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 הוא רק חלק מהמשוואה – הסרטן במבוגרים צעירים
Young Adults with Cancer מבוגרים צעירים  

 קורס הכשרה לצוות רב מקצועי

 מידעון

פול בחולי סרטן צעירים, מקצועיים לטי-אנו שמחים לפתוח קורס ראשון בארץ להכשרת צוותים רב

צועות הרפואה, להוביל את השינוי בטיפול ,  ומזמינים אתכם, רופאים, אחיות ואנשי מק18-45בגילאי 

 בהם.

 רקע: 

סרטן. קבוצה זו מתמודדת עם אתגרים ייחודיים צעירים עם  10מאובחנים בישראל,  מידי יום

הדורשים התייחסות להיבטים פיסיים ופסיכולוגים ולהשלכות הטיפול  והמחלה על עתידם, גם 

וקיימת חשיבות רבה למניעה וצמצום נזקים  מהמערכת הרפואית. תוחלת החיים הצפויה להם ארוכה

 ארוכי טווח ואף לתחלואה חדשה כתוצאה מתופעות הלוואי ארוכות הטווח של הטיפול. 

במרכזי סרטן גדולים בעולם נבנו עבור קבוצה זו מערכי טיפול ייחודיים ומותאמים ומעטפת רחבה 

ת צעירים ייחודית וחלוצה בתחומה, , נפתחה באגף האונקולוגי ברמב"ם, תכני 2019ותומכת.   בשנת 

זוכה להצלחה רבה, מספקת מטריה והאגודה למלחמה בסרטן . התוכנית נתמכת על ידי  "חלאסרטן" 

 רחבה של שירותים ומעטפת תומכת לחולים הצעירים. 

במסגרת התוכנית גובשו כלים ומיומנויות מותאמים לקבוצות חולים זו, חלקם בשיתוף. עם המטופלים 

 עצמם.

 מטרות הקורס:

העמקת הידע בתחומי הטיפול בחולי סרטן צעירים, לצוות רב מקצועי במטרה להעניק טיפול מבוסס 

 מקצועי אשר יוכל לשפר את איכות ואופי הטיפול למטופל האונקולוגי הצעיר.

 

 אוכלוסיית היעד 

ם פסיכולוגים, וצוותי רופאים/אות ,אחים/יות , צוות טיפול תומך, עובדות סוציאליות, מלווים רוחניים,

ללים:  פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, קלינאים העובדים עם חולים אונקולוגים  רפואיים הכו -פארא

 או המעוניינים להעמיק בתחום הטיפול בחולים אונקולוגים צעירים.

 

 הקורס

  08:30-14:30אחת לשבוע, בין השעות הקורס יתקיים .         

  שעות אקדמיות48סה"כ  ,אקדמות שעות 6 כל מפגש בן ,מפגשים 8הקורס מונה. 

  לגמול השתלמות תוגש לאישורתוכנית הקורס. 

 
 דרישות הקורס

בשל כוח עליון בצירוף  20%של עד  תהיעדרומשעות הלימוד,  100%, בכל המפגשיםנוכחות חובה 

 . אישורים מגורם מוסמך

 

 למסיימים תוענק תעודה.
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 כלולים במחיר( )דמי ההרשמהעלות הקורס:  

 למשתתפי חוץ₪  1,250

 לעובדי רמב"ם  ₪   880

 
 חניה:

 בשל מצוקת חנייה, מומלץ להגיע ברכבת או בתחבורה ציבורית.

 ל בסיס מקום פנוי. ע -ליום בחניון רמב"ם₪  39חנייה בתשלום של 

 אנא, קחו בחשבון את הקושי במציאת חנייה והקדימו את הגעתכם בהתאם כדי שלא תאחרו.
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 הוא רק חלק מהמשוואה –הסרטן במבוגרים צעירים 
 

 

 שם המרצה נושא המפגש שעות תאריך

 1מפגש 

 תאריך:

 

7/9/2022 

 ש"א 6

 

נושאי 

 :המפגש

 

מהביולוגיה 

לעולם של 

 הצעירים

 

