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TEL AVIV UNIVERSITY   אביב -אוניברסיטת תל 
Sackler Faculty of  Medicine  
School of Continuing Medical Education 
Ramat Aviv, Tel-Aviv 69978
Tel.:03-6409795/7, 03-6409228/9, Fax:03-6409043 

  ש סאקלר”הפקולטה לרפואה ע
  הספר ללימודי המשך ברפואהבית 

  69978אביב - תל, רמת אביב
 03-6406784:פקס 03-6409228/9, 03-6409795/7":טל

  
  "רפואה מגדרית"

 SPECIFIC MEDICINE-ENDER AND SEXG 
  

ס ללימודי המשך ברפואה יפתח בשנת הלימודים הקרובה "ביה
נא להתקשר בהקדם אל מזכירות , להרשמה. ל"קורס בנושא הנ

  :ס בטלפונים"ביה
  6409797או  6409228-03

 ֹ   מןרמרק גלז' פרופ :מרכז אקדמי
קנות מידה אודות השוני בפיזיולוגיה ובפתופיזיולוגיה במערכות הגוף של הל  :מטרות הלימודים

להצביע על השלכות תובנה זו על הליכי אבחון וטיפול  ,הגבר ושל האשה
  .שונים בשני המינים

  
 עם רקע אקדמי העוסק באבחון ומתן טיפול בבני אדםכל איש מקצוע    :קהל היעד

  קצועות כל הממומחים ממתמחים ו–רופאים 
 אחיות 
 רוקחים 
 סטיםפיזיותרפי, עובדים סוציאליים, סיכולוגיםפ, רפואיים-פרה ,

 עוד ו םדיאטטיקני
  

  אחת לשבועיים על פי התאריכים המצוינים בתכנית המפורטת להלן', אימי  :המועד
  19:30 – 16:00בין השעות 

   
   בניין הפקולטה לרפואה :המקום

 
 נקודות לסמסטר 25  :לרופאים נקודות זכות
  לסמסטר₪  1,200  :שכר לימוד

 
  :רקע

ומבוסס על  ,הרפואה המגדרית הינו מדע חדש המיועד לפתח כלים שונים לאבחנה וטיפול בגברים ונשים
העובדה שעדיין רוב המחקר על  .ל האדםשתפקוד כל מערכות הגוף מושפע מהמין והמגדר שההבנה 

העמקה , פיזיולוגיה ופתופיזיולוגיה וכן מחקר פרמקולוגי מתבצע  על גברים בלבד דורש שינוי פרדיגמות
במוסדות אקדמיים מובילים בעולם נוסדו מרכזים לחקר הרפואה . מחקרית ובניית מסגרות ארגוניות

התובנה על חשיבות . בעולם וגם באוניברסיטת תל אביבהמגדרית והנושא נלמד בבתי ספר לרפואה שונים 
האחרונות בחמש שנים . ובעולם בארץשל הנושא  מואצתהמגדר בהליכי אבחון וטיפול תרמה להתפתחות 

 11-דיסציפלינות ו 16-חברים מ 200-שמונה כיום כ ,נוסדה בישראל החברה הישראלית לרפואה מגדרית
רפואה השהוקדשו להיבטים שונים של  כנסים ארציים 4אורגנו , )www.isragem.org.il( מוסדות שונים

התקיים הכנס הבינלאומי לרפואה המגדרית , )פרמקולוגיה ובריאות הנפש, תזונה, קרדיולוגיה(מגדרית ה
נוסד במרכז רפואי רבין . הכנס השביעי של הארגון הבינלאומי לרפואה מגדרית 2014ומתוכנן ל  בתל אביב

ספוננציאלית של קאנו עדים לגדילה א, אלהלצד כל . בישראל לחקר הרפואה המגדרית המרכז הראשון
 . היבטים מגדרייםעל במדעי יסוד מחקר מחקר  קליני ו

  .מהמפגשים 75%-השתתפות חובה ב. אישור השתתפות יוענק לעומדים בתנאי המעבר של הקורס
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    www.isragem.org.il  החברה הישראלית לרפואה מגדריתשל כה בתמיהקורס ניתן 
  והמרכז לחקר הרפואה המגדרית במרכז רפואי רבין 

