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 :השתלמותכנית האור כללי של תית
 

 שעות לימוד( 161) חטיבה משותפת

במצב אקוטי כרוני בחולה מוגבר בטיפול  שתלמות מוכרת התוכנית לביחידת לימוד משותפת 
 .וטיפול מוגבר בחולה גריאטרימיועדת למשתלמים בתחומי אונקולוגיה, נפרולוגיה 

  
 

 :שעות( 733) תכנית עיונית – תחום ייחודי

אונקולוגיות שכיחות -מחלות אונקולוגיות והמטוהייחודית באונקולוגיה תתמקד בהתכנית 
במבוגרים וילדים, שיטות האבחון והטיפול בהן, כולל טיפול במצבי חרום אונקולוגיים, טיפול 

 המשפחה והצוות המטפל עם המחלה הסופנית. תומך והתמודדות של החולה,

 

 שעות(: 251) התנסות קלינית
 

 :מטרת ההתנסות
 

ניהול טיפול בשיתוף חולים אונקולוגיים ובני משפחותיהם, תוך מתן ל פתח יכולתהלומד י
  מענה לצרכים ייחודיים.

 
 הקווים המנחים להתנסות: 

 
 ניסיון הקליני של הלומד. תותאם לההתנסות  .1

 חולים בכל תחום.  3על לפחות הנלמדות בטיפול בחולי סרטן המיומנויות יישום  .2

על הלומד להגיע לעצמאות בביצוע מיומנויות עפ"י רשימת המיומנויות  .3
 .והפעילויות בכל שדה

 
 :הלומדבמהלך ההתנסות 

 
 ינהל טיפול במטופלים הנזקקים לטיפול האונקולוגי במסגרות הטיפול השונות. .1

 של החולה האונקולוגי. םטומיבאיזון סימפיתנסה  .2

 אונקולוגי.הטיפול הבמהלך ומצבי חירום אבחון סיבוכים ליפתח מיומנויות  .3

 יבצע אבחון כוללני של החולה האונקולוגי וסביבתו )פיזית, חברתית ונפשית(. .4

, , אומדן נפשיגופנילחולה האונקולוגי הכולל: אומדן  םייחודיייבצע אומדנים מתקדמים  .5
 יים, אומדן שיקומי.אומדן איכות ח

  ותופעות הלוואי של הטיפול. הטיפול האונקולוגי עלידריך מטופלים ומשפחותיהם  .6
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 מיומנויות של תמיכה במטופלים ומשפחותיהם במסגרת הטיפול האונקולוגי.ב יתנסה .7

 יפתח מיומנויות יעוץ למטופלים, משפחותיהם ועמיתים במסגרת הטיפול האונקולוגי.  .8

 ריגות לבוגרי השתלמות מוכרת באונקולוגיה. יתרגל פעולות ח .9

 

 
 באונקולוגיהת תעודת רישום עלבאחות מוסמכת פעולות המותרות ל

 
 פעולות המחייבות היתר פרטני מטעם מנהל הארגון הרפואי )"פעולות חריגות"(

 

מספר 
 סידורי

 עיגון בתקנות הרופאים  פעולה חריגה
)כשירות לביצוע פעולות 

 2001חריגות( התשס"א 

 הוצאת קו עורקי  1
 

 (5תוספת שנייה )תקנה 

 שאיבת דם מקו עורקי פתוח 2
 

 (5תוספת שנייה )תקנה 

 הזרקה בדחף של תרופות לווריד 3
 

 (5תוספת שנייה )תקנה 
 (8תוספת חמישית )תקנה 

 הזרקה בדחף של תרופות כימותרפיות לווריד 4
 

 (8תוספת חמישית )תקנה 

לצנתר בווריד מרכזי  הזרקה בדחף של תרופות 5
 ומערכות חלופיות לווריד

 (5תוספת שנייה )תקנה 
 (8תוספת חמישית )תקנה 

 שאיבת דם לסוג והצלבה, הזמנת דם ומוצריו 6
 

 (5תוספת שנייה )תקנה 

 
 התנאים והסייגים לביצוע הפעולות מפורטים בקובץ הנחיות לביצוע פעולות חריגות
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ת  ו ל ו ע תפ י פ ו ס ו  ר ש ו א ם  ר ט ש ד  ו ע י   ס

מספר 
 סידורי

  ת סיעודפעול

  הזרקה בדחף של תרופות לווריד  .1

ריד מרכזי ומערכות הזרקה בדחף של תרופות לצנתר בוו  .2
 חלפיות לווריד

 

  שאיבת דם לסוג והצלבה, הזמנת דם ומוצריו  .3

למטופלים  - החלטה על הכנסת צנתר לשלפוחית השתן  .4
מרותקים או כאלה שאינם שולטים על סוגרים 

