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סמסטר א'

כאב כרוני: גישות חדשות למדידה וטיפולסילבוס קורס:

מרצה-  ד"ר פבל גולדשטיין

רקע

לב,מחלותשלמזוגבוההבוהטיפולשעלותכרונימכאבכיוםסובלתהעולמיתמהאוכלוסייה20%

סרטן וסוכרת יחד. כמו כן, כאב כרוני הוא הגורם העיקרי למשבר האופיואידים המוביל לתמותה של

כאבשלההגדרהאתדרמתיבאופןשינההעולמיבריאותארגוןהשנהבארה"ב.ביוםאיש112כ-

כרוני, כך שהכאב כרוני הוגדר כמחלה מפני עצמה שלא בהכרח נובעות מאבנורמליות בגוף. השינוי

הזה עלול באופן דרמטי לשנות את המערכת לאבחון ולטיפול בכאב כרוני.

https://pain.haifa.ac.il/pain-psychoeducation-hebrew

מטרות העל של הקורס

הקניית ידע והבנה בנושאים הבאים:

כרוניכאבשלמנגנונים)1

מתקדמותקונבנציונליותכאבשלמדידהשיטות)2

כרונילכאבטיפוליםשליעילות)3

כמו כן, במהלך הקורס נלמד שיטת "עזרה ראשונה" לסובלים מכאב כרוני היכולה לתרום להפחתת

מהמקרים.25%ב-לגמריאותולהעליםואפילוהכאב

https://pain.haifa.ac.il/pain-psychoeducation-hebrew


מבנה הקורס

הרצאה ודיונים פעם בשבוע. עבודה עצמית תחת הנחית המנחה לבנית הפרויקט גמר בחצי השני של

קורס.

מתודולוגיה

נוכחות)80%(חובהנוכחותעם(שעתיים)הרצאות

הערכת הקורס

הסטודנטים יידרשו להכין הצעת מחקר (סימולציה) בהתבסס על החומר הנלמד בקורס ולהקליט את

מהציון).30%(בשיעוריםאקטיביתהשתתפותמהציון).70%(הצעהאתאתמציגיםעצמם

60:עוברציון

דרישות הקורס:

מהשיעורים).80%ב-(לפחותמלאהנוכחות●

השתתפות פעילה בדיונים●

הסטודנטים נדרשים לפתוח מצלמות בשיעורים. במקרה שהשיעור יוקלט – תמונות●

הגלריה לא יוקלטו. אי פתיחת מצלמה תחשב כהעדרות. במקרים פרטניים של קושי

בפתיחת מצלמה, יש לפנות למרצה הקורס מראש לפני השיעור לקבלת אישור או עזרה.



תוכן הקורס

תיאורמפגש

למה כאב: תפקיד של כאב בחיינו.1

כאב אקוטי: מנגנון פיזיולוגי ומוחי.2

כאב ופלצבו.3

כאב כרוני ובריאות הציבור: אפידמיה של כאב כרוני.4

מנגנונים פיזיולוגיים ועצביים של כאב כרוני.5

סיווג של כאב כרוני.6

שיטות קונבנציונאליות למדידת כאב.7

שיטות מתקדמות למדידת כאב.8

טיפולים מסורתיים בכאב כרוני.9

טיפולים אלטרנטיביים בכאב כרוני.10

Pain(כרונילכאבמחדשהערכהשלטיפול.11 Reprocessing

Therapy(

הכנת פרויקט גמר.12



הרצאת אורח: טיפול בכאב כרוני בשטח.13

סטודנט יקר,

אם יש לך לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיך, ושבגינה את/ה זקוק/ה
להתאמות אנא פנה/י לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה:

04-8249265טל:LDA@univ.haifa.ac.ilדואל

לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל:

04-8249022טל:mhait@univ.haifa.ac.ilדואל

אם יש ברשותך מכתב התאמות מהאוניברסיטה ואת/ה זקוק/ה להנגשה בקורס אנא פנה/י אליי בשעות
הקבלה או במייל בסמוך לתחילת הקורס.

If you have a disability that may affect your studies and for which you may require

accommodations, please contact the Accessibility and Learning Disabilities Department at the

Dean of Students office

e-mail: LDA@univ.haifa.ac.il Phone number: 04-98249265

Students that receive accommodation letters, and need academic adjustments, please meet with

me to discuss the provisions of those accommodations as early in the semester as possible
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