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  רפואת התמכרויות
   'שנה א, ימודי תעודהל - בדגש על חומרים פסיכואקטיביים 

ADDICTION MEDICINE WITH EMPHASIS ON PSYCHOACTIVE 
SUBSTANCES  

,                                          בשנת הלימודים הקרובה ס ללימודי המשך ברפואה יפתח"ביה
  ,2013באוקטובר  15-החל מה

נא להתקשר , להרשמה בהקדם. ל"מחזור חדש של תכנית לימודים לתעודה בנושא הנ
  6409797או  6409228-03טלפונים , ס ללימודי המשך ברפואה"אל מזכירות ביה

  )הרשות למלחמה בסמים של משרד הבריאות ושל  םהתכנית מועברת בתמיכת(
  

 ראש החוג
  :לפסיכיאטריה

  מרק ויזר 'פרופ

  ר אביבה וולף"ד, ר זיו כרמל"ד ,ר שאולי לב רן"ד, ר אנטולי מרגוליס"ד, ר פאולה רושקה"ד :מרכזי הקורס
  ר חיים מהל"ד: רכז התנסויות קליניות
  , מהלחיים  ר"ד, מרגוליסאנטולי  ר"ד, רושקהה פאול ר"ד,מרק ויזר  'פרופ: הרכב ועדת ההוראה
  אביבה וולף ר"ד, כרמל ר זיו"ד, לבקוביץ יחיאל' פרופ, זלצמן גיל' פרופ                            

בעיה מהווים שימוש לרעה וההתמכרות לחומרים פסיכו אקטיביים וההתמכרויות ההתנהגותיות   :רציונל
מספר המכורים לחמרים פסיכו . בישראל ובעולם הוגדלכת הולבריאותית וחברתית ה

בעשור האחרון חל שינוי בסוגי  לפחות, איש 40,000-50,000אקטיביים בישראל נאמד ב
השינוי הוא מהיר ודורש הקניית יידע רחב בתחומים השונים . החומרים ובדפוסי השימוש בהם

רפואת . מעבדה ועוד ,חוק ומשפט, נרקולוגיה, בריאות הנפש, פסיכופרמקולוגיה: כגון
, בישראל, תחום רפואת ההתמכרויות. תהתמכרויות חוצה תחומים והפכה לדיסציפלינה ייחודי

  . מאויש על ידי רופאים המגיעים מענפי רפואה שונים ומרקע מקצועי מגוון
 הסתיים בהצלחה מחזור ראשון של קורס לימודי התעודה ברפואת התמכרויות 2012בשנת 

לאחר שנים שבהם לא התקיימו  .אביב-באוניברסיטת תל, די המשך ברפואהבבית הספר ללימו
את הקורס . זהתחום בבארץ ביותר תכנית ההכשרה המקיפה זוהי , הכשרות אקדמיות בתחום

  .סיימו כשלושים רופאים ורוב הבוגרים כבר משולבים במסגרות הטיפול השונות
מדעיות ומחקריות בתחום הטיפול , )בחונית וטיפוליתא(, הקניית ידע ומיומנויות קליניות  :קורסמטרות ה

בקורס יינתן דגש לעל הקשר בין שימוש . אלכוהול והתמכרויות התנהגותיות, בנפגעי סמים
תהיה התייחסות מעמיקה , כמו כן. מחלות גופניות, פסיכופתולוגיההתמכרות ו, בחומרים

  .המודלים הטיפוליים השוניםהטיפול הפסיכופרמקולוגי ו, שוניםפסיכואקטיביים  מריםלחו
עם רישיון בר תוקף , רופאים העובדים או מעוניינים לעבוד במסגרות טיפול בהתמכרויות  :דרישות קבלה

  . לעסוק ברפואה של משרד הבריאות הישראלי
העוסק בתחום ' שיהיו פטורים מסמסטר א(של ההתמחות ' רופאים פסיכיאטרים לאחר שלב א

, רפואת כאב: בהתמחויות שונות כגון', ומתמחים לאחר שלב א )הפסיכיאטריה ומדע בסיסי
  .נוירולוגיה, פנימית, משפחה, הרדמה

 .תתקיים ועדת קבלה שתורכב מחברי ועדת הוראה ומרכזי הקורס
  .במשך שנתיים, סמסטרים 4  :משך הקורס

יונות שיכללו רא, םרלוונטייבמוסדות , ייערכו ימי התנסות קלינית, בנוסף לחלק התיאורטי
  תעיונית וחווייתי –סדנה/ מודרכים וילוו ברב שיח 