ים כימותרפיה עם רעילות גבוהה וקיים צורך ומקבל
 (PHבמעקב אחר מתן שתן )דוגמת מעקב המודינאמי / 

 

עם סיום  - החלטה על הוצאת צנתר לשלפוחית השתן  .5
למטופלים מרותקים או  -הצורך במעקב אחר מתן שתן

כאלה שאינם שולטים על סוגרים ומקבלים כימותרפיה 
אחר מתן שתן  עם רעילות גבוהה וקיים צורך במעקב

 (PH)דוגמת מעקב המודינאמי / 

 

החלטה על התחלת טיפול להסדרת פעילות מעיים   .6
 בתרופות מקבוצת:

 מרככי צואה 

 סופחי נוזלים 

 סיבים 

 בתאום עם רופא.
 סייגים לביצוע הפעולה :

  מטופל הידוע עם תהליך תופס מקום במערכת
 העיכול

 דימום ממערכת העיכול 
 מעיים העדר ניע מעיים / חסימת 

 הפרעת אלקטרוליטים 

 

 - החלטה על התחלת טיפול בשלשולים  .7
על פי פרוטוקול מחלקתי/ מוסדי מאושר וחתום על ידי 

 רופא.

 

 החלטה על הזמנת ייעוצים:  .8
 פיזיותרפיה 

 פיזיותרפיה נשימתית 

 תזונאית 

 קלינאית תקשורת 

 פסיכולוגית 

 מרפאת כאב 

 צוות פליאטיבי 

 רפואה משלימה 

 נימרפאת תפקוד מי 
 

 

במצבים בהם קיים החלטה על הפנייה לבדיקות מעבדה   .9
טיפול  התחלתלפני , Neutropenic fever-לחשד 

כימותרפי/ אונקולוגי ובכל מצב שהאח/ות רואה 
תרבית , תרבית דם, כימיה, ספירת דםלשיקול דעתו/ה: 

 .כיח לתרבית, שתן לכללית, תרבית צואה, שתן
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מאושר וחתום על ידי על פי פרוטוקול מחלקתי /מוסדי 
 רופא.

 קבלת החלטה על מתן תרופות נוגדות בחילה והקאה.  .10
 

בהתאם לפרוטוקול מחלקתי/ מוסדי חתום ומאושר על 
 .ידי רופא

 

קבלת החלטה על טיפול במשחות עוריות במטופלים   .11
 המקבלים קרינה.

 
בהתאם לפרוטוקול מחלקתי/ מוסדי חתום ומאושר על 

 ידי רופא  

 

חיבור וניתוק צנתר בטני או  -להוראת רופא בכפוף   .12
 ריאתי קבוע לצורך ניקוז.

 
 

 

אישור טיפול כימי/ביולוגי חוזר )לא טיפול ראשוני( על   .13
 .ידי אח/ות

 
בהתאם לפרוטוקול מחלקתי /מוסדי חתום ומאושר על 

 ידי רופא  

 

 בלבד Solid Tumorבמטופלים עם   .14
יפול ראשוני( על דחיית טיפול כימי/ ביולוגי חוזר )לא ט

 .ידי אח/ות
בהתאם לפרוטוקול מחלקתי/ מוסדי חתום ומאושר על 

 ידי רופא  
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ת י נ כ ם ת י ד ו מ י ל  ה

 

 שם הקורס שעות לימוד יחידות לימוד*

 מבוא לאונקולוגיה .1 35 2.5

יולוגיה, אבחון זפתופי :לוגיות שכיחותומחלות אונק .2 70 5
 וטיפול

יולוגיה, יזפתופ :ונקולוגיות שכיחותמחלות המטוא .3 25 2
 טיפולו אבחון

אונקולוגיות שכיחות -והמטומחלות אונקולוגיות  .4 37 2.5
 בילדים 

 טיפול בצעירים חולי סרטן .5  8  0.5

 תטיפול אונקולוגיו עקרונות וסוגי - הטיפול האונקולוגי .6 50 3.5
 שכיחות בילדים

 יותאונקולוגמצבי חירום וסיבוכים של מחלות  .7 30 2

 פליאטיביטיפול  .8 42 3

 המטפל והמטופל  – במרכזהאדם  .9 40 3

 עיוניותתוכנית סה"כ       337        24

 התנסות קליניתסה"כ  152 

 כללי סה"כ  489 

 
 

 שעות לימוד 14*יחידת לימוד שווה 
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 ( שעות 35)  לאונקולוגיה מבוא .1
 
 :אור הקורסית
 

 .הם מושתתת הרפואה האונקולוגיתיעל מרכזייםהנושאים ה תהבנב יעסוקהקורס 
 
 :הקורס כנית
 
 השקפת עולם בסיעוד אונקולוגי 
 העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי 
  סימני גידולבתא וברקמות וסרטנייםתהליכים טרום סרטניים , . 
 ים, ים, גנטיביולוגי םהיבטי :יהדיגיטלואונקולוגיה בעולם  בתחום האונקולוגי חדשנות

