קורס פיזיותרפיה בגישה פליאטיבית
מספר
מפגש

שעות

מרצים

נושא

08:30-08:45

יעל רותם גלילי
ד"ר אירית לקסר

08:45-09:45

גלית גלעדי

09:45-10:15
10:15-10:45
10:45-12:15

אסנת שמיר
ד"ר עדי אראל

יפוי כוח מתמשך והנחיות מקדימות

12:15-13:15

גלית גלעדי

הפסקה

13:15-13:45

חוק החולה נוטה למות
סיכום היום הראשון

13:45-15:15
15:15-15:30

עו"ד ד"ר עפרה גולן
אסנת שמיר

08:30-10:00
10:00-10:15
10:15-11:45

מיכל ארד

פתיחה וברכות
מבוא לרפואה פליאטיבית -
מפגש  1הצגת התכנית הלאומית לטיפול פליאטיבי
היכרות ותיאום ציפיות
 7.6.22הפסקה
עמדות ופחדים לגבי מוות
ZOOM

כאב וסבל
מפגש  2הפסקה
סימפטומים אופייניים בשלבי סוף החיים והטיפול בהם
14.6.22
זיהוי ואיזון סימפטומים נפשיים
 ZOOMהפסקה
הצגת מטלה הטיפול התרופתי בפליאציה והשפעתו על התפקוד .הטיפול
מסכמת בקנביס
סיכום יום
הגישה למוות וסוף החיים בתרבויות השונות
מפגש 3
21.6.22
ZOOM

הפסקה
אתיקה
דילמות אתיות דיון
הפסקה
טיפול בילדים
סיכום יום
גישה פליאטיבית לאנשים עם דמנציה

מפגש  4הגישה הבין מקצועית בטיפול פליאטיבי
הפסקה
 28.6.22מיומנויות תקשורת (תמיכה ,מתן בשורה מרה)
פרונטלי

מפגש 5
5.7.22
פרונטלי

מפגש 7
26.7.22
פרונטלי

13:45-15:15

רוקח בכיר

15:15-15:30
08:30-09:30
09:30-10:30
10:30-11:00

איאד אבו סרא
הרב שרלו

11:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-15:00
15:00-15:30
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-11:30
11:30-13:00

ד"ר נואית ענבר
ד"ר נואית ענבר ואסנת שמיר
ד"ר גדי קמפינו אבבה
אסנת שמיר
אורלי ביטון-ברגרזון
ד"ר גילי פלג

הפסקה
סיפור אישי -רפלקציה
סיכום יום

13:00-13:30
13:30-15:00
15:00-15:30

טיפול פיזיותרפיה הגישה הפליאטיבית ,שיקום ופליאציה

09:00-10:30

שולה ורנר
אסנת שמיר

הפסקה
דגשים בטיפול פיזיותרפיה
עקרונות להצבת מטרות טיפול ושיח מטרות טיפול
הפסקה
כלי הערכה ותיאורי מקרה

10:30-11:00
11:00-12:30
12:30-13:30
13:30-14:00
14:00-15:30

 19.7.22הפסקה
ZOOM

11:45-13:00
13:00-13:45

ד"ר שירלי אלון

ליאורה פלג

מפגש  6דוגמאות מהשטח

הגשת מטלה
מסכמת

ד"ר רונן מנקיטה

תיאורי מקרה
תזונה
הפסקה
התמודדות עם אבל ואבדן
מיינדפולנס  -קלפים טיפוליים
הפסקה
סימולציות תקשורת ושיח מטרות טיפול
הפסקה
מי מטפל במטפל
סיכום ,משוב

ייתכנו שינויים קלים בלו"ז

09:00-10:30

עמית אפשטיין
אסנת שמיר
אסנת שמיר
יעל שטרק
אשירה בן שחר
אדר קליין

10:30-11:00
11:00-12:30
12:30-13:30
13:30-14:00
14:00-15:30
09:00-10:30
10:30-11:00
11:00-12:15
12:15-12:45
12:45-14:45
14:45-15:15

אסנת שמיר
דורית יצחקי
ד"ר עדי אראל
מורן מוסקוביץ
ד"ר גילה שחר  /אסנת שמיר
רויטל מוזר
אסנת שמיר

:ביבליוגרפיה
1.