לימוד  יספר
  :הקורס

Substance Abuse (A Comprehensive Textbook) 
J.H. Lowinson , 



P.Ruiz,  
R.B. Millman,  

J G.Langrod 
Williams & Wilkins  

 בנוסף יחולקו מאמרים וחומרים רלוונטיים
  ).מספר החדר יעודכן בלוח האלקטרוני בכניסה לבניין(, בניין הפקולטה לרפואה :המקום

  יימסרו ללומדים בתחילת כל סמסטר -התנסויות קליניות במוסדות הטיפול השונים
  .ימי פרקטיקום מלאים במסגרות הטיפול השונות 8- כל משתתף יחויב לפחות ב :פרקטיקום

או , שימה שתיקבע מתוך ר, עבודת גמר באחד הנושאים הנלמדיםכתוב כל משתתף יחויב ל
בסיום כל סמסטר יערך בוחן בכתב על  .כולל היבטים תיאורטיים, תיאור וניתוח מקרה טיפולי

  .החומר הנלמד
  בסיום הקורס ייערך מבחן בעל פה על נושא עבודת הגמר ועל החומר הנלמד בקורס

 נקודות לקורס 25  :נקודות זכות
  לסמסטר₪  1,500  :שכר לימוד

  .נרשמים לפחות 20: תנאי לפתיחה
  סמסטר ראשון
  מרצה  נושא ההרצאה  תאריך
      

  אירוע פתיחה .א 15.10.13
  מחלת, דפוסי שימוש, הגדרות, מושגי יסוד .ב

  סיווג אבחנתי+ ההתמכרות    
  אבחון בהתמכרויות. ג

  
  הרמן ששכרר י"ד
  
  זיו כרמל ר"ד

      
  נוירו ביולוגיה של ההתמכרות .א 22.10.13

  בהתמכרויותהדמיה  .ב
  גל ידיד 'פרופ

  ר אביב וינשטין"ד
      

  האנדוקנבינואידית המערכת .א 29.10.13
  פרמקולוגיה וקליניקה -קנביס .ב
  בעד ונגד- שימושים רפואיים בקנבינואידים . ג

  משולםרפאל ' פרופ
  אביב וינשטיין ר"ד
  יהודה ברוך ר"ד

      
  קליניקה  -אופיאטים. א 05.11.13

  מקולוגיהפר - אופיאטים. ב
  היבטים פסיכו סוציאליים של התמכרות .ג
  לאופיאטים   

  ענת פליישמן ר"ד
  ייקבע בהמשך
  מר עבד עדוי

      
  סמים ממריצים והשפעותיהם .א 12.11.13

  פרמקולוגיה של סמים ממריצים. ב
  פסיכוסוציאלים של סצנת הממריצים םהיבטי. ג

 בישראל    

  ארתורו לרנר ר"ד
  גל ידיד 'פרופ
  ע בהמשךייקב

      
  חומרים נדיפים והשפעותיהם .א 19.11.13

  קליניקה ופרמקולוגיה -טבקהתמכרות ל .ג+ב
  חיים מהל ר"ד
  ארתורו לרנר ר"ד

      
  , קליניקה – לוצינטורייםחומרים ה. ב+א 26.11.13

  פרמקולוגיה וביולוגיה    
  סצנת הנרגילות בקרב בני נוער בישראל. ג

  ארתורו לרנר ר"ד
  
  המשךקבע ביי

      
    לא יתקיימו לימודים –חנוכה  03.12.13

      
  אברבוךלב  ר"ד  היבטים קליניים ודפוסי שימוש -אלכוהול .א 10.12.13



  נוירו ביולוגיה וגנטיקה -אלכוהול .ב
  היבטים פסיכוסוציאלים -אלכוהול. ג

  יוסי ינאי' פרופ
  נחום מיכאלימר 

      
  התמכרות למשככי כאבים.א 17.12.13

  כרות לבנזודיאזפיניםהתמ.ב
  התמכרות לריטלין. ג

  ענת פליישמן ר"ד
  יששכר הרמן ר"ד
  פאולה רושקה ר"ד

      
  קנבינואידים סינטטיים -סמי פיצוציות .א 24.12.13

   סמי מעצב אחרים -סמי פיצוציות .ב
  )כולל מתאמפטמינים(    
  היחידה לפשע פרמצבטי. ג

