מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL

מרכז הדרכה ארצי

משרד הבריאות

DIVISION OF TRAINING

MINISTRY OF HEALTH
תאריך עדכון4/10/10 :
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מטרתהקורס:הצגתסוגיותודילמותייחודיותבתחומיהרפואהוהבריאות,תוךהקנייתכליםמדעייםביוכימיים,
פרמקולוגיים וטוקסיקולוגיים למשתלמים פארא -רפואיים ,המאפשרים להם להגיע למסקנות המדעיות הנכונות
באשר לכל נושא נדון  .הקורס מרכז סוגיות ודילמות ,אשר מהוות את המערך הראשוני להתמודדות בשאלות
בוערות ,כמו :המרת מיתוסים שגויים בעובדות מדעיות עדכניות ,שיפור הבחירה במאגרי מידע אמינים בנושאי
בריאות ורפואה ,זיהוי הגורמים המרכזיים בתחלואה ניוונית והתגוננות מפניהם ,דרכים לשיפור הרפואה
המניעתיתועוד.כלאלה,תוךהקנייתכליםמעשייםליישוםנושאיהקורסבחייהיומיוםובמסגרותהעבודה.
אוכלוסייתהיעד:אחיות,עובדימעבדהופארא -רפואייםבמערכתהבריאות.
נושאיהלימוד:גישותרפואיותמתקדמות– המרתמיתוסיםשגוייםבעובדותמדעיותעדכניות;  רפואתהרמב"ם
במבחןהמדעבן זמננו;  בדיקות דם רוטיניות– מה,למה ומתילבקש מהרופא?  הכרות ושימוש במאגרימידע
אמיניםבנושאיבריאותורפואה;מגיפתשפעתהחזירים–הייתהאולאהייתה? שפעתומחלותנגיפיות -חיסון
פעיל ומניעה יעילה;  מאפיינים ביוכימיים וטוקסיקולוגיים של גורמי זיהום וחולי סביבתיים – הגדרות מדעיות
עדכניות;בטה -גלוקניםוסטרוליםביסודהמלחמהבמחלותהמטבוליותוסיבוכיהן;סרקופניה,דילדולעצםוכשל
חיסוני -מחלותחסרחלבוניות? דמנציה,אלצהיימרוניווןמוחי=כביטוילחסרכרוניבכולסטרול,שמניםרוויים
ופוספוליפידים?מדדיםואמצעיםלקביעתהאבחנהשלהשמנהחולנית–שיטתBMIאומדידתאחוזישומן–מה
עדיף?   סוכרת או רק תנגודת לאינסולין? = אבחנהשגויה וטיפול תרופתי מיותר למצב הפיך!!  ניוון והזדקנות
תאיםורקמות=שעוןביולוגיידועמראשאורדיקליםחופשיםונזקיםמולקולריים? תרופותכימיותאו"תרופות
טבעיות" מה עדיף?   -מאפיינים ביוכימיים ופרמקולוגיים והגדרות מדעיות עדכניות  .קמפיין "ירקות בחמישה
צבעיםלחייםבריאים"– האמנם? מבחןעלפישיטתה ;ORAC -בדיקותסקרוגילוימוקדםשלמחלות– מעט
מדי ,מאוחר מדי;  דרכים להגברת היעילות של הרפואה המניעתית;  מחלות שלד הנגרמות מפעילות גופנית
לקויה; מיתוסיםשגוייםהפוגעיםבמתעמליםנלהביםמדי;דרכיםליישוםנושאיהקורסבחייהיומיוםובמסגרות
העבודה;


היקףומתכונתלימודים:הקורסבהיקףשל60ש"ל,לימודיערב,ביןהשעות,16:15-19:30
במהלך15מפגשים.


