אוניברסיטת בן גוריון בנגב
מציעה

קורס ארצי להכשרה במקצועות הפליאטיביים
מרץ-יוני  2019תל השומר
הרציונל של תכנית הקורס :לאור הצורך הדחוף והעולה במתן טיפול פליאטיבי לאוכלוסיה
ההולכת וגדלה ,לאור העובדה שפחות מ 20-אחוז מהאוכלוסייה הנזקקת זוכה לטיפול
פליאטיבי ,ולאור העובדה שרוב ההתמחויות ברפואה ובסיעוד ורב התכניות לסטודנטים
ברפואה ובסיעוד אינם כוללים כלל פרקים בטיפול פליאטיבי ,או למצער ,כוללים פרקים
בודדים וקצרים ,הוחלט לעשות מאמץ לאומי ליצור תכנית הכשרה ארצית ,לה היו שותפים
אוניברסיטת בן גוריון בנגב" ,אשל" ,עמותת תמיכה ,האגודה למלחמה בסרטן ,משרד
הבריאות וקופות החולים.
יעדי הקורס :הקניית ידע חיוני ,כישורים ומיומנויות לטיפול בבעיות שכיחות בטיפול
פליאטיבי.
אוכלוסיית היעד :רופאים ,אחיות,עובדים סוציאליים ובעלי מקצועות פארא פרופסיונאליים
רפואיים אחרים העוסקים בטיפול בחולים עם מחלות מתקדמות וסופניות במסגרות שונות
ברפואה בקהילה ,גריאטריה ,בבתי אבות ,בשירותים אונקולוגים ובתי חולים.
דרישות קדם :השכלה אקדמית.
רכז אקדמי :פרופ' פסח שורצמן – מומחה לרפואה פליאטיבית.
מתכונת הקורס :חמישה מפגשים אחת לשבוע ,בני  8שעות כל אחד  +מפגש שישי שאורכו
שלוש שעות עבור בחינה ומשוב ,סה"כ  43שעות.
מיקום הקורס הנוכחי :תל השומר.
תאריכי הקורס הנוכחי :החל ב 25-למרץ :2019
מפגש  25.3.19 – 1יום שני
מפגש  3.4.19 – 2יום רביעי
מפגש  8.4.19 – 3יום שני
מפגש  1.5.19 – 4יום רביעי
מפגש  5.6.19 – 5יום רביעי
מפגש  12.6.19 – 6יום רביעי (מפגש קצר).
השעות :מפגשים .8:30-16:30 :1-5

מפגש .8:30-11:30 :6
1

תכני הקורס :מבוא לטיפול פליאטיבי ,מבוא ומושגי יסוד בטיפול בכאב ,אופיואידים וNon -
 ,Opioidsחרדה ודיכאון ,דליריום בחולה הגריאטרי ,טיפול פליאטיבי בחולה הדמנטי ,חוסר
תיאבון  ,Anorexiaמערכת העיכול-בחילות ,הקאות ,עצירות כולל חסימת מעיים ממאירה,
קוצר נשימה ושיעול ,חוק החולה הנוטה למות והנחיות רפואיות מקדימות ,טיפול פליאטיבי
בחולה אס"ק לב ,עייפות ותשישות ,טיפול פליאטיבי בחולה spinal cord ,COPD
 ,compressionהכנת החולה והמשפחה למוות ,הכנת ילדים לקראת אובדן של בן משפחה,
השעות האחרונות ,תקשורת בטיפול פליאטיבי ,אמירת אמת ומסירת בשורות מרות ,מטפל
עיקרי ( ,)Primary care giverממשק דפוסים משפחתיים בטיפול פליאטיבי ,דילמות בטיפול
פליאטיבי ,טיפול פליאטיבי בחולה עם אס"ק כליות ,סדציה פליאטיבית ,חולה עם מחלת
שרירים נוונית (טיפול פליאטיבי בחולה  (ALSבעיות בליעה בעיות נשימה ריור יתר תזונה,
מצבי חירום בטיפול פליאטיבי (היפרקלצמיה ,SVC ,דימום).
דרכי הוראה :הרצאות פרונטליות וסדנאות.
תנאים לקבלת תעודה :נוכחות מלאה ,תשלום עבור השתתפות בקורס ,מעבר בחינה
מסכמת.
עלות הקורס.₪ 2500 :
לשאלות ניתן לפנות אל רונית בר אוריון ,החטיבה לבריאות בקהילה ,אוניברסיטת בן-גוריון
בנגב ,באמצעות המייל  /טלפון המפורטים מטה.
לרישום  -נא למלא ולשלוח את טופס הרישום אל רונית בר אוריון:
דוא"ל barronit@bgu.ac.il :טלפון ,08-6477432 :פקס08-6477636 :

2

