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 רפואת גיל המעבר
Menopausal Medicine 

 

פרופ' יעקב בר ראש החוג :   
  פרופ' ברי קפלן רכז אקדמי: 

 רכזי הקורס: ד"ר גדעון קופרניק | ד"ר נועה חובב

 

 

 

 

 

 בן חיבור ,המעבר גיל של והחברתיים הפסיכולוגיים ,הרפואיים השינויים של כוללנית להעניק למשתתפים בקורס ראייה: מטרות הלימודים

 .מנופאוזה– ובפרי במנופאוזה בנשים לטיפול בסיסיים כלים שכיחים והקניית ומצבים מחלות של לפתופיזיולוגיה המצבים המנופאוזלים
רוח של האישה -נפש-התובנה שלשינויים הביולוגים המתרחשים בגיל המעבר קיימת השפעה משמעותית על מכלול גוף בבסיס הקורס עומדת

  .בתקופה זו
על מנת לעזור לאשה לצלוח את התקופה המאתגרת הזו בבריאות  .האישה נמצאת במקום ובזמן בחייה המזמנים לה ולמטפלים בה אתגרים לא פשוטים

 הטיפול המתאימה לה.שמלת" " לה את ובהנאה, הרי שעל המטפלים בה לשלב כוחות וניסיון מקצועי של דיסציפלינות שונות וביחד "לתפור"
והן על את אמנות התפירה הזו אנו ממשיכים ולומדים מדי יום ואותה בעצם ברצוננו להעביר ולהקנות למשתתפים בקורס, הן על ידי הרצאות פרונטליות 

 .ידי סדנאות ודיון במקרים ספציפיים בקבוצות קטנות
ו של המטפל לצורך הענקת הטיפול המיטבי לאישה המטופלת תוך שילוב הנקודות הקורס נבנה בצורה כזאת שיענה על האתגרים השונים הנקרים בדרכ

 הבאות

 בגיל המעבר ראייה כוללנית של השינויים הרפואיים, הפסיכולוגיים והחברתיים הבאים לידי ביטוי הענקת 

 חיבור המצבים המנופאוזלים לפתופיזיולוגיה של מחלות ומצבים שכיחים 

 מנופאוזה-בנשים במנופאוזה ובפרי כלים בסיסיים לטיפול הענקת 

 .אינטרנטי למידה ואתר פרונטליים מפגשים 13     :ההוראה מתכונת

 ,קרדיולוגיה כדוגמת החיים, אמצע לגיל המשיקים לתחומים הקשורים מקצועיים רופאים ,בתחום העוסקים גניקולוגים יעבירו המפגשים את
 פילאטיס( ומומחים ,פיזיותרפיה, תזונה כמו(רפואיים  במקצועות פרה מומחים גם ישתתפו כן כמו .משפחה אתופור אנדוקרינולוגיה כירורגיה,

 לחץ כאןלתוכנית הקורס המלאה     .נטורופתיה, מדיטציה((שונים  אלטרנטיבית רפואה בתחומי

 

   , אנדוקרינולוגים. נקולוגיה, פסיכיאטריהרפואת משפחה, גי    :קהל יעד

 רפואיים.-פיזיותרפיה, סיעוד, פרה –מקצועות הרפואה 

 , בניין הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב21:30-18:30בין השעות  , סמסטר א',יום רביעי :ומיקום מועד

  עלות מופחתת בעקבות תמיכה חיצונית.. ₪ 650  :שכר לימוד

 המרכז האקדמי ערוך למעבר ללמידה מקוונת, בהתאם להנחיות, בשנת הלימודים תשפ"א
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