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  סיעודנהל היחוזר מ
        

  
  
  
  

  ב"כסלו תשע' ט 
  11דצמבר  05 

  91 'מס
  
  

  ת/ות מוסמך/עדכון תוכנית הליבה לתואר אח :נושא
  
  

הסתכלות מחודשת על תוכנית הלימודים מתוך     מחייבת מצוקת כוח האדם בסיעוד 
מחד גיסא והתייעלות בתקופת ההכשרה מאידך  המטופל בטיחותעל  המגמה של שמיר

  .גיסא
  

אחיות אחים וחרונה נערכה עבודה מקיפה לאיתור וקביעת הסף ההכרחי בהכשרת בשנה הא
 וקיבועהקיצור התוכנית  מאפשרתגישה זו . לצורך מתן טיפול בטוח לחולים יםמוסמכ

  . כגרעין שאינו ניתן להחלפה וגמישות ,לתכנים הכרחיים
  

 לרוחבשלבם נושאים שיש ל לגבי ,בין השאר ,נעשה שינוי שנערכו העדכוניםבמסגרת 
מצופה  .פעולות סיעודוחשיבה קריטית  :לדוגמא. ללמדם כנושא נפרד ואין צורךהתוכנית 

  .הכי נושאים אלה ישולבו בהורא
  

מתוך תפיסה כי הרחבה והעשרת הידע  ,כמו כן צומצמו שעות הוראה במספר נושאים
 ,תןבהתאם לשיקול דע, לסיעודבסמכות מנהלות בתי הספר  .תעשה במסגרות אחרות

  .שנקבעמעבר לגרעין התוכנית את להרחיב ולהעשיר 
  

  .2012מצורפת תוכנית הליבה המעודכנת אשר תיכנס לתוקף החל משנת 
  

  .אין בתוכנית זו כדי לשנות את מפרט מבחן הרישום
  

  .חוזר זה מבטל כל מסמך קודם הדן בתוכנית הליבה לתואר אחות מוסמכת
  
  

  ,בכבוד רב
  
  

  א "ר שושנה ריב"ד
  ת ראשית ארציתאחו

  וראש מינהל הסיעוד
  

  ל"המנכ, גמזו. ר' פרופ :העתק
  ל"משנה למנכ, לב. ר ב"ד          
   ראש מינהל הרפואה, לוי. ר ח"ד          

  
  ."2012ת מועדכן לינואר /ות מוסמך/תוכנית ליבה לתואר אח": לוט

  
  47369211: אסמכתא

  

משרד הבריאות
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47724111  
  
  

                                                                                          

  תכנית ליבה לתואר אחות מוסמכת

  2012 - מעודכן לינואר 

  

מהווה סטנדרט מינימום לרישום בפנקס , תכנית ליבה לתואר אחות מוסמכת

  .האחיות שבמשרד הבריאות

  הלימודים מעבררשאים להעשיר את תכנית , מוסדות להכשרת אחיות מוסמכות

  .לליבה הנדרשת לרישום בפנקס האחיות

  נקבעות, אלו. אינה מגדירה אסטרטגיות ושיטות הוראה ולמידה, תכנית הליבה

  .י שיקול דעתם והטכנולוגיות המתעדכנות"י המוסדות המכשירים עפ"ע

  

  :י הנוסחה כדלקמן"עפ) שעות 2,648(  נקודות זיכוי 126תכנית הליבה הנה בת 

  .ז"נ  1= למידה עיונית שעות  14 •

  .ז"נ 1= שעות למידה בהתנסות קלינית  48 •

  

  :חטיבות למידה 4בתכנית הליבה 

  ).שעות 462(ז "נ 33 -חטיבת מדעי יסוד  .א

  ).שעות 210(ז "נ 15 -חטיבת מדעי סיעוד  .ב

  :חטיבת לימודים קליניים .ג

  ;)שעות 728( ז"נ 52 - למידה עיונית . 1.ג             

  ).שעות 960(ז "נ 20 -התנסות קלינית . 2.ג             

  ). שעות 288( ז"נ 6 -התנסות קלינית מתקדמת  .ד
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 :חטיבת מדעי יסוד .א
 

  מדעי יסוד
  

  שעות  ז"נ

      

      :מדעי החברה

    28  2  סוציולוגיה של הבריאות •

      

      :מדעי התנהגות

  28  2  וגיהמבוא לפסיכול •

  28  2  פסיכולוגיה התפתחותית •

      

      :מדעי החיים

  42  3  ביוכימיה/כימיה •

  70  5  אנטומיה ופיסיולוגיה •

  42  3  וירולוגיה ואימונולוגיה, מיקרוביולוגיה •

  28  2  גנטיקה ואמבריולוגיה •

  84  6  פרמקולוגיה קלינית  •

  56  4  פתולוגיה •

  28  2  ודיאטטיקהתזונה  •

  28  2  מבוא לאפידמיולוגיה •

  462  33  כ "סה
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 :סיעודהמדעי חטיבת  .ב
 

  מדעי סיעוד
  

  שעות  ז"נ

      :Ιסיעוד 
      

  14  1  אתיקה  •

  14  1  חוק ומשפט בבריאות ובסיעוד •

  14  1  בריאות וחולי, רווחה •

  14  1  צרכים בסיסיים ועילאיים, תיאוריות בסיעוד •

  14  1  דום בריאותקי •

     

     :ΙΙסיעוד 

      

  28  2  אומדן פיזיקאלי •

  28  2  עקרונות הסיעוד הקליני •

  28  2  תקשורת בינאישית •

  
  

 :ΙΙΙסיעוד 

    

      

  14  1  איכות אבטחת •

  28  2  הדרכה ותמיכה •

  14  1  ניהול טיפול •

     

  210  15  כ "סה
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 :לימודים קלינייםחטיבת  .ג
 

 
  

  :התנסות קלינית מתקדמת .ד

  . חטיבת למידה קלינית המסכמת את תכנית לימודי הסיעוד

  ' ב', חטיבה זו תתבצע רק לאחר השלמת תכנית הלימודים המפורטת בחטיבות א

  .לעיל' ג -ו

לות פעו, לרבות חשיבה קריטית יתרגלו הלומדים טיפול סיעודי כוללני, בחטיבת לימוד זו

  .סיעוד וניהול טיפול

) שעות 192(ז "נ 4 לפחות מתוכם) שעות 288(ז "נ 6ההתנסות הקלינית המתקדמת הנה בת 

 .ברצף
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  כ"סה  התנסות קלינית  למידה עיונית  הנושא

 שעות ז"נ  שעות  ז"נ  שעות  ז"נ  

  360  16  192  4  168  12  סיעוד במחלות פנימיות •

לפחות שבוע  ( 192   4  168  12  סיעוד בכירורגיה •
  )ניתוח. בח

16  360  

  28  2      28  2  סיעוד בגריאטריה •

לפחות שבוע ( 144  3  98  7  סיעוד במיילדות ובגניקולוגיה •
  )לידה. בח

10  242  

  194  9  96  2  98  7  והמתבגר סיעוד הילד •

  186  6  144  3  42  3  סיעוד בקהילה  •

  166  7  96  2  70  5  סיעוד בבריאות הנפש ובפסיכיאטריה •

  124  4  96  2  28  2  סיעוד במצבים דחופים ובטראומטולוגיה •

  28  2      28  2   עזרה ראשונה וסיעוד במצבי חרום •

  1,688  72  960  20  728  52   כ"סה
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