
 

 

 המרכז האקדמי ללימודי המשך ברפואה 
 החוג לרפואת המשפחה

 לימודי תעודה לרפואת משפחה 
 לרופאים כלליים 

 Family Medicine 
 

 

 פרופ' שלמה וינקר  ראש החוג:

 פרופ' אליעזר קיטאי :מרכז לימודי המשך

 ד"ר דלית בלום, ד"ר פיי טורצקי  :רכזי הוראה

 העוסקים ברפואת המשפחה ואינם מומחים בתחוםרופאים   :קהל יעד

 ,  22.10.18שנת הלימודים תשע"ט, החל מתאריך   ומקום: מועד

 , פקולטה לרפואה אוניברסיטת ת"א16:00-20:30רביעי בין השעות  ימי   

 נקודות לסמסטר 25  נקודות זכות:

 לסמסטר₪  3,000  שכר לימוד:

ברפואת המשפחה כוללים השתתפות חובה במשך שישה סמסטרים רצופים )שלוש שנים  ההלימודים לתעוד

קורסים המפורטים בהמשך, כל קבוצה לומדת יחד במשך כל הקורס ועוברת שלב אחר שלב  18אקדמיות(, סה"כ 

 על לימוד אינטראקטיבי בקבוצות קטנות.  סהלימוד מתבס את יחידות הלימוד המוצעות.

 נוכחות בקורס תיחשב כמספקת למעבר הקורס ולקבלת הכרה במילוי כחות בכלל המפגשים.קיימת חשיבות לנו

 ידונו בוועדת חריגים.ימפגשים.  מקרים חריגים  14מפגשים לפחות מתוך  11 -אם נכח ב קהקורס, ר דרישות

רפואת המשפחה הינו מקצוע ייחודי בעל חשיבות מרכזית עקב מיקומו בקו הראשון במגע עם המטופלים. בהיותו הרופא 

האישי, רופא המשפחה מהווה דמות מוכרת הנותנת יחס וטיפול ממוקדי אדם תוך התייחסות להקשר הבריאותי, המשפחתי 

 והסביבתי של הפונה. 

 :  יות נחוצות וגישה המתאימה לרפואת המשפחהמטרת הקורס להקנות ללומדים מיומנו

 לנהל טיפול ראשוני בכל המצבים כולל אבחון, הכוונה, טיפול ו/או הפנייה, מעקב ושיקום. .1

לרכז את הטיפול הממוקד במטופל תוך התייחסות למכלול בעיותיו ובניית מערכת מבוססת על אמון, כבוד, שותפות  .2
 בהחלטות והמשכיות.

עם ריבוי תלונות חריפות וכרוניות, בו זמנית עם מתן הדרכה לקידום בריאות והפעלת אסטרטגיות של לנהל מקרה מורכב  .3
 רפואה מונעת.

 לטפל בצרכים של המטופל היחידני תוך שמירה על איזון עם הצרכים הבריאותיים והמשאבים של הקהילה.   .4
 י הרחב.סוציאלי, בהקשר התרבותי והחברת-פסיכו-לפעול תוך יישום המודל הביו .5
    לחצוב מידע ולהתעדכן בצורה מושכלת  .6
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 נושא                      

 שם הקורס 

 שיטת הדרכה הקורסונושאי מטרות  משך הנושא

מבוא לרפואת 
 המשפחה

שיעור שבועי, 
 סמסטר אחד

גיבוש קבוצת מתמחים ללמידה משותפת   -
 במשך שישה סמסטרים

לימוד עקרונות מרכזיים ברפואת המשפחה,   -
כגון : אבחנה מוקדמת, טיפול בתסמינים, המשך 

 טיפול, רפואה כוללנית ועוד

לאחר סקירת הספרות 
 המתמחים יציגו מקרים לדיון

היבטים קליניים 
 ברפואת המשפחה

שעור שבועי,      
 סמסטרים 2

גישה  וטיפול  בבעיות  קליניות שכיחות בעבודת 
רופא המשפחה, עם הכנה תוך שימוש במאגרי 

 מידע  באינטרנט

הצגת מקרים בנושאים 
 הנלמדים וניתוחם

גריאטריה ברפואת 
 המשפחה

שיעור שבועי, 
 סמסטר אחד

ת מקנה כלים להערכת הקשיש מבחינה תפקודי
וקוגניטיבית, ומיומנויות באספקטים הייחודיים 

 לקשיש החולה במחלות שונות

  
הנושאים העיקריים הנדונים 

הינם: דמנציה, דיכאון, 
-נפילות, שיקום,         אי

שליטה על הסוגרים, סוגיות 
בטיפול באמצעות תרופות 
וכן התמודדות עם החולה 

 המרותק

שיעור שבועי,  קבוצת באלינט
 אחדסמסטר 

לעודד רופאים לבדוק ולהעריך את המיומנות -
אישית שלהם ולהכיר במגבלותיהם                               -הבין

לשפור את התובנות לגבי דרכי התקשרות של -
המטופלים )מוצהר ולא מוצהר( ומאת "החושים" 

לאפשר -האינטואיטיביים של הרופא            
מודעות לרופאים לשים לב לערכיהם ולפתח 

ל"נקודות השחורות" שלהם בתקשורת עם 
                                המטופלים.                        

