויות בלתי ראויים או 

מסוכנים ושמירה על 

 בטיחות המטופל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

  
 

  :ית\חובות הסטודנט

 החובות חובה

V ( 100%נוכחות מלאה) 

V הגשת ארבעה תיקי מטופל. 

V .העברת הרצאה/רפרט לצוות 

 

 : דרכי הערכה ומשקלן בציון הסופי

משקלן  שם המטלה דרכי הערכה

 -באחוזים

% 

ציון עובר 

 במטלה

 

 הערה

הערכת סטודנט על די  ציון טופס

 (.APPהמדריך )

 70% 70   

  70 20%  ציון תיקי מטופל 

ציון העברת הרצאה  במסגרת 

 ישיבת צוות )רפרט(

 10% 70  

 100%  100%  סה"כ
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