
 

 

 

 תכנית לימודי תעודה במסלול תלת שנתי

  "בריאות הנפש של האישה מפריון ומעבר לו –בריאה " 

 נה א'ש

 גרות הצעירה:התפתחות נורמטיבית ופסיכופתולוגיה בגיל הנעורים והב

 היבטים ביולוגיים, נפשיים, חברתיים ומיניים

 פריון והמשפחה המודרנית

מס' 

 מפגש

 ש"ש הנושא ההרצאה

 מבוא 1
 

 1 המוח הנשי והמוח הגברי  

 1 המעגל ההורמונאלי בחיי האישה   

 1 רפואה מבוססת מין ומגדר הן לגוף והן לנפש  

 1 האם גברים ונשים חושבים, מפנטזים וחולמים אחרת  

 1 מעמדן החברתי של נשים בישראל   –מין ומגדר  

  מבוא  2

 1 טרנסמיטורים ורצפטורים במעגל חיי האישה  

 1 הבדלים בין המינים בהפרעות הנפשיות פסיכיאטריות  

 1 הבדלים בין המינים בהפרעות הנפשיות פסיכיאטריות  

 1 מיניות מנקוד מבט של הגבר ושל האישה בעולם הדיגיטלי  

 1 האישה כאובייקט וכסובייקט בתרבויות השונות  

  התפתחות פיזיולוגית  ומינית נורמטיבית –גיל הנעורים א'  3

 1 אנטומיה של מערכת המין הנקבית  

 1 אנדוקרינולוגיה ופיזיולוגיה של גיל ההתבגרות  

 1 מחלות גינקולוגיות כולל תסמונות גנטיות שכיחות בגיל ההתבגרות  



 

 

 1 התפתחות מינית נורמטיבית  

 1 אמצעי מניעה + והיריון לא רצוי בנערה המתבגרת  

  היבטים נפשיים ופסיכופתולוגיה  –גיל הנעורים  ב'  4

 1 קשיים אבחוניים בפסיכופתולוגיה בגיל הנעורים  

 1 דימו גוף, זהות מינית. מי אני ומה אני  

 1 הפרעות אכילה )אנורקסיה / בולימיה(  והשלכותיה על הציר האנדוקריני  

 1 רחם, היסטריה ותופעות קונברסיות  

 1 אימהות צעירה  

  בגיל הנעורים –תסמונות כאב  א'  5

 1 כאבי מחזור בנערה המתבגרת  

 1 פיברומיאלגיה  

 1 היבטים גינקולוגיים  -תסמונת קדם ווסתית   

 1 היבטים נפשיים  – PMDD-תסמונת קדם ווסתית ו 

 1 ניתוחים ללא התוויה רפואית         –כאב הגוף והנפש של האישה בעידן המודרני  

  בגיל הבגרות הצעירה והמאוחרת –תסמונות כאב  ב'  6

 1 אנדומטריוסיס והשלכות על פיריון האישה  

 1 גוף נפש בהתמודדות עם אנדומטריוסיס  

 1 כאבים ביחסי מין ווסטבוליטיס, וולוודיניה, וגיניסמוס  

 1 ווסטבוליטיס, וולוודיניה, וגיניסמוס -כאבים ביחסי מין  

 1  כאב אגני כרוני 

  הטרדה ותקיפה מינית, והיריון לא רצוי –טראומות בחיי האישה א'  7

 1 השלכות הטראומה המינית על דימוי הגוף, היריון ולידה  

 1 השלכות הטראומה המינית על דימוי הגוף, היריון ולידה  



 

 

 1 היבטים פורנזיים של תקיפה מינית בילדות ובתקופת גיל הפוריות  

 1 בתקיפה מינית והשלכותיה על פריון היריון ולידה  

 1 תקיפה מינית והשלכותיה על נשים במהלך תהליך הלידה  

הטרדה ותקיפה מינית והיריון לא רצוי. הצגת  –טראומות בחיי האישה ב'  8

 מקרים ודיון קליני

 

 1 סוגיות תיאורטיות וקליניות בטיפול בנפגעות ניצול מיני  

 1  הקשר בין טראומה מינית, הפרעת אישיות והפרעת אכילה 

 1 מקרההצגת  

 1 הצגת מקרה 

 1 הצגת מקרה 

 סוציאלים א' -פסיכו-פיריון  היבטים ביו 9

 פריון הגבר והאישה, סוגי בעיות והיבטים נפשיים

 

 1 אנטומיה ופיזיולוגיה של מערכת המין הזכרית   

 1 תהליך של הפריה , השרשה ואמבריוגנזה  

מתי נכון לי  –פסיכולוגי ובין גיל הפריון הפיזיולוג -פערים בין גיל הפריון החברתי 

 להרות? 

