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 גריאטריה -מטלות להתנסות קלינית 

 דיווח בכתב על חולים .1

  דפי בדיקה ותוכנית טיפול .א

 "ונכתב לאחר שהסטודנט בדק , הוא דיווח בכתב על מטופל של הסטודנט" דף בדיקה ותוכנית טיפול

יש להגיש את הדיווח על המטופל . מטופלים שונים 3כל סטודנט ימלא דיווח על . את המטופל

 .השלישי עד סיום שבוע רביעי להתנסותואת , הראשון בשבוע השני להתנסות

 ייכתב על פי דף ההוראות והדוגמא המצורפים" נית טיפולדפי הבדיקה ותוכ"כל אחד מ ,

למדריך מותר להחזיר לסטודנט את . ויוחזר לסטודנט עם ציון, ייבדק על ידי המדריך

על הסטודנט .  לתיקון פעם אחת לפני מתן ציון סופי עליו" דף הבדיקה ותוכנית טיפול"

המדריך יעשה ". ת טיפולדפי הבדיקה ותוכני"לפחות על כל אחד מ 07לקבל ציון של 

 .מהציון הסופי של ההתנסות 5%ציון ממוצא זה מהווה .  הדפים 3ממוצא של הציוני 

 

 מטופלים 2מקצועי על -חות טיפול רב"דו .ב

 טיפול , אחות)ות ח על הטיפולים אשר המטופל מקבל משתי דיספלינות נוספ"הסטודנט יכתוב דו

חות "הסטודנט יגיש דו(. 'עובדת סוציאלית וכד, שורתהפרעות בתק, ריפוי בעיסוק, יתדיאטנ, סיעודי

מהציון הסופי של  5%חות וממוצא הציונים מהווה "המדריך ייתן ציון על הדו. מטופלים 2אלו על 

 .ההתנסות

 

 הרצאה .2

 מקצועי או בפני צוות סקטור -הסטודנט ייתן הרצאה בפני הצוות הרב, במהלך ההתנסות הגריאטרית

 . אום עם המדריךידקות בת 07דקות עד  37משך ההרצאה יהיה ( . 'הנהלה וכד, מטפלים, אחיות)אחר 

 בדייר הטיפול הפיזיותרפי: מאות לנושאיםדוג. נושא ההרצאה יהיה בתיאום ובאישור המדריך ,

, הטיפול הפיזיותרפי לאחר שבץ מוחי, עקרונות אזור עבודה ארגומטרי, עקרונות ההושבה הנכונה

 . החשיבות של פעילות גופנית בגיל הזהב, יום-ויות יוםעידוד הצד הפלגי בפעיל

  מהציון הסופי של ההתנסות 5%מהווה ( הכנתו והעברתו)הציון על ההרצאה. 

 

 העברת קבוצה .3

 תשושי נפש או עצמאיים, הסטודנט יתכנן ויעביר קבוצת הפעלה לדיירים סיעודיים. 

  על תכנון והעברת " עובר"על מנת לסיים את ההתנסות על הסטודנט לקבל ציון

 .הקבוצה
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 פרויקט הדרכה  אומקצועי -פרויקט רב .4

 ריפוי , אחיות)הסטודנט יבחר ביחד עם סטודנטים למקצועות אחרים במקום  -מקצועי -פרויקט רב

ומערב לפחות )נושא הנוגע לבית האבות ( 'משאבי אנוש וכו, עבודה סוציאלית, משפטים, בעיסוק

הפרויקט יכול להיות בעל . פרויקט ביחד עם הסטודנט מהמקצוע הנוסףויכין עליו , (עוד מקצוע אחד

יש לתעד את . על המדריך להיות מעורב בכל שלבי הפרויקט.  עיוני או מעשי, הדרכתי, אופי מחקרי

הפגישות , מהות הפרויקט, המקצועות המעורבים, רציונאל לבחירת הנושא)כל שלבי העבודה 

אחד ישלח לאוניברסיטה )ולהגישו למדריך בשני העתקים , (םוסיכו קנותמס, מה נעשה, שנערכו

הציון על הפרויקט ! יש להקפיד לבחור נושא שניתן לסיימו במהלך ההתנסות(. בסיום ההתנסות

 .מציון ההתנסות 27%מהווה 

 מצא שיש צורך להדרכה בו בבית ( ביחד עם המדריך)הסטודנט יבחר נושא אשר  -פרויקט הדרכה

יתכנן את , (דיירים, משפחות, אחיות, מטפלים)יגדיר את קהל המטרה להדרכה הסטודנט . האבות

תקציר )יכין חומר כתוב לגיבוי ההדרכה , ים בהם יבצע את ההדרכה/יקבע את המפגש, תכני ההדרכה

הסטודנט . וירשום את תגובותיו וסיכום, ים/יערוך את המפגש, ('איורים וכד/דפי הסבר/למשתתפים

אחד ישלח לאוניברסיטה בסיום -בשני העתקים )ד למדריך עד סיום ההתנסות  יגיש את הכל מתוע

הציון על הפרויקט מהווה ! יש להקפיד לבחור נושא שניתן לסיימו במהלך ההתנסות(.  ההתנסות

 .מציון ההתנסות 27%

 

 הערכות המדריך על הסטודנט .5

 טודנט על מצבו המדריך יעריך את הסטודנט באמצע תקופת ההתנסות על מנת לידע את הס

מומלץ לבצע את הערכת האמצע על טפסי ההערכה . והתחומים בהם הסטודנט צריך להשתפר

 .מהאוניברסיטה

 07סטודנט שלא קיבל ציון . לקרת סוף ההתנסות, הערכה מסכמת, המדריך יעריך את הסטודנט 

  .נכשל בהתנסות, לפחות בהערכה המסכמת

 

 (מומלצות)מטלות אפשריות נוספות  .0

  כמקובל , הסטודנט מציג את המטופל שבטיפולו בישיבה –מטופל בישיבת צוות רב מקצועית הצגת

 .המקום

 או כל דבר אחר העולה במהלך , מושג, דיון עם המדריך ועם יתר הסטודנטים בהתנסות על בעיה

 . ומציגים אותו לדיון, הסטודנטים קוראים בבית על הנושא. ההתנסות

 תצפית בטיפולים של : כגון, נוספות במקום ההתנסות לצרף את הסטודנטים לפעילויות

, צפייה בטיפולים שהחולים שלו מקבלים בסקטורים אחרים, ביקור רופאים,פיזיותרפיסטים אחרים

 .להצטרף לפיזיותרפיסט לטיפולים בקהילה
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 :הרכב ציון ההתנסות וטפסים שיש לשלוח לחוג בסיום ההתנסות, סיכום מטלות

 לשלוח לחוג בסיום ההתנסות ציון עובר משקל בציון מטלה 

 לשלוח 07 5% דפי בדיקה ותוכנית טיפול  1

 לשלוח 07 5% מקצועי-חות טיפול רב"דו 2

 -------- 07 5% הרצאה  3

 -------- "עובר" נכשל/עובר תכנון והעברת קבוצה 4

 לשלוח 07 27% הדרכה/מקצועי-פרויקט רב 5

 לשלוח 07 07% הערכה מסכמת 4

 לא לשלוח - 5% הערכת הסטודנט על ההתנסות 5

על הסטודנט למלא טופס 

ממוחשב אשר נשלח ישירות 

 .לאוניברסיטה

 
 