  
 תכנית הסמסטר הראשון

 
  מרצה  נושא ההרצאה  שעה  תאריך

  הקדמה 16:15‐16:00  13.10.13
  :מרכז הפגישה

  גלזרמן רקמ' פרופ
 זלצמןיל ג' פרופ מוח גברי –מוח נשי  16:15-17:00  
 גלזרמן רקמ' פרופ מבוא לרפואה מגדרית 17:45‐17:00  
    הפסקה  17:45-18:00  
 גלזרמן רקמ' פרופ רפואה מגדרית בישראל ובעולם 18:00-18:45  
       

  הקדמה 16:15‐16:00  27.10.13
  :מרכז הפגישה

  גלזרמן רקמ' פרופ
 אידלמן יאונידר ל"ד מגדריים של טיפול בכאב םהיבטי 16:15-17:00  

היבטים מגדריים  של מחלות אוטו  17:45‐17:00 
 אימוניות

 קראוזהילן א' פרופ

   הפסקה  17:45-18:00  
 טבנקין והח' פרופ מגדר ברפואה 18:00-18:45 

        
10.11.13 

  
  הקדמה  

  :הפגישה תמרכז

  פורטר אביטלר "ד

ומניעה ראשונית להתקפי פרמקולוגיה  16:15-17:00 
 לב בראיה מגדרית

 פורטר אביטלר "ד

-דמוגרפיה וגורמי סיכון קרדיו 17:45‐17:00 
 הבדלים מגדריים, ווסקולרית

 ןטשואברהם ' פרופ

 הפסקה  17:45-18:00 

הגישה לאבחון וטיפול בכאבי חזה  18:00-18:45 
 בקהילה ובחדר המיון –י מגדר "עפ

  פורטר אביטלר "ד

        

  הקדמה  16:15‐16:00  24.11.13
  :הפגישה תמרכז

  ר ציפי דולב"ד
 דולב יפיר צ"ד ות בשינהעהיבטים מגדריים של הפר 16:15-17:00  

היבטים מגדריים  של פרמקולוגיה  17:45‐17:00  
 בפסיכיאטריה

 מוניץחנן ' פרופ

  הפסקה  17:45-18:00  
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באבחון וטיפול היבטים מגדריים   18:00-18:45  
 נוערבני ים וילדב

 תורן זפ' פרופ

הבדלים מגדריים בשימוש בתרופות   18:45-19:30  
 נוגדות דיכאון

 גבע-לרנריאת ל'  פרופ

  הקדמה  16:15‐16:00  8.12.13
  :הפגישה תמרכז

  ר מירי ברונשטיין"ד

 ר דרור דיקר"ד היבטים מגדריים בהשמנת יתר 16:15-17:00  

הבדלים מגדריים במטבוליזם של  17:45‐17:00  
 בראייה מגדרית, חלבונים

 ר שאול לב"ד

  הפסקה  17:45-18:00  

 ר  רם דיקמן"ד תנועתיות המעיים 18:00-18:45  
       

  הקדמה  16:15‐16:00  22.12.13
  :מרכזות הפגישה

  וייסורית ר ד"ד
  רוזנברג תיא  

 רוריירדנה ד סיעוד בקרדיולוגיה בהיבט מגדרי 16:15-17:00  

 אנט ליבן סיעוד וההיבט המגדר, בריאות הנפש 17:45‐17:00 

    הפסקה  17:45-18:00 
 מיכל גרנות' פרופ כאב ומגדר בהיבט הסיעודי 18:00-18:45 

 סיכום ודיון משותף  18:45-19:00 
  ר דורית וייס "ד

 אתי רוזנברג

       

  הקדמה  16:15‐16:00  5.1.14
  :מרכז הפגישה

  שמעוןילן א' פרופ

מחלה שונה בנשים  –ה יפרולקטינמ 16:15-17:00  
 ובגברים

 אילן שמעון' פרופ

 ר גלוריה צבטוב"ד לא לנשים בלבד –אוסטאופורוזיס  17:45‐17:00  

  הפסקה  17:45-18:00  

: מחלות בלוטת המגן בחיי האשה 18:00-18:45  
 מינקות ועד שיבה

 ר דניה הירש"ד

       

  הקדמה  16:15‐16:00  19.1.14
  :מרכז הפגישה

  גלזרמן רקמ' פרופ
 איתן מור' פרופ הבדלים מגדריים בהשתלות 16:15-17:00  

הבדלים מגדריים : נשים רגישות יותר 17:45‐17:00  
 בכאב

 בוסקילהדן ' פרופ

  הפסקה  17:45-18:00  

היבטים מגדריים בטיפולים תרופתיים  18:00-18:45  
 באונקולוגיה

 ר שולמית ריזל"ד
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  :המרצים

  

