המרכז האקדמי ללימודי המשך ברפואה ,סמסטר א'
שנת הלימודים תש"פ

טראומה מינית :תשאול,
אבחון ,סוגיות טיפוליות
Sexual Trauma
ראש החוג:
מרכזי הקורס:

פרופ' יחיאל לבקוביץ
ד"ר שמואל הירשמן | ד"ר ענבל ברנר| גב' עמליה בן משה

מטרת הלימודים :פגיעה מינית היא תופעה נפוצה .כאשר מחקרים מצביעים על כך שבין  20-40%מהנשים היו קרבן לתקיפה מינית לפחות
פעם אחת בחייהן .שיעורי הפגיעה המינית בילדות גבוהים אף הם 1 ,מתוך  7נשיםו 1-מתוך  10גברים היו קורבן לגילוי עריות .ההשלכות קצרות
וארוכות הטווח של פגיעה מינית הן ר בות ,וכוללות סיכון מוגבר להפרעות נפשיות שונות ותחלואה גופנית אופיינית .רופאים מדיסציפלינות
שונות וכן מטפלים בתחום בריאות הנפש נפגשים במסגרת עבודתם היום-יומית עם נפגעי ונפגעות טראומה מינית ,מפגש שפעמים רבות
מעורר דילמות מקצועיות וטיפוליות שונות.
אנו רואים חשיבות בהעמקת הידע התיאורטי והקליני של רופאים ומטפלים בנושא טראומה מינית ,כמו גם הקניית כלים אבחוניים וטיפולים
שונים בתחומים רבים  :למידת תשאול ולקיחת אנמנזה לגבי טראומה מינית אקוטית ומתמשכת| זיהוי אבחון מקרים שונים של פגיעה מינית על
מופעיה הקליניים השונים| העמקת הידע בתחום הדיסוציאציה ,טיפול וניהול מקרי דיסוציאציה אקוטית| הכרת עקרונות הטיפול הנפשי
והגופני בטראומה מינית הקיימים בישראל| העמקת הידע הפורנזי הרלוונטי ודגשים בכתיבת חוות דעת במצבים דיסוציאטיביים ובנושאי זיכרון
מודחק.
מתכונת הקורס 15 :מפגשים  4 ,שעות אקדמיות במפגש .הכוללים הרצאות פרונטליות על ידי מיטב המומחים בארץ בתחום .כמו כן יתקיימו
מספר מפגשי עיבוד וסדנא מעשית בתשאול טראומה מינית .בנוסף יתקיים סיור ב"בית אמיתי"-מרחק לצעירות נפגעות טראומה מינית בילדות ומפגש
עם שורדות טראומה מינית .לקראת חלק מההרצאות ישלח חומר קריאה.

דרישות הקורס :נוכחות לפחות  75%מהמפגשים ,הצגת מקרה בהדרכה קבוצתית פעם אחת במהלך הקורס ,קריאת החומר התיאורטי
הנדרש להרצאות.
קהל יעד :מתמחים ומומחים בפסיכיאטריה ,בפסיכיאטריה של הילד ,ברפואת משפחה ,ברפואת ילדים ,בגינקולוגיה ומיילדות ,בפסיכולוגיה
קלינית וכן עו"ס קליניים ,מטפלים בהבעה ואחים/יות מוסמכות/ים
מועד ומיקום :יום שלישי ,סמסטר א' ,בין השעות  ,19:30 – 16:00בנין הפקולטה לרפואה.
שכר לימוד₪ 2,750 :
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