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 להרשמה מקוונת

 פ"אשנת הלימודים תש ,המרכז האקדמי ללימודי המשך ברפואה

 מתכונת למידה במסלול פרונטלי/משולב – קורס חדש

 רפואת מתבגרים
Adolescent Medicine 

 

 
 פרופ' אפי בילבסקי  ראש החוג:

 נגארי| -ד"ר גד רייזלר | ד"ר נגה כרם | ד"ר שלי בן הרוש  :קורסמרכזי ה
 ד"ר טל שניר   

 

 
 

 

 

 

 

 
 

מאוכלוסיית מדינת ישראל ולהם מאפיינים גופניים, רגשיים וחברתיים ייחודיים. רפואת  20%מתבגרים מהווים    מטרות הקורסרקע ו

מתבגרים כתחום התמקצעות התפתחה בעשורים האחרונים בעולם המערבי, וכלל הרופאים המטפלים בבני נוער, בעיקר רופאי ילדים ורופאי 
 הייחודיים של מטופליהם הנמצאים בתקופת ההתבגרות. משפחה, נדרשים להכיר את המאפיינים והצרכים

מטרת הקורס להקנות ידע רחב במכלול תחומי הבריאות בתקופת גיל ההתבגרות: תהליכי התבגרות גופנית תקינים ופתולוגיים| התפתחות 
ה, בית ספר, מקום עבודה | משפחה, חבר –סוציאלית של המתבגר במסגרות השונות -פסיכו-פסיכוסוציאלית בגיל ההתבגרות| הערכה ביו

היבטים משפטיים ואתיים בעבודה עם מתבגרים ומשפחותיהם | מיניות בגיל ההתבגרות | התנהגויות נוטלות סיכון | מצבים גניקולוגיים 
בתחומים שכיחים במתבגרות, אמצעי מניעה חדשים וישנים | התמודדות עם מחלות כרוניות בגיל ההתבגרות | אפיונים ייחודיים למתבגרים 

 עור, קרדיולוגיה, גסטרואנטרולוגיה, נוירולוגיה ועוד.-השונים של מקצועות הרפואה
 

 זהמומלץ להירשם למסלול הוראה . מפגשים שבועיים ואתר למידה אינטרנטי 14 אשר יכלולמסלול למידה פרונטלי    מתכונת ההוראה 

 .מנחה ויצירת קשר אישי עם קולגות/גם שיח בין חברי הקבוצה והמרצה –המאפשר בנוסף לשמיעת ההרצאות 

מסלול זה מיועד  מפגשים פרונטליים. 5-הרצאות פרונטליות בהקלטה והגעה ל 9הכולל הוראה מקוונת בצפייה של  – מסלול למידה משולב 

 בעיקר למשתתפים הנמצאים במרחק גאוגרפי מאוניברסיטת תל אביב.

 
מומחים ומתמחים ברפואת ילדים או ברפואת משפחה ורופאים ממקצועות אחרים, המעוניינים להרחיב את הידע ברפואת     קהל יעד

 עובדים סוציאליים ותזונאיות.מטפלים מקצועיים שונים, אנשי  סיעוד,  אנשי מקצועות הבריאות:|  מתבגרים

 ,  בנין הפקולטה לרפואה20:00 – 16:30יום שני,  בין השעות    מועד ומיקום 

 מסלול משולב₪  1,250פרונטלי | מסלול ₪  2,500 שכר לימוד

       
 

 

 

 עיון בתוכנית הקורס

 המרכז האקדמי ערוך למעבר ללמידה מקוונת, בהתאם להנחיות, בשנת הלימודים תשפ"א
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