 . ופתולוגים פרמקולוגיים, יםיאימונולוג
  :הדינמיקה של תהליך המחלה האונקולוגית 

 המדעית האונקולוגיההתפתחות  .1

 , מוותשיקום, גש על מניעה, גילוי מוקדם, טיפולסקירה אפידמיולוגית בד .2

 וגישת ה  מחקרים קליניים באונקולוגיה– Evidence Based Medicine  
 

 

 (שעות 70)  בחון וטיפוליכיחות: פתופיזיולוגיה, אש אונקולוגיות מחלות .2
 
 :אור הקורסית
 

לרבות אבחון וטיפול   אונקולוגיות שכיחות במחלותעדכני ידע ויעמיק  יקנה הקורס
 וזקנים במבוגריםבצעירים, תוך התייחסות לשינויים בגישה הטיפולית  במחלות אלו.

 ., מוגבלותמשניתשונים כמו הריון, מחלה מצבים בו
 
 :הקורס כנית
 
  גידולי שד 
 מערכת העיכול ב םגידולי 
 יה הגברית ימערכת הרבב םגידולי 
 במערכת העצבים המרכזית  גידולים 
 ותגידולי ריא  
 מערכת השתן ב םגידולי 
 עור גידולי 
 צווארוהראש זור הבא םגידולי 
 גידולים אנדוקריניים 
 יה הנשיתימערכת הרבב םגידולי 
  יים לכל גידולהייחוד וההדמיה האבחוןדרכי 
  ,על הבנת טכנולוגיות הדימות הרלוונטיות, לרבות הדגמה בצילומים, סרטים ותמונות

 .בכל מחלה הייחודיולוגיה של המחלות השונות ועל הטיפול יהפתופיז

  מורפולוגיה, סיווג רקמות, כגון: בדיקות מעבדה ובדיקות אבחון באונקולוגיהFACS ,
FISH  

  מחלות וירליותHIV ,HCV, HBC  מחלות אונקולוגיותוהשפעתם על 
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 עות(ש 52) , איבחון וטיפולפתופיזיולוגיהלוגיות שכיחות: המטו מחלות .3
 
 :אור הקורסית
 

בצעירים  הוגילהמטווהפרעות שכיחות בתחום היעסוק במחלות ומעמיק יקנה ידע  הקורס
  .ובמבוגרים

 
 :הקורס כנית
 
  המטופואזיסהתהליך 
 מחלות השונותוטיפול בולל בדיקות הדמיה ייחודיות כ, אבחון פתופיזיולוגיה : 

 לויקמיה חריפה 
 לויקמיה כרונית 
 APL 

 סוגים של לימפומה 
 מיאלומה נפוצה 
 MDS 

 CAR T 

 במבוגר  השתלות מח עצם 
 שעות( 4)ואונקולוגיות  המטולוגיות מחלותב םאופייניי זיהומים 
 
 :אור הקורסית
 

ונקולוגיות והמטולוגיות: מניעה, אבחון בזיהומים במחלות אהקשור יקנה ידע  הקורס
 .וטיפול

 
 :הקורס כנית
 
 , וירוסים, פטריות ואחרים(םמחוללי זיהום )כגון: זיהומים חיידקי .1

 וסוגי בידוד חיידקים עמידים .2
 
 

 שעות( 73) בילדים שכיחותאונקולוגיות והמטואונקולוגיות  מחלות .4
 
 :אור הקורסית
 

 אונקולוגיות השכיחות בילדים-וההמטו ולוגיותהאונקמעמיק במחלות  יקנה ידע הקורס
דרכי , והבגרות ממארת בגיל הילדות מחלה, תוך הבנת ההיבטים הייחודיים של ובמתבגרים

הטיפול  ודרכיהייחודיים לכל מחלה, פתופיזיולוגיה של המחלות השונות  וההדמיה האבחון
  .מתבגריםבו , לרבות השתלות בילדיםלכל מחלה הייחודי

 
 :קורסה כנית
 
 בילדים לויקמיה 
 בילדים  לימפומה 
 גידולי ראש  
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  גידולי עצם 
  גידולים מוצקים 

 :מחלות לא אונקולוגיות בילדים )כגון -SCID ,Anemia, Aplastic Anemia inconFa 
Idiopathic  –, ITP Thalassemia, Severe combined immunodeficiency

Thrombocytopenia Purpura, ,ת שונותמחלות מטבוליו)  
 השתלות מח עצם  
 טיפולי קרינה בילדים 
 תופעות לוואי ארוכות טווח בילדים  

