
 

 

 
 פיזיותרפיה למתמודדים עם מחלת הסרטן – שיקום אונקולוגי

 
 

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

יד יש בידינו את הכלים מתל בסיס יומי. לא מטופלים בעלי רקע אונקולוגי בהווה או בעבר ע
ך לו הם זקוקים. הקורס מציע לכל פיזיותרפיסט/ית הרחבה של להתאים להם את הטיפול התומ

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

 
 , גבעתיים 7, רח' רביבים בסרטןלמלחמה האגודה בית  מקום:

 
 08:30-16:30בין השעות  14/5, 21/5, 28/5/2019  תאריכים: 

 
עבודה ו פרונטליותשעות של הרצאות  8ימים של  3-מחולקות לשעות  24 מסגרת הקורס:

 תיאורי מקרה. צות עלובבק
 

 עמותה.ללא חבר  ₪ 1,500עמותה  לחבר  ₪ 1,100עלות: 
 .צהרייםרוחת היום, כריכים וירקות לאיה חמה לאורך המחיר כולל שת

 
 לחץ כאן וליםביטלתקנון                            לחץ כאןלרישום 

 
 יותרפיסטים בלבד.זהקורס מיועד לפי

 
ות )בי"ח, קופ"ח, פרטי, מוסדות( המטפלים באנשים מכלל המסגר פיזיותרפיסטיםקהל היעד: 

 שמתמודדים עם סרטן בהווה או בעבר.
 

  :מטרות הקורס
 
של  מהלך המחלההאבחנה ו הבנתבדגש על לוגיה סיסי באונקוב עיד המשתתפים יקבלו ✓

 שא מחלת הסרטן.וסמך ומהימן בנולמציאת מידע מכלים קבלת ולם, העומד מו המטופל
המקובלים כיום ויבינו את השלכותיהם על  העיקרייםהמשתתפים יכירו את סוגי הטיפולים  ✓

 איכות החיים הצפויה למטופליהם.
למטפליהם העיקריים ים וונקולוגיאהים מטופלל ם המיוחדים כירצהאת  יכירוהמשתתפים  ✓

 .קצועות בריאות אחרים במקרה הצורךם למדעו להפנותים למענה בפיזיותרפיה ויהניתנ
ועד אבחנה זיותרפי הנכון לכל שלב של המחלה מפיתאים את הטיפול ההלילמדו המשתתפים  ✓

 סיום החיים.
מטופל אונקולוגי באופן אישי להמותאמת  החלבנות תכנית תרגול בטוילמדו המשתתפים  ✓

 ולותיו.כלמצבו הגופני וליבהתאם 
ם בטיפול בחולים האונקולוגיים המשתתפים יכירו את מקצועות הבריאות הנוספים המעורבי ✓

 יוכלו לשלב כוחות בעבודה עמם.ו
 

  דרישות הקורס:
 
 .תמהשעו 100%ל חובה  נוכחות ✓
  . מקרההשתתפות פעילה בעבודה קבוצתית על תיאורי  ✓

https://ipts.secure.force.com/rscontactchecker
https://ipts.secure.force.com/rscontactchecker
http://www.ipts.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Cancellation_terms_and_conditions(1).pdf
http://www.ipts.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Cancellation_terms_and_conditions(1).pdf


 

 

מראש מטופל  יידרש לאתרכל משתתף  –וקבלת ציון עובר לת סיכום קורס הגשת מט ✓
לך המבמקום עבודתו ולהכין תיאור מקרה אישי אותו יפתח ב מחלה אונקולוגית עםודד המתמ

ור המקרה יועברו יות להכנת תיאהקורס בהתאם לתכנים שיילמדו ויגיש בסופו. הנח
 .למשתתפים מראש

  תכנית הקורס:
 

 מרצה נושא שעה 

 
 
 

  1מפגש 

 
08:30-12:00 

 
 

 
 

13:00-16:30 

 : היכרות עם מחלת הסרטןבואות מהרצא
פידמיולוגיה בעולם מושגים בסיסיים באונקולוגיה, א

 ובארץ, היכרות עם סוגי הטיפולים האונקולוגיים הקיימים
 

Pre rehabilitation: 
 הבנת ההשלכות הצפויות ,הבנת המצב הרפואי הנוכחי

הכנת המטופלים  ,י על המטופלשל הטיפול האונקולוג
  צפוי  טיפול הלקראת ה

 עמית
 
 
 
 

 הלנה

 
 
 
 

 2מפגש 

 
08:30-12:00 

 
 
 
 
 
 
 