 לעזור בגיבוש הזהות המקצועית -

מוצגים מקרים לדיון. 
המקרים הם מתוך מגוון 
האירועים של מפגשים בין 
רופא לחולה שבדרך כלל 

-נחת בקשר או אי-גרמו אי
ם הפנימיים נחת עם הערכי

 של הרופא

רפואה תחומית: 
בעיות קליניות 

ברפואת עיניים, 
אא"ג, בריאות 

 ואורתופדיההאישה 

שעור שבועי,      
 סמסטרים 2

בקורס נתמקד בנקודת המבט של רופא/ת 
המשפחה בהתמודדות עם בעיות שכיחות 

מארבעה תחומים: רפואת עיניים, רפואת אף 
ורתופדיה, אוזן גרון  בריאות האישה עור וא

במרפאה הראשונית. ההרצאות מספקות מידע 
עדכני בתחום הרלוונטי, ומבוססות בעיקרן על 

 מקרים קליניים שכיחים מחיי היום יום.

הצגת מקרים בנושאים 
 הנלמדים וניתוחם

רפואה מבוססת 
 = EBMראיות

EVIDENCE BASED 
MEDICINE)) 

 

שיעור שבועי, 
 סמסטר אחד

מייצגת שיטת עבודה רפואה מבוססת על ראיות 
 המכוונת לשיפור ההחלטות הקליניות שלנו.

בקורס נלמד את עיקרי השיטה, נאתר החלטות 
יומית, ונבדוק -קליניות מתוך הפרקטיקה היום

אותן תוך שימוש במסלול מובנה הכולל את 
 הנושאים הבאים:

 תרגום חסר בידע  לשאלה כמותית (1
איתור המידע הרלוונטי תוך שימוש במאגרי  (2

 ידע אלקטרונייםמ
 הערכה שיטתית של תקפות המידע (3
הבהרת גודל התוצאות ומידת הביטחון שלנו  (4

 בדיוקו
הבהרת התועלת האמתית לחולה תוך  (5

 התייחסות לייחודיותו
 

קריאת ספרות ודיון, תרגול 
 חיפוש בכיתת מחשבים



שיעור שבועי,  ניהול הפרקטיקה
 סמסטר אחד

 קיימות( הקניית ידע על מערכות רפואיות 1
( רכישת דרכי התמודדות בארגון הטיפול 2

 בפרקטיקה האישית
 ( ידע ומיומנות באבטחת איכות3
( אפידמיולוגיה קלינית ונתוני תחלואה 4

 בפרקטיקה
 ( קידום הבריאות בקהילה5
 ( הרשומה הרפואית6
 ( חוק ואתיקה7

הרצאות פרונטליות ודיון 
 בקבוצות במקרי לימוד

הדגשת תכנים באמצעות 
 מריםמא

רפואה דחופה 
בפרקטיקה של רופא 

 משפחה

שיעור שבועי, 
 סמסטר אחד

הקניית ידע ומיומנות בבעיות מסכנות חיים 
 השכיחות בפרקטיקה של רופא המשפחה

הרצאות, הצגות מקרים ודיון, 
 תרגול החייאה על בובות

שיעור שבועי,  תקשורת
 סמסטר אחד

שימוש בתקשורת ככלי מרכזי בעבודת רופא 
 המשפחה:

(הקניית מיומנות תקשורת עם החולה, 1
 בשלבים השונים של הביקור אצל הרופא

(רכישת כלים להתמודדות עם מכשולים 2
ומחסומים בטיפול בחולים תוך מודעות לקשיים 

 הרגשיים של הרופא
תקשורת  -:  דימוי רופא המשפחהנושאי הקורס

שפת גוף, אמפתיה,  –מילולית ובלתי מילולית 
נקודות המבט של  –סגנונות רופאים  –הקשה 

הגישה הנרטיבית ברפואת המשפחה  –המטופל 
 –הפציינט הקשה  –ה"אמת" של המטופל 

 מסירת בשורות רעות פרק א', ב'.