1 

 1 בירור זוג עקר והגדרה של אי פריון  

 1  היבטים זוגיים וחברתיים  –היבטים נפשיים לאי פריון הגבר והאישה  

 סוציאלים ב' -פסיכו-פיריון  היבטים ביו 10

 סוגי בעיות והיבטים נפשייםפריון הגבר והאישה, 

 

 1 הפרעות הורמונאליות אשר פוגעות בפריון  

 1 תסמונות גנטיות אצל גברים ונשים אשר פוגעות בפריון  

 1 אינדיקציות לביצוע תהליך של הפריה חוץ גופית  

 PGS,PGD  1 –אבחון גנטי טרום השרשתי  



 

 

 1 סימפטומטולוגיה פסיכיאטרית במהלך טיפולי פריון  

 סוציאלים ג' -פסיכו-פיריון  היבטים ביו 11

 פריון הגבר והאישה, סוגי בעיות והיבטים נפשיים, תרומת זרע וביצית 

 

צילום רחם, הידרוסונוגרפיה,  –בירור הגורם המכני באישה הסובלת מאי פריון  

 לפרוסקופיה והיסטרוסקופיה 

1 

 1 אבחון, בירור וטיפול  –אי פריון זכרי  

 unexplained infertility  1  -אי פריון על רקע לא ברור  

 1 אינדיקציות, שיטות, הביטים אתיים, חוקים ומדיקולגליים  –תרומת ביצית וזרע  

היבטים קליניים ומעבדתיים של שימוש בבינה מלאכותית בטיפולי הפריה חוץ  

 גופית 

1 

 סוציאלים ד' -פסיכו-פיריון  היבטים ביו 12

 תרומת זרע , תרומת ביצית 

 

 1 הביטים פסיכולוגיים בהיריון מתרומת זרע או ביצית  

 1 הביטים פסיכולוגיים בהיריון מתרומת זרע או ביצית 

 1 הפונדקאות בישראל : חזון מדיניות ומציאות  

 1 הפונדקאות בישראל : חזון מדיניות ומציאות  

 1 ההיבטים האתיים, הסוציאליים, והדתיים בטיפולי פונדקאות בעולם  

סוציאליים                                                           -פסיכו-פריון  היבטים ביו 13

 שימור פריון, אימוץ

 

 1 שימור פוריות במקרים אונקולוגיים ושימור פוריות על רקע סוציאלי  

 1 אפיגנטיות וטיפול פוריות באישה ובגבר מחלות  

  Poor Responders –  1 נשים עם רזרבה שחלתית נמוכה 

 1 היבטים פסיכולוגיים, אתיים וחוקיים בתהליך אימוץ בארץ ובעולם  

 1 היבטים פסיכולוגיים, אתיים וחוקיים בתהליך אימוץ בארץ ובעולם  

  בב"ח בלינסון  IVFיחידת  –סיור  14



 

 

 IVF   1סיור היכרות עם יחידת  

מכשור, מבנה, קרקע מזון לגידול  –הרצאה:  מעבדה להפרייה חוץ גופית  –סיור  

 עוברים ומערכות להקפאת עוברים, זרע וביציות ושיטות של מיקרו מניפולציה      

1 

מבנה, תורמים, בדיקות והתאמת זרע תורם לבני  –הרצאה:  בנק זרע  –סיור  

 ם הזוג הנתר

1 

 1 הצגות מקרה –סיור  

 1 הצגות מקרה וסיכום –סיור  

 המשפחה הלהטבי"ת    -המשפחה המודרנית   15

 מפגש עם נציגי עמותות, ארגונים המקדמים הנושא

 

