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 17,18/6/21 10,11/6/21 3,4/6/21  תאריכים: 

 9:00-12:00שישי  ימי      19:00-22:00 חמישיימי  שעות: 
 

 זום מקום:
 

 הקורס:  ות שמות מרכז
 

 PT,CLT, GCOR, עמית אפשטיין
 PT, DPT, CLT-LANAהלנה סילמן כהן, 

 
 רקע: 

בכל שנה נוספים אליהם כמעט   אנשים המתמודדים עם מחלת הסרטן. 300,000בארץ חיים קרוב ל 
העובדים בקהילה ובבתי חולים אנו נפגשים עם מטופלים  חולים חדשים. כפיזיותרפיסטים 30,000

ם להם את איבעלי רקע אונקולוגי בהווה או בעבר על בסיס יומי. לא תמיד יש בידינו את הכלים להת
הטיפול התומך לו הם זקוקים. הקורס מציע לכל פיזיותרפיסט/ית הרחבה של הידע המקצועי בתחום 

 הפיזיותרפיה האונקולוגית. 
 פיזיותרפיה אונקולוגית הינו תחום חדש במקצוע שהולך ותופס תאוצה בעולם ובארץ.  

 
  מטרות הקורס:

 
 המטופל האונקולוגי העומד מולם. ל המשתתפים יכירו ויבינו את האבחנה והפרוגנוזה ש .1
המשתתפים יכירו את סוגי הטיפולים השונים המקובלים כיום ויבינו את השלכותיהם על  .2

 איכות החיים הצפויה למטופליהם.
המשתתפים ידעו לזהות את צרכי המטופל האונקולוגי וצרכי מטפליו העיקריים לאורך כל  .3

 תקופת ההתמודדות עם המחלה.
רגע  זיותרפי הנכון לכל שלב של המחלה מפי אים את הטיפול התההמשתתפים ידעו ל .4

 סיום החיים.החלמה או ועד  האבחנה 
המשתתפים ידעו לבנות תכנית תרגול בטוחה המותאמת לכל מטופל אונקולוגי באופן אישי   .5

 למצבו הגופני וליכולותיו.בהתאם 
 

 נים בזום. יוודשעות של הרצאות  3של ימים  6-ת למחולקושעות   18 מסגרת הקורס:
 

  דרישות הקורס:

 מהשעות 100%ל חובה    נוכחות •

 קריאה מקדימה והאזנה לפודקאסט  •

  דיונים והצגות תיאורי מקרה.השתתפות פעילה ב •

כל משתתף יידרש לאתר מראש מטופל   –וקבלת ציון עובר  הגשת מטלת סיכום קורס   •
הקורס בהתאם   לךאונקולוגי במקום עבודתו ולהכין תיאור מקרה אישי אותו יפתח במה

 לתכנים שיילמדו ויגיש בסופו. הנחיות להכנת תיאור המקרה יועברו למשתתפים מראש
 

מכלל המסגרות )בי"ח, קופ"ח, פרטי, מוסדות( המטפלים באנשים  פיזיותרפיסטיםקהל היעד: 
 שמתמודדים עם סרטן בהווה או בעבר. 

 
 30מקסימום  20מינימום  משתתפים:



 

 
 תכנית הקורס:  

 

 מרצה שא נו שעה  

 1מפגש  
 יום ה' 

3.6.21  

 שעות  3
 

19:00-22:00 
 

  

 : היכרות עם מחלת הסרטןהרצאת מבוא
מושגים בסיסיים באונקולוגיה, אפידמיולוגיה 

היכרות הבנת אבחנות רפואיות,  בעולם ובארץ, 
  עם סוגי הטיפולים האונקולוגיים הקיימים

 עמית
 
 
 
  

 
 
 
 

 2מפגש 
 יום ו'

4.6.21 

 שעות  3
 

9:00-12:00 
 
 
 
 
 
  

תופעות לוואי של מחלת הסרטן והטיפולים  
התמודדות עם תופעות לוואי : האונקולוגיים 

 מוקדמות ומאוחרות   
Cancer related fatigue, neuropathies, 

chemobrain, cardiotoxicity, 
lymphedema, osteoporosis, sexual 

dysfunction & incontinence  ,graft vs host 
disease  

 הלנה
 
 
 
 
 
 
 
 

 מפגש
3 

 יום ה' 
10.6.21 

 שעות  3
 

19:00-22:00 

מתיאוריה לפרקטיקה: בניית תכנית טיפול 
 CASE STUDYלפי 

 בפיזיותרפיה.  ראיון , בדיקה ובניית תכנית טיפול
הבנת ההשלכות   ,הבנת המצב הרפואי הנוכחי

  ,הצפויות של הטיפול האונקולוגי על המטופל
 הטיפול הצפוי   את הכנת המטופלים לקר 

 

 הלנה

 4מפגש 
 יום ו'

11.6.21 

 שעות  3
 

9:00-12:00 

פעילות גופנית לחולים ומחלימים מסרטן:  
בניית תכנית אימון עקרונות, אמצעי זהירות,  
 מותאמת אישית ובטוחה 

 סוגיות נוספות בפיזיותרפיה אונקולוגית: 
 שימוש באמצעים אלקטרופיזיקליים, סרטן והריון 

 עמית

 5מפגש 
 ם ה' יו

17.6.21 

 שעות  3
 

19:00-22:00 
  

תפקיד  :  פיזיותרפיה פליאטיבית והוספיס 
הפיזיותרפיסט בטיפול הפליאטיבי, כלים  

אופרטיביים לטיפול פיזיותרפי בחולה הנוטה 
   למות

 
 עמית

 
 
  

 6מפגש 
 יום ו'

18.6.21 

 שעות  3
 

9:00-12:00 

 סרטן מנקודת מבטו של החולה: הרצאת אורח 
 
 

 מקרה וסיכום ריהצגת תיאו

  –גיא תבורי 
 עו"ס
 

 הלנה ועמית
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