
 

 2016 דצמבר

  ים )משככי כאב(הסמכה לטיפול בהתמכרות לאופיואידקורס 
 

אופיואידים הינם אחד מעמודי התווך בשימוש לשיכוך כאב כרוני חזק שלא הגיב לתרופות ו/או 

לשיטות טיפול נוספות. אחת מתופעות הלוואי )הנדירות אמנם( הינה התמכרות. קיים צורך דחוף 

 רופאים הרושמים אופיואידים.להעלאת הידע והמודעות לנושא ההתמכרות , בקרב 

 הקניית ידע חיוני וכישורים לטיפול ראשוני בהתמכרות לאופיואידים. יעד הקורס:

רופאים הרושמים אופיואידים ועוסקים בטיפול בכאב. )רופאי כאב, רופאים  אוכלוסיית היעד:

 (., רופאי משפחה, מרדימים ועוד..פליאטיביים, אונקולוגים

 בנגב, באר שבע אוניברסיטת בן גוריוןלמדעי הבריאות, הפקולטה : מקום הקורס

 ד"ר פאולה רושקה, פרופ' פסח שוורצמןרכזי הקורס: 
 

 mmiri@bgu.ac.ilאו בדוא"ל  4296477-08  בירורים:טלפון ל

גוריון בנגב" או טלפונית ניתן לשלם בהמחאה לפקודת "אוניברסיטת בן . ש"ח 300 :עלות הקורס

 באמצעות כרטיס אשראי.

 משתתפי הקורס יקבלו תעודה ואישור רישום בבופרינורפין מטעם משרד הבריאות

 טופס הרשמה מצורף.

 
 01.02.2017  1מפגש 

 204, חדר M8דייכמן הפקולטה למדעי הבריאות, בנין 

 גורזלצן ד'ר איגור -  תיולרפואת התמכרומבוא       08:30-10:00

 הפסקה      10:00-10:30

 פרופ' פסח שוורצמן -  פרמקולוגיה של אופיואידים      10:30-11:30

 גורזלצן ד'ר איגור - התמכרות לאופיואידים      11:30-13:00

 הפסקה      13:00-13:45

 גורזלצן ד'ר איגור -עקרונות הטיפול הלא תרופתי במרפאת בופרינורפין       13:45-14:45

 ד"ר איתי בסר –פרמקולוגיה של בופרינורפין ושימוש קליני )כולל טיפול בנשים הרות(       14:45-15:15

 ד"ר איתי בסר –אינטראקציה עם תרופות  -בופרינורפין       15:15-16:45

 

 08.02.2017  2מפגש 

 204, חדר M8דייכמן הפקולטה למדעי הבריאות, בנין 

 לודמילה חלדד"ר  -וחוק פיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים פקודת סמים מסוכנים      08:30-10:00

 הפסקה      10:00-10:30

 המרפאה לטיפול בבופרינורפין: מדיניות המרפאה ונהליה, ניהול קליני, הערכת       10:30-12:00

 לודמילה חלדד"ר  - המטופל ובחירתו, ניהול תיק רפואי        

 לודמילה חלדד"ר  – באוכלוסייה מיוחדת )תחלואה נפשית וגופנית(טיפול      12:30-13:00

 הפסקה      13:00-13:45

13:45-16:45 case studies     - לודמילה חלדד"ר  – דיון על מקרים והתייחסות טיפולית 

 

 *יתכנו שינויים קלים בתכנית 

mailto:mmiri@bgu.ac.il


 

 הסמכה לטיפול בהתמכרות לאופיואידייםקורס טופס רישום ל

 )משככי כאב(

 שם פרטי: __________________ שם משפחה: ___________________

 __________    תאריך:____________________גיל:  נקבה:   זכר מין:  

 טלפון נייד:_________________ טלפון בעבודה: _________________

 מס' תעודת זהות:________________       פקס: _____________________ 

 דוא"ל )באותיות דפוס(: ________________________________________          

 ואר: _________________________________________כתובת למשלוח  ד

            מקצוע:

 רופא כללי 

 :רופא מומחה בתחום 

 . כאב4      . רפואת משפחה1

 . פסיכיאטריה5       . גריאטריה2

 . רפואה פליאטיבית6       . אונקולוגיה3

 _______________________________אחר: . 7

 ___________________רופא: _____ ןמס' רישיו

 :מקום עבודה נוכחי

  _______________בית חולים: שם_____________ מחלקה______________ תפקיד 

   ____________מרפאה בקהילה: שם___________  תפקיד 

 מאוחדת  לאומית  כללית  מכבי  קופת חולים: 

 פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

 דמי הרישום בהמחאה לפקודת אוניברסיטת בן גוריון בנגב בצירוף טפסי ההרשמה  את

 84105, באר שבע 653, ת.ד. גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

 08-6477636, פקס: 08-6477429טלפון: 


