קורס העשרה בנושא ACUTE STROKE
מרכז סהר ,הקמפוס האקדמי לסיעוד שמיר (אסף-הרופא)
מנהלי הפרויקט :סמיר אבולעיון וד"ר נירה אברהם
שותפים ויועצים לפיתוח תכנית הקורס :ד"ר רונן לויטה ,ד"ר שני קלמנוביץ ,ד"ר אברהם נירה,
סמיר אבולעיון ,אהרון לודמן ,ד"ר קרן אמיתי ,ד"ר שפיר בוטנר (מד"א) ,חן ורמוס (מד"א).
תיאור כללי של הקורס :הקורס יתמקד בהקניית כלים לזיהוי סימנים ותסמינים ל – ACUTE
 ,STROKEקביעת קדימויות לטיפול (טריאז') ,בהתאם לזמני יעד ומדדי איכות וטיפול במסגרת
בית החולים.
מטרת הקורס:
הקניית ידע ,רכישה ושיפור מיומנויות של צוות רפואי וסיעודי במחלקות ביה"ח בנושא העברת מקל
(צוות טרום בי"ח ובי"ח) ,זיהוי ,אומדן וקביעת קדימויות להתערבות ב ,ACUTE STROKE -
לצורך מתן טיפול מיטבי ושימור בטיחות הטיפול במטופל.

תוצרי למידה:
בסיומו של קורס זה ,הלומדים יהיו מסוגלים:
 .1לבצע אומדן ומיון ראשוני (טריאז') ולזהות מצבים דחופים/מסכני חיים
 .2לקבוע קדימויות טיפול על-פי עקרונות הטריאז' ,זמני יעד ומדדי איכות
 .3לבצע התערבות בהתאם להערכת מצב המטופל.
 .4לפעול בהתאם לנהלים ולפרוטוקולים בתחום
אוכלוסיית היעד :רופאים/ות ,אחים/יות ,העובדים בקהילה ובמחלקות לרפואה דחופה ,חובשים
ופראמדיקים  -שעובדים בשירותי חירום.
אסטרטגיות הוראה בקורס:
שילוב של הרצאות פרונטליות ותרגול תרחישים באמצעות סימולציות.
היקף הקורס 7 :שעות (יום לימוד אחד)

רשימת נושאים  /תכני הלימודים בקורס:
נושאים
 פתופזיולוגיה ,תסמינים קליניים ,זיהוי ,סיכון ,תחלואה ותמותה
 סקלות  EMSשיקולים בהעברת מטופל לבית חולים ודיווח לביה"ח
 תקשורת בין אנשי צוות ,העברת מקל – צוות טרום בי"ח לצוות בית החולים
 מיון ראשוני (טריאז'ׂׂ) – מלר"ד
 דימות במטופלים בחשד לאירוע מוחי חריף
 טיפול במסגרת טרום בי"ח ובי"ח – מדדי איכות ונקודות צוואר בקבוק

תאריך הקורס 8.11.21 :בין השעות  08:00-14:30בביה"ס האקדמי לסיעוד שמיר (אסה"ר) ובמרכז
סהר (סימולציה הדמיה רפואית).
דרישות הקורס:


נוכחות מלאה בהרצאות ובתרגולים

שכר לימוד:
דמי הרשמה – ( ₪ 100במקרה של ביטול מצד הנרשם דמי רישום לא יוחזרו).
עלות הקורס. ₪ 700 :
לעובדי המרכז הרפואי שמיר ומד"א  400 -ש"ח
חנייה חינם ביום הלימוד!
לפרטים נוספים והרשמה ניתן להתקשר לביה"ס לסיעוד שמיר "אסף הרופא"
בטל' 08-9779648 :או  08-9779471לגב' עדן צורף/חן כהן.
מיילchenc@shamir.gov.il:
כל הקודם זוכה!
פתיחת הקורס מותנית במס' הנרשמים!

טופס הרשמה לקורס העשרה בנושא ACUTE STROKE

שם פרטי ________________ שם משפחה ____________

ת.ז__________________ .

כתובת_____________________________________________________________ :
טל' בבית_______________________ :

טל' נייד____________________________ :

כתובת מייל __________________________________________________________ :
מקום עבודה ____________________________ מקצוע__________________________
טל' בעבודה ______________________

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

חתימה _______________________

תאריך ______________________

______________________________________________________________
המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא)  ,7033001טל' 08-9779470\1\2 :פקס08-9225111 :
 e-mail: nurseschool@shamir.gov.ilאתר ביה"סwww.asafschool.co.il :