Taylor J., Simader R., Nieland P (Eds.) (2013) Potential and Possibility: Rehabilitation at end of life. Physiotherapy in Palliative
Care. Munich: Urban & Fischer

2.

30-36 )1(22  כתב עת לפיזיותרפיה.) שילוב פיזיותרפיה בטיפול בגישה הפליאטיבית בישראל2020( .גלילי י- רותם,. ג,שחר

3.

Alzamil, A. A. A., Tabassum Saher, D., & Rasheed, N. (2018). Role of Physiotherapy in Management of Cancer Related Pain
and Fatigue during Palliative Care-A Review.

4.

Barawid, E., Covarrubias, N., Tribuzio, B., & Liao, S. (2015). The benefits of rehabilitation for palliative care patients. American
Journal of Hospice and Palliative Medicine®, 32(1), 34-43.

5.

Barnes, C., Mueller, K., Fawcett, L., & Wagner, B. (2020). Living and dying in a disparate health care system: rationale and
strategies for cultural humility in palliative and hospice care physical therapy. Rehabilitation Oncology, 38(1), 30-38.

6.

Bayly, J., Bradshaw, A., Fettes, L., Omarjee, M., Talbot-Rice, H., Walshe, C., & Maddocks, M. (2021). Understanding the impact
of the Covid-19 pandemic on delivery of rehabilitation in specialist palliative care services: An analysis of the CovPall-Rehab
survey data. Palliative medicine, 02692163211063397.

7.

Calvert, P. (2020). Submission to Department of Health on the draft roadmap for the Dementia, Ageing and Aged Care Mission

8.

Collingridge Moore, D., Payne, S., Van den Block, L., Ling, J., & Froggatt, K. (2020). Strategies for the implementation of
palliative care education and organizational interventions in long-term care facilities: A scoping review. Palliative medicine, 34(5),
558-570.

9.

Drageset, S., Austrheim, G., & Ellingsen, S. (2021). Quality of life of women living with metastatic breast cancer and receiving
palliative care: A systematic review. Health Care for Women International, 42(7-9), 1044-1065.

10. Dudley, N., Ritchie, C. S., Rehm, R. S., Chapman, S. A., & Wallhagen, M. I. (2019). Facilitators and barriers to interdisciplinary
communication between providers in primary care and palliative care. Journal of palliative medicine, 22(3), 243-249.
11. Ferris, A., Price, A., & Harding, K. (2019). Pressure ulcers in patients receiving palliative care: a systematic review. Palliative
medicine, 33(7), 770-782.
12. Greer, J. A., Jacobs, J. M., El-Jawahri, A., Nipp, R. D., Gallagher, E. R., Pirl, W. F., ... & Temel, J. S. (2018). Role of patient
coping strategies in understanding the effects of early palliative care on quality of life and mood. Journal of Clinical
Oncology, 36(1), 53.
13. Midtbust, M. H., Alnes, R. E., Gjengedal, E., & Lykkeslet, E. (2018). Perceived barriers and facilitators in providing palliative care
for people with severe dementia: the healthcare professionals’ experiences. BMC health services research, 18(1), 1-10.
14. Myrcik, D., Statowski, W., Trzepizur, M., Paladini, A., Corli, O., & Varrassi, G. (2021). Influence of physical activity on pain,
depression and quality of life of patients in palliative care: a proof-of-concept study. Journal of clinical medicine, 10(5), 1012.
15. Phokontsi, L., Mweetwa, L. L., Mweetwa, L., Tlhoiwe, T., Muya, C. K., Mudawarima, T., & Phillips, J. (2020). A Systematic Review
of the Role of Physiotherapy Interventions in Palliative Care.
16. Timm, H., Thuesen, J., & Clark, D. (2021). Rehabilitation and palliative care: histories, dialectics and challenges. Wellcome Open
Research, 6, 171.
17. Wilson, C. M., & Briggs, R. W. (2020). Palliative care, hospice, and physical therapy: where have we been? Where are we now?
Where are we going?. Rehabilitation Oncology, 38(1), 7-8.