13:00-16:30 

Rehabilitation : התמודדות עם תופעות לוואי
 מוקדמות ומאוחרות  

Cancer related fatigue, neuropathies, 
chemobrain, cardiotoxicity, lymphedema, 

osteoporosis, sexual dysfunction & incontinence 
graft vs host disease 

 
מה אומר  סרטן:עם  המתמודדיםלאנשים אימון גופני 

אימון ועקרונות אימון, אמצעי זהירות המחקר, סוגי 
בניית תכנית אימון מותאמת אישית וקונטרה אינדיקציות, 

  ובטוחה

 הלנה
 
 
 
 
 
 
 

 עמית

 
 
 
 
 
 
 

 3גש פמ

 
08:30-10:15 

 
 

10:30-12:00 
 
 
 

 
 
 
 
 

13:00-15:00 
 
 

 
 

15:15-16:00  

Hospice & palliative care : תפקיד הפיזיותרפיסט
פיזיותרפי  לטיפוליים בטיפול הפליאטיבי, כלים אופרטיב

 הנוטה למותאדם ב
 

סבב היכרות  :הבינתחומיפליאטיבי הצוות תפקידי ה
 .מלין עם הפיזיווגעם הפונקציות השונות ויחסי 

  דר וולר רופא פליאטיבי
  רינה דיכל ופליאטיבית גיתאחות אונקולו

  דליה שטרן ס עו"
 פרידה קורנברוט קלינאית תקשורת
 פיזיותרפיסטהשל התמודדות רגשית ?מי יטפל במטפל 

 .סרטןבחולי ם הטיפול ע
 

 דיון מונחה ע"י עו"ס
 
 
 
 

  ומשובם סיכו

 עמית
 
 
 

צוות מרצים מטעם 
ליאטיבי ות פריש

ביתי )שפ"ב( של 
האגודה למלחמה 

ה גודוהאן בסרט
 בסרטן למלחמה

 
 
 

, י הלרבכדנה ר
עו"ס מחוזית, מחוז 

 המרכז, האגוד
  למלחמה בסרטן

 
הלנה, עמית 



 

 

ונציגות האגודה 
  בסרטןלמלחמה 

  
 
 
 
 

 ס:רוקה ותמרכז
 

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

 
 נציגת האגודה למלחמה בסרטן:

 
מומחית קלינית בטיפול שירות פליאטיבי ביתי )שפ"ב(, קולוגית, ת אונ, אחוR.N.M.Aרינה דיכל, 

 פליאטיבי, רכזת פרויקט "צעדים לאיכות חיים, האגודה למלחמה בסרטן
 

  epsteinamit8@gmail.com  0547919419   עמית אפשטיין יצירת קשר:
 mail.comhelenasilco@g  0546779177כהן  סילמןהלנה                  

 
 
 
 
 
 

ת לימפתית מוסמכת לפמט. (2002בוגרת אוניברסיטת בן גוריון )ת פיזיותרפיסטי –עמית אפשטיין 
 . (Casely-Smith (2004בשיטת

  GRADUATE IN COMPREHENSIVE ONCOLOGY REHABILITATIONבעלת תעודת 
(GCOR )(.2017) מטעם אוניברסיטת אוקלנד, מישיגן , ארה"ב 

שירותי בריאות ופיזיותרפיסטית  של תחום האונקולוגיה בפיזיותרפיה במכביכיום מובילה ארצית 
 שירותי בריאות בב"ש. מכביס בית של יפיחידת הוס

 דדים לאורך כל שלבי המחלהומול בחולי סרטן ומתשנים בליווי וטיפ 15בעלת ניסיון של למעלה מ
 

(. מטפלת לימפתית מוסמכת, הכשרה ב 2001)אביב -בוגרת אוניברסיטת תל –הלנה סילמן כהן 
Foldi clinic יה מטעם פר(. בוגרת תואר דוקטור לפיזיות2003רמניה )בגUtica college 

(Transitional Doctorate of Physical Therapy .) 
, אחד Memorial Sloan Kettering Cancer Centerבית החולים חלתי לעבוד בהת 2010בשנת 

עבדתי במרכז לסרטן  .מרכזים הגדולים והחשובים בעולם לטיפולים אונקולוגיים, שנמצא בניו יורק
בעיקר טיפול לימפתי, השתתפתי במחקרים בארגון, נתתי פיזיותרפיה,  סיפקתי שירותישם שד 

 ם.וכן הרצאות למתמחי ות, לצוות הרפואי,/הדרכות למטופלים
 , וכיום אני עוסקת בטיפולים פרטיים בתחום השיקום האונקולוגי.07/2018חזרתי לארץ ב 
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