המרכז האקדמי ללימודי המשך ברפואה ,תש"פ

מין ,מיניות ומה
שביניהם :מבוא
לטיפול ושיקום מיני
ראשי התכנית :פרופ' רפי חרותי ,ד"ר רונית אלוני
גב' גאולה פלדמן ,גב' רחלי ראובני
מרכזות:
מחזור עשירי של הקורס במתכונת מחודשת
מהווה בסיס להסמכה בטיפול מיני
הקורס הראשון שהוכר ע"י האגודה הישראלית לטיפול מיני (איט"ם) כתנאי לתחילת התמחות בטיפול מיני
מיניות היא חלק בלתי נפרד מחייו של כל אדם ומהווה את תפיסת העצמי והזהות שלנו .המודעות להשפעתה המיטיבה של המיניות על הבריאות
הנפשית והפיזית של הפרט מצד אחד ומנגד המצוקה הנגרמת בשל קשיים במיניות ובתפקוד המיני ,מוצאים צוות טיפולי מאותגר רגשית ונטול ידע
ומיומנות מקצועית עם מטופלים ,המתמודדים עם קשיים בתחום המיניות והאינטימיות.
במהלך הקורס נחשוף את המשתתפים לגישות תיאורטיות מסורתיות לצד גישות חדשות ,זאת בצד הקנייה של כלים יישומיים להתערבות קלינית
בתחום המין והמיניות ובתחום השיקום המיני .נעשה זאת בשילוב סדנאות חווייתיות מעצימות ,פרקטיקום והרצאות בטכנולוגיה מתקדמת המאפשרת
למידה מרחוק באופן אינטראקטיבי וחדשני.
מטרת התכנית :הכשרה להתערבות ייעוצית-טיפולית בתחום הטיפול והשיקום המיני |הקניית גוף ידע תיאורטי ויישומי רחב ומעמיק תוך התייחסות
להיבטים אנטומיים ,פיזיולוגיים ,פסיכו-סקסואליים ,חברתיים ,תרבותיים ,דתיים ועוד |העלאת מודעות עצמית של המשתתפים לפיתוח וביסוס שיח
מקצועי נינוח ופתוח | הקניית כלים פרקטיים לאבחון וטיפול בהפרעות בתפקוד מיני.
קהל יעד :רופאים מומחים ממקצועות שונים | מטפלים מיניים בשלבים שונים של תהליך ההסמכה |פסיכולוגים ,מטפלים משפחתיים וזוגיים,
מטפלים באמצעות דרמה ואומנות ,יצירה והבעה ,יועצים חינוכיים וקרימינולוגים קליניים | פרא רפואיים – פיזיותרפיסטים ,מרפאים בעיסוק ,קלינאי
תקשורת | אנשי מקצועות טיפוליים נוספים המעוניינים להעמיק את ידיעותיהם והבנתם בתחום.
מתכונת :ארבעה סמסטרים שיתפרשו על פני שנתיים.
מועד ומיקום :יום חמישי ,בין השעות  ,20:00-16:00בניין הפקולטה לרפואה
שכר לימוד 2,750 :סמסטריאלי ( ₪ 5,500שנתי)
למה אצלנו ולמה דווקא אנחנו :תכנית הפועלת במסגרת מוסד אקדמי מוכר ואמין | התכנית הראשונה בתחום |התכנית הוותיקה מכולן |
צוות רכזים ומרצים בכירים ובעלי ניסיון | פועלת בשיתוף מרפאות רבות לטיפול מיני | תכנית עדכנית | תכנית חווייתית | שעות פעילות נוחות |
שכ"ל מופחת בעקבות הבנת הצורך בלמידת התחום

הרשמה מקוונת

https://medicine-cme.tau.ac.il/produsityuniversity/#/register

מידע מפורט באתר

התוכנית– http://med.tau.ac.il/cme-51
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