
  

  

  
  */**רפואה פליאטיבית 

PALIATIVE MEDICINE 
  ' שנה א –לימודי תעודה 

  
 :רכז אקדמי  ר מיכאלה ברקוביץ"ד

, הקניית ידע עיוני וקליני מעמיק בתחום הטיפול הפליאטיבי
שיאפשר למסיימי הקורס להשתלב במסגרות אלו או להעשיר 

  תומךהטיפול העבודתם בתחום 

  :מטרות הלימודים

, הרדמה או מרפאות כאב, גריאטריה, העובדים בקהילהרופאים 
גינקולוגיה וכל רופא המתעניין , כירורגיה, פנימית, אונקולוגיה

  בתחום

  :קהל היעד

  'יום ג
   20:00 - 16:00בין השעות 

 :המועד

מספר החדר יעודכן בלוח האלקטרוני , בניין הפקולטה לרפואה
  בכניסה לבניין

 :המקום

  נקודות לסמסטר 25
במהלך השנה הראשונה על הלומדים להכין שני ניתוחי מיקרים 

  מהציון הסופי 25%שיהוו 

  :נקודות זכות

  לסמסטר₪  2,400
  לומדים לפחות 20םבהשתתפות מותניוקיומו פתיחת הקורס 

  :שכר לימוד

  . מוקדם ככל שניתן, שינויים ועדכונים בתוכנית יפורסמו באתר האינטרנט
: ס"אנו ממליצים לעקוב באמצעות אתר ביה

http://www.tau.ac.il/medicine/cme/docs/37.doc  

  
  סמסטר ראשון

  
  מרצה  נושא  תאריך

      
  :פרטיםארגוניים  01.11.11

  היכרות - 
  מטרות הקורס -  
  הספרות המקצועית - 
  :מבוא  לרפואה פליאטיבית 

  הגדרות בסיסיות -

 יכאלהר מ"ד 
  ברקוביץ

      
  חוק החולה הנוטה למות 08.11.11

  יישום חוק החולה הנוטה למות 
 ברהםא' פרופ

  שטיינברג
  גולן ופרהר ע"ד 

        
  :מבוא לאונקולוגיה -אונקולוגיה   15.11.11

  פתופיזיולוגיה של מחלות ממאירות -   
  אפידמיולוגיה של מחלות ממאירות - 

   
  סימון וין' דר 

        
  עקרונות הכימותרפיה  22.11.11

  עקרונות הרדיותרפיה 
 ר עידו וולף"ד 
ר טטיאנה "ד 



  

  

 ,רבין
  פפר פאלר ר"ד 

      
  :אבחון וטיפול במחלות סרטן שכיחות  29.11.11

  סרטן השד - 
 סרטן הריאות - 
  סרטן הערמונית - 

  
 ולמיתר ש"ד 

 ריזל
   
 ומסר ת"ד

  טישלר
       

  סרטן המעי הגס -  06.12.11
  סרטן הקיבה - 

  סרטן הרחם וצוואר הרחם -

  אדרקה ןד 'פרופ
  
  קורח עקבר י"ד

      
 סרטן העור -  13.12.11

  :שילוב הטיפול הפליאטיבי באונקולוגיה
  עקרונות טיפול קרינתי פליאטיבי - 

  עקרונות טיפול כימי פליאטיבי -

  עזיזי סתרא 'פרופ
  

  רני'צ תןנ' פרופ

      
    לא יתקיימו לימודים –נר ראשון של חנוכה  20.12.11

      
עקרונות איזון הסימנים אצל חולה אונקולוגי המקבל  27.12.11

  :טיפולכימותרפי
  בחילות והקאות -חדות     - 
  חדידות   - 
  ריריות - חדידות  - 
  מח עצם    - 
  טיפול בזיהומים - 

  
  
  ויין ימוןר ס"ד

      
  לבביות  - כרוניות  - 03.01.12

  ריאתיות   -
  כאב עיצבי                                                   -
  כיליתיות -
  גונדליות -

  תחומי -עבודת צוות בין

  לובן ודר ד"ד
  
  
  
  
 יכאלהר מ"ד

  ברקוביץ
       

  עקרונות איזון הסימנים אצל חולה אונקולוגי 10.01.12
  :המקבל טיפול רדיותרפי

  בחילות והקאות -חדות     -
  עור         - חדידות   -

  ריריות -              
  מח עצם -              

  עצבים - כרוניות  -
  סיבוכים בשלד -              

  
  
  ויין ימוןר ס"ד

      
  כאב 17.01.12

  אנטומיה של הכאב -
  פתופיזיולוגיה של הכאב -

  
  ייקבע בהמשך

      



  

  

  הגדרת הכאב - 24.01.12
  מיוחדיםהגדרות של כאבים  -
  אפידמיולוגיה של הכאב -

  :קלסיפיקציה של הכאב
  אטיאופתולוגית -
  פיזיופתולוגית -
  לפי מנגנון עצבי -
  כאבים גרמיים -
  סינדרומים עיקריים של כאב אונקולוגי -

 וריתר א"ד
  דולברג 

  
  
  
 וריתר א"ד

  דולברג

      
  טיפול פולשני בכאב - 31.01.12

  טיפול בכאב על ידי קנביס רפואי  -
גור  יתיר א"ד

  אריה
  

      
  פרמקולוגיה של איזון כאבים  - 07.02.12

  תופעות לוואי של אופיאוידים -
  אומדן ומעקב הכאב -

 יכאלהמר "ד
  ברקוביץ

      
  טיפול נוירוכירורגי בכאב - 14.02.12

  טיפול אונקולוגי בכאב ממאיר -
  מבחן סוף סמסטר

 וברטור ר"ד
  שפיגלמן

 רבין טיאנהר ט"ד
     

  היפנוזה - 21.02.12
  היבטים מעשיים קליניים של איזון כאבים -
  WHOאיזון כאבים לפי  -

