
 

 
 

 

 

 טיפול פיזיותרפיה ללימפאדמה קורס 
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 . עם רישיון של משרד הבריאות הקורס מיועד לפיזיותרפיסטים מוסמכים  קהל היעד:

     .שעות  96   היקף הקורס:

 ז הרפואי שוהם, פרדס חנה. המרכ :מיקום הקורס 

 4-8.4.21, 11-13.4.21, 18-21.4.21 :תאריכי הקורס

 08:00-16:00  :שעות הקורס

 שעות(  49אינטרנטי עיוני קורס    ת)העלות כולל  .תה העמו ברי א ח לל   ₪  8200  התמולחברי הע ₪ 7500 ורס:עלות הק

 משתתפים   24עד  מספר משתתפים:

 שעות.  49של  מוקלט מעבר קורס   רישות קדם:ד

 

 : בקורס  יםנושאים שנלמד

 : לימפאדמה
 והטיפול בהן  )לימפאדמה( ותפטילימהבצקות  הבצקות, התולדות 

 ואליפנטיאסיסימפאדמה דרגות הל
 פאדמהולימ  אפידמולוגיה

 הלימפטית ופיזיולוגיה של המערכתומיקרוסקופית גסה  אנטומיה
 ברקמות הגוף ) מקרוסירקולציה( החלפת נוזלים 

 של בצקת ולימפאדמהפתולוגיה 
 בצקותהגורמים של 

 הגורמים של לימפאדמה
 ההגורמים ללימפאדמ ובעיות נוספות הסרטן למחלת הניתוחים

 גורם ללימפאדמהכ יפול קרינהט
 ולימפאדמה  סיס פילאריא 

 אבחנת לימפאדמה
 מפאדמהיהדמיה ול

 ולימפאדמה בדיקות מערכת כלי הדם 
 ולימפאדמההערכת פיזיותרפויטית 

 מפאדמהיול השמנת יתר ואי ספיקה עורקית   ,פאדמהלי
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 : טיפול בלימפאדמה 
 לימפאדמהעת  מני

 זיהוי סימנים הראשונים של לימפאדמה
 מניעת זיהומים  

 ר  ו עשינוי עור והיגיינת ה
 עקרונות הטיפול בלימפאדמה 

 טי פעיסוי לימ
 מפאדמה יחבישות לחץ לל 

 מפאדמהיתרגילים ול
 טיפול תרופתי ולימפאדמה 

 בטיפול בלימפאדמה פנוימטי מכשירי לחץ 
 ניתוחים ולימפאדמה

 ניתוחי סרטן שד 
 קת שד לאחר טיפולים למחלת סרטן השד צב

 אחרי טיפול לסרטן באזור   וצווארל הראש לימפאדמה ש 
 לימפאדמה של האזור הגניטלי
 אי ספיקה ורידית ולימפאדמה 

 במטופלים עם מחלת סרטן מתקדמתטיפול בלימפאדמה 
 תוצאות הטיפול בלימפאדמה 

 אצל מטופלים עם לימפאדמהנפשיות וחברתיות   השלכות

 (  Best Practiceפאדמה ) יות לטיפול בלימאומבין ל  הנחיות
 

 עבודה מעשית: 
 טי עיסוי לימפ
 ונה ועליונה בגפה תחת   מה ץ ללמפאדחבישת לח

 ישה עצמית לגפה תחתונה ועליונהחב
 הוראת נגד חבישת לחץ  

 הוספת ריפודים מיוחדים לחבישות לחץ 
 מפאדמההזמנת גרבי לחץ לל

 חץ והורדת גרבי ל לגרבה  י עזר אביזר 
 מפאדמה גילים ללתוכניות תר

 ים טיפול לימפאדמה במ
 מדידות נפח גפיים וחישוב שינוי נפח 

 ווח על תוצאות הטיפול דרך חישוב נפח גפה יד

 

  ורס מוגש לגמול השתלמות:הק
 גמול השתלמות. יאושר לקורס ה אין העמותה מתחייבת כי

 אושרים"  ים מקורס  ןני בלבד ורק הופעתו ב"אלפואישור לפתיחת הקורס הוא זמ 
 . מעידה על הכרתו כקורס המזכה את בוגריו בגמול השתלמות

 

  ת. הקורס מוגש לגמול השתלמו   - מסגרת הקורס

 . שעות  96משתתפים,  24עד 
 מהמפגשים  100%חובת נוכחות של **

   עיוני ומעשי  נים מבחר **חובת מעב
 ( 70%ציון מעבר ת אמריקאיות )י עם שאלומבחן עיונ -
עליונות   של   חמדידות נפ, ת תוכנית תרגילים מתאים לימפאדמה, עיסוי לימפטי, בחירטכניקות חבישה להפגנת מיומנות ב -

 ח )מבחנים מעשיים( ב נפעם חישוונות ותחת
 

 חום הלימפאדמה. יות העוסקות בתיותרפיסטהקורס יועבר ועל ידי פיז 
 PHD ,CLT   דורית תדהר : ס רות הק רכזו

 MScPT ,CLT,CS-CI  ג'יל ברכה                   



 

 
 

 * העמותה עושה את מרב המאמצים לשמירה על בריאותכם ובריאות משפחתכם, 

 הקורס המעשי מותנה בהנחיות משרד הבריאות בעקבות התפשטות הקורונה ויועבר בהתאם להנחיות. 

 עטיית מסכה ושמירת מרחק.  –בהתאם להנחיות השעה ים ינהגו כל המשתתפ

 אישור חיסון.  בהמשך אולי תדרש בדיקת קורונה או

שיגרם  הדבקות במחלה שתתפים ואין העמותה אחראית על נדרשת אחריות אישית מצד כל משתתף לשמור על בריאותו ובריאות שאר המ

 למשתתף בתקופת הקורס. 

 
 . (מזון באחריות המשתתפים) עמדת שתיה חמהוצב  * במהלך הקורס המעשי ת
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 : דעיםס כי הם יוורקה תבתחיל נרשמים לקורס יחתמוה*

  חריגה מההנחיה המתייחסת לשעות הלימוד במהלך יממה בנוגע לאי

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

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

 יממה, לךם ללמוד בקורס אחד או ביותר מקורס אחד במהל למשת וכי ניתנת אפשרות

לימוד    שעות 8אחת, ובלבד שלא יעלה מניין שעות הלימוד על  במוסד אחד או ביותר ממוסד אחד במהלך יממה

 . ביממה למשתלם

 

 ______________ _____________________________________________________ 

 

 

 ימוש המשרד: לש
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