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הסמכה  רפואה משלימה מכינות הכשרת אקדמאים תואר שני תואר ראשון
 תעודה והשתלמויות תיירות ופנאי אתגרי בספורט

 נגייטמגמת שיקום לב במכללה האקדמית בוי

  :רקע
הקורסים שנכללים בלימודי המגמה נועדו להכשיר את הסטודנט לעסוק בשיקום לב וריאה לאחר 

שחרור החולה מבית החולים וזאת בפיקוח רפואי. הסטודנט ילמד את המתרחש בגוף האדם 
במצב תקין ובמצבים פתולוגיים שונים. תכנית הלימודים מכשירה את התלמיד להשתלב כאיש 

ים, או בכל מקום אחר שבו נערכת פעילות גופנית מבוקרת לאנשים צוות בעבודה בבית חול
 .מבוגרים

 :תכנית הלימודים
 בתחום העיוני

 תגובות לב ריאה בבריאות ובמחלה 
 מחקרים על תפקודים קרדיווסקולאריים במעגל החיים 
 המאמץ ככלי עזר באבחון ובהערכה תפקודית 

 בתחום המעשי

 מודעות בתנועה 
 קריאת א.ק.ג ותרופות 
 פעילות גופנית לחולי לב 
  התנסות מעשית –פרקטיקום 
 פלדנקרייז/פילאטיס 

 :אפשרויות תעסוקה

 מרכזי לב בריא - Pro-Life: (רשת מרכזי החלמה ושיקום לב )בת ים, רעננה, חיפה 
  שי לב, מלונית החלמת הלב והמכון לשיקום לב -מרכז רפואי על שם שיבא, תל השומר 
 ז שיקום "קרדיו סטייל" של קופת חולים מכבימרכז החלמה "פרוקרדיה" ומרכ 
 היחידה למניעת מחלות לב ושיקום חולה לב, מרכז השרון ומרכז רפואי רבין 
 המרכז לשיקום ומניעת מחלות לב, מרכז רפואי מאיר 
 (מרכז השיקום של המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי )איכילוב 
 המכון לשיקום ומניעת מחלות לב, המחלקה הקרדיולוגית, מרכז רפואי שערי צדק 
 המכון לשיקום לב, הדסה הר הצופים 
 ה האקדמית ב וינגייטבמכלל המרכז למניעת מחלות לב ולשיקום 
 מכון לשיקום לב חדרה 
 מרכז לשיקום לב, בית חולים בני ציון. 

 הסמכה -סיום הלימודים במגמה 
סטודנט שיסיים בהצלחה את לימודי המגמה יקבל תעודת התמחות נפרדת נוסף לתעודת התואר 
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