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 . בשפה האנגלית  תועבר הסדנה

 

    : רקע

סרטן הראש והצוואר, סרטן מערכת העיכול וסרטן  כגון חולים עם סרטן מורכב לרשם לפעילות גופנית  מ ב תעסוקסדנה ה

 .  מתקדם 

ספציפיות של הטיפול הרלוונטי  כלליות ולוואי תופעות בשימת דגש על  קירה כללית של סוגי סרטן מורכבים ס  תועברבסדנה 

 . לטרום/שיקום פיזי

   יקום והניהול של חולים עם סוגי סרטן אלה. ועבודה קבוצתית ישמשו כדי לחקור את הש  ה מקר י תיאור

 

 מיומנויות פיזיותרפיה ספציפיות לשיקום ייכללו; 

  מדדים סובייקטיביים ואובייקטיביים לזיהוי ליקויים הקשורים לסרטן, קבלת החלטות  -הערכת פיזיותרפיה   •

 הערכת תוצאות הטיפול. ו קליניות 

ת נכונים של פעילות גופנית לפני הניתוח , במהלך הטיפול  עיתוי והתקדמו  –מרשם לפעילות גופנית טיפולית  •

 ולאחר הטיפול . 

כולל התאמת מרשם פעילות גופנית   -התאמת פעילות גופנית לחולים עם ליקויים ספציפיים הקשורים לסרטן   •

 לחולים עם גרורות בעצמות 

 המרצה: על  

פרופסור בטריניטי   ת ועוזר בבית החולים סנט ג'יימס אונקולוגי  בשיקום  ת קליני  יתמומח  ית א פיזיותרפיסטישייל הגרונייה ד"ר 

פיתחה את  ודבלין  בדבלין. היא השלימה תואר דוקטור ופוסט דוקטורט באונקולוגיה של פעילות גופנית בטריניטי קולג'  ב קולג' 

יישום שיקום  עוסק בעיקר ב חולים אונקולוגיים במכון הסרטן של טריניטי סנט ג'יימס. המחקר שלה  לשירותי השיקום 

כדי לבחון את ההיתכנות  2022לחקר הסרטן מענק וב 2018שנת . היא זכתה בפרס של האגודה האירית לסרטן ב אונקולוגי 

חוקרת   זכתה בתואר של יישום תוכניות שיקום מבוססות פעילות גופנית, כולל תוכנית חדשה לסרטן הראש והצוואר. היא 

 . 2019-השנה של האגודה האירית לסרטן ב

   .רישיון של משרד הבריאות בעלילפיזיותרפיסטים מוסמכים  תמיועד  הסדנה הל יעד:ק

 

 .  שעות  4 הסדנההיקף  :הסדנההיקף 

 משתתפים.  05משתתפים. ומוגבלת במספר של  20של  וםנימת במימותנ  ההסדנת חית פ  תפים:משת  מספר

 

 אביב תל  –בבית החולים השיקומי רעות  תקיים ת  הסדנה מקום:
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 ₪  80  עלות לחבר   :עלות למשתתף

   ₪ 201 עלות ללא חבר                           

 

 

 

 המאמצים לשמירה על בריאותכם ובריאות משפחתכם,  את מרבושה * העמותה ע

 נחיות. יועבר בהתאם להמותנה בהנחיות משרד הבריאות בעקבות התפשטות הקורונה ו  פרונטאלימפגש 

 . שעהות המשתתפים ינהגו בהתאם להנחי כל ה

  תהם ואין העמויתתפמש ה אותו ובריאות שאריבר לשמור עלמשתתף  ד כל  נדרשת אחריות אישית מצ

 .מפגשיםמהלך היגרם למשתתף בתבמחלה ש  אחראית על הדבקות
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