הורות להט"ב, הורות  –סוגיות פסיכולוגיות מרכזיות במשפחות החדשות  

 יחידנית 

1 

הורות להט"ב, הורות  –סוגיות פסיכולוגיות מרכזיות במשפחות החדשות  

 יחידנית

1 

 1 טיפולי פוריות והפרייה חוץ גופית בקרב להטבי"ם –משפחה חדשה  

 1  מפגש עם נציגי אירגונים המקדמים את הנושא בתרבויות שונות 

 1 מפגש עם נציגי ארגונים המקדמים את הנושא בתרבויות שונות  

  טרנסג'נדר א'  16

 1 הקשת הטרנסג'נדרית  

 WPATH -עקרונות הטיפול ע"פ הארגון הבינלאומי לבריאות טרנסג'נדרים ה 

 האישי, החברתי והזכות להגדרה עצמית 

1 

 WPATH -עקרונות הטיפול ע"פ הארגון הבינלאומי לבריאות טרנסג'נדרים ה 

 האישי, החברתי והזכות להגדרה עצמית 

1 

א/נשים טרנסג'נדרים בעולם בריאות הנפש, הדגשים למתן טיפול שיוויוני,  

 מקצועי ומכבד 

1 

 1 שימור פוריות אצל גברים ונשים לאחר שינוי מין )טרנסג'נדריזם(  

  טרנסג'נדר ב' 17



 

 

המפגש עם מערכת בריאות  –מצבים נפשיים נפוצים בקרב טרנסג'נדרים  

 הנפש  

1 

 1 טרנסג'נדר במצבי סיכון  

 1 מיניות הטרנסג'נדר  

 1 פעילות הורים לילדים טרנסג'נדרס  –ברית האמהות  

 1 הצגת מקרים 

  סיור במרפאת טרנסג'נדר באיכילוב 18

 1 הרצאה:  מב"ט מערך בריאות טרנסג'נדרים בבית החולים איכילוב  –סיור  

 4 היכרות עם המרפאה  -סיור   

 5 לבחינה הכנה 19

 5 בחינה 20

 שנה ב'

 היריון, אובדן היריון 

מס' 

 מפגש

מס'  הנושא 

 שעות

  פיזיולוגיה ,בדיקות היריון כולל גנטיות ומעקב היריון  –היריון א'  1

 1 פיזיולוגיה והתפתחות ההיריון בשלביו השונים  

 1 אנדוקרינולוגיה של ההיריון  

 1 מפחית או מעצים חרדה?  –בדיקות ומעקב במהלך ההיריון  

 1 דילמות ופתרונות  –בדיקת המטען הגנטי טרום היריון בעידן המודרני  

 1 דילמות ופתרונות  –בדיקת המטען הגנטי טרום היריון בעידן המודרני  

  הבטים נפשיים ופסיכופתולוגיה  –היריון ב'  

 1 בהיריון  OCD-הפרעות חרדה ו 



 

 

ניהול מקרה ומתן טיפול תרופתי באישה ההרה עם הפרעה אפקטיבית : דיכאון  

 דפרסיה  –ומניה 

1 

ניהול מקרה מתן טיפול תרופתי באישה ההרה עם הפרעה אפקטיבית : דיכאון  

 דפרסיה  –ומניה 

1 

 1 ניהול מקרה ומתן תרופות באישה ההרה עם הפרעה פסיכוטית  

 1 היריון בסיכון גבוה , הסיבות )סכרת היריון , רעלת ועוד( והצורך בליווי רגשי       

מקום הסיעוד , מעקב היריון  והזוג בהיריון ובראשית  –ליווי היריון   –היריון  ג' 3

 ההורות

 

