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שינוי בסטאטוס הבריאות של  קייםבהם היבטים להיחשף למגוון ה אהיזה המטרה המרכזית של קורס 

תיאוריות כפי שהוצג ב. שינוי זה יכול להיות שינוי צפוי אירועים חיצוניים או פנימייםנשים בעקבות 

כמו  שינוי בלתי צפוי ו/או טראומטי, או יות המאפיינות אירועים המתרחשים לאורך מעגל החייםתהתפתחו

, שינויים בטכנולוגיות כגון הכנסת טיפול חדש. םגלובליייתכנו שינויים שנובעים מתהליכים . מחלה או פגיעה

בריאות הפיזית או הנפשית כמו הקורס יועבר דרך הצגת היבטים שונים של רפואה מגדרית והקשריה לתחום ה

ות אכילה. יינתן דגש עאו הפר כרוני כמו כאבהמאפיינות יותר נשים התפתחות תסמונות שונות גם  בהקשר ל

 ותסוגיהגישה האבחנתית והטיפול בהבנת על  רמגד בדלישפעת ההיות מגדריות להבנת הבנת השפעת תיאורל

תפיסה, בהקשר ל ים אלוני התפתחות התחלואה בעקבות שינוימנגנובקורס יידונו בבריאות נשים. ת ומורכב

 ביולוגיים,. יוצגו מודלים המאפיינות נשים בריאות תיוהתנהגובהתייחס לקבלת מחלה וכן ו התמודדותה

  גברים.בנשים והמשמעות השונה של בריאות וחולי בקרב המתארים את אישיותיים וחברתיים 

דגש  תוך מתןהקשורים לבריאות האישה אלמנטים ייחודיים על במהלך הקורס יתקיימו דיונים 

ו יוצג .במעגל החיים כגון גיל ההתבגרות, תקופת הפריון, לידה  וגיל המעברדרך משמעותיות לנקודות ציון 

בתסמונות כאב המאפיינות בעיקר נשים כמו תחלואת כאב הקשורה לשינויים הורמונאליים או מעברי חיים, 

שינויים בבריאות המתרחשים לאחר הלידה, אי פריון והשלכותיו וכן סוגיית טיפול הורמונאלי חליפי בתקופת 

כולוגית וחברתית תוך סקירת המנופאוזה. המודלים התיאורטיים יתוארו דרך פרספקטיבה פיזיולוגית, פסי

 המחקר והידע העדכני בתחום. 

 חלק ממנה יוצגש)שתתקיים בזוגות(  מסכמת נושא לעבודה יבחר כל סטודנטבמהלך הקורס 

יינתן דגש לפיתוח חשיבה ביקורתית וראייה רב ממדית בכיתה כרפרט )תוך ליווי והנחייה כיתתית ופרטנית(. 

תיבנה התשתית לכתיבה העבודה שתייצג הבעת תינתן הדרכה ורך הקורס לאותוך הצגת תיאוריות עדכניות. 

 . עמדה, יכולת להעלות השערה או לזהות שאלה כביטוי לראייה אינטגרטיבית של החקר בנושא הנבחר

 

 דרישות הקורס:

 (.עבודה מסכמתלא תאפשר הגשת  20%עדרות מעל ינוכחות חובה והשתתפות פעילה במפגשים. )ה .1

 70% - מסכמת ה עבוד+   30%כיתה הצגת רפרט ב  .2

   

 הערות:

הדרכה לאיתור ספרות רלוונטית תעשה באופן פרטני לפי הנושא הנבחר ודרך לימוד כיתתי בשלב גיבוש  .1

 הרציונל לבחירת הנושא וכתיבת המבוא לעבודה

 בתחילת הקורס לו  לאתר המודל ויוסברו בפירוט הנחיות מפורטות לכתיבת העבודה יוע .2
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