08:30-08:45  
 

 פתיחה וברכות
 

 פרופ' אירית בן אהרון 
מנהלת המרכז האונקולוגי ע"ש פישמן,  

 "םהקריה הרפואית רמב
 גב' אורנה בן יעקב 

  ונקולוגיתא-מנהלת הסיעוד בחטיבה ההמטו

הסרטן  –צעירים חולי סרטן  08:45-09:30
 הוא רק חלק מהמשוואה

 פרופ' אירית בן אהרון 
מנהלת המרכז האונקולוגי ע"ש 
 פישמן,הקריה הרפואית רמב"ם

מורכבות הטיפול בחולה  09:30-10:15
המטולוגי בדגש על תופעות 

 אי מאוחרותלוו

מנהל מכון בנק הדם ויחידת  -פרופ' אלדד דן 
 האפרזיס. מרכז הטיפול בחולי ההודגקין

 הקריה הרפואית רמב"ם

 הפסקה 10:15-10:45

מקום התורשה בסרטן בגיל  10:45-11:30
 צעיר

מנהלת היחידה לאיתור   -ד"ר אליזבט הלף
ומניעת ממאירות במערכת העיכול, מכון 

 הקריה הרפואית רמב"ם  , גסטרואנטרולוגיה

"להיות צעיר וחולה בסרטן"  11:30-12:00
 מנקודת מבטה של האחות

אחות מרכזת מרפאת  –סבטלנה נמצוב 
ולוגי ע"ש צעירים אונקולוגים, המרכז האונק

 פישמן, הקריה הרפואית רמב"ם
 

היבטים פסיכוסוציאליים בגיל  12:00-12:30
 צעיר
 

עובדת סוציאלית מרפאת  –שלומית בגון 
 צעירים, הקריה הרפואית רמב"ם 

 הפסקת צהרייים  12:30-13:30

13:30-14:30 
 

מפגש עם עולם של חולי סרטן 
 צעירים

 
 

 ל המכון פאנל נציגים מטופלים צעירים ש
 סבטלנה נמצוב 

 שלומית בגון 

 

mailto:t_perah@rambam.health.gov.il
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 שם המרצה נושא המפגש שעות תאריך

 2מפגש 
 

 תאריך:
14/9/2022 

 ש"א 6
 
 
 

 נושא המפגש:
השפעות על 
תפקוד מיני 

 ודימוי גוף
 
 

 

מיניות  בנשים צעירות עם  08:30-9:15
 סרטן

ניקולוגית ג -ד"ר אנה פטרוסוב
מומחית לתסמיני גיל מעבר, הקריה 

 אית רמב"םהרפו

מיניות בקרב גברים  09:15-10:00
 צעירים עם סרטן

 
 

  אורולוג בכיר -ד"ר גיל מאייר
 בית חולים בני ציון

 הפסקה 10:00-10:30

 דנאס  -מדברים מיניות 10:30-12:00
 
 

פסיכותרפיסטית,  -לנה קורץ אלמוג 
מטפלת במיניות במצבי חולה, 

 משברים ומעברים, אונקוסקסולוגית 

 הפסקת צהריים 12:00-13:00

שינויים במיניות בקרב  13:00-13:45
 מטופלים צעירים  צעירות  

 

אחות אונקולוגית  שרון פלג נשר
מטפלת מינית, אונקולוגיה בית 

 חולים איכילוב יועצת לחלאסרטן 

זוגיות והורות בצל מחלת  13:45-14:30
 -הסרטן

 
 

חות מרכזת א – סבטלנה נמצוב
ם, הקריה הרפואית מרפאת צעירי
 רמב"ם, חיפה
עובדת סוציאלית  – שלומית בגון

מרפאת צעירים, הקריה הרפואית 
 רמב"ם

 

 שם המרצה נושא המפגש שעות תאריך

 -התנסות בכלים מעולמות ה 8:30-9:15 

NLP   

  גב' אורנה בן יעקב
-מנהלת הסיעוד בחטיבה ההמטו

 אונקולוגית 

  3מפגש 
 

 תאריך:
21/9/2022 

 ש"א 6
 
 

השפעת טיפולים אונקולוגים  9:15-10:00
 על הפוריות 

 

 פרופ' אירית בן אהרון 
מומחית בממאירויות מערכת 

העיכול, מנהלת המרכז 
האונקולוגי ע"ש פישמן,  הקריה 

 הרפואית רמב"ם 

 הפסקה 10:00-10:30

פיזיותרפיה אונקולוגית  10:30-12:00
 ושיקום הגוף בקרב צעירים   

יזיותרפיסטית פ –ילמן כהן הלנה ס
מרפאת צעירים, הקריה הרפואית 

 רמב"ם

 הפסקת צהריים 12:00-13:00

13:00-14:30 
 

שימוש באוכל כאסטרטגייה 
 להפחתת סיכון לתחלואה?

הרבליסטית קלינית  – שרון בר גיל
ונטורופטית למתמודדים עם 

   יועצת לחלאסרטן מחלת הסרטן, 
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 שם המרצה שנושא המפג שעות תאריך

 4מפגש  
 

 תאריך:
28/9/202

2  
 ש"א 6

 
 

  

סוגיות אתיות בנושא שימור  8:30-10:00
 פוריות בצעירים

גודה למלחמה א -ד"ר שלומית פרי
   בסרטן, סיפורי מקרה

 הפסקה 10:00-10:30

טיפול תומך כמענה לצרכי   10:30-12:00
 הצעירים 

 קנאביס כל מה שצריך לדעת

ת מומחי -יופה ן יינמגב' חדווה ש
 קילינת  בטיפול תומך,  הקריה

 הרפואית רמב"ם

 הפסקת צהריים  12:00-13:00

היבטים תזונתיים במטופלים  014:3-13:00
  צעירים

דיאטנית המערך  -גב' יעל כהן
 האונקולוגי ומרפאת צעירים,

  המחלקה לתזונה קלינית, רמב"ם.