מועדפתיחהמתוכנן:יוםב'–1בנובמבר2010,מועדסיוםמתוכנן:יוםב'–14בפברואר2011,


שכרהלימוד₪950.00 :נאלמלאאתטופסההרשמההמצ"בולשלחואלינו.
למעונייניםלשלםבהוראהטלפונית,נאלפנותלמזכירתהמרכז,הגב'ליליתשטיגל
)שלוחהפנימית.(209


*פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
גמול השתלמות :הזכאות לגמול ההשתלמות תיבחן בועדת הגמול הדירוגית
לפרטים נוספים ,נא לפנות לגב' מירב אלאלוף
בטלפון  03-5356823שלוחה  205או בפקס 03-5356822:
Meirav.alaluf@trc.health.gov.il http://www.health.gov.il/ntc

בניין המרכז הלאומי להדרכת עובדי הבריאות ע"ש מורד ס.דלח ,ת.ד  ,11תל-השומר ,מיקוד 52621
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משרדהבריאות
מרכזהדרכהארצי
ע"שבלהויוסףלוונפיש





טופס הרשמה

הרינימבקשלהירשםלקורס :

שםהפעילות 
רפואהתכליתיתבמאהה  21-

מועדיהפעילות 
 01/11/10-14/02/11

מספרהפעילות 
 (201021601)1615



א.פרטיםאישיים 
שםמשפחה 

מספרזהות)9ספרות(

שםפרטי

מין 
 –זכר
–נקבה

שנתלידה 

___________


ב.מעןמגורים 
מספרבית  

רחוב 
מספרטלפון

תאדואר

דירה  

מיקוד  

יישוב  

מספרטלפוןנייד:
E-mail

מספרפקס:


ג.פרטיםעלהשכלה 
תיכונית  

יסודית  

גבוהה  

מקצועית/אחרת  





ד.פרטיתעסוקהנוכחית 
שםמקוםהעבודה
מספרטלפון:


כתובת

מיקוד

ותקבעבודה

התפקיד

מספרפקס:
E-mail


ה.שכרלימוד 
עלותשכרהלימוד
למשתתף 

שכר הלימודישולםעלידיהמועמד

שכרהלימודישולםעלידיהמעסיק  

דמי
ההרשמה 



ו.הצהרה 


הננימצהירבזאתשקראתיאתדףהמידעשלהקורס,וכןאתהנוהללהחזרתשלוםשכרלימוד 


תאריך________________חתימה_________________



טופסמדף0124



מהדורה2

תאריךעדכון4/10/10:




נוהלהחזרדמיהרשמהותשלומישכרלימוד:
)נספחלטופסהרשמה (0124



א.

ב.

החזרדמיהרשמה 

דמיההרשמהאינםמוחזרים .

החזרתשלומישכרלימוד 


בקורסיםקצרים)60-40ש"ל( :


. .1מועמדשיודיעבכתבעלביטולמועמדותושבועייםלפניתחילתהלימודים,כספויוחזרבמלואו.

..2מועמדשיודיעבכתבעלביטולמועמדותושבועלפניהתחלתהלימודים,יפסיד10%משכרהלימוד.

..3מועמדשיודיעבכתבעלהפסקתלימודיובשבועהראשוןשלהלימודים,יפסיד25%משכרהלימוד.

..4מועמדשיודיעבכתבעלהפסקתלימודיובשבועהשנישלהלימודים,יפסיד50%משכרהלימוד.

.5מועמדשיודיעבכתבעלהפסקתלימודיובשבועהשלישיאוהלך,לאיהיהזכאילהחזרכספיכלשהו.


בקורסיםארוכים)מעל60ש"ל( :

 .1מועמדשיודיעבכתבעלהפסקתלימודיושבועייםלפנימועדתחילתהלימודים,כספויוחזר
במלואו.

 .2תלמידאשריודיעבכתבעלהפסקתלימודיובקורס,לאחרתחילתהלימודים,יחויבבעלותו
היחסיתשלשכרהלימוד.




בברכתהצלחהבלימודיך 

תמרשנייוסף 
מנהלתתחוםהדרכהופיתוח 