 1 מקום הסיעוד בליווי ההיריון  

 1 בדיקות אולטרה סאונד במהלך ההיריון כולל שקיפות וסקירות  

ניתוחים עובריים תוך רחמיים במהלך   -טכנולוגיות חדשניות ברפואת עובר  

 היריון 

1 

 1 המסע להורות : מהחשש לתקווה  

 1 מיניות ואינטימיות במהלך ההיריון  

  בחירה או מנדט חברתי? / נשים ללא ילדים  –היריון ד' 4

 1 תפיסת האישה ההרה בתרבויות שונות  

 1 נתונים סטטיסטיים , מנדט חברתי ומה שביניהם          –האישה ההרה בישראל  

 1 נתונים סטטיסטיים , מנדט חברתי ומה שביניהם            –האישה ההרה בישראל  

 1 רצו ולא קיבלו . היבטים נפשיים.  –נשים ללא ילדים  

 1 האם יש זכות בחירה ?  –נשים ללא ילדים בישראל  

  הצגת מקרים ודיון קליני -היריון ה'  5

 1 הצגת מקרים ודיון קליני 

 1 הצגת מקרים ודיון קליני 

 1 הצגת מקרים ודיון קליני 



 

 

 1 הצגת מקרים ודיון קליני 

 1 מקרים ודיון קליניהצגת  

  הוועדה להפסקת היריון-הפלות ואובדן היריון בשלבים מאוחרים  א'  6

 1 הפסקות הריון: הגישה הרב תחומית, ניהול המקרה  :                                

 1 הפסקות הריון: הגישה הרב תחומית, ניהול המקרה  :                                

 1 רחמי סיבות בשלבי ההיריון השונים ודרכים לסיום ההיריון         -מוות עוברי תוך  

 1 הפלות חוזרות  

 1 הפלות חוזרות  

  היבטים נפשיים ופסיכופתולוגיה –הפלות ואובדן היריון בשלבים מאוחרים ב'  7

 1 החלום ושברו: אבל טראומאטי בעקבות לידה שקטה  

 1 טראומאטי בעקבות לידה שקטה החלום ושברו: אבל  

טראומה בעקבות אובדן היריון מאוחר:  שכיחות, גורמי סיכון וחשיבות -פוסט 

 מערכת היחסים הזוגית 

1 

טראומה בעקבות אובדן היריון מאוחר:  שכיחות, גורמי סיכון וחשיבות -פוסט 

 מערכת היחסים הזוגית 

1 

 1 מיניות, אינטימיות וזוגיות בשעת אובדן ואבל  

  הצגת מקרים ודיון קליני –הפלות ואובדן היריון בשלבים מאוחרים ג'  8

 1 מוקדי הטיפול הרגשי בנשים ובזוגות שעברו אובדני היריון מאוחרים  

 1 מוקדי הטיפול הרגשי בנשים ובזוגות שעברו אובדני היריון מאוחרים  

 1 הצגת מקרים  

 1 הצגת מקרים  

 1 הצגת מקרים  

 מפגש עם חברי ועדה להפסקת היריון והיחידה לאשפוז יום,  –סיור  9

 היכרות עם התהליך 

 



 

 

  הכנה ללידה : לידה רגילה , פחד מלידה וטוקופוביה  10

 1 מצגים עובריים תקינים ופתולוגיים  בהיריון ולקראת הלידה  

פיזיולוגיה של לידה רגילה + ניטור עוברי במהלך לידה רגילה ובמהלך לידה  

 בסיכון גבוה 

1 

 1 מהי הכנה ללידה?  

 1 פחד מלידה וטוקופוביה: אבחון וגישה טיפולית  

 1 פחד מידה וטוקופוביה: אבחון וגישה טיפולית  

  סוגי לידה שונים  : ניתוח קיסרי על פי דרישה  11

 1 אינדיקציות לניתוחים קיסריים, דרכי ביצוע וסיבוכים  

 1 אינדיקציות ללידה מכשירנית וסיבוכים  

 1 שיטות שונות ללידה טבעית ולידה ביתית  

 1 ניתוחים קיסריים על פי דרישת האישה: מאפיינים, סיבות והיבטים אתיים              

 1 ניתוחים קיסריים על פי דרישת האישה: מאפיינים, סיבות והיבטים אתיים              

דיכאוניים ומייצבי  –תכשירים אנטי  –פסיכופרמקולוגיה במהלך ההיריון א'  12

 מצב רוח

 

 1 שינויים פיזיולוגיים בהיריון והשפעתם על מתן תרופות: פרמקוקינטיקה בהיריון     

 SSRI  1 בהיריון 

 1 דיכאוניים מקבוצות שונות אחרות בהיריון  –תכשירים אנטי  

 1 מייצבים של מצב רוח בהיריון  

 1 מייצבים של מצב רוח בהיריון  

פסיכוטיים -תכשירים אנטי –פסיכופרמקולוגיה במהלך ההיריון ב'  13

 ובנזודיאזפינים, תוספים וויטמינים

 

 1 תכשירים אנטי פסיכוטיים בהיריון  

 1 בנזודיאזפינים בהיריון: כדורי שינה וכדורי הרגעה  



 

 

 1 אז, למה ומתי חשוב לתת תרופות בהיריון?  