 

 

 שם המרצה נושא המפגש שעות תאריך

  5מפגש 
 

חד פעמי 
 יום שני 

3/10/2022 
 ש"א 6

 
  

רפואה משלימה, מה צעירים   8:30-10:00
 רוצים?

מומחה – היפרופ' ערן בן אר

 לרפואה אינטגרטיבית 

 

 הפסקה 10:00-10:30

השלכות פסיכולוגיות של סרטן  10:30-12:00
 בצעירים

 סיכולוג רפואי,פ -חזי יזרעאלי 
מרפאת צעירים, הקריה הרפואית 

 רמב"ם 

 הפסקת צהריים 12:00-13:00

13:00-14:30  
 

השלכות נוירופסיכולוגיות  של 
סרטן שאינו במוח ואיך מטפלים 

 בהן

נוירופסיכולוגית  – ד"ר אילה בלוך
 שיקומית מדריכה
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 שם המרצה נושא המפגש שעות אריךת

 
  6מפגש 

19/10/2022 
  

 ש"א 6
 
 

ה, "לפעמים אני, לפעמים את 8:30-10:00

 כה זקוקים לנחמה" 

טיפול  –ד"ר נירית אוליצור 

 תומך, מרכז האונקולוגי פישמן

 הפסקה 10:00-10:30

 צוות פסיכוסוציאלי של המכון  ה עונים מ -סליחה על השאלה 10:30-12:00
 ד"ר נירית אוליצור

 שלומית בגון
 עדי שילת 

 וטפא בג'אלי כרסתין
 

 הפסקת צהריים 12:00-13:00

 שימור פוריות בנשים 13:00-14:00
 

 –פרופ' דרור מאירוב שיבא 
 מומחה לשימור פוריות 

 המרכז הרפואי שיבא תל השומר

 שם המרצה נושא המפגש שעות תאריך

 7מפגש 
26/10/2022 

 ש"א 6
 
  

, מלווה רוחני  -מייק שולץ ליווי רוחני 8:30-9:15
 הקריה הרפואית רמב"ם

ה מ -רצפת האגןפיזיותרפיה של  9:15-10:00
 חשוב לדעת

פיזיותרפיה  – ד"ר נורית זבולון
 ושיקום רצפת האגן.

 הפסקה 10:00-10:30

השלכות תופעות לוואי של  10:30-12:00
פיזי   המחלה והטיפולים בהיבט

 נוירוקוגנטיבי  ו

רפאה מ -גב' מיטל יופה
 בית חולים רמב"ם, בעיסוק,

 
 

 הפסקת צהריים 12:00-13:00

טיפול תומך בקרב מטופלים  13:00-14:30
 המטולוגים 

 

 
ומחית טיפול מ -גב' נטלי קצמן

תומך, מערך המטולוגי, הקריה 
 הרפואית רמב"ם
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 שם המרצה נושא המפגש שעות תאריך

 8מפגש 

 

 ש"א 6

2/11/2022 

  

 :נושאי המיפגש

מקורות תמיכה 

 חלאסרטן

 וסיכום הקורס

אמצעות תמיכה חברתית, ב 08:30-10:00
 מדיה חברתית 

מנהלת  -ד"ר יפעת מור
 סושיאל חלאסרטן

 הפסקה 10:00-10:30

וח מנהלת ל -חנה רבין תמיכה בקבוצת השווים  10:30-11:45
המלווים, ובוגרת מלווה, 

 חלאסרטן

דורון, -מיכל בר –חלאסרטן  ויוזמות  של חלאסרטן  פרויקטים 11:45-12:00
 חלאסרטן

 ת צהרייםהפסק 12:00-13:00

 חלימה מ -ענת שפירא סיפורו של מחלים 13:00-13:45
 

13:45-14:30 
 

 סיכום הקורס ומשוב
 

 פרופ' אירית בן אהרון 
מומחית בממאירויות מערכת 

העיכול, מנהלת המרכז 
האונקולוגי ע"ש פישמן,  
 הקריה הרפואית רמב"ם

 
  גב' אורנה בן יעקב

מנהלת הסיעוד בחטיבה 
  תיאונקולוג-ההמטו
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 סרטן במבוגרים צעירים
2022 

 
 טופס הרשמה

 
 

   

 אנא מלא את הפרטים הבאים:

 
 

 

 שם ושם משפחה

 ת.ז

          

 מקום עבודה סקטור תפקיד השכלה

 

 

   

 טלפון בבית טלפון בעבודה טלפון נייד

   

 @                                     כתובת דואר אלקטרוני

 כתובת:

 

 
 

 אפשרות לתשלומים: עלות הקורס
 

 למשתתפי חוץ₪  1,250

   לעובדי רמב"ם₪   880

 
 .)מזומן או אשראי(  יש להסדיר את התשלום לפני תחילת הקורס

 
 

בשל  20%, היעדרויות של עד משעות הלימוד בקורס 100%נוכחות חובה של לתשומת ליבכם :  
 כוח עליון בצירוף אישורים מגורם מוסמך.

 
 
 
 

חתימה: ________________    תאריך: _______________
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