 AYA (Adolescents & young adults) מיניות ודימוי גוף כולל 

   :סדנא 

 משפחותיהםו ילדים בשלבי התפתחות שוניםותקשורת עם  הגישה הטיפולית 

  בילד הנוטה למותדרכי התמודדות של הילד ומשפחתו עם מחלת הסרטן וטיפול 
 

 

 שעות( 8) צעירים חולי סרטן .5
 

 AYA   - אשפוז, אובדן כושר כגון: וטרמינולוגיה, אתגרים וחוסן נפשי  איםגילטווח  כולל הגדרה

אוטונומיה, תלות, נקודת זמן שונה משל בן/בת הזוג, דה, ירידה בפעילות פיזית, אובדן עבו

ים, סימפטומים ותופעות לוואי, בידוד וריחוק ספר, הפסקת לימודה, נשירת מבית זוגיות צעירה

   ., בעיות כלכליות, קשרים רומנטייםעם אחרים והסבר על המחלקה שיתוףחברתי, דימוי גוף, 

 ו רפואי באבחנה ובמהלך הטיפולים:צרכים הקשורים לטיפול בי 

 פוריות, פעילות  כגון: החלטות טיפוליות עם התייחסות לסיכונים בתחומים שונים

 .ואיכות חייםית, השכלה, עבודה אתלט

 עובד סוציאלי, פסיכולוג, מתאמת ות/)אח צוות מולטידיספלינרי טיפול באמצעות ,

 תחום צעירים, רופא אונקולוג, פתולוג, רדיולוג, מנתח, תחום פליאטיבי וקהילה( 

  התאמת הטיפול הקליני ל- AYA לתרופות, סבילות ם של תרופותמינוני :כגון ,

המטופלים  ת פרוטוקולים טיפוליים המתאימים לאורח החיים שלהתאמת ובניי

 . מגוון טיפולים,  AYA -השייכים לקטגורית ה 

 אסטרטגיה התנהגותית, פרמקולוגית  -טיפול בתופעות לוואי ואיזון סימפטומים(

נשירת שיער, בחילות, הקאות, הפרעות אכילה,  ,Fatigue ופסיכוסוציאלית בהקשר של

 (. Chemo Brain, בעיות ריכוז, בעיות זיכרון )כאב, נוירופתיה

 תסמיני גיל , מיניות, ההיריוןטכניקות לשימור, אמצעי מניעה, בטיחות  - פוריות

, ביולוגיים וטיפולים מכווני כימותרפיים, בניית משפחה, השפעת טיפולים המעבר

 מטרה על תפקוד מיני ודימוי גוף. 

 בקרב המטופלים השייכים של סרטן  מוקדם המסייעת לאבחון וסיעודית גישה רפואית

 .AYA  -לקטגורית ה 

 מורחבת, משפחה משפחה גרעינית,  - תמיכה חברתית  –ייעוץ מידע וטיפול תומך  צרכי

 תמיכה אינפורמטיבית וכלכלית. זהה, קבוצת גילזהה, חברים, מטופלים עם אבחנה 
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 מצוקה, חרדה, דיכאון, אי התמודדות עם  - הערכה לסיכונים פסיכולוגיים והתנהגותיים

 וכדומה. וודאות ותופעה פוסט טראומטית

  ,התמודדות עם שינויים פיזיים והשינוי בתוכניות, סרטן, טיפולים, שיפור דימוי עצמי

אינטגרציה בלימודים או עבודה, מפגש -תמיכה אינפורמטיבית למשפחות וחברים, רה 

 .עם מחלימים

 תופעות לוואי ארוכות טווח, עזרה לעידוד וכנית סולםת, קוגניטיבישיקום כולל  - מחלימים ,

 עזרה כלכלית ועידוד עצמאות.  ,הכרת בן /בת זוג, בילוי עם חברים() פעילות חברתית וקשרים

 מטופלים, אנונימיות, זמינות השימור מערכות יחסים של  -ורשתות חברתיות  דיגיטיליזציה

 מטפל. –אקציה מטופל גבוהה של שירות ונוחיות, גלובוליזציה, אינטר

 כטיפול ב -וחשיבותה  פעילות גופניתFatigue- מניעה של הישנות, שיפור דימוי עצמי ושיפור ,

  מצב רוח.

 

 שעות( 50)  עקרונות וסוגי טיפול אונקולוגיים -הטיפול האונקולוגי  .6
 
 :אור הקורסית
  

והסיבוכים  רכי השפעת הטיפולדלרבות  הקורס יקנה ידע בסוגי טיפול באונקולוגיה
לפני אחות בהכנת והדרכת החולה ומשפחתו תפקיד ה הצפויים לטיפולים שונים ומניעתם.

 ובמהלך הטיפולים השונים.
 
