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 :מטרות הקורס

 הקורס ירחיב את  הידע בהיבטים השונים שקשורים לבריאות האשה.

תקופת נתייחס לתהליכים  פיזיולוגים ותחלואה במחזור חיי האשה, החל  בתקופת הבגרות על היבטיה השונים, 

הפריון, הילודה וגיל המעבר. יושם דגש  על ההשלכות כל אחד מנושאים אלה על  מערכת הרפואה הציבורית, תוך 

הצפת דילמות שמלוות אותנו במתן  שירותי הבריאות ובתכנון שירותי הבריאות. התייחסות לנושאים אלו משפיעה 

 על בריאות הציבור כולו.

בה ומעמיקה עם נושאים בבריאות הציבור שיש להם חשיבות מיוחדת מטרת הקורס היא להגיע להיכרות רח

 באוכלוסיית הנשים.

מרצים אורחים שיוזמנו לתרום מתחום התמחותם, וכן    שלהקורס מבוסס, על הרצאות של המרצה,  הרצאות 

ות מצגות שיעסקו בדילמות שונות, שתוגדרנה ותוצגנה על ידי הסטודנטים שמשתתפים בקורס, כחלק מדריש

 הקורס.

 במקביל לסילבוס, נקיים גם דיונים בנושאים אקטואליים בבריאות הציבור.

 מטלות:

 30% –נוכחות בהרצאות והשתתפות בכיתה  .1
יינתנו מספר  -זוג סטודנטים יציג את הנושא -בעד ונגד -הצגת דילמה מתחום בריאות האשה .2

  70% -נושאים אפשריים בתחילת הקורס וניתן יהיה להוסיף כיד הדמיון
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 :תוכנית הקורס

 נושאים שיילמדו בקורס

דרישות הקורס + הקדמה והצגת נושא 
 בריאות נשים בישראל

 אמצעי מניעה והפסקות הריון בישראל

 פוריות וטיפולי פוריות

 טפול הורמונלי תחליפי

 מניעה -STDמחלות מין 

 פונדקאות

 גנטיקה ואונקולוגיה גינקולוגית

 אלימות כנגד נשים

 אלימות כנגד צוותים רפואיים

 ועוד PAPממוגרפיה,  -בדיקות סקר  

 הגדרות מיגדר, טרנסג'נדריות ועוד

 ארבעה מפגשים –מצגות סטודנטים 

  

"דר' גוגל" ורפואה מבוססת  -מפגש מסכם
 חכמת ההמונים
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 הודעה באשר לנגישות

 ,ה/יקר ית/סטודנט

  אם יש לך לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיך, ושבגינה את/ה
 דואל :זקוק/ה להתאמות אנא פנה/י לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה

LDA@univ.haifa.ac.il  :8249265-04טל 

 דואל :לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל 

mhait@univ.haifa.ac.il  :8249022-04טל 

  אם יש ברשותך מכתב התאמות מהאוניברסיטה ואת/ה זקוק/ה להנגשה בקורס אנא פנה/י אליי
 .בשעות הקבלה או במייל בסמוך לתחילת הקורס

 