 1 תוספים וויטמינים בהיריון  

 1 מקום הרפואה האלטרנטיבית בטיפול האישה ההרה  

שימוש בקנביס רפואי , עישון  –במהלך ההיריון ג'  פסיכופרמקולוגיה 14

 ואלכוהול. ) טרם נקבע(

 

 1 קנביס רפואי בהיריון  

 1 קנביס רפואי בהיריון  

 1 עישון ואלכוהול בהיריון  

 1 עישון ואלכוהול בהיריון  

 1 מוצרי קוסמטיקה בהיריון  

  המרכז הטרטולוגיה בירושלים  –סיור  15

  היבטים פיזיולוגיים, ומקום הסיעוד ביעוץ )יעוץ הנקה(  -הנקה א'   16

 1 למה חשוב להניק? יתרונות ההנקה, מהמחקר לקליניקה  

 1 מקום הסיעוד ביעוץ הנקה  

 1 הורמון האוקסיטוקסין: הורמון ההנקה, הורמון האהבה    

 1 התלבטויות ההנקה באישה המודרנית : האם בכל מחיר?  

השלכות ההנקה על חיי הנפש של האם הנורמטיבית והאם עם פסיכופתולוגיה  

 נפשית 

1 

  היבטים נפשיים וקשר אם תינוק –הנקה ב'  17

 1 תינוק : חשיבות הבונדינג מנקודת מבט של התינוק  –קשר אם  

 1 תינוק : חשיבות הבונדינג מנקודת מבט של התינוק  –קשר אם  

 1 אין מקום בדיאדה אם תינוק  -מקום האב או   

 1 או אין מקום בדיאדה אם תינוק   -מקום האב  



 

 

 1 תינוק בארץ –מפגש עם נציגים ממרכזים לטיפול אם  

  חדר לידה   -סיור  18

  הכנה לבחינה 19

  בחינה 20

 שנה ג'

 פוסט פרטום, גיל המעבר ומעבר לו

מס' 

 מפגש

מס'  הנושא ההרצאה

 שעות

 היבטים פיזיולוגיים ולידה טראומטית  –פרטום א' -פוסט 1

 פוסט טראומה לאחר לידה

 

 1                                תהליך משכב הלידה  תקין, סיבוכים וטראומה בלידה ובמשכב לידה                                                                     

מחלקת יולדות רגילה , מחלקת יולדות ללא הפרדה )ביות  –אשפוז לאחר הלידה  

 מלא( ומלונית 

1 

 1 מענק לידה וזכויות סוציאליות לאם ולאב אחרי הלידה  

 1 הפרעה פוסט טראומטית אחרי הלידה: אבחון וגישה טיפולית  

 1 הפרעה פוסט טראומטית אחרי הלידה: אבחון וגישה טיפולית  

  דיכאון לאחר לידה  –פרטום ב' -פוסט 2

 1 מאטיולוגיה ועד לטיפול  –דיכאון לאחר הלידה  

 1 מאטיולוגיה ועד לטיפול  –דיכאון לאחר הלידה  

איתור מוקדם של נשים עם דיכאון לאחר הלידה ומקום הרופא הגינקולוג ורופא  

 משפחה בתהליך 

1 

 1 פסיכוזה אחרי הלידה  

גישות פסיכולוגיות בטיפול בדיכאון לאחר הלידה: מקום התרפיה הדיאדית  

 והגישה האינטרפרסונאלית ככלי טיפולי 

1 

  דיכאון לאחר הלידה והצגת מקרים ודיון קליני –פוסטפרטום ב'  3



 

 

חווית ההנקה , הקשר עם דיכאון אחרי הלידה ותופעות פיזיולוגיות בהנקה עם  

 ( D-MERמרכיב נפשי  )

