קורס שיקום אונקולוגי – פיזיותרפיה למתמודדים עם מחלת הסרטן
קורס  ON LINEינואר 2022
תאריכים06.01 ,07.01 ,13.01 ,14.01 ,20,01 ,21.01.22 :
הרציונל  /רקע :בארץ חיים קרוב ל  300,000אנשים המתמודדים עם מחלת הסרטן .בכל שנה נוספים אליהם כמעט  30,000חולים חדשים.
כפיזיותרפיסטים העובדים בקהילה ובבתי חולים אנו נפגשים עם מטופלים בעלי רקע אונקולוגי בהווה או בעבר על בסיס יומי .לא תמיד יש
בידינו את הכלים להתאי ם להם את 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.
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המשתתפים יכירו ויבינו את האבחנה והפרוגנוזה של המטופל האונקולוגי העומד מולם.
המשתתפים יכירו את סוגי הטיפולים השונים המקובלים כיום ויבינו את השלכותיהם על איכות החיים הצפויה למטופליהם.
המשתתפים ידעו לזהות את צרכי המטופל האונקולוגי וצרכי מטפליו העיקריים לאורך כל תקופת ההתמודדות עם המחלה.
המשתתפים ידעו להתאים את הטיפול הפיזיותרפי הנכון לכל שלב של המחלה מרגע האבחנה ועד החלמה או סיום החיים.
המשתתפים ידעו לבנות תכנית תרגול בטוחה המותאמת לכל מטופל אונקולוגי באופן אישי בהתאם למצבו הגופני וליכולותיו.

קהל יעד :הקורס מיועד לפיזיותרפיסטים מוסמכים עם רישיון של משרד הבריאות
פיזיותרפיסטים מכלל המסגרות (בי"ח ,קופ"ח ,פרטי ,מוסדות) המטפלים באנשים שמתמודדים עם סרטן בהווה או בעבר.
דרישות קדם :קריאה מקדימה והאזנה לפודקאסט.
היקף הקורס 18 :שעות מחולקות ל 6-ימים של  3שעות של הרצאות ודיונים בזום.
מספר משתתפים :פתיחת הקורס מותנת במינימום של  20משתתפים .ומוגבלת במספר של  30משתתפים.
מקום :זום ,קורס און ליין
תאריכים06.01 ,07.01 ,13.01 ,14.01 ,20,01 ,21.01.22 :
שעות :ימי חמישי  ,19:00-22:00ימי שישי 9:00-12:00
עלות למשתתף :עלות לחבר ₪ 1,050
עלות ללא חבר ₪ 1,500
תאריך אחרון לרישום16.12.2021 :
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המטלות הנדרשות מן הלומדים:
•
•
•

נוכחות חובה ל  100%מהשעות
השתתפות פעילה בדיונים והצגות תיאורי מקרה.
הגשת מטלת סיכום קורס וקבלת ציון עובר – כל משתתף יידרש לאתר מראש מטופל אונקולוגי במקום עבודתו ולהכין תיאור מקרה
אישי אותו יפתח במהלך הקורס בהתאם לתכנים שיילמדו ויגיש בסופו .הנחיות להכנת תיאור המקרה יועברו למשתתפים מראש.

תנאים לקבלת תעודה:
חובת נוכחות של  100 %מהמפגשים
עמידה במטלות הנדרשות.

מרצה  /מרצים עיקריים :

עמית אפשטיין
פיזיותרפיסטית בוגרת אוניברסיטת בן גוריון (.)2002
מטפלת לימפתית מוסמכת בשיטת .)2004) Casely-Smith
בעלת תעודת  )GCOR( GRADUATE IN COMPREHENSIVE ONCOLOGY REHABILITATIONמטעם אוניברסיטת
אוקלנד ,מישיגן  ,ארה"ב (.)2017
כיום מובילה ארצית של תחום האונקולוגיה בפיזיותרפיה במכבי שירותי בריאות ופיזיותרפיסטית יחידת הוספיס בית של מכבי
שירותי בריאות בב"ש.
בעלת ניסיון של למעלה מ 15שנים בליווי וטיפול בחולי סרטן ומתמודדים לאורך כל שלבי המחלה
הלנה סילמן כהן
פיזיותרפיסטית בוגרת אוניברסיטת תל-אביב (.)2001
מטפלת לימפתית מוסמכת ,הכשרה ב  Foldi clinicבגרמניה (.)2003
בוגרת תואר דוקטור לפיזיותרפיה מטעם .)Transitional Doctorate of Physical Therapy( Utica college
רכשה את עיקר הניסיון האונקולוגי במהלך העבודה שלה בין השנים  2011-2018בMemorial Sloan Kettering Cancer -
 ,Centerאחד מרכזים הגדולים והחשובים בעולם לטיפולים אונקולוגיים ,שנמצא בניו יורק.
במהלך עבודתה סיפקה שירותי פיזיותרפיה ,השתתפה במחקרים ,העבירה הדרכות למטופלים/ות ,לצוות הרפואי ,וכן הרצאות
למתמחים.
כיום ,עובדת במערך האונקולוגי של בית החולים רמב״ם כפיזיותרפיסטית בכירה במסגרת מרפאת צעירים (מרכז טל – לחולי
סרטן) ,מעבירה קורסים והרצאות ,ומטפלת באופן פרטי.
פירוט תכני הקורס:

שעה
מפגש 1

הרצאת מבוא :היכרות עם מחלת הסרטן
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נושא
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מרצה
עמית

מושגים בסיסיים באונקולוגיה ,אפידמיולוגיה בעולם
ובארץ ,הבנת אבחנות רפואיות ,היכרות עם סוגי
הטיפולים האונקולוגיים הקיימים
תופעות לוואי של מחלת הסרטן והטיפולים
האונקולוגיים  :התמודדות עם תופעות לוואי
מוקדמות ומאוחרות
Cancer related fatigue, neuropathies,
chemobrain, cardiotoxicity, lymphedema,
& osteoporosis, sexual dysfunction
graft vs host disease ,incontinence

הלנה

מתיאוריה לפרקטיקה :בניית תכנית טיפול לפי
CASE STUDY
ראיון  ,בדיקה ובניית תכנית טיפול בפיזיותרפיה.
הבנת המצב הרפואי הנוכחי ,הבנת ההשלכות
הצפויות של הטיפול האונקולוגי על המטופל ,הכנת
המטופלים לקראת הטיפול הצפוי

הלנה

עמית
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– גיא תבורי
עו"ס
הלנה ועמית

:פעילות גופנית לחולים ומחלימים מסרטן
 בניית תכנית אימון, אמצעי זהירות,עקרונות
מותאמת אישית ובטוחה
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 תפקיד:פיזיותרפיה פליאטיבית והוספיס
 כלים אופרטיביים,הפיזיותרפיסט בטיפול הפליאטיבי
לטיפול פיזיותרפי בחולה הנוטה למות
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