ינואר 2018

קורס חובש רפואת חירום לאחים/ות מוסמכים/ות ולסטודנטים לסיעוד ולרפואה
ביה"ס האקדמי לסיעוד "אסף הרופא" פותח גם השנה קורס ייחודי שיקנה לך ידע ומיומנויות
לטיפול במצבי חירום בביה"ח ובקהילה.
תאריכי הקורס12.8.18 – 24.8.18 :
תכני הקורס:
 .1החייאה בסיסית
 .2מבוא למצבי חירום מייצגים במערכות השונות
 .3מבוא לטראומה במערכות הגוף השונות ,ברצף החיים
 .4מבוא לפגיעות סביבתיות
 .5הכרת האמבולנס הלבן
 .6אירוע רב נפגעים/חומ"ס (חומרים מסוכנים) – תורה ארגונית
 .7הכרת פרוטוקולים טיפוליים
 .8תרגולים מעשיים
תנאי קבלה:
 אישור סטודנט מן המניין בחוג לסיעוד\לרפואה (סיעוד – החל מסוף שנה א' ,רפואה – החל מסוף שנה ב') צילום תעודת של אח/ות מוסמך/ת. דף חיסונים חתום ע"י לשכת הבריאות – נוהל משרד הבריאות.שכר לימוד:
דמי הרשמה – ₪ 100
מתכונת הקורס:
 133 .1שעות -עיוניות  +קליניות ( 12ימי לימוד  +חמש משמרות על אמבולנס לבן).
 .2ימי לימוד א' -ו' ,שעות לימוד  ,16:00-08:00למעט ימי ו' עד שעה 14:00
 .3בתום הקורס יש לבצע חמש משמרות על אמבולנס לבן במד"א ( 8שעות כל משמרת).
עלות הקורס*:
*ייתכנו שינויים בעלויות הקורס.
סטודנט אסף הרופא
סטודנט חיצוני (אח מוסמך\סטודנט לסיעוד חיצוני)

₪ 1300
₪ 1900



הפסקת לימודים בכל שלב בקורס ,תחייב את הסטודנט במלוא
שכר הלימוד של אותה מודולה.



השתתפות בחלק מהמודולה עקב פטור חלקי ,תחייב את הסטודנט במלוא
שכר הלימוד של אותה מודולה.



ביטול רישום לקורס עד חודשיים לפני תאריך פתיחת הקורס ,יחייב תשלום
של  10%מהמודולה .ביטול רישום עד חודש לפני פתיחת הקורס יחייב תשלום של  20%מהמודולה.



ביטול רישום פחות משבועיים לפני פתיחת הקורס יחייב תשלום של  50%מעלות המודולה.



ביטול ביום פתיחת הקורס או במהלכו יחייב תשלום של  100%מעלות המודולה.

הנרשמים מתבקשים למלא את טפסי ההרשמה דרך אתר האינטרנט ולשלוח לביה"ס לסיעוד את המסמכים
הבאים**:
 .1טפסי הרשמה לקורס
 .2תמונת פספורט
 .3צילום תעודת זהות
 .4לאח\ות מוסמך\ת  -צילום תעודת אח/ות מוסמך/ת.
 .5לסטודנט חיצוני – אישור עדכני סטודנט מן המניין בחוג לסיעוד\רפואה
 .6צילום שובר תשלום לרישום ע"ס .₪ 100
ביום הגשת הטפסים יש להציג תעודה\אישור מקורי.
**לידיעתך ,קבלתך לקורס מותנית בהצגת כל המסמכים המפורטים מעלה כולל טופס חיסונים חתום ע"י לשכת
הבריאות.

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

בכבוד רב
אברהם נירה
מרכזת הקורס
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