השתלמות לצוות בין תחומי המטפל בחולים אונקולוגיים
בנושא :קידום הבריאות המינית של חולי סרטן
ההשתלמות תתקיים בימי שלישי ,בתאריכים:

,11.1.29 ,1.1.29 ,11.2.29 ,4.2.29 ,11.21.21 ,21.21.21
4...29 ,19.9.29 ,21.9.29 ,11.1.29 ,1.1.29

בשעות מ 4:11 -עד  ,2.:11במשרדי האגודה למלחמה בסרטן ,רח' רביבים  7גבעתיים
רקע
ידוע כי למחלת הסרטן ולטיפולים בה (כימותרפיה ,הקרנות ,כירורגיה ,טיפול הורמונאלי ,טיפול ביולוגי ,טיפול תומך) ,יש
השלכות פיזיולוגיות ופסיכו סוציאליות על הבריאות המינית .למרות זאת ,רבים מחברי הצוות המטפל ,כמו גם המטופלים
עצמם ,מזניחים את הטיפול בנושא מסיבות שונות ,כגון ,בושה ומבוכה ,מיתוסים ,הבדלי תרבות ,העדר ידע ועוד .מכיוון
שנושא הבריאות המינית כה חשוב לאיכות חייהם של המטופלים ,קיים צורך בהכשרת אנשי מקצוע בעלי מוטיבציה,
המשוכנעים בחשיבות הנושא ,ומוכנים לרכוש את הידע והמיומנויות החיוניים לשם מתן שרות זה.

מטרת ההשתלמות
לפתח בטחון ויכולת בקרב המטפלים ,לסייע לחולים ולבני זוגם בנושא בריאותם המינית ,כחלק אינטגראלי של הטיפול הכולל
בהם
מטרות ביניים:
 לסייע בידי הצוות המטפל להעלות נושא רגיש זה ולהתייחס אליו כחלק בלתי נפרד מהטיפול
 להקנות ידע תיאורטי רלוונטי אודות מיניות וסרטן
 להקנות מיומנות של ראיון ואמדן בסיסי של צרכי המטופלים בתחום המיניות
 לתת כלים למתן יעוץ בסיסי על פי מודלים להתערבות
 לסייע בהגדרת גבולות ההתערבות ,תוך התחשבות בידע ,בהכשרה ובמגבלות אנשי המקצוע
 להכיר את מקורות הידע והמשאבים ,אליהם ניתן להפנות מטופלים המעוניינים לקבל עזרה

הנושאים המרכזיים










השלכות מחלת הסרטן והטיפולים בה על הבריאות המינית
היבטים פסיכוסוציאליים של זוגיות ואינטימיות של אנשים שחלו בסרטן
השלכות מחלת הסרטן והטיפולים בה על הפוריות
סוגיות הלכתיות של חיי אישות בעקבות מחלת הסרטן
מודלים להתערבות
נושאים נבחרים כגון :אתיקה ומיניות ,אינטימיות אצל החולה הנוטה למות ,זוגות חד מיניים ,גבולות ההתערבות ,יצירת
קשר חדש בעקבות המחלה ,היבטים פסיכו סוציאליים של נערים שחלו בסרטן ועוד.
עלות הקורס  ( ₪ 022משלמים ביום הראשון של הקורס בהמחאה לפקודת האגודה למלחמה בסרטן).
הוגשה בקשה לקבלת גמול השתלמות לקורס זה ,האישור הסופי מתקבל רק לאחר סיום הקורס.

דרישות קדם




אנשי צוות בין תחומי המטפלים בחולי סרטן
תואר אקדמאי .לאחיות -קורס על בסיסי באונקולוגיה ותואר אקדמאי
ידע באנגלית ברמה המאפשרת קריאת ספרות מקצועית

דרישות הסמינר




חובת נוכחות
קריאת מאמרים מקצועיים באנגלית (יחולקו במהלך הקורס)
דיווח בכתב על שלושה ייעוצים /הדרכות בנושא הבריאות המינית

בברכה,
לנה קורץ,
אחות ויועצת בתחום המיניות
האגודה למלחמה בסרטן

ליויה כסלו,
אחות ראשית
האגודה למלחמה בסרטן

טופס הרשמה להשתלמות לצוות בין תחומי המטפל בחולים אונקולוגיים
בנושא :קידום הבריאות המינית של חולי סרטן
ההשתלמות תתקיים בימי שלישי ,בתאריכים:

,11.1.29 ,1.1.29 ,11.2.29 ,4.2.29 ,11.21.21 ,21.21.21
4...29 ,19.9.29 ,21.9.29 ,11.1.29 ,1.1.29

בשעות מ 4:11 -עד ,2.:11
במשרדי האגודה למלחמה בסרטן ,רח' רביבים  7גבעתיים
(נא למלא בכתב ברור)

שם פרטי ________________ שם משפחה______________________________
ת.ז 9( .ספרות) ___________________ מקום עבודה_____________________ :
מחלקה _______________________ תפקיד _____________________________

טלפון בעב'_______________________ פקס_______________________ :
( E-MAILחובה)

__________________________________________________________

כתובת פרטית ____________________________________________________
טל'_________________ פקס'______________ טל .נייד_________________
ותק באונקולוגיה _________ שנים.
מקצוע:
 אחות אקדמאית ,בוגרת קורס על בסיסי באונקולוגיה  -משנת___________ עובדת סוציאלית רופא אחר ____________________השכלה:
 P.H.D M.A. B.A.הנני מעוניינת להשתתף בהשתלמות הנ"ל.
ידוע לי שיהיה עלי:





להשתתף בכל המפגשים
לקרוא מאמרים באנגלית
לדווח בכתב על שלושה ייעוצים /הדרכות בנושא הבריאות המינית
לשלם סך של  111ש"ח עבור חומרי קריאה ועוד – לפקודת האגודה למלחמה בסרטן
ביום ההשתלמות הראשון

אישור הממונה______________
חתימה_________________
נא להחזיר את הטופס החתום עד תאריך 20.22.21
אל :סילויה אלשוילי ,במייל חוזר או בפקס( 11-.7221.1 :לודא קבלת הפקס בטל 11-.712124 .או במייל
.)silvia_a@cancer.org.il
מספר המשתתפים מוגבל

