
 

 

 שיקום ריאות מידעון קורס  
 )שיקום ריאות ופעילות גופנית מותאמת לחולי ריאה כרוניים( 

 

 2023  יוני  – 5, 12 ,19, 26   +    2023 מאי –  15,  22,  29

 

   : רקע

 מחלות ריאה כרוניות הן גורם מוביל בתחלואה ובתמותה בעולם ובישראל ושיעור החולים בהם עולה מדי שנה.  

 הגופנית ומכאן לפגיעה בתפקוד העצמאי היומיומי.  עילות ות מובילה לירידה בפ הפגיעה בתפקודי הריא

תוך הקניית אסטרטגיות    ,שיקום ריאות הינו מסגרת טיפולית מותאמת לחולים אלה שמטרתה שימור ושיפור התפקוד 

 gold ת והוא בגדרלהתמודדות עם המצוקה הנשימתית הנלווית. היסודות לשיקום נשימתי מעוגנים היטב בספרות המקצועי

standart     לטיפול בחולי ריאה. מטרתו העיקרית של קורס זה היא להעניק כלים לטיפול מיטבי בחולי הריאה ובניית תכנית

 פעילות מותאמת.  

 

   : תרומט

 משתתף ילמד ויתנסה בתכנון אימון גופני לאדם בריא ה .1

 המשתתף ילמד ויתרגל אימון גופני לחולה ריאות  .2

 ת הטיפולים המקובלים יחות ואמחלות הריאה השכהמשתתף יכיר את  .3

 תמודדות עם גורמים אלה המשתתף יכיר את התנאים המגבילים אימון גופני בחולי ריאות ואת האסטרטגיות לה .4

 המשתתף ידע לקורא תוצאות בדיקת תפקודי ריאה ויכיר כלים להערכת יעילות הטיפול בחולי ריאות  .5

 ובבתי החולים  עלת שיקום ריאות בקהילה המשתתף יכיר את דרישות הרגולטור להפ  .6

 

   : עדקהל י

 . משרד הבריאותמרישיון   בעליים וסמכמ םי הקורס מיועד לפיזיותרפיסט

   :רס הקות  דרישו

 נוכחות מלאה והשתתפות פעילה  •

 הגשת תיאורי מקרה •

 

 . לימוד שעות  42  היקף הקורס:

 ם. יפ משתת 30 שלר פ סת במגבלומו ם משתתפי 21של  ם תיחת הקורס מותנת במינימופ :מספר משתתפים 

 

 .  543, חדר 1שיקום חדש, קומה  בנין, תל השומרשיבא, המרכז הרפואי בית הספר לפיזיותרפיה,  מקום: 

 -1תרגול מעשי יתקיים בסדנא לשיקום ריאות, בנין שיקום חדש קומה           

 



 

 

 3202 מאי – 15, 22, 92 ם : תאריכי

 3202 נייו  – 5 , 12,  19, 62                

 3.2024.15 : רישוםתאריך אחרון ל

 13:00 - 19:00 : שעות

 ₪  2,350לות לחבר   ע    למשתתף: ת  לוע

   ₪  2,800 עלות ללא חבר                             

 

   הקורס מוגש לגמול השתלמות:

 מות. הקורס יאושר לגמול השתלאין העמותה מתחייבת כי 

את בוגריו  הכרתו כקורס המזכה על   המעידם" ושריקורסים מא   וןו ב"אלפ ופעת ורק ה הוא זמני בלבד לפתיחת הקורס אישור  

 . בגמול השתלמות 

 

 ודה: תנאים לקבלת תע

 מהמפגשים  100של % חובת נוכחות  

 ות הנדרשות. ל טמה בעמיד

 

 )מזון באחריות המשתתפים(.  עמדת שתיה חמהוצב  מעשי ת* במהלך הקורס ה

 

 PDFתעודה באימייל בפורמט * לזכאים תשלח  

 

  : ים עיקרייםמרצ

 המרכז הרפואי ע"ש שיבא, החוג לפיזיותרפיה באוניברסיטת תל אביב  מנהלת בי"ס לפיזיותרפיה, BPT MScPT– חופיה ניגב' ד

 י שיבא, המחלקה לפיזיותרפיה אוניברסיטת אריאל, המכון האנדוקרינ PHd PT  – וןדר' מיכל עצמ

 בית חולים בילינסון  לב, אי ספיקתמערך שיקום ריאות ו , פיזיותרפיסט אחראיBPT MScPT   – מר רועי משה

 פאת שחפת ריאות, מנהלת מרומכבי שירותי ב  )אסף הרופא( שמירבמרכז הרפואי מומחית במחלות ריאה במכון ריאות  – פרלדר' סיון 

 תרפיה הנשימתית, הקריה הרפואית רמב"ם , מרכזת תחום הפיזיוBPT  – גתי-גרושקוגב' לינה 

 פואית רמב"ם נית, הקריה הר , דיאטנית קליMSc RD –יגיל  שירה פז גב' 

 

 הרצאות פרונטליות, תרגול מעשי, תיאורי מקרה  :ת בקורסודרכי ההוראה הנקוט

 יה בסילבוס לחצו כאן ילצפ  ס: קורכני התפירוט  

 מה  ה של מערכת הנשיפתופיזיולוגי פיזיולוגיה ו

 הכרת ופענוח בדיקות רלוונטיות 

   עקרונות אימון גופני לבריאים

http://www.ipts.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/loz150523.pdf
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 : םדעיס כי הם יו ורקה  ת תחילב  נרשמים לקורס יחתמוה*

   לשעות הלימוד במהלך יממה המתייחסת מההנחיה  חריגה בנוגע לאי 

 היותר,  לכל   שעות ביממה  8מפגש שיכלול עד )משתלם יכול ללמוד ב

 ( 08:00-13:00  בימי ו' בין השעותו  22:00 -ל  08:00ה,' בין השעות  -בימים א'

 יממה,  לך ביותר מקורס אחד במה או ם ללמוד בקורס אחד  ללמשת  ת פשרואת ניתנ כיו

לימוד ביממה    שעות  8מוד על אחת, ובלבד שלא יעלה מניין שעות הלי   במהלך יממהוסד אחד  ביותר ממ במוסד אחד או 

 . למשתלם
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