קורס מיון ראשוני ) )Triageבמחלקות לרפואה דחופה (מבוגרים)
)Canadian triage and acuity scale (CTAS

תאריך פתיחה משוער –14.10.2021
ריכוז הקורס :ד"ר אברהם נירה
שותפים ויועצים לפיתוח תכנית הקורס :גרגורי גרנובסקי  ,אורי אייזיק ,אהרון לודמן
רציונל לפיתוח הקורס
מצבים דחופים ו מסכני חיים דורשים התערבות טיפולית מיידית .הפניות למחלקות לרפואה
דחופה כוללות בין היתר מטופלים עם מגוון בעיות רפואיות מאיימות חיים .טריאז' הוא תהליך
מיון שיטתי ודינמי ,שמבוצע על-ידי האח/ות במחלקות לרפואה דחופה ,לצורך קביעת מידת
חומרת המחלה/הפציעה של המטופל ,וקביעת קדימות/דחיפות טיפולית .התהליך מתבסס על
חומרת הבעיות הרפואיות של המטופל ובדחיפות הנדרשת לטיפול בבעיה.
המטרה בטריאז' במלר"ד היא זיהוי באופן מהיר של בעיות מסכנות חיים/דחופות ,קביעת
קדימות לטיפול במטופל בודד או במספר מטופלים ,ויסות זרימת המטופלים למיון וקביעת מקום
הטיפול (שיוך לאגף הטיפול המתאים) ,הערכת מצבם של מטופלים ממתינים ומתן שירות סיעודי
ורפואי יעיל ושיפור השירות למטופל .תהליך הטריאז' הינו חיוני לצורך מתן טיפול בטיחותי
למטופל ,שיפור שבעות רצונו והתייעלות תפעולית במלר"ד.
ביצוע התהליך דורש ידע מקצועי מקיף ונרחב ,יכולת קבלת החלטות וחשיבה קריטית ,מיומנויות
תקשורת בין-אישית ,ויכולות להתמודדות במצבי לחץ ועומס במלר"ד.
כחלק ממודל התמרוץ למחלקות לרפואה דחופה בבתי חולים ובקהילה ,פותח קורס מיון ראשוני
( )Triageהמאפשר הקניית ידע ,רכישה ושיפור מיומנויות של אחים/יות במלר"ד ,בביצוע אומדן
וקביעת קדימויות להתערבות ,לצורך מתן טיפול איכותי ומיטבי ושימור בטיחות הטיפול במטופל.
מטרות הקורס:
 העשרת ידע קליני בתהליך הטריאז'
 הקנייה וחיזוק של מיומנויות קליניות ובינאישיות ,הנדרשות לביצוע טריאז'
 תכנון ויישום התערבות בהתאם לעקרונות העבודה בטריאז'
תכני הקורס
 מבוא לטריאז' – שיטות טריאז' ,תהליך הטריאז' וקבלת החלטות
 תפקיד ואחריות האחות בטריאז'
 הגישה לכאב בטריאז'
 היבטים שירותיים בטריאז' – חוויית השירות למטופל; מתן שירות למטפל

 סוגיות אתיות/חוקיות בטריאז'
 התמודדות עם אלימות כלפי צוות
 הגישה למטופל וקביעת דחיפות הטיפול במצבים מייצגים (על-פי הגישה הקנדית)
 הגישה לאוכלוסיות מיוחדות
הקורס משלב הרצאות פרונטליות ותרגול תרחישים קליניים מדמי אמת ,באמצעות סימולציות,
שמועברים על-ידי מיטב המומחים בתחום
אוכלוסיית היעד :אחים ואחיות מוסמכים העובדים במחלקות לרפואה דחופה בבתי חולים
ובקהילה
היקף הקורס 70 :שעות ( 9ימי לימוד)
מבנה הקורס :יום לימוד בשבוע – יום ה' (יתכנו שינויים בלתי צפויים) ,בין השעות 08:00-15:00
בביה"ס לסיעוד בין התאריכים ( 14.10.2021-20.01.2022כל יום ה' בטווח התאריכים הרשומים)
דרישות הקורס:
-

נוכחות מלאה בהרצאות ובתרגולים

-

בחינה מסכמת

שכר לימוד:
דמי הרשמה – ( ₪ 100במקרה של ביטול מצד הנרשם דמי רישום לא יוחזרו).
שכר הלימוד( ₪ 1500 -ניתן לחלק ל 2 -תשלומים)
למשתתפי בית החולים שמיר -אסף הרופא ( ₪ 1100ניתן לחלק ל 2 -תשלומים)

חנייה חינם ביום הלימוד!
ע"פ הנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות
הקורס יוגש לגמול השתלמות לאחר שיסתיים
לפרטים נוספים והרשמה ניתן להתקשר לביה"ס לסיעוד "אסף הרופא -שמיר"
בטל' 08-9779648 :או  08-9779471לגב' חן כהן.
כל הקודם זוכה!
פתיחת הקורס מותנית במס' הנרשמים!

טופס הרשמה לקורס טריאז'  -מיון ראשוני במחלקה לרפואה דחופה
(מבוגרים)
אחים ואחיות מוסמכים העובדים במחלקות לרפואה דחופה בבתי חולים ובקהילה
שם פרטי ________________ שם משפחה ____________

ת.ז__________________ .

כתובת_____________________________________________________________ :
טל' בבית_______________________ :

טל' נייד____________________________ :

כתובת מייל __________________________________________________________ :
מקום עבודה ____________________________ טל' בעבודה ______________________

נא לצרף צילום תעודת הכשרה מקצועית ,צילום תעודת זהות וקבלת תשלום
דמי הרשמה.

חתימה _______________________

תאריך ______________________