 :הקורס כנית
 
  טיפול:סוגי  

 רפיהאימונות 
 הורמונותרפיה 
 טיפול כירורגי  
 כימותרפיה 
 קרינה 
 רפיהברכית 
  תרפיה( -טיפולים ביולוגים )ביו 
 Targeted therapy 

 ה משלימהרפוא 
 בטיחות העובד  
 

 שעות( 30)  אונקולוגיותשל מחלות מצבי חירום ו סיבוכים .7
 
 :אור הקורסית
  

וטיפול במצבי חירום באונקולוגיה  , הערכת מצבאבחוןאומדן, מניעה, הקורס יקנה ידע ב
תוך דגש על גישה קלינית למטופל שמפתח מצב בילדים ובמבוגרים  אונקולוגיה-ובהמטו

  .חירום
 
 :הקורס ניכת
 
 כולל שוק ספטי ,מצבי זיהום 
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 פאנציטופניה ,Neutropenic Fever 

 חסימה של וריד נבוב עליון (Superior Vena Cava Syndrome) 

 סינדרום היפרקלצמיה (Hypercalcemia Syndrome) 

  רמיההיפרנת \היפונתרמיה ,SIADH 

 Tumor Lysis Syndrome  

 :הפרעות קרישה Thrombotic Thrombocytopenia Purpura (TTP),  

Disseminated Intravascular Coagulation (DIC) 

 ( לחץ על חוט השדרהSpinal Cord Compression) 

 טמפונדה לבבית ,Pleural Effusion 
 מוגבר לחץ תוך גולגלתי 

 Extravasation 
 

 שעות( 42) פליאטיבי -טיפול תומך  .8
 
 :אור הקורסית
  

ילדים,  שכיחים אצל חולי סרטן בסימנים וסימפטומיםטיפול מניעה וביקנה ידע  הקורס
קליני. הקורס יתמקד בפיתוחן של  ושיפוטיכולת חשיבה תוך פיתוח  ,צעירים ומבוגרים

ביצוע אומדן בריאותי  עלדגש אינטגרטיבית. ולחשיבה קלינית רחבה  מתקדמותמיומנויות 
. על בסיס אומדנים וסימפטומיםויכולת לבצע תהליך קבלת החלטות לטיפול בסימנים 

 תרופתיים לטיפול בסימפטומים. -בנוסף, יילמדו מגוון הטיפולים התרופתיים והלא
 
 :הקורס כנית
 

  וגיהאונקול סימנים וסימפטומים אצל החולההטיפול ב ניהול .7.1
 פעילות גופנית(גון)כ אורח חיים בריא : 
 ארוכות  תופעותכולל  והתייחסות כאשכולות תסמינים דגש לסימנים הבאים מתן

 :והטיפול בהן, איזון טווח
 כאב 
 שינויים במראה חיצוני( שינויים בדימוי גוף )כגון: נשירת שיער , 
  :גרדפצעים ממאיריםתופעות עוריות , 
  :שלשולים ועצירותבחילות והקאות, פגיעה בריריותתופעות במערכת העיכול , 
 מיימתו תפליטים 
 מצוקה נשימתית 

 וחולשהעייפות , הפרעות שינה, ןחרדה ודיכאו (Fatigue) 
 גלי חום 
 דימום / אנמיה 
  ,לימפאדמהבצקות 
  ריכוז, זיכרון, דליריוםתקוגניטיביוהפרעות , 
  רגישות יתר לטיפול 
 ודרכים לשימור פוריות פגיעה בפוריות 
  שינוי גופניים, שינוי במיניות, שינויים םהורמונלייהפרעות הקשורות לשינויים :

  המעבר , האצת גילבתפיסה מגדרית
 מאפייני מוצרי דם שונים, התוויות למתן ותופעות לוואי ייחודיות למוצרי דם 
 קנאביס רפואי 
 תזונה וסרטן 
 הטיפול בסטומה  
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 רפואה משלימה באיזון סימפטומים 

 

 טיפול בסוף חיים  .7.2
 סדציה פליאטיבית .1
 הגישה לאדם הנוטה למות .2
3. Quality of death & dying 

 

 שעות( 40) המטפל והמטופל האדם במרכז .9
 
 :אור הקורסית
  

עם התמודדות ידע במושגים מרכזיים ותיאוריות העוסקות במיומנויות והקורס יקנה 
מרגע  )ילדים, מתבגרים, צעירים, מבוגרים וזקנים( לאורך שלבי מעגל החייםה קשה מחל

מנקודת מבטם  - מוותאובדן ווהחיים לאחר ההחלמה, גילוי המחלה, שלבי המחלה החלמה 
 . ופלים, משפחותיהם וצוות מטפלטמשל 

 
 :הקורס כנית
 

 :המטופל -האדם במרכז  
 
 בסרטן  הבוגר והילד החולההצעיר, האדם  תהיבטים רגשיים נפשיים וחברתיים בחוויו

 במסגרות הטיפול השונות התמודדותםודרכי 
 מחלה אונקולוגית והשפעתה על דימוי עצמי, תפקוד משפחתי דימוי גוף ומיניות 