1 

 1 " דמעות של חלב: הקשר בין הנקה ודכאון לאחר לידה ", מחקר אורך  

 1 קשר אם תינוק בדיכאון לאחר הלידה  

 1 קשר אם תינוק  בדיכאון לאחר הלידה  

 1 מקום האב כפרטנר : דיכאון לאחר הלידה אצל הבן זוג  

הפרעה אובססיבית קומפולסיבית והפרעות חרדה לאחר  –ג'  פרטום-פוסט 4

 לידה

 

 1 לאחר הלידה OCD -הפרעת חרדה ו 

 1 לאחר הלידה  OCD -הפרעת חרדה ו 

 1 הצגת מקרים  

 1 הצגת מקרים  

 1 הצגת מקרים  

  פסיכוזה לאחר לידה  –פרטום ד'-פוסט 5

 1 ניהול מקרה האישה המאובחנת בסכיזופרניה אחרי הלידה  

 1  המאובחנת בסכיזופרניה אחרי הלידה ניהול מקרה האישה 

 1 מקום הבעל והמשפחה כגורם תמיכה באישה הסכיזופרנית אחרי הלידה  

 1 צרכים ומענים ייחודים                   –מקום השיקום לאישה היולדת וסובלת מסכיזופרניה  

 1 הביטים משפטים מסוגלות הורית באישה הסובלת מסכיזופרניה                         

  קוטבית לאחר לידה-הפרעה דו –פרטום ה' -פוסט 6

 1 ניהול מקרה האישה המאובחנת בהפרעה דו קוטבית  אחרי הלידה  

 1 ניהול מקרה האישה המאובחנת בהפרעה דו קוטבית אחרי הלידה  

מקום הבעל והמשפחה כגורם תמיכה באישה הסובלת מהפרעה דו קוטבית  

 אחרי הלידה 

1 



 

 

 1 היענות לטיפול : דילמות והישנות המחלה  

 1 היענות לטיפול : דילמות והישנות המחלה  

  הצגת מקרים ודיון קליני  7

 1 ניהול דיון והצגת מקרים   

 1 ניהול דיון והצגת מקרים 

 1 והצגת מקריםניהול דיון  

 1 ניהול דיון והצגת מקרים 

 1 ניהול דיון והצגת מקרים 

  פרמקולוגיה  -הנקה א'  8

 SSRI 1תרופות אנטי דיכאוניות והנקה :  

 1 תרופות אנטי דיכאוניות והנקה : קבוצות אחרות 

 1 מייצבים של מצב הרוח והנקה 

 1 תכשירים אנטי פסיכוטיים והנקה 

 1 בנזודיאזפינים והנקה: כדורי הרגעה וכדורי שינה 

  טיפולים יחודיים בניהול הפסיכופתולוגיה בתקופה הסב לידתית  9

 1 תרופות חדשניות בטיפול בדיכאון לאחר הלידה: מחקרים חדשניים 

( בטיפול באישה עם פסיכופתולוגיה קשה בתקופה הסב ECTנזעי חשמל ) 

 לידתית 

1 

( בטיפול באישה עם פסיכופתולוגיה קשה TMSבגרייה מגנטית )מקום הטיפול  

 בתקופה הסב לידתית 

1 

מרכזים ויחידות לאשפוז יום בארץ המטפלים באישה עם פסיכופתולוגיה קשה  

 בתקופה הסב לידתית 

1 

מרכזים ויחידות לאשפוז יום בארץ המטפלים באישה עם פסיכופתולוגיה קשה  

 בתקופה הסב לידתית

1 



 

 

 5 סיור: ביקור בפגיה / מיון יולדות  10

  משפחתית וחברתיים-היבטים פיזיולוגיים, נפשיים, זוגיים –גיל המעבר א'  11

 1 הביטים פיזיולוגיים ואנדוקריניים של גיל המעבר 

 1 הביטים פיזיולוגיים ואנדוקריניים של גיל המעבר  

 1 הביטים נפשיים בטיפול בגיל המעבר  

 1 טיפולים הורמונליים בתסמיני גיל המעבר  

 1 ( Andropauseהביטים פיזיולוגיים ואנדוקריניים בגיל המעבר אצל גברים ) 

