שיקום אונקולוגי – פיזיותרפיה למתמודדים עם מחלת הסרטן
הקורס יתקיים בבי"ח שמואל הרופא בתאריכים  3.12, 10.12, 17.12.19בין השעות 08:30-16:30
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 להתאים 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.
מטרות הקורס:
✓
✓
✓
✓
✓

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 ממניעה ועד סיום החיים.
המשתתפים ידעו לבנות תכנית תרגול בטוחה המותאמת לכל מטופל אונקולוגי באופן אישי בהתאם למצבו
הגופני וליכולותיו.

מסגרת הקורס 24 :שעות מחולקות ל 3-ימים של  8שעות של הרצאות פרונטליות ועבודה בקבוצות על תיאורי
מקרה.
דרישות הקורס:
•
•
•

נוכחות חובה ל  100%מהשעות
השתתפות פעילה בעבודה קבוצתית על 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

קהל היעד :פיזיותרפיסטים מכלל המסגרות (בי"ח ,קופ"ח ,פרטי ,מוסדות) המטפלים באנשים שמתמודדים עם סרטן
בהווה או בעבר.
עלות :חבר עמותה ₪ 1,240 :לא חבר בעמותה₪ 1,640 :
** המחיר כולל שתיה חמה לאורך היום ,כריכים וירקות לארוחת צהרים.

להרשמה לחץ כאן

לחידוש חברות בעמותה לחץ כאן

לתקנון ביטולים לחץ כאן

תכנית הקורס:
נושא

שעה

מרצה

הצאות מבוא :היכרות עם מחלת הסרטן.
08:30-12:00

מושגים בסיסיים באונקולוגיה ,אפידמיולוגיה בארץ ובעולם.
היכרות עם סוגי הטיפולים האונקולוגיים הקיימים.

13:00-16:30

:Pre rehabilitation
הבנת המצב הרפואי הנוכחי ,הבנת ההשלכות הצפויות של הטיפול
האונקולוגי על המטופל ,הכנת המטופלים לקראת הטיפול הצפוי
 :Rehabilitationהתמודדות עם תופעות לוואי מוקדמות ומאוחרות.

הלנה

08:30-12:00

Cancer related fatigue, neuropathies, chemobrain,
cardiotoxicity, lymphedema, osteoporosis, sexual
graft vs host disease ,dysfunction & incontinence

הלנה

13:00-16:00

אימון גופני לחולי סרטן :מה אומר המחקר ,סוגי אימון ועקרונות אימון,
אמצעי זהירות וקונטרה אינדיקציות ,בניית תכנית אימון מותאמת
אישית ובטוחה

מפגש 1

מפגש 2

עמית

עמית

 :Case Studiesהצגת המקרים ותוכניות הטיפול הקבוצתיות

מפגש 3

08:00-10:30

 :Hospice & palliative careתפקיד הפיזיותרפיסט בטיפול
הפליאטיבי ,כלים אופרטיביים לטיפול פיזיותרפי בחולה הנוטה למות.

הלנה

10:30-12:00

מי יטפל במטפל ? התמודדות רגשית עם הטיפול בחולי סרטן.

עמית

13:00-15:00

שיחת סיכום ומשוב ,חלוקת תעודות.

15:00-16:00

סדנה  /דיון מונחה ע"י עו"ס

משובים על הקורס הקודם (:)05/2019
• ״חומר עיוני מרתק ,הרצאות מקצועיות ,צוות הוראה מעולה ,מצגות נהדרות .יופי של קורס!״
• ״קורס מצוין! הוסיף המון ונתן המון כלים .רמה גבוהה מאד של שתיכן!״
• ״קורס מעולה .הועבר בצורה ברורה .הפנייה למאמרים רלוונטיים ,עצימות בפ״ג ,התייחסות לגרורות ,בדיקות
דם ,מתי להפעיל ומתי לא – רלוונטי .התייחסות לשלבי המחלה השונים ותופעות הלוואי והתייחסות אליהן
עושה סדר .אתרי אינטרנט עם מידע חשוב לנו ולמטופלים והמשפחות.״

על מרכזות הקורס:
•

עמית אפשטייןPT,CLT, GCOR ,

•

הלנה סילמן כהןPT, DPT, CLT-LANA ,
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