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 בתיאום מראששעות קבלה: 

 

 28.2.2023-20.6.2023בסמסטר ב' בין התאריכים הקורס יתקיים: 

 16:15-17:45או  08:30-10:00בימי רביעי בין השעות: 

 שש"ס  2היקף הקורס שש"ס: 

 

 דרישות קדם: אין

 פרונטלי או מתוקשב שיעור רגיל, סמינר וכיו"ב(: סוג הקורס )שיעור

הקורס יעסוק במצבים חשוכי מרפא בילדים ובמתבגרים. הדגש יהיה על הסוגיות, הדילמות, נושאי הקורס: 

הזכויות והאתגרים הייחודיים של טיפול תומך בילדים עם מחלה מאיימת על החיים בכל שלבי החולי עד 

ופרקטי בטיפול -מחקרי-של אחרים משמעותיים. הקורס יקנה ידע תיאורטיהחלמה או מוות; ובמעגל הרחב 

תומך ובאיזון סימפטומים מותאם גיל בילדים ומתבגרים במצבי חולי שונים, תוך דגש על איכות החיים 

מטופל, היבטים של טיפול משפחתי ותקשורת עם ילדים חולים בגילאים שונים, בני המשפחה -ויחסי מטפל

כן, הקורס יעסוק בהבנה של תהליכי אובדן אצל החולים, בני המשפחה ואחרים -יים. כמוואחרים משמעות

 משמעותיים.

 יינתן דגש על מחלות על אונקולוגיות, נפרולוגיות, אי ספיקת לב, מומים מולדים, ומחלות מטבוליות מולדות. 

 ילדים. להקנות ידע תיאורטי ופרקטי ולפתח תפיסת עולם בטיפול תומך במטרות הקורס: 
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 השיעורים יתבססו על חומר קריאה ויכללו דיונים סביב מקרים וסוגיות רב מימדיות. מבנה הקורס: 

 בקורס יילמדו הנושאים הבאים:

 מרצה  נושא ושעות תאריך 

1.  
1.3.2023 

08:30-10:00 
10:15-11:45 

  רפואה פליאטיבית בילדים בארץ ובעולם
 פליאטיביתהבדלים בין ילדים ומבוגרים ברפואה 

 )שיעור כפול(

סרגיי ד"ר 
 פוסטובסקי

  אין שיעור זום – 8.3.2023  .2

3.  
15.3.2023 

08:30-10:00 
10:15-11:45 

ניהול סימנים וסימפטומים במחלות חשוכות מרפא 
 בילדים

 )שיעור כפול(
 רותי אופיר

4.  
 זום – 22.3.2023

(8:30-10:00) 
במחלות לא אונקולוגיות, בטיפול  טיפול פליאטיבי

 נמרץ טיפול פליאטיבי
 ד"ר פוסטובסקי

  אין שיעור 29.3.2023  .5

 
5.4.2023 

12.4.2023 
  חופשת פסח

6.  
19.4.2023 

(8:30-10:00) 
 רותי אופיר חוק ואתיקה בטיפול פליאטיבי בילדים, ומתבגרים

  יום העצמאות 26.4.2023 

7.  
3.5.2023 

08:30-10:00 
10:15-11:45 

היבטים פסיכוסוציאליים בילדים החולים במחלות 
 חשוכות מרפא

 )שיעור כפול(
 חורי ר מחולאד"ר סו

8.  
 זום – 10.5.2023

(10:15-11:45) 
היבטים פסיכוסוציאליים בילדים החולים במחלות 

 חשוכות מרפא
 חורי ר מחולאד"ר סו

  אין שיעור 17.5.2023  .9

10.  
24.5.2023 

(16:15-17:45) 
 חורי ר מחולאד"ר סו היבטים תרבותיים בטיפול פליאטיבי בילדים

11.  
 זום – 31.5.2023

(8:30-10:00) 
 שחרור מאשפוז וטיפול הוספיס בית 

 רותי אופיר
רונית  -)מרצה אורחת

 (ויינטרוב

12.  
7.6.2023 

(8:30-10:00) 
ניהול מצבים של סוף החיים )למשל: סדאציה 

 פליאטיבית(
ד"ר סרגיי 

 פוסטובסקי

13.  
14.6.2023 

(8:30-10:00) 
 פאנל סיכום

 ייתכן והשעות ישתנו. 
 

 חובות הסטודנט, משקל כל אחד מהן בחישוב הציון בקורס ודרכי הערכה: 

 השתתפות.

 מבחן  100%

  



 חומר הקריאה )חובה*(:

 רפואי וסיעודי

Palliative Care in Pediatric Oncology / edited by Joanne Wolfe, Barbara L. Jones, Ulrika 

Kreicbergs, Momcilo Jankovic Jankovic, Momcilo; Kreicbergs, Ulrika; Jones, Barbara 

L; Wolfe, Joanne Cham : Springer International Publishing: Imprint: Springer 2018 

(University of Haifa, library collection). 

 

Oxford Textbooks in Palliative Medicine / Edited by Betty Rolling Ferrell , Edited 

by  Judith A. Paice: 5th Revised edition, 2019, Oxford University Press Inc. 
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