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 אוניברסיטת בן גוריון בנגב 
 מציעה

 קורס ארצי להכשרה במקצועות הפליאטיביים

 תל השומר 7201 אפריל-מרץ

 

לאור הצורך הדחוף והעולה במתן טיפול פליאטיבי לאוכלוסיה  הרציונל של תכנית הקורס:

הנזקקת זוכה לטיפול  האחוז מהאוכלוסיי 20-ההולכת וגדלה, לאור העובדה שפחות מ

בי, ולאור העובדה שרוב ההתמחויות ברפואה ובסיעוד ורב התכניות לסטודנטים פליאטי

ברפואה ובסיעוד אינם כוללים כלל פרקים בטיפול פליאטיבי, או למצער, כוללים פרקים 

שותפים היו בודדים וקצרים, הוחלט לעשות מאמץ לאומי ליצור תכנית הכשרה ארצית, לה 

תת תמיכה, האגודה למלחמה בסרטן, משרד אוניברסיטת בן גוריון בנגב, "אשל", עמו

 .הבריאות וקופות החולים

טיפול בבעיות שכיחות בטיפול ל ומיומנויותכישורים חיוני,  הקניית ידע יעדי הקורס: 

 פליאטיבי.

 םפרופסיונאליי ראאפמקצועות ובעלי סוציאליים עובדים ,רופאים, אחיות אוכלוסיית היעד:

במסגרות שונות  וסופניות  העוסקים בטיפול בחולים עם מחלות מתקדמותאחרים רפואיים 

 .ובתי חולים בשירותים אונקולוגיםבתי אבות, בבקהילה, גריאטריה,  ברפואה

 .תהשכלה אקדמידרישות קדם: 

 פליאטיבית. מומחה לרפואה – פרופ' פסח שורצמןרכז אקדמי: 

 +  שעות כל אחד 8י בנ, אחת לשבועמפגשים חמישה  מתכונת הקורס:

  .שעות 43 סה"כ מפגש שישי שאורכו שלוש שעות עבור בחינה ומשוב,

 )אשל(. תל השומר :הקורס הנוכחי מיקום

 :2017 למרץ 7-, החל בימי שלישיכולם  הנוכחי: תאריכי הקורס

 7.3.17 – 1מפגש 
 14.3.17 – 2מפגש 
 21.3.17 – 3מפגש 
 28.3.17 – 4מפגש 
 4.4.17 – 5מפגש 
 )מפגש קצר(. 25.4.17 – 6מפגש 

 .8:30-11:30: 6מפגש        .8:30-16:30: 1-5מפגשים : השעות

מיומנויות , השעות האחרונות, איזון ואומדן תסמינים, מצבי חירום, פרמקולוגיה: הקורס תכני

פליאטיבי, נרטיבה, סבל, ונוחות של החולה, תקשורת בטיפול  -, אמת או חובה טכניות
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הכנה החולה, תקשורת בין מטפלים,  -, עבודה בצוותטיביאמפטיה, הפסקת טיפול קורא

 תומך דילמות בטיפולת ילדים לקראת אובדן של בן משפחה, הכנ,  המשפחה והצוות למוות

 .הרצאות פרונטליות וסדנאות דרכי הוראה:

לאה, תשלום עבור השתתפות בקורס, מעבר בחינה נוכחות מ תנאים לקבלת תעודה:

 .מסכמת

 ₪. 2500 עלות הקורס:

 

גוריון -לשאלות ניתן לפנות אל רונית בר אוריון, החטיבה לבריאות בקהילה, אוניברסיטת בן

 טלפון המפורטים מטה.  / מיילאמצעות הבנגב, ב

  :נא למלא ולשלוח את טופס הרישום אל רונית בר אוריון - לרישום

 6364776-08, פקס: 2647743-08טלפון:  barronit@bgu.ac.ilל: וא"ד

mailto:barronit@bgu.ac.il