 לכסר א"ד
  סולומונוביץ

 יכאלהמר "ד
  ברקוביץ

  
  סמסטר שני

  
  מרצה  נושא  תאריך

      
 טיפול בכאב שאינו מגיב בצורה אופטימלית 28.02.12

  : לטיפול באופיואידים
  כאב עיצבי - 
  כאב המתווך על ידי המערכת הסימפטטית - 
  כאב מתפרץ  - 
  כאב לבלבי - 
כאבים שכיחים כאב פרינאלי             - 

  ביותר שאינם קשורים 
  :למחלהממארת

  שימוש באופואוידים בכאב לא ממאיר -

  
  
 יכאלהמר"ד

  ברקוביץ
  
  
  
  
  
  
 וריתר א"ד

  דולברג
      

 פיר' פרופ  לאיזון כאביםגישה משלימה  06.03.12
  קרסו

      
  סימנים קליניים של מערכת העיכול אצל  13.03.12



  

  

  חולה 
  : במחלה ממארת מתקדמת

  בחילות והקאות -
  קשיים בבליעה   -

  
 יכאלהמר "ד

  ברקוביץ

      
  חסימה והצרות של הוושט - 20.03.12

  דיספפסיה -
  שיהוק - 
  שלשול, חסימת מעיים, אבני צואה, עצירות -

 ואבפרופי י
  תלמי

  
  
 יכאלהמר "ד

  ברקוביץ
      

  התרחבות של הקיבה - 27.03.12
  -תסמונת של לחץ על הכיב ה -

Squashed Stomach Syndrome  
  :הזנה אינטרלית

  ונוסטומיה 'ג'ג, גסטרוסטומיה, זונדה -
  תכשירים להזנה אינטרלית -

 יכאלהמר "ד
  ברקוביץ

  
  
  
 ר דני רוזין"ד

      
  תיסמונת של כחקסיה ואנורקסיה  -   03.04.12

  תזונה בסוף החיים -
  תמיכה פסיכולוגית בחולים עם מחלות  -
  חשוכות מרפא  

ייקבע 
  בהמשך

  
פרופי 

שולמית 
  קרייטלר

      
    לא יתקיימו לימודים     - מ פסח "חוה 10.04.12

      
  :מערכת הכסות 17.04.12

  גושים עם ריח רע  -
  פצעי לחץ           -
  עיקצוץ  -
  בצקת גומתית -
 בצקת לימפטית -

  
 סתרא 'פרופ
  עזיזי

  
  
 יכאלהמר "ד

  ברקוביץ
      

    לא יתקיימו לימודים     -ערב יום הזכרון  24.04.12
      

  :מערכת השתן 01.05.12
  חוסר שליטה על הטלת שתן -  
  דחיפות  -  

  יפות
  עצירת שתן -  

  המטוריה -
  כאבים בזמן הטלת שתן -  

  התכווצויות בשלפוחית השתן   -

  
 יכאלהמר "ד

  ברקוביץ

      
  חולשה - 08.05.12

בעיות פסיכיאטריות אצל חולים במחלות 
  :ממאירות מתקדמות

 יכאלהמר "ד
  ברקוביץ

  



  

  

  פחד -  
  חרדה -  
  דיכאון -  

  מחשבות אובדניות -

  
ר עדינה "ד

  כהן

      
  סיבוכים נוירולוגיים של הממאירות 15.05.12

  אומדן של מצב קוגניטיבי
 עקבר י"ד

  ברעם
 יכאלהר מ"ד

  ברקוביץ
      

בעיות פסיכיאטריות אצל חולים במחלות  22.05.12
  ):המשך(ממאירות מתקדמות 

  בלבול -
  אי שקט פסיכומוטורי -

  מוסיקה ואומנות, דיוורסיה

  
  
 ימוןר ס"ד

  ויין
  

ייקבע 
  בהמשך

      
  :מצבים דחופים ברפואה הפליאטיבית 29.05.12

  דימומים -  
  תסמונת של הוריד הנבוב העליון

Superior Vena Cava Syndrome     
  
  
 :תמיכה רוחנית ברפואה פליטיבית 
  משמעות החיים ומשמעות המוות - 

  
 יכאלהמר "ד

  ברקוביץ
  
  
  
 רדיפ' גב

  אמיתי
      

  :וגרוןאוזן , מערכת אף 05.06.12
אוזן , מחלות ממאירות מתקדמות באף -

  וגרון
  טיפול בפה -  
  בעיות שניים -  

  שיתוק במיתרי הקול -
XEROSTOMIA -  

 פיסטולות -  
  :מקומו של השיקום ברפואה הפליאטיבית

  פיזיותרפיה -

  
 ואבי' פרופ
 תלמי

 
 
 
 
 
 
 ולמיתש' גב

  ורנר
      

מקומה של רפואה משלימה בטיפול של  12.06.12
  . חולים הסובלים ממחלות השוחות מרפא

עופר ' דר
  כספי

      
    סולומונוביץ' היפנוזה בטיפול תומך   דר 19.06.12

      
    מבחן סוף סמסטר 26.06.12

    סוף החייםסרט על משמעות החיים והמוות ב  
  

/  סדרי הרשמה"הסבר ב "  

  



  

  

 


