
 

 

 */**רפואת בית 
 טיפול בבית לאוכלוסיית הגיל השלישי

HOME CARE  

 
 , ד"ר גייל לוסטיג לוןן רדומיסלסקייאד"ר זור מרכזי הקורס:

כלים לרופאים בבית של  ,בביתהקניית ידע עיוני וקליני מעמיק בתחום הטיפול  מטרות הלימודים:

לרפואה ראשונית וניהול המטופל הקשיש. מרפאה שמגיעה לבית המטופל כהמשך 

 טיפול במחלות כרונית בתנאי בית.

חולים הנזקקים לטיפולי בית  גדולה שלעל פי נתונים ארציים מדובר באוכלוסייה 

 ברמות שונות.

 , ולמתמחים בשלב ב' אחרי בחינהםרופאים ראשוניים וגריאטריי קהל היעד:

 ימי ג' המועד:

  20:00 - 16:00בין השעות 

 ,  בניין הפקולטה לרפואה המקום:

 מספר החדר יעודכן בלוח האלקטרוני בכניסה לבניין

 נקודות לסמסטר 25 נקודות זכות:

 לסמסטר ₪ 2,500 שכר לימוד:

 לומדים לפחות 30פתיחת הקורס וקיומו מותנים בהשתתפות 

 
 סמסטר ראשון

 
 מרצה נושא ההרצאה תאריך

   

  ת הקורספתיח 24.10.17

 המרותק לביתו רפואית בניהול הטיפול במטופל א.אתיקה

 אפידמיולוגיה של תחלואה אצל מבוגרים  . ב

 הכרת בדיקות  ,דום בריאות ורפואה מונעת בזקנהקיג+ד. 

 סקירה לקשיש בריא והתאמתם לקשיש  בהתאם לגיל,     

 תפקוד ותוחלת חיים צפויה    

 

 ראובני ר מירי מזרחי"ד

 פורתאבי פרופ' 

 ,לימון סוזןגב' 

 גב' ליאורה מוסקוביץ'

   

 מוגבל, הכנת משפחה למוגבל  דםהכנת בית לא –בית מוכן א.  31.10.17

 בביתו, הדרכת מטפלות ומטפלים העיקרים שירותים     

 קהילתיים למענם    

 הגדרת מרותק בית דמוגרפיה של הגיל השלישיב. 

 הכרה והתנסות  בביצוע הערכה   ג. 

 גריאטרית כוללנית בקהילה )במרפאה     

 ובבית המטופל(    

 ,ענבר שמר עו"ס 

 יעל זילברשלג ד"ר

 

 רדומיסלסקי ד"ר זוריאן

 (סימולציה  תתכן)



 מרצה נושא ההרצאה תאריך

   

 מטפלים עיקריים: סקירה וטיפול -א. בני משפחה 07.11.17

 אלימות והזנחה במשפחהב. 

 בעיות בליעה ג. 

  חריפים בטיפול קשיי בביתו מצביםד. 

 ד"ר ליזה כנעני

 עו"ס יפעת אזוב 

 מיטל הלוי רונבלטגב' 

 יפה לרמןד"ר 

   

 סוג ביקור בית, סוגי מטופלים בטיפולי בית, ניהול רשומה א.  14.11.17

 Home Care -רפואית ממחושבת בקהילה וב    

 עקרונות רפואה פליאטיביתב. 

 לוסטיג לון ד"ר גייל

 

 שרגית גרינברגד"ר 

 (חיבור וידאו  יתכן)

   

 משמעות הרצף הטיפולי /מצפןא.  21.11.17

 

 איתור גורמי  כה תפקודית בקהילה ושימור תפקוד,הערב. 

  טסטסיכון לנפילות ומניעתן, הכרת טסט קום ולך, טינטי     

 והבנת המשמעות  הגדרות סטאטוס תפקודי של קשישיםג.  

