קורס מיון ראשוני ) )Triageבמחלקה לרפואה דחופה (מבוגרים)
מרכז סהר ,בית הספר האקדמי לסיעוד שמיר (אסף-הרופא)
מנהל הפרויקט :ד"ר אברהם נירה RN, PhD
שותפים ויועצים לפיתוח תכנית הקורס :גרגורי גרנובסקי  ;RN, MAאורי אייזיק ; RN, MA
אהרון לודמן  ,RN, BSNרון יצחקי RN, BSN
תיאור כללי של הקורס :הקורס פותח כחלק ממודל התמרוץ למחלקות לרפואה דחופה בבתי חולים
ובקהילה ומתמקד בהקניית כלים לזיהוי מצבים מסכני חיים ,קביעת קדימויות לטיפול  -ביצוע
אומדן ,תכנון וטיפול במטופל/בפצוע על-פי עקרונות הטריאז'.
מטרת הקורס:
הקניית ידע ,רכישה ושיפור מיומנויות של צוות המלר"ד בביצוע אומדן וקביעת קדימויות
להתערבות ,לצורך מתן טיפול מיטבי ושימור בטיחות הטיפול במטופל.

תוצרי למידה:
בסיומו של קורס זה ,הלומדים יהיו מסוגלים:
 .1לבצע אומדן ולזהות מצבים דחופים/מסכני חיים
 .2לקבוע קדימויות טיפול על-פי עקרונות הטריאז'
 .3לבצע התערבות בהתאם להערכת מצב המטופל.
 .4לפעול בהתאם לנהלים ולפרוטוקולים לביצוע טריאז'
אוכלוסיית היעד :אחים ואחיות מוסמכים העובדים במחלקות לרפואה דחופה בבתי חולים
ובקהילה
אסטרטגיות הוראה בקורס:
שילוב של הרצאות פרונטליות ותרגול באמצעות סימולציות.
היקף הקורס 63 :שעות ( 9ימי לימוד)
ימי לימוד:
תאריך לפתיחת הקורס9.12.21 :
יום לימוד בשבוע – יום ה' (ראו טבלת תאריכים להלן) ,בין השעות  08:00-14:45בביה"ס האקדמי
לסיעוד שמיר (אסה"ר) ובמרכז סהר (סימולציה הדמיה רפואית).

תאריכי הקורס:
1

9.12.21

2

16.12.21

3

30.12.21

4

6.1.22

5

13.1.22

6

20.1.22

7

10.2.22

8

17.2.22

9

3.3.22

דרישות הקורס:


נוכחות מלאה בהרצאות ובתרגולים



בחינה מסכמת

רשימת נושאים  /תכני הלימודים בקורס:
נושאים
 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 מגוונים (על-פי
הגישה הקנדית)
 הגישה לאוכלוסיות מיוחדות
 הגישה למטופל וקביעת דחיפות הטיפול במצבים מייצגים מגוונים (על-פי
הגישה הקנדית) – תרגול בסימולציות
 בחינה מסכמת

שכר לימוד:
דמי הרשמה – ( ₪ 100במקרה של ביטול מצד הנרשם דמי רישום לא יוחזרו).
עלות הקורס. ₪ 1500 :
לעובדי המרכז הרפואי שמיר  1100 -ש"ח

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 שמיר "אסף הרופא"
בטל' 08-9779648 :או  08-9779471לגב' עדן צורף/חן כהן.
כל הקודם זוכה!
פתיחת הקורס מותנית במס' הנרשמים!

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