 י"ר הר"יו. ח הרדמה"מנהל מ א"ח בילינסון ואוניברסיטה ת"ב –מרכז רפואי רבין  ר לאוניד אידלמן"ד

 מנהל מחלקה פנימית מרכז רפואי סורוקה ואוניברסיטת בן גוריון דן בוסקילה' פרופ

 א"ואוניברסיטה ת מרכז רפואי  מאיר ר מירי ברונשטיין"ד
, כון למחלות דרכי עיכול וכבדהמ
ר החברה הישראלית לתזונה "יו

 קלינית

 א"בילינסון ואוניברסיטה ת –מרכז רפואי רבין  מרק גלזרמן' פרופ

מנהל המרכז לחקר הרפואה 
ר החברה הישראלית "יו, המגדרית

. והבינלאומית לרפואה המגדרית
 ח לנשים לשעבר"מנהל ב

 מיכל גרנות' פרופ
הפקולטה למדעי הרווחה , סיטת חיפהאוניבר

 והבריאות
 ש שריל ספנסר"החוג לסיעוד ע

 א"ואוניברסיטה ת השרון–מרכז רפואי רבין  ר  רם דיקמן"ד
רופא בכיר במערך 

לגסטרואנטרולוגיה ומנהל השירות 
 לתנועתיות מערכת העיכול

 א"ואוניברסיטה ת השרון–מרכז רפואי רבין  ר דרור דיקר"ד
מנהל המרכז , ל מחלקה פנימיתמנה

 הרב תחומי לטיפול בעודף משקל

 קליניקה פסיכיאטרית לבריאות האישה ר ציפי דולב"ד

 מרכז הרפואי העמק ירדנה דרורי
אחות אחראית ביחידה לטיפול 

 נמרץ לב

 מכון אנדוקריני, רופאה בכירה בילינסון –מרכז רפואי רבין  ר דניה הירש"ד
 א"יברסיטה תואונ

 אחות ראשית  ח כללית"הנהלת ק ר דורית וייס"ד

 מנהל חטיבת ילדים ונוער א"ואוניברסיטה ת מרכז לבריאות הנפש  גהה גיל זלצמן'  פרופ

 מנהלת המחלקה לרפואת משפחה  מרכז רפואי העמק ואוניברסיטת בן גוריון חוה טבנקין' פרופ

 א"ואוניברסיטה ת בילינסון –ואי רבין מרכז רפ ר שאול לב"ד
 -מנהל היחידה לטיפול נמרץ כללי 

רופא בכיר , בית חולים השרון
 במכון לחקר התזונה

 לשעבר מנהלת סיעוד   א"ח שלוותה ואוניברסיטה ת"בה  אנט ליבן
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 גבע-ליאת לרנר'  פרופ
מכון גרטנר לאפידמיולוגיה וחקר מדיניות פוריות  
 א"לבריאות ציבור ואוניברסיטה תס "וב

מנהלת היחידה לחקר בריאות 
 האישה והילד

 ח גהה לשעבר"מנהל ב א"ואוניברסיטה ת שירותי בריאות כללית חנן מוניץ' פרופ
 יועץ לבריאת הנפש

 ח ההשתלות"מנהל מ א"ואוניברסיטה ת בילינסון -מרכז רפואי רבין  איתן מור' פרופ

 מנהלת יטיפול נמרץ ביניים לב בילינסון –מרכז רפואי רבין  פורטר לטאביר "ד
 א"ואוניברסיטה ת

 רופאה בכירה במכון אנדוקריני בילינסון –מרכז רפואי רבין  ר גלוריה צבטוב"ד
 א"ואוניברסיטה ת

 מית ח פני"מנהל מ א"ואוניברסיטה ת בילינסון -מרכז רפואי רבין  אילן קראוזה' פרופ

 מחוז תל אביב, מנהלת  סיעוד ח כללית"הנהלת ק אתי רוזנברג

 א"ואוניברסיטה ת מרכז דוידוף, ח בילינסון"בי ר שולמית ריזל "ד
מנהלת היחידה לאונקולוגיה של 

 השד
  

 אברהם שוטן '  פרופ
 קרדיולוגיהמכון המנהל  ח הילל יפה" ב

 א"ואוניברסיטה ת בילינסון –ן מרכז רפואי רבי אילן שמעון ' פרופ
מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה 

 ומטבוליזם

 מנהלת חטיבת ילדים ונוער  א"ת, מרכז בריאת הנפש פז תורן' פרופ
 א"ואוניברסיטה ת

 