באגודה  לכל קורס יתקייםיום  – שימור פוריותטכניקות לב תרבותי ובהיבט ר
  למלחמה בסרטן

 ית המשפחה כפרטים וכקבוצה עם מחלת הסרטן, התאבלות מקדימה, שכול יווח
 והעצמת המשפחהרים, אבל פתולוגי הו

 קולוגי ומשפחתו ומסירת בשורה מרהתפקיד האחות בליווי חולה אונ 

  ובני משפחתםהסרטן  ימחלימעיבוד חוויותיהם של (Survivors) 
 קהילהלחולים הבית בין ורצף הטיפול  הטיפול הסיעודי בקהילה בחולה האונקולוגי 

 ובין הקהילה לבית חולים
  סוגיות אתיות 

 
 מטפל:טיפול ב – היבטים מהפסיכולוגיה החיובית

 
 כלים יישומים לחיי עבודה בעלי משמעות 
 צוות מטפל של מיומנויות התמודדות  
 ימייםהבנה והתייחסות לתהליכים פנ 
 תוך התייחסות לתשישות  מניעת שחיקת המטפל בטיפול בחולים כרוניים וסופניים

 החמלה
 .פיתוח מיומנויות אישיות להתמודדות עם תהליכים בסוף החיים, מוות ושכול 
 מערכות תמיכה למטופל ולמשפחתו בבית החולים ובקהילה 
 
 
 בוגרי קורס על בסיסי באונקולוגיה.פעולות סיעוד ופעולות חריגות ל .10
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 אונקולוגיהבתחום ה קליניותפיתוח ותרגול מיומנויות  - התנסות קלינית
 

 מטרות ההתנסות: 
 
במסגרות הטיפול  ובני משפחותיהם חולים אונקולוגייםטיפול ב הסטודנט ינהל .1

 מיומנויות חשיבה קלינית וקבלת החלטותתוך שימוש ב השונות

 
 ת:ההתנסו יעדי

 
  יאסוף נתונים ממקורות רלוונטיים 
 יתשאל ויראיין את החולה לגבי מצבו הבריאותי 
  אומדן גופנילחולה האונקולוגי הכולל: אומדן  םייחודיייבצע אומדנים מתקדמים ,

 ים, אומדן שיקומי, אומדן איכות חינפשי
 וסביבתו )פיזית, חברתית ונפשית( יבצע אבחון כוללני של החולה האונקולוגי 
 יתכנן טיפול לטווח קצר וארוך ויתערב בהתאם למצב הדינאמי של החולה 
  על פי עקרונות טיפול ונהליםיתרגל מיומנויות קליניות 
 יפעיל מכשור וטכנולוגיה הנדרשת לטיפול בחולה 
 ייקבע מדדים להערכת הטיפול 
  של החולה האונקולוגי םבאיזון סימפטומייתנסה 
 ה באמצעות מעקב שיטתי וניטור מתמשךיזהה בעיות ושינויים במצב החול 
 אונקולוגיהטיפול הבמהלך ומצבי חירום סיבוכים  יזהה 
 יעריך ויתעד את התהליך ותוצאות הטיפול 
  ותופעות הלוואי של הטיפול הטיפול האונקולוגי את החולה עלידריך 
 יתמוך בחולה 
 וגרי השתלמות מוכרת באונקולוגיהיתרגל פעולות חריגות לב 
 עם צוות רב מקצועי מטפל ישתף פעולה 

 

  הסטודנט יפתח מיומנויות חשיבה קלינית וקבלת החלטות: .2

 יזהה מושגים ועקרונות קליניים במטופלים 
 יפתח רציונל לכל פעולה בשלביה השונים 
 ייתן רציונל לטיפול על פי סדר עדיפויות 
 יגדיר וינתח בעיות בהתבסס על הקשרים בין תחומים שונים 
 ה עצמית על תהליכי קבלת החלטות ופתרון בעיותיפתח מנגנוני בקר 
 יעלה שאלות חוקרות המביאות להבנה מעמיקה 
 יכיר אבחנות מבדלות ויבין תהליכי בירור אבחנה מבדלת 
 ייצור הקשרים בין סימנים וסימפטומים, אבחנות, טיפול תרופתי וטיפול אחר 
 יסביר את שיקול דעתו בהתייחס לטיפול 

 

 אונקולוגי:ליווי משפחה של חולה ות הסטודנט יפתח מיומנוי .3

 יאמוד דרכי התמודדות של המשפחה 
 יזהה משאבים קיימים / חסרים של החולה ומשפחתו 
 יתמוך במשפחת החולה 
 מידע וידריך את משפחת החולה ןיית 
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  ישתף את המשפחה בטיפול 
 