 מבחינת משאבים נדרשים בבית )תשוש, תשוש נפש,     

 סיעודי, סיעוד מורכב(    

 אבו חוסיין, חאלדמר 

 יום טוב גולן אורליגב' 

 יעל רוט גב'

 

 ד"ר אלונה סמירנוב

 

   

 ארגון  –הוספיס בית א.  28.11.17

 מילוי הנחיות מקדימות ויפוי כוח משולב     

 ירידה קוגניבטית,גישה למטופל עם   –פסיכוגריאטריה  ב.

  ,MMSE, GDS, MOCAהכרות עם   – שיטיון, דיכאון    

    CDR .  יכולת לבצע אבחון קוגניטבי 

 ד"ר שרגית גרינברג

 + וידאו

 יעל זילברשלג  ד"ר

   

 נוירולוגי  ואורטופדי בקהילה. שיקום א.  05.12.17

  מה חדש?-שיקום לאחר שבץ מוחי    

 ב. מצבים פסיכוטיים, הפרעות התנהגות בבית דוגמאות 

 ותיאורים קליניים     

 שיימסג'פרי ד"ר 

 + וידאו

 ד"ר אורית שטיין

 + וידאו

   

 א. גישה כוללנית על טיפול בבית 12.12.17

 

 BPSDדמנציה + ב. 

 פלדמן ד"ר גיל

 סימולציות + 

 ד"ר שלי שטרנברג

   

  לא יתקיימו לימודים –חג חנוכה  19.12.17

   

 אחות תכולה ותפקיד בצוות  -א. ביקור בית  26.12.17

 

 ב. התמודדות עם דליריום בקהילה

 יום טוב גולן אורליגב' 

 סימולציות + 

 בוקמןצבי ד"ר 

 + וידאו

   

  מונשמי בית ונתמכי נשימהא.  02.01.18

 ב. התערבות תזונתית במסגרת טיפולי בית 

 גב' אביגיל גואטה 

 ראומה קורץגב' 

   

 תחום העבודה הסוציאלית במוקדים המקוונים במכביא.  09.01.18

MOMA 

 PDD+ ב. מחלת פרקינסון 

 עו"ס אורלי נתיב, 

 אביטל סגל בורוביקגב' 

 אלי וטרמן  ד"ר

 + וידאו 

  



 מרצה נושא ההרצאה תאריך

   

 סיעודהא. הכרות עם חוק  16.01.18

 CVAחולה לאחר ב. 

 של תוצאות מעבדה בקרב הקשישים אינטרפרטציהג. 

 גב' אורנה זמיר/רבקה

 ד"ר ג'פרי שיימס

 רדומיסלסקיזוריאן ד"ר 

   

 מקצועי  -צוות רבוח בין אנשי צוות ולמנהלים הכרת דיוא.  23.01.18

 בקהילה, עקרונות עבודה בצוות, שיתוף פעולה ומעבר     

 מידע בין אנשי צוות עבור מטופל.     

  .ישיבת צוות של טיפולי בית .ניהול הטיפול    

  –פוליפארמסי ושימוש מושכל בתרופות בגיל השלישי ב. 

 שיטות להתאמה וטיוב הטיפול התרופתי בקשישים      

 ,ראובני מירי מזרחיד"ר 

 יבגניה קרצקוב גב' 

 

 

 אזולאי  ד"ר נויה מכטיגר

  + וידאו

   

 ארגון שירות  במרפאה קהילתית )ניהול זמן, שימוש א.  30.01.18

 מושכל במשאבים, תנאים פיסיים נדרשים לצוות רב     

 מקצועי ומטופלים המגיעים ליעוץ(    

 הכרות אומדן   -ב. גישה לטיפול בפצעים לקהילה  

    NORTON 

 לוסטיג לון ד"ר גייל

 

 

 גב' עדינה לוי

 
 שניסמסטר 

 
 מרצה נושא ההרצאה תאריך

   

 כרת בחולה מרותק ביתואיזון סא.  06.02.18

 

 ב. דגשים לטיפול  בסטומה בבית

 ד"ר אלה חסין

  + וידאו

  גב' חיה מורג

   

  קשר עם ספקי שירות חיצוניים בקרת איכות מתן שירותא.  13.02.18

 טיפול בבית CHF ב.