  משפחתית וחברתיים-היבטים פיזיולוגיים, נפשיים, זוגיים –גיל המעבר ב'   12

 1 הפרעות שינה בגיל המעבר  

 1 הקן המתרוקן מבחוץ ומבפנים  

 1 הקן המתרוקן מבחוץ ומבפנים  

מיגרנה , ארטרליה , ורטיגו  –האטיולוגיה ההורמונאלית לסימפטומים סומאטיים  

 למנופאוזה  PMSואחרים. השקה של 

1 

החשיבות של הטסטוסטרון לאורך חיי האישה , והשימוש בתכשירים אדרוגנים  

 בנשים בגיל המעבר 

1 

  משפחתית וחברתיים-פיזיולוגיים, נפשיים, זוגייםהיבטים  –גיל המעבר ג'  13

טיפול באסטרוגנים והשפעות קוגניטיביות בגיל המעבר )מח האישה  

 במנופאוזה( 

1 

טיפול באסטרוגנים והשפעות קוגניטיביות בגיל המעבר )מח האישה  

 במנופאוזה(  

1 

 1 אבחון , טיפול והשלכות  –אוסטאופורוזיס  

 1 מיניות, זוגיות ואינטימיות  האישה והגבר בגיל המעבר  

 1 מיניות , זוגיות ואינטימיות האישה והגבר בגיל המעבר  

 משפחתית וחברתיים-היבטים פיזיולוגיים, נפשיים, זוגיים –גיל המעבר ד'  14

 )טרם נקבע(

 



 

 

 1 אורוגינקולוגיה וצניחת איברי האגן  

 1 בריאות תזונתית בגיל המעבר  

 1 בריאות הלב בגיל המעבר  

 1 מקום הרפואה במשלימה לתסמיני גיל המעבר  

 1 מקום הרפואה במשלימה לתסמיני גיל המעבר  

  בדיקות סקר –בריאות האישה ומקומה בחברה באמצע החיים  15

בריאות נשים באמצע החיים : מאפיינים , שימוש בשירותי בריאות, ביצוע  

 בדיקות סיקור ונטילת תרופות . התייחסות לתרבויות שונות 

1 

בריאות נשים באמצע החיים : מאפיינים , שימוש בשירותי בריאות, ביצוע  

 בדיקות סיקור ונטילת תרופות. התייחסות לתרבויות שונות 

1 

 1 קתיים ומקום האישה בחברה באמצע החיים הביטים תעסו 

 1 הביטים תעסוקתיים ומקום האישה בחברה באמצע החיים  

מקומה ותפקידה ביעוץ וקידום בריאות  –המועצה הלאומית לבריאות האישה  

 האישה 

1 

פוסט מנופאוזה, היבטים נפשיים, איתור מוקדם של  –האישה בזיקנתה א'  16

 מחלות

 

איתור מוקדם של מחלות ממאירות תלויות ולא תלויות  –גינקואונקולוגיה  

 הורמונים 

1 

איתור מוקדם של מחלות ממאירות תלויות ולא תלויות  –גינקואונקולוגיה  

 הורמונים 

1 

בריאות הנפש של האישה בגיל הזקנה  –כשזקנתה אינה מביישת את נעוריה  

 הביטים רגשיים וקוגניטיביים  

1 

בריאות הנפש של האישה בגיל הזקנה  –כשזקנתה אינה מביישת את נעוריה  

 הביטים רגשיים וקוגניטיביים  

1 

 1 להט"בים בזיקנה : אתגרים וחסמים בקבלת שירותים  

  מיניות , זוגיות, מעמד חברתי  –האישה בזיקנתה ב'  17



 

 

 1 אהבה , אינטימיות ומיניות בגיל הזקנה  –התחלות חדשות  

 1 אהבה , אינטימיות ומיניות בגיל הזקנה  –התחלות חדשות  

 1 בדידות ודיכאון בגיל השלישי  

 1 בדידות ודיכאון בגיל השלישי  

 1 מעמד האישה בעת זקנה בתרבויות שונות  –להזדקן בכבוד  

 5 הצגת מקרים כהכנה להגשת מקרה לבחינה 18

 5 הכנה לבחינה 19

 5 בחינה 20

 
 


