
 

 

 

 גישות טיפוליות משולבות – סרטן: השתלמות סילבוס

 1712.10-15.10.17.תאריכי הקורס: 

 

 מהו סרטן וכיצד נאבחנו: עקרונות ודגשים  –(15.10) 1מפגש 

 מרצה: ד"ר עופר כספי

 –הגידולים השונים  כיצד הוא נוצר ומה ההבדל בין רקמה בריאה וסרטנית ובין גידול שפיר לממאיר. סוגי –הביולוגיה של הסרטן 

 קרצינומה, סרקומה, לימפומה, לויקמיה וכיו"ב.

 סימפטומים, בדיקה גופנית, בדיקות דם, בדיקות הדמיה, פתולוגיה. –איך מאבחנים סרטן 

 , דרגה תפקודית, מחלות רקע, יעדי טיפול )קורטיבי / פליאטיבי(.staging –קביעת תכנית הטיפול 

 על מה, איך זה מתנהל,בפועל. מי אחראי –דרכי ניהול החולה 

 

 הטיפול והמעקב אחר החולה האונקולוגי: עקרונות ודגשים –(22.10) 2מפגש  

 מרצה: ד"ר עופר כספי

שיטות הטיפול העיקריות )מתי משתמשים, איך זה עובד(: ניתוח, כימותרפיה, הקרנות, טיפול הורמונלי, טיפול ביולוגי, 

 סרטן השד. –וריתם טיפולי אימונותרפיה וחיסונים. דוגמא לאלג

 דכוי מח עצם, חום נויטרופני, תסמיני מערכת העכול, כאב, מצבי חירום. –סיבוכים שכיחים והטיפול בהם 

 הדוגמא של סרטן הערמונית. –המעקב אחר החולה האונקולוגי בזיקה להחלטות טיפוליות 

 אתגרים ומגמות. –ם והתאמת הטיפול בהם רפואה מותאמת אישית: איפיון מולקולארי וגנטי של גידולי  –העתיד 

 

 מחולה למחלים, מתקוה לסוף, ממטפל משלים למערכת שלימה –(29.10) 3מפגש 

 מרצה: ד"ר עופר כספי

 רפואת מחלימים. –היום שאחרי 

 רפואת סוף החיים, חוק החולה הנוטה למות. –וכשאין יותר תקוה 

 היבטים לגאליים ואתיים. –אינטגרציה מסורתית במערכת בריאות מודרנית 

 תחומית: עשה ואל תעשה.-טיפים לתקשורת רב ובין

 מחשבות לעתיד.

 

 אוקטובר 29 – רפואה אינטגרטיבית בארץ ובעולם -(5.11) 4מפגש 

 פינצ'וק,  אפרת נפתלי מרצים: גיל

 .מקורות מידע מומלצים )אתרים / ספרים(, סוגי טיפולים משלימים שונים

 .ציפיות, מטרות, אופן ההתנהלות –יחסי מטפל מטופל 

 .משא ומתן –אומנות הרכבת התפריט  .דגשי תזונה לפי סוג סרטן, תזונה כללית בסרטן מישורי הטיפול השונים.

 .טבעונות, אורגני, קטוגני, ים תיכוני, גרסון –גישות תזונה שונות 

 



 נובמבר 5 – ידיעהאבחנה / שלב ה -(12.11) 5מפגש 

 מרצים: גיל פינצ'וק,  אפרת נפתלי

 תזונה, צמחי מרפא, תוספי תזונה. –הכנה כללית לקראת הטיפולים  - פיסי

 אסטרטגיות פעולה וצמחים נבחרים. חיזוק מערכות החיסון העיכול והעצבים.

 כיצד נבחר את הצמחים המתאימים ביותר.

 קונטרה אינדיקציות וכללי זהירות.

