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החוג לרפואת שיקום
"מין ,מיניות ומה שביניהם"– היבטים רפואיים,
נפשיים ושיקומיים של מיניות האדם
MEDICAL, PSYCHO- SEXUAL & REHABILITATIONAL
ASPECTS OF HUMAN SEXUALITY

ביה"ס ללימודי המשך ברפואה יקיים בסמסטר א' של שנת
הלימודים הקרובה ,תשע"ב ,את הקורס בנושא":מין ,מיניות ומה
שביניהם" – הבטים רפואיים ,נפשיים ושיקומיים של מיניות האדם.
בשנים האחרונות עלתה המודעות החברתית לנושא הפרעות בתיפקוד
המיני במקביל להתקדמות משמעות ית הן במישור הרפואי והן במישור
הפסיכו-סקסואלי .זהו המחזור השישי של קורס זה  ,המתעדכן על סמך
– חלקו
המשובים של משתתפיו  .הקורס מתקיים בשני סמסטרים
הראשון של מחזור זה יתקיים בסמסטר הראשון של תשע "ב וחלקו
השני יתקיים בסמסטר הראשון של תשע "ג .מעבר שני הסמסטרים
בהצלחה ,יקנה ללומד אישור השתתפות  .לבוגרי הקורס מוצעת תוכנית
התעדכנות למתקדמים.
מרכזי הקורס:
מטרות
הלימודים:

קהל היעד:

ד"ר רפי חרותי ,ד"ר רונית אלוני
להקנות מידע בתחומים המגוונים של המיניות – היבטים אנטומיים,
פיזיולוגיים,פסיכו-סקסואליים וחברתיים– תוך התייחסות להיבטים
הטיפוליים – ובכדי לאפשר פתיחת ערוץ תקשורת בין מטפלים
במקצועות טיפוליים ומטופליהם בתכנים הקשורים במיניות.





המועד:

רופאים – מומחים ומתמחים ממקצועות שונים דוגמת
שיקום ,פסיכיאטריה ,אורולוגיה ,גינקולוגיה ,משפחה ועוד.
מתמחים בטיפול מיני
פרה-רפואיים המקורבים לתחום – פסיכולוגים ,עובדים
סוציאליים ,מטפלים מיניים ,מטפלים משפחתיים וזוגיים
פרה-רפואיים אחרים (פיזיותרפיה ,ריפוי בעיסוק  ,קלינאי
תקשורת ,סיעוד וכד ') המעוניינים בהעמקת הידע בנושא
מעורבותם בטיפול יום -יומי באוכלוסיות מיוחדות (אנשים
בעלי מוגבלות פיזית ,מנטלית ,רגשית ,נפשית וכד')

סמסטר א' תשע"ב ,החל מ3.11.2011 -
יום ה'  ,חלק א' בין השעות 17:45- 16:15
חלק ב' בין השעות 19:45- 18:15
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שכר לימוד:

 ₪ 2,400לסמסטר

מספר המשתתפים מוגבל .נא הקדימו הרשמתכם להבטחת השתתפותכם בקורס.
יתכנו שינויים בתוכנית .תוכנית סופית תחולק לנרשמים בתחילת הסמסטר.

להרשמה :ביה"ס ללימודי המשך ברפואה
טלפונים  03-6409228או 6409797

,

רקע:
אבחון וטיפול של הפרעות בתפקוד מיני  ,מתבצע בדרך כלל במגוון מרפאות  ,כאשר
הגישה הינה כ וללנית  -כזו ה בוחנת את כלל הבעיות של המטופל/ת ואינה מתמקדת
בהפרעה המינית בלבד  .הגישה הטיפולית משלבת מספר חברי צוות ומקנה לטיפול מימד
הוליסטי  -המטופל/ת מקבל/ת את מגוון הטיפולים הנדרש תחת קורת גג-אחת.
הפרעה בתפקוד מיני גורמת בד רך כלל להפרעה במישור הגופני  ,הנפשי ,החברתי
מקצועית.
הרוחני .אי-לכך הגישה המקצועית לאבחון וטיפול מחייבת התערבות רב-
לדוגמא ,כשל זקפתי בחולים בהם ניתן להדגים סיבה אורגנית  ,בד"כ גורם לתגובה
נפשית ,כגון ,תגובת דחק וקשיים במערכת הזוגית – ואי לכך הטיפול יכלול  ,בנוסף
לאבחון וטיפול רפואי ,גם טיפול נפשי-פרטני וזוגי.