 עקרונות:

 ומד. תכנון ההתנסות ושיבוץ במסלול התנסות יתבסס על ניסיונו הקליני של הל .1

סטודנט שניסיונו הקליני הוא מעל שנת עבודה אחת ברצף, בהיקף של  –ניסיון קליני  .2
 וה ערך( במועד פתיחת הקורס.ומשרה מלאה )או ש

ההתנסות הקלינית תתבצע בשדות קליניים בהם ניתן לתרגל מיומנויות אומדן פיזיקלי.  .3
 מדריך קליני מורשה.מיומנויות אומדן פיזיקלי, יתורגלו ויוערכו ע"י רופא מומחה/

פעולות חריגות: רכישת שליטה בביצוע פעולות חריגות עד לרמת הביצוע הנדרשת    .4
 ובפיקוח של מדריך קליני מורשה. בסימולציה המבוסס על הוכחת ידע עיוני, בהנחיה,

 

 :מטלות מחייבות להתנסות

 .יישום המיומנויות בכל תחום )נושא( בלפחות שלושה חולים אונקולוגיים .1
על פי כלי )איכות חיים, שיקום  אומדנים בתחומים הבאים:יווח בכתב על תרגול ד .2

 .(אומדן מובנים

 .(על פי כלי אומדן מובנים)דיווח בכתב על תרגול איזון סימנים וסימפטומים  .3

 .דיווח בכתב על תרגול פעולות חריגות על פי רמת הביצוע הנדרשת .4

 (Case Studyהגשת תיאור מקרה ) .5
 
 
 

 נסות ללומדים בעלי ניסיון קליני במחלקה אונקולוגית / המטולוגיתתוכנית הת
 

 שעות.  152: היקף ההתנסות
 

 מתוכם:
 56 במכון אונקולוגי / המטולוגי  שעות 
 24 מרפאות טיפול תומך( הוספיס / קהילהסיעוד בטיפול תומך ) שעות/ 
 56 בחירה שעות 

 16 שעות מתוכם יוקצו  8 – ת(שעות התנסות בתרגול מצבים מדמי מציאות )סימולציו
 לתחום צעירים חולי סרטן

 
 

 תוכנית התנסות ללומדים בעלי ניסיון קליני במכון אונקולוגי / המטולוגי
 

 שעות.  152: היקף ההתנסות
 

 מתוכם:
 56 במחלקה אונקולוגית / המטולוגית  שעות 

 24 סיעוד בטיפול תומך )הוספיס / קהילה /מרפאות טיפול תומך( שעות 
 56 ת ומתחום הילדים במחלק מומלץ לשלב התנסות למשתלמים/ות) בחירה ותשע 

 ילדים בבית חולים אחר(אונקולוגיה / המטולוגיה 

 16 )שעות מתוכם יוקצו  8 - שעות התנסות בתרגול מצבים מדמי מציאות )סימולציות
 לתחום צעירים חולי סרטן
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 תוכנית התנסות ללומדים בעלי ניסיון קליני בהוספיס

 
 שעות.  521: היקף ההתנסות

 
 מתוכם:

 56 במחלקה אונקולוגית / המטולוגית  שעות 
 64 במכון אונקולוגי / המטולוגי  שעות 
 16 בחירה שעות 

 16 )שעות מתוכם יוקצו  8 - שעות התנסות בתרגול מצבים מדמי מציאות )סימולציות
 לתחום צעירים חולי סרטן

 
 

 ני בתחום האונקולוגיתוכנית התנסות ללומדים ללא ניסיון קלי
 

 שעות.  521: היקף ההתנסות
 

 מתוכם:
 56 במכון אונקולוגי / המטולוגי  שעות 
 40 במחלקה אונקולוגית / המטולוגית  שעות 
 40 בחירה שעות 
 16  שעות מתוכם יוקצו  8 - מצבים מדמי מציאות )סימולציות(שעות התנסות בתרגול

 לתחום צעירים חולי סרטן
 
 

 תוכניות ההתנסות: תחומי בחירה בכל
 
 מתאמת צעירים /מעי גס, ראש צוואר/ טיפול תומךמתאמות: שד / סטומה /  .1

 השתלות מח עצםמחלקה ל .2
 ילדים .3

 / כירורגיה  אונקולוגיהגניקו .4

 מכון קרינה .5
 

 

עמידה בהצלחה בכל המטלות מהווה תנאי לסיום ההתנסות הקלינית והגשה למבחן הרישום 
 הממשלתי
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 ציטוטוקסי : טיפול1נושא 

 

 3חולה  רמת ביצוע

 ______ תאריך

 2חולה 

 ______ תאריך

 1חולה 

 ______ תאריך

 

