הנושאים אשר יוצגו במהלך ההשתלמות:
הנהלת הסיעוד ומערך ההרדמה במרכז הרפואי שיבא יקיימו גם
השנה תכנית העשרה לשיפור מיומנות הטיפול בכאב.

 אנטומיה ופיזיולוגיה של הכאב
 סוגי כאב ,אמדן כאב ,פסיכולוגיה של הכאב
 חסמים בהרדמה אזורית.

רקע :כאב הינו סימפטום שכיח בקרב חולים רבים במחלות שונות
ולכן תופס היום מקום חשוב בפעילות הסיעודית בבית החולים,
בקהילה ובאקדמיה .הנטייה כיום ,בקרב העוסקים בתחום ,הינה
להתייחס לכאב כאל מחלה .מגמה זו מייחדת לכאב את הדיסציפלינה
העצמאית לה הוא ראוי ,שכן זהו נושא הפורש שלוחותיו לכל
התחומים ,ונחשב כיום לשדה מומחיות ייחודי.
טיפול נכון בכאב ,יסייע בקידום המקצועי של האחות ,ויתרום לרווחת
המטופלים בשיפור איכות החיים.
מטרה :עדכון ידע ועמדות ושיפור מיומנות של אחיות ואחים מוסמכים,
באיזון כאב.

 השרות לטיפול בכאב החריף Acute Pain Service – APS :כולל
תיכנות ותחזוקת משאבות PCA

 טיפול תרופתי בכאב
 עקרונות איזון כאבים
 איזון סימפטומים הקשורים לטיפול בכאב
 התערבות סיעודית בטיפול בכאב
 תסמונות הכאב הכרוני
 טיפולים בכאב כרוני (במרפאת כאב)
 טיפולים פולשניים בכאב
 ניתוחים לטיפול בכאב
 הגישה הפליאטיבית בכאב

אוכלוסיית יעד :אחים ואחיות מוסמכים העובדים בבתי חולים
ובהקהילה

 גישות ברפואה משלימה
 נהלים ופעולות חריגות.
 כאב וסדציה בילדים

ההרצאות תינתנה על ידי אחיות ורופאים מומחים בתחום

 כאב בלידה
 טיפול בכאב בחולה המבוגר

מרכזת ההשתלמות:
אורה שמאי-רוסלר
אחות מומחית לטיפול בכאב

 קנביס רפואי לטיפול בכאב
 היפנוזה לטיפול בכאב
 דילמות בטיפול בכאב

ההשתלמות תתקיים משך  7מפגשים אחת לשבוע בימי שלישי,
בין השעות  50.55 -10.55בבית סוראסקי ,במרכז הרפואי שיבא,
וכוללת יום התנסות מעשית במרפאת כאב -סה"כ  05שעות.
תחילת ההשתלמות ביום ג'  ,25.1.2510סיום ביום ג' 0.0.2510
תוכנית מפורטת תינתן למשתתפים.
נוכחות חובה בכל המפגשים.
רישום בהנהלת הסיעוד טל 50-005-0002 ;50-005-0050 :לא יאוחר
מ – 01.12.2510
עלות לאחים ואחיות משיבא ₪ 055 -
נאמני כאב – השתתפות ההנהלה במחצית הסכום –  205ש"ח
עלות לאחים ואחיות מחוץ לשיבא – ₪ 1,055

תכנית העשרה
לטיפול בכאב
לאחיות ואחים מוסמכים
בבתי חולים ובקהילה

ההשתלמות הוגשה להכרה בשעות גמול השתלמות

