
פיתוח כלים מקוונים לטיפול בחולה הקורונה  
שינוי שיטת ההכשרה כתגובה למשבר-המונשם

מירי סגל, ירון ניב' פרופ, דנה ארד

אגף בכיר לאיכות  , המערך לבטיחות הטיפול

ב"משה, ובטיחות הטיפול



הערכת מספר חולי הקורונה הקשים  



מטרות

:הכשרה סטנדרטית

שנים5רופא 

שנה1אחות 

חודשים10טכנאי הנשמה 

הכשרה מהירה ויעילה✓

הכשרת מטפלים רבים ככל האפשר✓

מתחומים שונים

הכשרה איכותית וממוקדת לטיפול  ✓

בחולה קורונה המונשם



אוכלוסיית יעד
לא קלינאיםקלינאים

:אחיות

נמרץטיפול

פנימית

כירורגיה

:רופאים

טיפול נמרץ

פנימית

ג"אא

פה ולסת

טכנאים רפואיים

רפואיתמתמחים בטכנאות

:סטודנטים

(שנה רביעית)סיעוד 

(שנה רביעית ומעלה)רפואה שנים קליניות 

:אחרים

פיזיותרפיסטים

רופאי שיניים



מתודולוגיה
‘Train the Trainers’

A model that engages 
master trainers in 
coaching new trainers 
that are less experienced 
with a particular topic or 
skill, or with training 
overall.

, נ"טאחות , נ"טרופא : הגדרת צוות מדריכים מכל בית חולים✓

טכנאי הנשמה

מצגות  , לומדה, יצירת ערכת הדרכה הכוללת סרטונים✓

ואפליקציות

הכשרה מקוונת למדריכים על נושאים עיקריים בטיפול בחולה  ✓

קורונה מונשם ושיטות הדרכה

בתי חולים גריאטריים2-בתי חולים כלליים ו30-הכשרת מדריכים מ

מדריכים  110כ "סה



ממצאים

הכשרה קלינית  
מצולמתסימולטיבית

הדרכה לאימון בקבוצות  
קטנות

הכנת רשימות תיוג  
לאפקטיביות ההדרכה

קלינאים ולא קלינאים6000-הכשרת כ

הכשרה מקוונת ומצולמת בקבוצות קטנות לנושאים ממוקדים  ✓

(בזום)לטיפול בחולה קורונה המונשם 



ממצאים

יצירת ערכת הדרכה✓

LMS :'  לומדים

'בריאות

בניית קורסים  

לאוכלוסיות שונות

מתן נקודות אקדמיות

סטודנטים לסיעוד  5100י "השלמת הקורסים ע

ורפואה



סיכום

הפרויקט נוצר במטרה לקדם הכשרות מהירות וממוקדות לטיפול בחולי קורונה מונשמים•

אוכלוסיית היעד התחלקה בין מטפלים מטיפול נמרץ המומחים בטיפול נמרץ לבין  •

מטפלים מתחומים אחרים

בתקופה קצרה הגענו ליעד של הכשרת מספר רב של מטפלים מכל בית חולים•

ערכת ההדרכה סייעה למדריכים בהטמעת היבטי ההכשרה והכשרה לאורך זמן אך לא •

הייתה ממוקדת מספיק למטפלים מתחומים שונים

אפקטיביות ההדרכה הוערכה באמצעות רשימות תיוג שנבנו למדריכים•

ומכשירים ייעודיים למחלקות הקורונהטאבלטיםהאפליקציות דרשו רכישת •

ברמה הלאומית לא נעשתה הערכה של אפקטיביות ההדרכה ביחס להדרכות אחרות•

מקוונות אחרות בנושאים  סימולטיביותהפרויקט יכול לפתוח פתח ליצירת הכשרות •

קליניים



תודות

הצלחת הפרויקט התקיימה בעזרת שיתוף פעולה מהיר לקידום  

:תכני ההכשרה בין גופים רבים



Dana.arad@moh.gov.il


