מידעון קורס לטיפול פיזיותרפיה בגישה פליאטיבית
 - 7 ,14 ,21 ,28ביוני  – 5 ,19 ,26 / 2022ביולי 2022
רקע:
התקדמות הטכנולוגיה והרפואה המודרנית ,מאפשרת מתן טיפול מתמשך ללוקים במחלות כרוניות .כתוצאה מכך ,גדל מספר
האנשים הסובלים בשנים האחרונות לחייהם ממחלות כרוניות וחשוכות מרפא ובהן -סרטן ,אי ספיקת לב ,אי ספיקה נשימתית,
אי ספיקת כליות ,דמנציה ומחלות ניווניות.
הטיפול הפליאטיבי הוא חלק מגישה טיפולית אשר משפרת את איכות חיי החולים ובני משפחתם בהתמודדות עם מחלות
חשוכות מרפא על ידי גישה בין מקצועית המאפשרת את מיצוי יכולות החולה בתוך מגבלת המחלה ומענה לסימפטומים.
מערך השירותים הפליאטיביים וקידום הגישה הפליאטיבית מתפתחים באופן משמעותי בשנים האחרונות במערכת הבריאות
בישראל .לפיזיותרפיסטים יש תפקיד משמעותי במערך הבין מקצועי בסיוע לאיכות חיי החולה ובני משפחתו.

מטרות:
•

המשתתפים יכירו את חשיבות הגישה הפליאטיבית

•

יבינו את הגישה הפליאטיבית לאנשים עם מחלות חשוכות מרפא

•

יבינו את הגישה הפליאטיבית לאנשים עם דמנציה

•

יבינו את נושא העמדות והפחדים לגבי המוות

•

ירכשו מיומנויות תקשורת עם החולה ומשפחתו

•

ירכשו מיומנויות של הצבת מטרות טיפול בפיזיותרפיה בגישה הפליאטיבית וניהול שיח לתיאום צפיות

•

יכירו את כלי ההערכה המקובלים בטיפול בגישה פליאטיבית

•

ירכשו כלים לטיפול פיזיותרפיה בגישה פליאטיבית

קהל יעד:
הקורס מיועד לפיזיותרפיסטים בעלי תעודת מקצוע ממשרד הבריאות ,בעלי ותק של שנתיים לפחות ,העובדים במוסדות בהם
יש צורך בטיפול פליאטיבי  -בתי חולים כלליים ,מחלקות אונקולוגיות ,קהילה ,גריאטריה והוספיס.
הקורס אינו מוכר לגמול השתלמות
דרישות הקורס:
•

נוכחות מלאה והשתתפות פעילה

•

הגשת מטלה מסכמת עד לתאריך 19.7.22

היקף הקורס 49 :שעות אקדמיות.
הקורס כולל  7מפגשים ,שלושה יתקיימו באופן פרונטלי וארבעה באופן מקוון באמצעות אפליקציית זום.
מספר משתתפים :הקורס מוגבל ל  30משתתפים; קיום הקורס מותנה במינימום משתתפים.
מקום :קורס משולב פרונטלי ZOOM +
המפגשים הפרונטליים יתקיימו במרכז הרפואי שהם – פרדס חנה.
לרשות המשתתפים בקורס תעמוד הסעה מתחנת הרכבת בבנימינה ,בשעה שתיקבע קרוב למועד הקורס.
במהלך המפגשים הפרונטליים תוצב עמדת שתיה חמה וכן כריך לארוחת הצהריים.
תאריכים - 7 ,14 ,21 ,28 :ביוני  – 5 ,19 ,26 / 2022ביולי 2022
 – 7.6 ,14.6 ,21.6 ,19.7מפגשי ZOOM
 – 28.6 ,5.7 ,26.7מפגשים פרונטליים
שעות :המפגשים הפרונטליים יתקיימו בשעות 9:00-15:30
המפגשים בזום יתקיימו בשעות 8:30-15:30
עלות למשתתף :עלות לחבר ₪ 950
עלות ללא חבר ₪ 1,350
רישום לקורס אינו מבטיח קבלה.
* העמותה עושה את מרב המאמצים לשמירה על בריאותכם ובריאות משפחתכם,
בעקבות התפשטות הקורונה הקורס המעשי מותנה בהנחיות משרד הבריאות ויועבר בהתאם להנחיות.
כל המשתתפים ינהגו בהתאם להנחיות השעה – עטיית מסכה ושמירת מרחק.
נדרשת אחריות אישית מצד כל משתתף לשמור על בריאותו ובריאות שאר המשתתפים ואין העמותה אחראית על הדבקות במחלה
שתיגרם למשתתף בתקופת הקורס.

תנאים לקבלת תעודה:
חובת נוכחות של  100 %מהמפגשים
הגשת מטלה מסכמת.
לזכאים תשלח תעודה באימייל בפורמט PDF
מרכזת מקצועית :גב' אסנת שמיר- M.H.A ,B.P.T ,
מרכזת תחום גריאטריה במחלקה הארצית לפיזיותרפיה ,משרד הבריאות

פירוט תכני הקורס :לסילבוס וביבליוגרפיה – לחצו כאן.

