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 התכניתמטרת 

     ותורם הסיעוד מקצוע של ליבו לב הוא בסימפטומים איזון, כך ובעקבות סימפטומים ניהול

  .המשפחה ובני החולים ורווחת לאיכות

להתקדם ולהתמחות בערוץ הקליני בסיעוד. במסגרת התוכנית לאפשר לאחים ואחיות מוסמכים 

המוצעת, ירכשו הבוגרים ידע ומיומנויות ייחודיים לביצוע מחקר בתחום הקליני של ניהול 

סימפטומים בסיעוד על כל שלביו, ויתעמקו בסוגיות קליניות ספציפיות, המקדמות איכות טיפול 

 וקידום בריאות באשפוז ובקהילה.  

תכנית יוכלו להשתלב בפיתוח השדה המחקרי העוסק בניהול סימפטומים, לקדם עשייה מוסמכי ה

 מבוססת ראיות, ולהעניק טיפול המותאם לצרכיו של החולה.

 

 בדומה לתנאי הקבלה לתואר שני בחוג:–תנאי קבלה 

 לפחות בציון תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר 85-

 אוניברסיטאיההרשמה ההרשמה לבחינה באתר  -ליתבחינת כניסה באנג -

 ההרשמה באתר החוג לסיעוד      -כתיבת מטלה חוגית -

 משך הלימודים:

 8:30-20:00שנתיים, יום ד' בשבוע , מהלך הלימודים יתקיימו ב

 )הלומדים במסלול עם תיזה ילמדו שנה שלישית לקראת הגשת התיזה(

 

 מספר שעות שנתיות הנדרשות לקבלת התואר

 התמחות על הסטודנט יהיה להשלים:על מנת לקבל ספח 

 מסלול ב' פרויקט גמר מסלול א' עם תזה 

 שש"ס 20 שש"ס 16 קורסי חובה כלליים

 שש"ס 8 שש"ס 8 התמחותקורסי חובה ייחודיים ל

 שש"ס 8 שש"ס 8 קורסי בחירה ייחודיים להתמחות

 שש"ס 4  קורסי בחירה מתוך התכנית הכללית

 שש"ס 40 שש"ס 32 סה"כ

 

 

 

 

 

 

 



 מבנה כללי של תוכנית הלימודים

 קורסי חובה לכלל הלומדים בתוכנית המסטר של החוג  .1

 שש"ס קורסים למסלול א 16

 שש"ס קורסים למסלול ב 20

 מספר שש"ס משותפים לכלל תלמידי החוג קורסים 

 שש"ס 2 כתיבה אקדמית

 שש"ס 2 ש"מ איכותניות

 שש"ס 2 ש"מ כמותניות

 שש"ס 2 סטטיסטיקה א'

 שש"ס 2 סטטיסטיקה ב'

 שש"ס 2  בארץ ובעולם ת בריאותומערכ

 שש"ס 2 חובה למסלול א' בלבד -סמינר תזה

 שש"ס 6 חובה למסלול ב' בלבד–פרקטיקום 

EBP 2 שש"ס 

 

 בחקר סימפטומים בסיעודקורסי חובה ייחודיים להתמחות )ספח( . 2

 לכל המסלולים( שש"ס 8)

 מספר שש"ס שם הקורס 

-פרקטיקהלתיאוריה מ –ניהול סימפטומים 

 חדש

 

  שש"ס 4

 שש"ס 2 חדש-ביוסטטיסטיקה ואפדמיולוגיה

 חדש-ביואתיקה וניהול מחקרים

Good Clinical Practice GCP 

 שש"ס 2

קורסי בחירה ייחודיים להתמחות )ספח( בחקר  .3

  סימפטומים בסיעוד

 :שש"ס לכל המסלולים( 8)

תיאוריות אשכולות  – חקר הכאבסוגיות ב

 טיפולל סימפטומים וגישות

 שש"ס 4

מודלים חדשים  -חקר השינה סוגיות ב

 בהבנת השינה והפרעותיה

 שש"ס 4

-היבטים  –תחלואה מולטיפקטוריאלית 

-טיפול לניהול האבחון וים והשלכות לגנטי

 חדש

 שש"ס 4

 שש"ס 4 חדש- שינויים בבריאות האשה

 

 

 

 



 שש"ס( 4) מסלול ב'רק עבור –קורסי בחירה .  4

 מספר שש"ס שם הקורס 

 מתוך התכנית הכללית

 שש"ס 2 תיאוריות ויישומן במערך המחקרי

 שש"ס 2 טכנולוגיות מכוונות לקוח בשדה הרפואי

 שש"ס 2 שיטות סקר במדעי הבריאות-שאלה נכונה

 שש"ס 2 פיתוח תרופות 

 מתוך ספח ניהול חוסן במערך הסיעוד

 בתחלואה כרונית הטיפולניהול 

 וגרונטולוגיה

 שש"ס 2

 שש"ס 2 חוסן המטפל

 שש"ס 2 מנהיגות וניהול בארגוני בריאות

 שש"ס 2 רב תרבותיות שייכות וזהות

 שש"ס 2 גורמי הנדסת אנוש -סביב מיטת החולה

 שש"ס 2 בסיכון ניהול חוסן בקהילות

 

 בסיום הלימודים יוענק :
 תואר שני בסיעוד 

 "בסיעוד סימפטומיםעם ספח התמחות ב"ניהול 