הקורס בעיקרו התנסותי 
ומבוסס על ראיון חולים 

מדומים בכיתה ודיון 
בקבוצות על הבעיות 

שמתעוררות, שימוש בסרטי 
 חולה.-וידאו של מפגשי רופא

רפואת המשפחה 
 ורפואת הנפש

שיעור שבועי, 
 סמסטר אחד

הקניית ידע בסיסי לאבחון ולטיפול בבעיות 
נפשיות שכיחות בקהילה. יושם דגש על נושאים 

אלו: דיכאון, חרדה, סומטיזציה, מצבי  חירום, 
פסיכוזות והתמכרות, תוך כדי ראיית הבעיה 

 מנקודת מבטו של רופא המשפחה.

 ודיון בהם. הצגת מקרים
דיון בעקרונות אבחון וטיפול 

פסיכוסוציאלית -בגישה ביו
מובהקת, תוך התייחסות 
לספרות נבחרת, תרגילים 
במשחק תפקידים. בכל נושא 
מושם דגש על האבחנה 
המבדלת והשאלה אם ומתי 

 להפנות לפסיכיאטר

פליאציה והחולה 
 המורכב

שיעור שבועי, 
 סמסטר אחד

י עבודה והתמודדות הקורס מיועד להקנות דרכ
עם מטופלים קשים, תוך שימוש בכלים של 

, הגדרת מטרות patient -centeredתקשורת 
משותפות, התווית תכנית, תוך שיתוף צוות רב 

  מקצועי ומשאבים סביבתיים. 
לנתח מקרה של -בסיום הקורס יוכלו הלומדים:

 מחלה כרונית 
 מתקדמת.

 להכיר את המחלה הבסיסית היטב,-
להתנסות בחיפוש מידע על המחלה ועל אופן  

   הטיפול בה. 
 הגופניות,   להגדיר את הבעיות-

 הרגשיות, המשפחתיות, 
 הסביבתיות/כלכליות החברתיות של המטופל. 

 לערוך סדר קדימויות וחלוקת-
 תפקידים לטיפול בבעיות השונות.  
לסכם את גורמי התמך האישיים של המטופל: -

 משפחתו, הקהילה

הקורס יועבר ע"י צוות רב -
מקצועי, כסדנה, 

בהשתתפות פעילה 
 והכרחית של המשתתפים.  

לקורס יחולק חומר קריאה -
 או יימצא באתר האינטרנט

בכל מפגש נעסוק בכמה -
צירים: התייחסות למחלה 
מסוימת, תרגול של ארגון 
החשיבה הרפואית וניהול 

המקרה, העמקה 
בהתייחסות לגבי נושא 

ספציפי כפי שיפורט במערך 
 השיעור.



 והארגונים השונים.  
 לסכם תכנית התערבות עבור המטופל. -
אישיות לגבי הכוחות  לגלות ולסכם תובנות -

 האישיים בטיפול, לגבי 
 הקשיים והאתגרים ולגבי מקורות 

 התמיכה ברופא עצמו. 

המטלות ללומדים: הצגה -
קצרה של מקרה בכיתה, 

סיכום המקרה לאחר סיום 
ס כעבודה מסכמת, הקור

הצגת מקורות תמיכה 
 בקהילה     

 

טיפול בכאב ברפואת 
 המשפחה

שיעור שבועי, 
 סמסטר אחד

העצמת הידע והמיומנות של רופא המשפחה -
 בניהול הטיפול בכאב

הקניית הגישה אחידה באבחון וטיפול -
 (EBMהמבוססים על "רפואת מונחית הוכחות")

העצמת הידע והכרת שיטות הטיפול התרופתי -
ושיטות טיפול אחרות )טיפולים ידניים, טיפולים 
באמצעות מכשור, טיפולים פולשניים, טיפול 

 התנהגותי, תרגול עצמי ואחרים(. קוגניטיבי

הרצאות פרונטליות, דיון 
 מקרים

המשפחה ברפואת 
 המשפחה

שיעור שבועי, 
 סמסטר אחד

במבנה והבנתם, הכרות עם מושגי יסוד  .א
 דינמיקה ודפוסי תפקוד המשפחה

היכרות ויישום מודלים הקשורים לבריאות  .ב
 וחולי, והערכה לצורך התערבות יעילה

פיתוח כלים להתערבות ראשונית בבעיות  .ג
 נבחרות

 –: הקשר בין משפחה לרפואה נושאי הקורס
הערכה  –דינמיקה משפחתית  –מהי משפחה 

ות ייעוץ טכניק –משבר ומשפחה  –ואבחון 
 ראשוני

העברת החומר התיאורטי -
בליווי דוגמאות מהפרקטיקה 

 הקלינית
צפייה בסרטים על פי -

בחירת המתמחים, ויישום 
המודלים על פי הנושא 

 הנבחר.
ניתוח משפחות מטופלים -

 לאור מודלים שונים
הצגת משפחה כעבודה -

)בכתב( בסוף  מסכמת
 הקורס הנושא משבר וחולי.

