
 

 
 

 

 קול קורא

 קורס טיפול תומך
 )פליאטיבי(

 לצוות רב מקצועי  
 
 
 
 
 
 

 

 

 )ביה"ס לרפואה ישן( ידע-מכללת רמב"ם
 

 מרכזת אקדמית

  RN, MA  , יופה-חדוה שינמן

 רמב"ם-מומחית קלינית ומתאמת טיפול תומך
 

 

 "קל יותר להכניס צינור מאשר לדבר"
 )פרופ' ברזיס(

 

 על המקום המרכזי שתופס הטיפול התומך בסוף החיים,

 על תמיכה אנושית והקלה על סבל,

 על כלים הנחוצים בטיפול בחולה הנוטה למות,

 על אלה ועוד נלמד בקורס טיפול תומך )פליאטיבי(

 
    
 

 
 

 
 אנו שמחים לפתוח קורס טיפול תומך 

 ידע -במכללת רמב"ם

 בשיתוף היחידה לטיפול תומך, רמב"ם.

 רקע: 

טיפול תומך הוא גישה טיפולית כוללנית, שמטרתה לשפר 

את איכות החיים ולהקל על סבלם של חולים ובני 

משפחותיהם, המתמודדים עם מחלה כרונית או חשוכת 

 מרפא, עם מאפיינים וקשיים הקשורים למצבי סוף החיים. 

ית זו מחייבת מעורבות רב מקצועית ומותאמת גישה טיפול

לצרכים המיוחדים של  החולה ובני משפחתו. הטיפול מכיל 

התייחסות לתסמינים גופניים ולמרכיבים חברתיים, נפשיים 

 כולל גם התייחסות למשמעות החיים והמוות. -ורוחניים
 

קורס טיפול תומך לצוות רב מקצועי, נוגע במגוון האספקטים 

כולל יכולת להעריך כראוי את מצבו של  -תומךשל טיפול 

המטופל, התחלת טיפול בסיסי ויצירת קשר עם מומחים 

 קליניים בתחומי הטיפול השונים.

 מטרות הקורס:

         לצוות , העמקת הידע במרחב הטיפול הפליאטיבי

 מקצועי במטרה להעניק טיפול תומך מבוסס ומקצועי.-רב

 

 אוכלוסיית היעד 

 -רפואי -צוות רפואי, סיעודי, פרא -רב סקטוריאלי 

  ., מלווים רוחנייםםפסיכולוגים, עובדים סוציאליי

 

 הקורס

  31/10/2022פתיחת הקורס: 

 23/1/2023סיום הקורס :   

בין                , )אחת לשבוע( מפגשים, בימי שני 12משך הקורס: 

  שעות אקדמיות 72, סה"כ  08:30-14:30 השעות

 

 תוכנית מפורטת תישלח בהקדם.

 
 

 

 

 

 מול השתלמותג

 .גמול השתלמות לאישורלוועדה  הוגשהתוכנית הקורס 

 

 דרישות הקורס

 . המפגשים בכל חובת נוכחות

  משעות הלימוד בקורס 100%נוכחות חובה של 

 בשל כוח עליון בצירוף אישורים  20%היעדרויות של עד         
  מגורם מוסמך.        
 למסיימים תוענק תעודה.        

 
בנושא פרויקט לשיפור איכות הטיפול הגשת עבודה 

רצוי  -3-4הפליאטיבי במקום עבודתכם )בקבוצות של 

כאלה שעובדים ביחד או באותו התחום(. העבודה תוגש 

 בכתב וכן תוצג בפני לומדים אחרים מהקבוצה.

 סהנחיות לפרויקט ולהגשת העבודה יתקבלו בתחילת הקור
 

 עלות הקורס:  

 למשתתפי חוץ₪  1,450

 לעובדי רמב"ם  ₪   1,000

 

 חניה:

בשל מצוקת חנייה, מומלץ להגיע ברכבת או בתחבורה 

 ציבורית.

 על בסיס מקום פנוי.  -חנייה בתשלום בחניון רמב"ם

אנא, קחו בחשבון את הקושי במציאת חנייה והקדימו את 

 הגעתכם בהתאם.

 

 רשמהה

 .מצ"ב טופס רישום
 מספר המקומות מוגבל



 

 

 

 

 תומך טיפול קורס
 הרשמה טופס

 

 :פרטים אישיים 

 

 

 שם ושם משפחה

 ת.ז

          

 מקום עבודה סקטור תפקיד השכלה

 

 

   

 טלפון בבית טלפון בעבודה טלפון נייד

   

 @                                     כתובת דואר אלקטרוני

 כתובת:

 

 

 :עלות הקורס

 ₪  1,000 –לעובדי ביה"ח רמב"ם 

  ₪  1,450 –למשתתפי חוץ 

 

 d_halevi@rmc.gov.il  , t_perah@rmc.gov.il יש לשלוח את טופס הרישום  באמצעות המייל 

 

 

 

 

 

 

 
 

 3109601, חיפה 9602ת.ד. 
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