 דוגמאות מקרים קליניים    

 גב' חגית מדמוני

 ד"ר דוד שפס

 + וידאו

   
 א. מרותק  בית בשעת חירום 20.02.18

 IPF -ו COPD גישה לחולה ריאתי בגיל המבוגר ב.

 גב' ליאת גרוס הרצל מלכה/מר 

 ד"ר דניאל בן דיין

   

 (שעה וחצי)                              בביתונגישות א. בטיחות  27.02.18

 

 

           דיאליזה בבית ב. מטופל עם

  ג' יעל זילברשלד"ר

 ם ינורית טננבוגב' 

 הסימולצי+ 

 פרופ' אליעזר הולצמן 

   

 א. שירותים קהילתיים  במדינת ישראל 06.03.18

 

 הזנה אנטרלית ופראנטליתב. 

 

 *עוזג'ולי 

  + וידאו

 גב' רחל לשם,

 שמש גב' אביבה

   

 , תהליך הערכת תלותא. מוסד לביטוח לאומי 13.03.18

 

 בגיל השלישי ב. בעיות עיניים

 גב' שוש רחמים

  + וידאו

 ד"ר אורן בנימיני

  



 מרצה נושא ההרצאה תאריך

   

 א. חוק חולה נוטה למות 20.03.18

 

 (דקות  45)                                             בעיות  עורב. 

 ניהול מחלה כרונית בבית המטופלג. 

 עו"ד לירון חבוט

  + וידאו

 רדומיסלסקי ד"ר זוריאן

 ד"ר אלה חסין

 סימולציות + 

   

 שירותי משרד הרווחה ועמותות ושירותי רווחה ברשויות א.  27.03.18

 מקומיות    

 ב. דיכאון

 

 ג. גישה קלינית לפולפרמצי

 דנה הס צירקל עו"ס

 

 ד"ר אלונה סמירנוב

  הסימולצי+ 

 פרופ' דורון גרפינקל 

   

  תקיימו לימודיםילא  –חוה"מ פסח  03.04.18

   

                                             א. זכויות מטופלים, זכויות  ניצולי שואה  10.04.18

 ביטוח סיעודי ב. 

 . אי שליטה על סוגריםג

 תמר זלצמן עו"ס

 נילי לוי גב' 

  רויטל ארבל ד"ר 

 יהסימולצ+ 

   

  תקיימו לימודיםילא  –כרון יערב יום הז 17.04.18

   

 לפדילמות אתיות בטיפול בבית המטוא.  24.04.18

 

 איזון כאב, כאב אצל חולה  עם שיטיוןב. 

 ג. מדדי איכות בטיפולי בית                             

 לוסטיג לון ד"ר גייל

 הסימולצי+ 

 רדומיסלסקי ד"ר זוריאן

 ד"ר עינת אלרן

   

 אלימות כלפי הצוות בבית המטופלא.  01.05.18

 ירה בבית של המטופלעכירורגיה ז ב.

 גבריאלה סליזק עו"ס

 ד"ר שמחה מושי

   

 חוק זכויות החולה א.  08.05.18

 ב. בריאות הפה ושיניים

 לירון חבוטעו"ד 

 *  אלגיסרדן ד"ר 

   

 א. טיפול באמצעות קנביס 15.05.18

 

 בבית ותזיהומיהתמודדות עם מחלות ב. 

 דוגמאות מקרים קליניים     

 ג. ניהול סיכונים בטיפולי בית 

 ד"ר שיף ברקת

  + וידאו

 לוסטיג לוןד"ר גייל 

 סימולציות + 

 ד"ר אריק ברודה

   

 עת אשפוזיםיא. התייחסות לאחר אשפוז בבי"ח ומנ 22.05.18

הריאיון המוטיבציוני להנעת הצוות המטופל ומשפחתו ב. 

 לשינוי 

 לוסטינג לון ד"ר גייל

 אדווה צוק און ד"ר 

   

יומיים התנסות ביחידה לטיפולי בית מחוז מרכז, מחוז  ייקבע

 שפלההירושלים ו

 

 

 


