
מספר 

מפגש
מרציםשעותנושא

יעל רותם גלילי

ר אירית לקסר"ד

-מבוא לרפואה פליאטיבית 

הצגת התכנית הלאומית לטיפול פליאטיבי

אסנת שמיר09:45-10:15היכרות ותיאום ציפיות

10:15-10:45הפסקה

ר עדי אראל"ד10:45-12:15 עמדות ופחדים לגבי מוות

 גלית גלעדי12:15-13:15יפוי כוח מתמשך והנחיות מקדימות

13:15-13:45הפסקה

ר עפרה גולן"ד ד"עו13:45-15:15 חוק החולה נוטה למות

אסנת שמיר15:15-15:30סיכום היום הראשון

 מיכל ארד08:30-10:00כאב וסבל

10:00-10:15הפסקה

ר רונן מנקיטה"ד10:15-11:45סימפטומים אופייניים בשלבי סוף החיים והטיפול בהם

 ר שירלי אלון"ד11:45-13:00זיהוי ואיזון סימפטומים נפשיים

13:00-13:45הפסקה

הטיפול . הטיפול התרופתי בפליאציה והשפעתו על התפקוד

בקנביס
רוקח בכיר13:45-15:15

15:15-15:30סיכום יום

איאד אבו סרא08:30-09:30

הרב שרלו09:30-10:30

10:30-11:00הפסקה

ענבר ר נואית"ד11:00-12:30אתיקה

ר נואית ענבר ואסנת שמיר"ד12:30-13:00דילמות אתיות דיון

13:00-13:30הפסקה

 ר גדי קמפינו אבבה"ד13:30-15:00טיפול בילדים

15:00-15:30סיכום יום

אסנת שמיר09:00-10:00גישה פליאטיבית לאנשים עם דמנציה

 ברגרזון-אורלי ביטון10:00-11:00הגישה הבין מקצועית בטיפול פליאטיבי

11:00-11:30הפסקה

 ר גילי פלג"ד11:30-13:00(מתן בשורה מרה, תמיכה)מיומנויות תקשורת 

13:00-13:30הפסקה

 ליאורה פלג13:30-15:00רפלקציה- סיפור אישי

15:00-15:30סיכום יום

שולה ורנר

אסנת שמיר

10:30-11:00הפסקה

עמית אפשטיין11:00-12:30דגשים בטיפול פיזיותרפיה

אסנת שמיר12:30-13:30עקרונות להצבת מטרות טיפול ושיח מטרות טיפול

13:30-14:00הפסקה

אסנת שמיר14:00-15:30כלי הערכה ותיאורי מקרה

09:00-10:30 דוגמאות מהשטח

יעל שטרק 

אשירה בן שחר

 אדר קליין

10:30-11:00הפסקה

אסנת שמיר11:00-12:30תיאורי מקרה

 דורית יצחקי12:30-13:30תזונה

13:30-14:00הפסקה

ר עדי אראל"ד14:00-15:30התמודדות עם אבל ואבדן

 מורן מוסקוביץ09:00-10:30קלפים טיפוליים- מיינדפולנס 

10:30-11:00הפסקה

שמיר אסנת/ ר גילה שחר "ד11:00-12:15סימולציות תקשורת ושיח מטרות טיפול

12:15-12:45הפסקה

רויטל מוזר12:45-14:45מי מטפל במטפל

אסנת שמיר14:45-15:15 משוב, סיכום

ז" ייתכנו שינויים קלים בלו

קורס פיזיותרפיה בגישה פליאטיבית

2מפגש 

14.6.22

ZOOM 
הצגת מטלה 

מסכמת

 הגישה למוות וסוף החיים בתרבויות השונות

3מפגש 

21.6.22

ZOOM

4מפגש 

28.6.22

 פרונטלי

08:45-09:45

1מפגש 

 7.6.22

ZOOM

08:30-08:45פתיחה וברכות

 גלית גלעדי

09:00-10:30 שיקום ופליאציה, טיפול פיזיותרפיה הגישה הפליאטיבית

5מפגש 

 5.7.22

פרונטלי

6מפגש 

 19.7.22

 

ZOOM
הגשת מטלה 

 מסכמת

  7מפגש  

26.7.22

פרונטלי
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