
                                                              

 
 

 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות                                          
 החוג לסיעוד ע"ש צ'ריל ספנסר

Faculty of Social Welfare & Health Sciences     
The Cheryl Spencer Department of Nursing 

  الرفاه والصحةكلية علوم 

التمريض قسم  

  ,Mount Carmel, Haifa 31905 |  31905הר הכרמל, חיפה 

Phone: 972-4-828-8004 : 'טל E-mail: edagan@univ.haifa.ac.il:  פקס: Fax: 972-4-828-8017  "לדוא 

 
 

 

 
 מתיאוריה לפרקטיקה –ניהול סימפטומים 

 גפ"סילבוס תש
 12:15-13:45א' בימי רביעי בין השעות השיעור יתקיים בסמסטר 

 14.1.2022וסיומו  10.10.2021תחילת סמסטר א' בתאריך 

 .4.1.2023 -ו 21.12.2022; 23.11.2022 ,9.11.2022 בזום: בתאריכים הבאים הלמידה תתקיים
 יתקיים סימפוזיון בנושא חמלה. 12-16בין  7.12.2022בתאריך  סימפוזיון:

 
 edagan@univ.haifa.ac.ilמרצה: פרופ' אפרת דגן 

 שעות קבלה: בתיאום מראש
 

ניהול סימפטומים הם הסיבה השכיחה ביותר לפניה לשירותי בריאות וחיפוש של עזרה רפואית. 
צוותים הרפואיים, הסעודיים הלכלל והן  משפחותוה חוליםהעבור מהווה אתגר הן  מיםסימפטו

עבור חולים המתמודדים עם ריבוי תחלואה קיים מיוחד אתגר  .המטפלים בחולה רפואיים-והפרא
פועל יוצא מכך מריבוי סימפטומים. נראה כי, ניהול סימפטומים בסיעוד מחייב וכ יםוטיפול

תפיסה רב תחומית ורב ממדית הבוחנת את מכלול ההיבטים הרפואיים, הסיעודיים, האישיים 
והמשפחתיים של החולה במקביל למערך השירותים העשויים לסייע במצבים אלו. הקורס יכלול 

לחקר  ובמהלכו נבחן את הכליםבמצבי בריאות שונים בסיעוד את הגישות בניהול סימפטומים 
העומדים לרשותנו על מנת לסייע לחולה במערך שירותי הבריאות  סוגיות אלה והאמצעים

 הקיימים.  
 

 רשימת תכנים
 .The Theory of Symptom Management (TSM) –התיאוריה של ניהול סימפטומים  .1
  חוויית הסימפטומים. .2
  תופעת הסבל. .3
 איכות חיים.ו עם סימפטומים התמודדות .4
 תשישות חמלה. .5
  .טיפול תומך .6
 טיפול וניהול סימפטומים.  .7
  טיפול.אבחון וסטיגמה והשפעתה על  .8

 .*ייתכן ויהיו שינויים בסדר התכנים
 

 דרכי למידה
 הקורס יתנהל בעיקרו במתכונת של דיון. 

 לקראת השיעור יינתן חומר רקע ו/או תרגיל קצר כהכנה לדיון שיתקיים בכיתה. 
 

 סטודנט/ית יקר/ה, 
 .בקמפוסבעיקרה הלמידה השנה מתקיימת 

  נא להיערך מבעוד מועד.  תתבקשו לפתוח מצלמות.בזום קורס בימים שה
 

אם יש לך לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיך, ושבגינה את/ה 
 זקוק/ה להתאמות אנא פנה/י לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה:

 04-8249265טל:  LDA@univ.haifa.ac.ilדואל 
 

 לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל:
 04-8249022טל:  mhait@univ.haifa.ac.ilדואל  

 
 –אם יש ברשותך מכתב התאמות מהאוניברסיטה ואת/ה זקוק/ה להנגשה בקורס אנא פנה/י אלי 

 .או למזכירות החוג בסמוך לתחילת הקורס  edagan@univ.haifa.ac.il במייל –פרופ' אפרת דגן 
 

 הערכה ותנאי מעבר
בספח ההתמחות בניהול סימפטומים במגמה בטיפול תומך והקורס הוא חלק מתכנית החובה 

 בסיעוד. 
 חומר רקע לקראת השיעור.  ותקראתשתתפו בדיונים ובמידת הצורך כי  מצופה מכן/ם

mailto:edagan@univ.haifa.ac.il
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  ת הגשה:מטלו

 . עבודה סמינריונית )ניתן יהיה לשקול הצגה בכיתה(גיש ת/י ית/במהלך הסמסטר כל סטודנט
. להלןניתן יהיה להגיש רפרט בכיתה. הרפרט יכלול את כל הפרקים אשר מופיעים בהנחיות 

 דקות דיון ושאלות.  10דקות ו 20הרפרט לא יעלה על 
 באופן עקרוני אוכל להקצות מספר מוגבל של רפרטים בכיתה. 

 
 הנחיות:
 רשימת התכנים הנלמדים בקורס )ראו לעיל(. המופיעים בנושאים כל אחד מהניתן לבחור  לעבודה

 
 כל תרגיל יכלול את הפרקים הבאים: 

 . תיאור מקרה או אירוע רלבנטי לתוכן/לתחום שנבחר. התיאור צריך להיות מפורט ולכלול: 1
  האירוע. המקרה/תיאור 

  אירוע. בהמשתתפים, ההתנהגות של כל אחד מהמשתתפים 
  .באם הייתם שותפים, כיצד אתם נהגתם 
  .מחשבות שליוו אתכם במהלך האירוע ולאחריו או לחילופין במהלך טיפול 

  .רגשות שליוו אתכם במהלך האירוע ולאחריו או לחילופין במהלך טיפול 
 . מהן השאלות המרכזיות שעולות אצלכם/ן בעקבות התיאור שניסחתם/ן. 2
יש לאזכר מאמרים מכתבי עת ברי שיפוט.  3המקרה בעזרת לפחות  . דיון אינטגרטיבי באירוע או3

 בטקסט את המאמרים שעליהם אתם מתבססים/ות כמקובל בעבודה אקדמית. 
 הדיון יכלול את הפרקים הבאים:

 .ניתוח אינטגרטיבי המשלב בין האירוע / המקרה לבין המאמרים שנבחרו 
  .מגבלות הדיון והניתוח 

 סיכום ומסקנות 
 ביבליוגרפית.  . רשימה4
 
 

 מבנה הציון:
 , הציון יחושב בציון הסופי בקורס.  עבודה / הצגה בכיתה

 מהציון. 10%תקנה  ניםבדיו השתתפות
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