
 
 

 

 של אנשים זקנים ושיפור תפקודשימור קורס לרופאים 
  תשע"ח - לאשפוז ממושךבמוסדות  

 
 
 

 רקע

האגף לגריאטריה ומחלקת השיקום קורס זה פותח ע"י ג'וינט ישראל אשל בשיתוף עם משרד הבריאות 
פאים במרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה על מנת לתת מענה לצרכים ולאתגרים הרבים העומדים בפני רו

העובדים עם אנשים זקנים במוסדות לאשפוז ממושך. האוכלוסייה במדינה ובמוסדות לאשפוז ממושך 
הולכת ומזדקנת, צרכיה הבריאותיים והתפקודיים משתנים והשהות במוסדות השונים הופכת לממושכת 

שפוז האנשים המתגוררים במוסדות לא על בריאות תחומי האמון-הינו ראש הצוות הרביותר. הרופא 
סיים במתן טיפול אשר נועד לסייע בשימור ושיפור תפקוד של קורס זה ייקנה לרופאים כלים בסיממושך. 

 .זהו הקורס הראשון מסוגו במערך הגריאטרי בארץמקצועי. -אנשים זקנים ובניהול צוות רב
 

  הקורס מטרות
 בסיסי בנושא גישות שיקומיות. תיאורטי ת ידע יהקני .1
 אסטרטגיות לקידום מצב תפקודי של אנשים זקנים עם ירידה תפקודית.הקניית ידע בנושא  .2
 מקצועי באנשים זקנים עם ירידה תפקודית.-הקניית ידע בסיסי בנושא טיפול רב .3
 מקצועי במאושפזים זקנים במוסדות.-הקניית כישורי ניהול צוות רב .4
 הקניית ידע בנוגע למערך השיקום בקהילה. .5
 

  מרכזיים קורס נושאי
 הגדרות, מושגי יסוד ומודלים של שיקום. מבוא, •

 מטרות ועקרונות של השיקום הרפואי והגריאטרי. •

 .המערכת השיקומית בארץ ובמחוז •

 ועקרונות שיקום  של גורמי לקות שכיחים.  הפתולוגי,  קינזיולוגיהאנטומיה,  –פלג גוף עליון ותחתון  •

 .הגדרה, פיזיולוגיה, הערכה –שבריריות  •

נפילות, גורמים ומניעת נפילות )מטופל וצוות(, בדיקת חולה לאחר  –שקל וניידות הפרעות בשיווי מ •

 נפילה, הערכת סיכון לנפילות ,כלי הערכה מקובלים.

 .הפרעות שכיחות וטיפול -הפרעות בליעה ודיבור •

 .)כולל הצגת ניתוחי מיקרה ובניית תכנית שיקומית( נירולוגיות השיקום האורתופדי והנעקרו •

 בעיות שכיחות והשלכות לגבי תהליך השיקום. –י בגיל הזקנה תפקוד רגש •

 תפקיד הצוות הרב מקצועי בתהליך השיקום •

 הכרת העקרונות של רפואת ספורט; פיזיולוגיה של מאמץ; יתרונות וסיכונים. –פעילות גופנית טיפולית •

 .התמודדות עם משפחות -אבני דרך בתקשורת עם משפחה  •

 .ת שכיחות, הערכה וטיפולבעיו –סוגיות קוגניטיביות  •

 חניכת והנחיית אנשי מקצועות הבריאות –העברת ידע בתוך המוסד  •

 
 
 
 
 



 
 

  אוכלוסיית היעד
שעובדים עם זקנים. מספר המקומות מוגבל.  עדיפות תינתן לרופאים העובדים  הקורס נועד לרופאים

 במוסדות לטיפול ממושך. 
 

