לחיות עם המוות – התמודדות זקנים ומטפלים עם שלב החיים האחרון
תשע"א ,קרית ביאליק
למרות ההכרה בחשיבות ההכנה לקראת המוות ,קיים קושי רב בקרב מנהלי בתי
אבות ומחלקות סיעודיות ,אנשי מקצוע ,זקנים ומשפחותיהם להתייחס ולגעת בנושאי
אובדן ,מוות וסוף החיים .קושי זה יוצר חסר בידע ובמיומנויות מקצועיות להתמודדות
במצבים אלו .קורס זה נועד לאפשר למנהלים ולעובדים מקצועיים להכיר ולהבין את
התהליכים האנושיים הקשורים לאובדן ולמוות .כמו כן ייחשפו משתתפי הקורס
לעקרונות עבודה מקצועיים וירכשו כלים להתמודד עם אובדן ומוות.
מטרות הקורס
א .הקניית ידע בסיסי בסוגיות ובגישות הקשורות לנושא האובדן והמוות בעבודה
עם זקנים ,בני משפחתם וצוותים בשירותים לזקנים.
ב .פיתוח מודעות ,מתן עידוד ולגיטימציה להתמודדות ישירה וגלויה עם אובדן ומוות.
יעדי הקורס
 .1הכרות עם גישות מרכזיות לעבודה עם זקנים ,בני משפחה וצוותים
בנושא ההתמודדות עם אובדן ומוות.
 .2שילוב גישות תיאורטיות בעבודה.
 .3זיהוי גורמים מקדמים וגורמים מעכבים בהתמודדות עם אובדן ומוות.
אוכלוסיית היעד
קורס זה מיועד לאנשי מקצוע ומנהלים המטפלים בזקנים בבית ,בקהילה ובמוסד ,כגון
רופאים ,עובדים סוציאליים ,פסיכולוגים ,אחים ואחיות מוסמכים/ות ומקצועות פרא-
רפואיים.
נושאי הלימוד
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

עמדות אישיות וחברתיות כלפי המוות
המוות בתפיסת תרבויות שונות
תהליכי אבל ומשמעותם
התמודדות עם שכול ,אובדן והתאבדות בזקנה
גישות טיפול בשכול ,באובדן ובמוות
אמונה ורוחניות בסוף החיים
עקרונות הטיפול הפליאטיבי
החולה הנוטה למות – פרט ,משפחה ,צוות
מדיניות ונהלים במוסדות ושירותים לזקנים בנושא התמודדות עם אובדן ומוות

מתכונת הקורס
הקורס כולל  42שעות לימוד המתפרשות על פני  7ימי לימוד ,אחת לשבוע.
יום הלימודים בהיקף  6שעות לימוד ,בין השעות .09:00-15:00
מקום
הקורס יתקיים במרכז גליקמן להשתלמות והדרכה של אשל ,קרית ביאליק.
צוות הקורס
צוות המרצים כולל מומחים מן השדה ומהאקדמיה בתחומי הזקנה והתמודדות עם
אובדן ,שכול ומוות.
מנהלת הקורס :מירי יבין –  M.Aבגרונטולוגיה ,מנהלת המרכז
יעוץ מקצועי  -ד"ר סוניה א .לצטר –פאו ,עובדת סוציאלית ,מרצה בחוג לגרונטולוגיה
באוניברסיטת חיפה ,מטפלת בעמותת 'אלה'.
תנאי
.1
.2
.3
.4
.5

קבלה
הכשרה בסיסית במקצוע.
תואר אקדמי ראשון לפחות.
רצוי קורסים בסיסיים קודמים בתחום הזקנה.
ותק של שנה לפחות בתחום הטיפול בזקנים.
חוות דעת של ועדת קבלה.

לוח זמנים
הקורס יתקיים בימי חמישי אחת לשבוע בין השעות .9:00-15:00
פתיחה24.02.11 :
 / 31.03.11 / 24.03.11 / 17.03.11 /10.03.11 / 03.03.11סיום07.04.11 :
עלות
עיקר עלות הקורס ממומנת על ידי אשל .מכל תלמיד/ה ייגבה סך של  ₪ 690כהחזר
השתתפות בהוצאות.
הרשמה
על המועמד/ת למלא את השאלון המצ"ב.
על השאלונים להגיע למרכז גליקמן להשתלמות והדרכה של אשל ,סניף צפון -קרית
ביאליק ,רח' קק"ל  75עד .02.2.2011
לאחר מיון המועמדים ישלחו מכתבי קבלה.

לכבוד
מרכז גליקמן להשתלמות והדרכה של אשל,

יש להחזיר את השאלון עד לתאריך

02.02.2011

קק"ל  75קרית ביאליק
פקס – 04-8720384

לחיות עם המוות -שאלון פרטים למועמד – קרית ביאליק -תשע"א
חלק א'  -למילוי ע"י המועמד
שם משפחה  ______________________:שם פרטי ____________ :מס' ת.ז__________________.
כתובת פרטית_________________________________________________________________ :
מס'

רחוב

ישוב

מיקוד

טלפון בבית _____/________________ :טלפון נייד _______________ ________ /
כתובת אלקטרונית__________________@________________________________________ :
שם הארגון____________________________________________________________ :
כתובת הארגון _________________________________________________________________
טלפון בעבודה ________/____________________ :פקס________/______________________ :
מקצוע המועמד______________________________________________________________ :
השכלה מקצועית_____________________ :
מוסד לימודים אחרון

_____________
שנה

_______________
תעודה

תפקיד המועמד_________________________________ :ותק בתפקיד ___________________
השתלמויות בתחום הזקנה :נושא ______________________ :מוסד __________שנה_________
נושא _______________________:מוסד _________שנה__________
מה היו הסיבות שהניעו אותך לפנות לקורס
____________________________________________________________________________
מה הציפיות שלך מן הקורס )אישית ומקצועית(?
____________________________________________________________________________
שם הממונה_________________________:תפקיד הממונה_____________________________ :

חלק ב' -התחייבות
ידוע לנו כי אין אשל מתחייבת לקבל את העובד להשתלמות אלא לאחר מיון כל המועמדים
ובדיקת התאמתם.
________________________
חתימת המועמד

____________________
תאריך

______________________
חתימת הממונה