 כעס, אשמה, חרדה, הלם. –הרגשות שעולים  - רגשי

  .שיטות לניהול הרגשות, הפחתת הסטרס וחיזוק האמונה

 .מה תרם להם להחלמה –מטופלים יוצאי דופן 

 .בתומכים, תמיכה תמיכה בחולה –סביבת החולה 

 

 נובמבר 12,19 – שלב הטיפולים -(19,26.11) 7-6מפגש 

 מיכל גינת, אפרת נפתלימרצים: גיל פינצ'וק,  

 אסטרטגיות טיפול בהתאם לתופעות לוואי צפויות בטווח הקצר והארוך )כבד, כליות, לב, עצבים(. - פיסי

 ניתוחים )הכנה לניתוח והתאוששות מניתוח(, כימותרפיה, רדיותרפיה, סטרואידים. –הנחיות ודגשים כלליים לכל סוג טיפול 

אנמיה, לויקופניה, חוסר תאבון, מוקוזיטיס, בחילות, עצירות, שלשולים, נוירופתיה, עייפות / תשישות,  –טיפול בתופעות לוואי 

 כאב, ירידה בחשק מיני, גלי חום, דכאון, חרדה, הפרעות שינה.

 בדן זהות,  בדידות, דימוי עצמי.דכאון, חרדה, או – הרגשות שעולים - רגשי

 ה שונה? מה ביכולתנו כמטפלים לעשות ומה לא.נפש לבין פסיכואונקולוגיה? מה דומה, מ-מה בין עבודת גוף

 מקרה. יתאור

 

 נובמבר 26 – או התמודדות עם מוות החלמה, שינוי -(3.12) 8מפגש 

 מרצים: גיל פינצ'וק,  אפרת נפתלי

 תזונה, צמחים, תוספים, פעילות גופנית. –ייצוב אורח חיים חדש  – פיסי

 אסטרטגיות למניעת חזרת המחלה.

 הורמונליות וטיפול בתופעות לוואי.תרופות 

 .מה עליי לשנות, מציאת משמעויות, התייחסות למלווים, הרגשות שעולים - רגשי

 .מה חשוב בסוף החיים –התמודדות עם מוות 

 

 דצמבר 3 –רפואת צמחים אינטגרטיבית  –(10.12) 9מפגש 

 מרצה: ענבל דרסלר

 תיאורי מקרה.פורמולות פטנט,  סינדרומים מרכזיים, מודיפיקציה של סינית.שילוב רפואת צמחים מערבית עם רפואת צמחים 

 

 

 

 

 



 צוות המרצים: 

 .האינטגרטיבית ומנהל מרפאת המחלימים, מרכז דוידוף, בילינסוןמנהל הרפואה  - MD, PhD ד"ר עופר כספי,

 

מתמחה בצמחי מרפא ותגובות הדדיות עם תרופות. מקים בימים אלו מרפאות לרפואה משלימה  - ND, MIHA, גיל פינצ'וק

 לחולי סרטן בבתי חולים באירופה. 

 

 איר. חברת צוות היחידה לרפואה משלימה בבית החולים מ - ND, אפרת נפתלי

 מתמחה בקשרי גוף נפש ותהליכים רגשיים להחלמה.

 

חברת צוות היחידה לרפואה משלימה במרכז דוידוף, קמפוס בלינסון. מתמחה בשילוב רפואה  - ND, R.H. AHG, ענבל דרסלר

 סינית ונטורופתית.

 
 בטיפול וליווי חולי סרטן., מרכז רפואי רבין קמפוס בלינסון. בעלת נסיון עשיר קלינית פסיכולוגית  -מיכל גינת

 

 

 מועדי הקורס:

 , )ימי א' בבוקר(10.12.17 -15.10.17

 הקורס יתקיים בתל אביב.

 

 תנאי קבלה:

 הקורס מיועד לנטורופתים ולהרבליסטים קליניים מוסמכים. 

 

 מטלות:

 חובת השתתפות מלאה.

 

 תעודה:

 עיל"ם.ההרבליסטים הקליניים של לעומדים בהצלחה בדרישות התוכנית תוענק תעודת השתתפות מטעם איגוד 

 

 

 לפרטים והרשמה:

 Dana@danabicks.co.il  2436368-052 -דנה

 kirshmichal@gmail.com  0544737097 -מיכל

  einavia30@gmail.com  0508908003 -עינב
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