   צוות הקורס
 קלינית ומומחית במדעי השיקום, פיזיולוגית של מאמץ PhDשרון ברק,  •

 , משרד הבריאות, גריאטר מחוזי, מחוז דרום; MDאבנר שחר,  •

 , מרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה, מנהל מחלקת שיקום;MDיולי טרגר,  •

 ,  שירותי בריאות כללית, רופאת שיקום מחוזית, מחוז דרום. MD, טרגר -לוצקילנה  •

 

  התחייבות הלומדים
 משעות הלימוד של הקורס. 80%לפחות  –חובת נוכחות  •
 .קריאה עצמית של המקורות, לפי הנחיות •
 בניית תכנית טיפולית ע"י המשתלמים )בזוגות(.  •
 

 תנאי קבלה
 .תוקף לעיסוק ברפואה בארץ-. רישיון ברMDתואר 

 
 

  הקורס מתכונת
 

 ,18:45-16:30 : שעותב אחת לשבועים' יתקיים בימי דו  14.2.18 -ב יפתח הקורס
 

 שעות אקדמיות. 63כ סה" - אחד-בני שעתיים ורבע כל,  ימי לימוד 21יכלול  
 
  ה ב"שמרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקב הלימודים יתקיימו 

 
 .₪ 240מכל משתלם יגבה סך של   עלות

 
 באחת מהדרכים הבאות: 18.1.18יש למלא השאלון הרצ"ב ולהחזירו חתום עד תאריך   הרשמה

 
  .5343379-03, טלפון לשאלות: 5340573-03, פקס:  EinatC@jdc.org.ilמייל: 
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 18.1.18נא להחזיר עד 
 03-5340573לפקס: 

 
 שאלון הרשמה

 
 תשע"ח  לאשפוז ממושך שימור ושיפור תפקוד של אנשים זקנים במוסדות  -קורס לרופאים 

 
 
 

 _____________________פרטי_____ _____שם____________שם משפחה ________
 

 
 _______________________.ז._____ת

 
 

 ________________________________________________כתובת פרטית:___________
 
 

 _____________________טלפון נייד: ______ __________________________טלפון בבית
 
 

 תובת מייל : _____________________________________________________________כ
 
 

 השתלמויות בתחום הזקנה
 

 ד____________________________שנה_________נושא__________________________מוס
 

 נושא__________________________מוסד____________________________שנה_________
 

 

 השיקוםהשתלמויות בתחום 
 

 נושא__________________________מוסד____________________________שנה_________
 

 _________________________שנה_________נושא__________________________מוסד___
      

 

  פרטי תפקיד      
 

 ________ותק בגריאטריה___________ בתפקיד _____________________________ותק  תפקיד נוכחי:      
 

 שם הארגון_________________________________ כתובת________________________________       
 

 _____________________________________פקס:  _______________________________טל':       
 

 __________________________________________________תפקיד הממונה_________ שם הממונה     
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 –ממושך שימור ושיפור תפקוד של אנשים זקנים במוסדות לאשפוז -לרופאים  לקורסידוע לנו כי אין אשל מתחייבת לקבל את העובד  התחייבות:

 תבקש.במידה ויתקבל, העובד והממונה מתחייבים למלא אחר תנאי הקורס כמ אלא לאחר מיון כל המועמדים ובדיקת התאמתם, תשע"ח
 

 תאריך____________________ ___________________ חתימת המועמד_____הממונה ________ חתימת

  

 
 אישור מועמד לפי חוק הגנת הפרטיות:   

 רצוני המלא וידוע לי כי מידע זה יישמר במאגרי המידע המידע הכלול בטופס זה או שיימסר על ידי בעתיד בקשר לקורס זה, נמסר בהסכמתי ומ
 שלכם או אצל גורם אחר מטעמכם.

 .ידוע לי כי המידע ישמש לצורך ניהול וטיפול במרכזי ההכשרה ו/או שירותים נלווים אחרים, פילוח מידע, יצירת קשר ועוד 
 .ידוע לי כי באפשרותי לעיין, לקבל או לתקן את המידע אודותי 
 ת בזאת הסכמתי לפניות אלי באמצעות דיוור ישיר. אוכל לבטל או להגביל בכל עת הסכמתי זאת ע"י פניה אליכם לפי כתובת ניתנ 

 הדוא"ל הנ"ל.

 