 רמת ביצוע נדרשת:
 – ביצוע עצמאי

 דו"ח אומדןהגשת 

 אומדן    

רמת ביצוע נדרשת: 
הגשת  -ביצוע עצמאי

 דו"ח ראיון

 ראיון   

רמת ביצוע נדרשת: 
 ביצוע בפיקוח

טיפול כולל    
הכנה, 

הדרכה, 
ניעה מ

וטיפול 
בתופעות 

 לוואי

רמת ביצע נדרשת: 
 ביצוע בפיקוח

 הדרכה   

 
 : איזון סימפטומים2נושא 

 

 3חולה  רמת ביצוע

 ______ תאריך

 2חולה 

 ______ תאריך

 1חולה 

 ______ תאריך

 

: נדרשת רמת ביצוע
  -עצמאית

האומדן  ו"חד הגשת
 למדריכה

 אומדן   

רמת ביצוע: ביצוע 
"ח  הגשת דו -עצמאי
 ראיון

 

 ריאיון   

 רמת ביצוע: 

 ביצוע בפיקוח

 

 איזון וטיפול   

 ביצוע בפיקוח

 

 הדרכה   
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 איזון סימפטומים )עיקריים מחייבים(:
 
 כאב .1
 בחילות והקאות .2

 עצירות / שלשול .3

 חרדה / דיכאון .4

5. Fatigue 

 מוקוזיטיס .6
 
 

  ול ביצוע מיומנויות במסגרת ההתנסות הקליניתתרג

 

מחלקה / 
 מכון

חתימה  אריךת
וחותמת 
 המדריך

 רמת ביצוע שם המדריך
מינימלית 

 נדרשת

  פעולה

 1 הוצאת קו עורקי תצפית    

 תצפית    
 וסימולציה

 2 שאיבת דם מקו עורקי 

הזרקה בדחף של תרופות  סימולציה    
 לווריד

3 

הזרקה בדחף לצנתר  סימולציה    
מרכזי ומערכות חלופיות 

 לווריד

4 

הזרקה בדחף של תרופות  הסימולצי    
 כימותרפיות לווריד

 

5 

שאיבת דם לסוג  תצפית    
והצלבה, הזמנת דם 

 ומוצריו

6 
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 Case Studyתדריך לכתיבת 

 :Case Studyהנחיות לכתיבת 

 
 פיזיולוגיה, סיווג קליני, סיבוכים, ומצב המייצג )אפידמיולוגיה, פתההגדרת  .1

               מניעה, טיפול שיקום(   –נע דרכי אבחון וטיפול על רצף רמות המ

 
 הצגת נתוני האומדן הבריאותי של המטופל הכוללים: .2

 פרטים סוציו דמוגרפיים, רקע בריאותי ומצב תפקודי, גורמי סיכון, טיפול תרופתי,

               אשפוז/מרפאהבדיקות עזר קודמות, סיבת הפניית המטופל ל
                                                     
  

 פרוט הסיבוכים והסיכונים הצפויים למטופל בהתייחס לאבחנה, גיל, גורמי סיכון, .3

                                                                                                                                                             נוספים רלוונטיים וגורמים טיפול תרופתי

       
 פרט את תכנית הטיפול שנקבעה למטופל בהתייחס למצבו, לרבות טיפול של צוות .4

 הפנייה לבדיקות רלוונטיות, הפנייה למומחים ותוכנית התערבות תרופתית, רב תחומי, 

 .הדרכה. פרט את היעדים שנקבעו בתוכנית טיפול זו

    Clinical Guidelines-תן למטופל לעקרונות הטיפול המפורטים בהשווה את הטיפול שני

  ספציפיים, )כולל התערבות תרופתית, הפניה לבדיקות רלוונטיות, הפניה למומחים
    והדרכה(.    

                מהם המדדים שבעזרתם ניתן להעריך את תוצאות הטיפול שניתן למטופל  .5

 
        (APA)כללי כתיבה אקדמית  .6

 

 (:Case Studyאור המקרה )יכללי הגשת ת

  ה- Case Study יוגש למרכזת הקורס 

 מקורות ספרות  שנייש להגיש את התרגיל על פי כללי כתיבה אקדמית, יש להיעזר לפחות ב

  .עדכניים
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 1220רשימה ביבליוגרפית מעודכנת לשנת 

 
 קורס אונקולוגיה

 
 מקורות  משותפים  לכל  הקורסים

 

מינהל הסיעוד המתפרסמים מעת לעת הינם מליבת העשייה ועל כן מחייבים את המשתלמות חוזרי 

להתעדכן באופן שוטף. אי לכך, כלל חוזרי מינהל הסיעוד שיפורסמו / יעודכנו עד למועד בחינת הגמר 

 הממשלתית יהיו חלק מהסילבוס המחייב לבחינה.

 

 

Comerford, K. (Ed.). (2021). Nursing 2021 Drug Handbook. Philadelphia, PA: Wolters 

Kluwer. 
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