מרכז רפואי רמב"ם
שם המחלקה :השרות לרפואה משולבת
הדרכה :יועד ירון

השתלמות אישית בדיקור סיני במחלקה האונקולוגית במרכז הרפואי רמב"ם.
מטרת התוכנית:
התוכנית מיועדת למטפלים מוסמכים ברפואה סינית המעוניינים להשתלם במחלקה האונקולוגית
ולהעמיק את הידע והניסיון הקליני שלהם.
עיקרי התוכנית:
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

צפייה ועבודה קלינית בדיקור סיני במטופלים המאושפזים במחלקה האונקולוגית
ברדיותרפיה וכימותרפיה במרכז הרפואי רמב"ם.
הדרכה מקצועית וליווי אישי של המדריך שהינו מטפל מוסמך ברפואה סינית וחלק מהצוות
המטפל במחלקה האונקולוגית.
התבוננות ו טיפול בחולים אונקולוגיים עם בעיות מורכבות המקבלים טיפולים בצורה של:
כימותרפיה ,רדיותרפיה ,טיפולים ביולוגיים ,הורמונאליים וטיפולים נוספים המיועדים להיטיב
את איכות חייהם ולהתמודד עם סימפטומים המלווים את מצבם.
עבודה בשילוב עם הצוות הרפואי הכולל רופאים ,אחיות ,פסיכולוגיים ,מלווים רוחניים,
תזונאים ועוד בשיתוף פעולה ובמטרה לתת את הטיפול הטוב והמקיף ביותר.
השתתפות בישיבות בהן דנים בניתוח מקרים שונים במחלקה ).) CASE STUDIES
הסתכלות על הסרטן בראי הרפואה הסינית והתמקדות בתסמינים הנלווים לטיפולים
המערביים הכוללים  :כאב ,אינסומניה ,בחילות והקאות ,תיאבון ירוד ,בעיות עיכול ,ירידה
במערכת החיסון וערכי הדם ,דיכאון  ,חרדה ועוד..
מתן כלים להתמודדות מקצועית ורגשית של המטפל ברפואה סינית עם מחלות מסכנות
חיים.
הדרכה לשמירת הגינה ועבודה בסביבה סטרילית.
כללי זהירות והתוויות נגד אצל המטופל.
התאמת התשאול ברפואה סינית והכנסתו לתיק המטופל במערכת הממוחשבת.

נהלים:
מספר המשתלמים לא יעלה על שניים בלבד בכל סבב השתלמות.
משך ההשתלמות 12 :מפגשים 60 ,שעות של צפייה והתנסות קלינית.
נוכחות חובה בכל המפגשים!
בסיום ההשתלמות תינתן תעודה מטעם המכון לרפואת כאב במרכז הרפואי רמב"ם ,המציינת את
ההשתלמות בצפייה ועבודה קלינית במחלקה האונקולוגית.
*ההשתלמות אינה כוללת הרצאות .
תנאי קבלה:
מועמדים להשתלמות  :מטפלים מוסמכים בדיקור סיני .בעלי תעודת הסמכה שסיימו  4שנות לימוד
ברפואה סינית מטעם בתי ספר  /מכללות מורשות ללימודי הסמכה ברפואה סינית ו /או מוכרות ע"י
האגודה הישראלית לרפואה סינית מסורתית.
מותנה בראיון אישי.
*מחייב קבלת חיסונים לפי רשימת מרפאת פרסונל של בית החולים רמב"ם.
לפרטים נוספים ויצירת קשר פנו למיילintegrative@rambam.health.gov.il :
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