" ג)
חלק ראשון של הקורס (החלק השני יערך בסמסטר ראשון של תשע
תאריך

מרצה

נושא

 03.11.11א+ב .הכרות  +סדנה לשיפור מודעות
בנושאים שקשורים במיניות (חלק א')
(SAR - Sexual Awareness
)Reassesment

ד"ר רונית אלוני
ד"ר רפי חרותי
גב' רותי רעם

 10.11.11א .מערכת המין הגברית  -אנטומיה ופיזיולוגיה
ב .היסטוריה של מיניות:
מאבולוציה לרבולוציה

ד"ר רונן רוב
ד"ר עומר פורת

 17.11.11א .מערכת המין הנשית  -אנטומיה ופיזיולוגיה
ב .מעגל התגובה המיני

ד"ר עינת אלרן
ד"ר רונית אלוני

 24.11.11א+ב .סדנת  SARלשיפור מודעות בנושאים
שקשורים במיניות (חלק ב')

ד"ר רונית אלוני
ד"ר רפי חרותי
גב' רותי רעם

 01.12.11א .הפרעות בתפקוד מיני – סיווג על פי
IV-DSM
ב .מושגי יסוד ועקרונות בטיפול מיני

ד"ר צחי בן-ציון
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ד"ר רונית אלוני

 08.12.11א .מערכת הורמונלית והשפעתה על התפקוד
המיני
ב .התפתחות פסיכו-סקסואלית נורמטיבית:
מילדות לבגרות
 15.12.11א .הערכה רפואית של הפרעות בתפקוד מיני
 השאלון הרפואי ודגשים בבדיקהב .כשל זקפתי  -סיווג ,אבחון והערכה,
גישות טיפוליות

ד"ר דניה הירש
ד"ר יפעת ברונשטיין
ד"ר רפי חרותי
פרופ' יוזה חן

 22.12.11חג חנוכה – לא יתקיימו לימודים
 29.12.11א .הפרעות בתפקוד מיני של נשים
ב .היבטים פסיכו -סקסואליים בטיפול
בהפרעות מיניות בנשים

ד"ר ליאורה אברמוב
גב' רונית ארגמן

 05.01.12א .מחלות המועברות ע"י מין ()STD
ב .השאלון המיני ()INTAKE

ד"ר איציק לוי
ד"ר רונית אלוני

 12.01.12א+ב .סדנת Sensate Focus

גב' ורדה לב אש

 19.01.12א .מיניות בגיל השלישי

פרופ' אברהם
אדונסקי
ד"ר רם כמין

ב .על סטייה ,קמט ומה שביניהם
 26.01.12א .הפרעות בשפיכה – היבטים רפואיים
ב .היבטים פסיכו -סקסואליים בטיפול
בהפרעות מיניות בגברים

ד"ר רפי חרותי
מר עידן מיליצ'ר

 02.02.12א .מחלות ותרופות פסיכיאטריות והשפעתן על
התפקוד המיני
ב .מהפרעה בזקפה ועד מחלת חניכיים :היבטים
קרדיווסקולרים של הפרעות בתפקוד המיני

פרופ' צבי זמישלני
ד"ר דני ג'וסטו

 09.02.12א+ב .סדנת  SARלשיפור מודעות בנושאים
שקשורים במיניות (חלק ג')

ד"ר רונית אלוני
ד"ר רפי חרותי
גב' רותי רעם

 16.02.12א+ב .זהות מינית  /זהות מגדרית – מה הקשר?
 + Gender dysphoriaמפגש עם מטופל/ת

ד"ר אילנה ברגר

 23.02.12א .סדנת  – OSCEסימולציות

ד"ר רפי חרותי
ד"ר רונית אלוני
גב' ליאורה רכס
ד"ר רפי חרותי
ד"ר רונית אלוני

ב .סיכום חלק ראשון ,משובים ומבוא לחלק
שני

3