  זיו כרמל ר"ד
  ארתורו לרנר ר"ד
  
  /אריאלימיקי  ר"ד
  רוני ברקוביץ ר"ד

      
  סטרואידים אנבוליים והתמכרויות  .ב+א 31.12.13

  בספורט    
  רגולציה וחקיקה -סמים וספורט .ג

  מולי אפשטייןמר 
  
  פאולה רושקה ר"ד

      
  שאלוני אבחון ואיתור .א 07.01.14

  אבחון מעבדתי ומרקרים ביולוגיים .ב
  בדיקות מעבדה. ג

  פאולה רושקה ר"ד
  שלמה אלמוג ר"ד

      
  אפידמיולוגיה של שימוש בסמים .א 14.01.14

  אפידמיולוגיה של שימוש באלכוהול .ב
  והקשר   PTSDהנוירוביולוגי של  הבסיס. ג

  להתמכרות   

  יהודה נוימרק' פרופ
  יהודה נוימרק' פרופ

  ייקבע בהמשך

      
  התמכרויות התנהגותיות .א 21.01.14

  ותארגו ותתי תרבוי, סלנג .ג+ב
  דנון פנחס 'פרופ

  חגית בוני נח ר"ד
  

  סמסטר שני
  

  מרצה  נושא ההרצאה  תאריך
  מבוא -תחלואה כפולה נפשית. א 28.01.14

  ושימוש בחמרים ADHD-תחלואה כפולה. ב
  ופגיעות מיניות PTSD. ג

  יעל דליהו ר"ד
  פאולה רושקה ר"ד
  סילביה זליקוביץ ר"ד

      
  מחלות זיהומיות - תחלואה כפולה גופנית .א 04.02.14

  הפטיטיס - תחלואה כפולה גופנית .ב
  אחרות - תחלואה כפולה גופנית. ג

  מיכל קציר ר"ד
  יואב לוריה ר"ד
  דפנה שפט ר"ד

      
  הטיפול הסב ניתוחי במכורים. א 11.02.14

  הפרעות כאב והתמכרות. ב
  גישות טיפול בהתמכרות: מבוא. ג

  ה'איזבלה פילצ ר"ד
  איתי גור אריה ר"ד

  בהמשך ייקבע
  התמכרות ומגדר. א 18.02.14

  .מודל פסיכולוגי -התמכרויות בקרב נשים .ב
  התמכרויות בקרב עובדי רפואה. ג

  ייקבע בהמשך
  נעמה ריבלין' גב
  פאולה רושקה ר"ד

     
  טרטולוגיה של סמים, ילודים והתמכרויות .א 25.02.14

  טרטולוגיה של , ילודים והתמכרויות .ב
  אלכוהול     

  אשר אור נוי' פרופ
  אשר אור נוי 'פרופ

  



  קוברדינסקי סלבהמר   )כולל עבודת על״מ( ני נוער נפלטים ב.  ג
      

  התמכרויות בקרב קשישים .א 04.03.14
  התמכרויות בקרב דרי רחוב  .ב
  ב"התמכרויות בקרב הקהילה הלהט. ג

  ארתורו לרנר ר"ד
  מר יואב בן ארצי
  מר יואב בן ארצי

      
  פליטים , מכרויות בקרב מיעוטים אתנייםהת. א 11.03.14

  ומבקשי מקלט    
  מבוא לטיפול הנרטיבי. ב
  'הראיון המוטיב ציוני א. ג

  עידו לוריא ר"ד
  

  משעלי מר משה
  מר משה קרון

      
  טיפולי גמילה מאופיאטים. א 18.03.14

  התמכרות למין. ב
  'הראיון המוטיב ציוני ב. ג

  רן-שאולי לב ר"ד
  ציון- צחי בן ר"ד

  מר משה קרון
      

  מתדון+עקרונות טיפול תרופתי ממושך .ב+א 25.03.14
  מדיניות המחלקה לטיפול בהתמכרויות. ג
 במשרד הבריאות לגבי טיפול תרופתי ממושך   

  ארתורו לרנר ר"ד
  פאולה רושקה ר"ד

      
    התנסות קלינית  01.04.14

      
  בשימוש מזיק טיפול תרופתי  -אלכוהול .א 08.04.14

  לאלכוהולבהתמכרות ו    
  נוער ואלכוהול .ב
  טיפול והשגחה -נוערחוק ה. ג

  רן-שאולי לב ר"ד
  
  חיים מהל ר"ד

- השופטת גלית מור
  ויגוצקי

      
    לא יתקיימו לימודים -חג פסח  15.04.14

      
  טיפול פרמקולוגי כנגד התמכרות לחומרים .א 22.04.14

  שונים    
  ת לטבקהטיפול הפרמקולוגי בהתמכרו .ב
  פקודת הסמים המסוכנים. ג

  ארתורו לרנר ר"ד
  
  ר ארתורו לרנר"ד

  יקבע בהמשך
      

    התנסות קלינית 29.04.14
      

   לא יתקיימו לימודים -יום העצמאות  06.05.14
      

  סוף סמסטר מבחן .א 13.05.14
  משוב וסיכום .ב

  

  