שיעור שבועי,  חייםרפואת אורחות 
 סמסטר אחד

להקנות לרופא המשפחה ידע רחב מתוך מגוון 
הנושאים הקשורים לאורח חיים ולתזונה, 
מעולמות תוכן שונים, מיומנויות מקצועיות וכלים 
פשוטים לעבודה עם מטופלים לביצוע שינוי 

 באורחות החיים.
 

הפעילות הגופנית  פירמידת  :נושאי הקורס
כלים  –רשם לפעילות גופנית מ –והנעה לפעולה 

 –מושגי יסוד בתזונה  –אימוניים לשינוי בריאות 
ניהול סטרס,  –אכילה רגשית  –מיתוסים בתזונה 

כלים  –מניעה וגמילה מעישון  –שינה  –יוגה 
 למרפאה מקדמת בריאות

הרצאות פרונטליות, סדנאות 
להתנסות ותרגול, דיוני 

 מקרה.

מודעות תרבותית 
 הברפואת המשפח

שיעור שבועי, 
 סמסטר אחד

 הקורס מבוסס על שלוש הנחות מוצא:
תרבותי, שבו קיימים -(ישראל היא מרחב רב1

פערים משמעותיים בנגישות לבריאות ובמדדי 
 בריאות ותחלואה בין קבוצות שונות.

-מטופל/ת ולטיפול ממוקד-(למפגש רופא/ה2
מטופל/ת תפקיד מרכזי בהפחתת קיפוח, הדרה 

 .שוויון-ואי
וההומניזם הרפואי עומדת  הפרופסיונליים(בלב 3

להעניק טיפול מיטבי לכל מטופל/ת  המחויבות
 באשר הם.

-הקורס מבוסס על גישה המכונה מודעות
מתייחסת לתרבות במובנה  תרבותית. גישה זו

דיון המאפשר רפלקסיה 
בסביבה בטוחה, כשהמנחים 

משמשים כמתווכים בדיון 
ולא כמקור ידע יחיד, במודל 
שמדגיש תקשורת ואשר בו 

הלומד משמש סוכן פעיל 
כך בתהליך הלמידה. לשם 

נעשה שימוש בנרטיבים, 
בסיפורי מקרה של הלומדים, 

בסרטים ובכתיבה 
רפלקטיבית. הערכת הקורס 
מבוססת על משוב כתוב, וכן 



הכולל מגדר, דת, מוגבלות, העדפה  –הרחב 
 מינית ועוד.

העל היא יישומית: היכולת לייצר מרחב -מטרת

יפולי בטוח ובלתי שיפוטי, ולהתייחס לכל ט

על כל העושר התרבותי,  –מטופל כאינדיבידואל 

בהגינות  –הרגשי והחווייתי שמרכיב את זהותו 

 ובחמלה.

: פיתוח מודעות לאופנים בהם  נושאי הקורס

הבדלים מעצבים מבנה חברתית ואינטראקציה 

מודעות להנחות  –ומשפיעים על בריאות וחולי 

 –ערכים ולהטיות של המטפל/ת המוצא, ל

רגישות כלפי הדרה של אוכלוסיות מוחלשות 

 וכלפי נושאים חברתיים הקשורים לבריאות.

על התכנים העולים בדיונים 
 ובכתיבה הרפלקטיבית

 

מניעת אבחון יתר 
 וטיפול יתר

שיעור שבועי, 
 סמסטר אחד

( עומדת Beneficenceעשיית הטוב למטופל )
העיסוק ברפואה. עם זאת, במקביל ביסודו של 

לתועלת שבעשייה הרפואית, קיימים גם נזקים 
 ( הנובעים ממנה :Iatrogenic) טיפוליים

  בחירה מושכלת של בדיקות וטיפול
 במצבים קליניים שונים. 

  הבנת התהליכים העומדים בבסיס
 תופעת אבחון היתר

  .הכרת כלים להתמודדות 
 

של אבחון יתר,   : המופעים השוניםנושאי הקורס
או כפי שהוא מכונה לעיתים "רפואה בהפרזה" 

((too much medicine( אבחון יתר :Over 
diagnosis( טיפול יתר ,)Overtreatment ,)

(, Over use- low value careעשיית יתר )
 Expandedהרחבת הגדרת מחלה )

Definitions( מסחור מחלות ,)Disease 
Mongering( מדיקליזציה ,)Over 

medicalization) 
 

שילוב הרצאות ועבודה 
 פעילה של הלומדים
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