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יחת קורס להודיע על פת גוריון בנגב שמח-ביה"ס ללימודי המשך ברפואה של אוניברסיטת בן

  טיפול במחלת ההשמנהבייעודי וייחודי 
 

 רקע
 על אף  .מחלת ההשמנה הינה מגיפה משמעותית שהולכת ומתגברת בכלל האוכלוסייה בעולם ובארץ

 ההבנה כי מחלה זו הינה נרחבת ומסוכנת, היא ממשיכה להתפשט בקצב מדאיג, כפועל יוצא נדרשת 
 תהליכי המחלה, אתגרי הטיפול במחלת ההשמנה, כמו הבקיאים ב , רופאים ואחרים,הכשרת מטפלים

 .פתרונות תרופתיים, ניתוחים ואחרים העומדים לרשות המטפל גם
 

 מטרות הקורס
 מתן תוך הכשרת המשתתפים להבנת היקף בעיית ההשמנה ותפיסת המטופל החולה במחלת ההשמנה 

 נות החולים במחלת ההשמנה. , הלכה למעשה, לאוכלוסיות מטופלים שותרופתי ואחר וטיפול ייעוץ
 .האמיתיסיפורי מקרה ותובנות מהעולם על תרגול מעשי, דגש מיוחד יושם 

 בקורס ירצו מומחים בתחום הטיפול בהשמנה.
 

 נושאי לימוד:
 .רקע מחקרי אקדמי למחלת ההשמנה ✓

 .נתוני העולם האמיתי במחלת ההשמנה ✓

 .היבטים רגשים ונוספים אצל המטופל הסובל מהשמנה ✓

 .במחלת השמנה במבוגרים ובילדים והכירורגית התרופתית שה הטיפוליתהגי ✓

, מחלות קרדיווסקולריות נשים, נוער וילדים, כבד שומני –הטיפול בהשמנה באוכלוסיות ייעודיות  ✓
 .ועוד

 .ותובנות מהעולם האמיתי אתגרים נוספים לטיפול בהשמנה ✓
 

 מרכז אקדמי:
  גוריון בנגב-יברסיטת בןביה"ס לרוקחות, אונפרופ' איל שורצברג, 

 
 קהל היעד

מקצועות בריאות נוספים מכלל ו( פנימאיםו רופאי קהילה/משפחה) המטפלים בהשמנהרופאים 
 .קלינייםרוקחים, תזונאים : הדיסציפלינות הרפואיות

 
   -  הלימודים תכניתמבנה 

 כל אחד.אקדמיות שעות  4מפגשים של  11, שעות אקדמיות 44
 16:30-20:00בשעות , בימי רביעי ראה מקוונתהלמידה תתבצע בהו

 
 הלימודים ה וסיוםמועד פתיח

2.6.2021 – 11.8.2021 
 

 תעודת גמר
 .מעבר הקורס וקבלת תעודה מתונה בנוכחות והשתתפות פעילה במפגשים ומעבר בחינה

 
 שכר לימוד

 דמי השתתפות.₪  390דמי רישום + ₪  100
 

                                                                   לפרטים נוספים:

 cme@bgu.ac.il , דוא"ל:6273708-08טלפון:   -מזכירות ביה"ס ללימודי המשך ברפואה  
 

במענק אקדמי בלתי מותנה. החברה אינה מעורבת בקביעת חברת נובו נורדיסק קורס זה נתמך ע"י 
 . בחירת המרציםבו התכנים א
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 לכבוד
 ות ביה"ס ללימודי המשך ברפואהמזכיר

 cme@bgu.ac.ilדוא"ל: 
 08-6273587פקס: 

 
 

 
 

 מס' ת.ז שם ושם משפחה

          

 

 מקום עבודה עיסוק השכלה

   

 

 טלפון עבודה טלפון בית טלפון נייד

   

 

 כתובת דואר אלקטרוני

                                                                           @ 

 

 

 מיקוד רחוב ומספר שם היישוב/עיר

   

   
 
 
 

 08-6273708, טלפון: בכרטיס אשראי. לצורך כך, יש ליצור קשר עם מזכירות ביה"סנגבה תשלום דמי הרישום  
 מספר המקומות מוגבל.*

 תתפים.מותנית במספר מינימאלי של מש תכניתפתיחת ה**
 
 
 

 ביטולים והחזרים:
 דמי הרישום אינם מוחזרים גם אם המועמד לא התקבל ללימודים. ▪

ביה"ס ללימודי המשך ברפואה שומר לעצמו את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים או  ▪
 מכל סיבה אחרת. במקרה כזה יוחזר לנרשמים מלוא שכר הלימוד.

. במקרה זה יוחזר לימודיםלפני פתיחת ה ימים 14בכתב עד  הודעות ביטול יתקבלוביטול ע"י הנרשם:  ▪
שכר הלימוד בניכוי דמי הרישום. בביטול לאחר מועד זה יחויב הנרשם בתשלום מלא של שכר 

 .הלימוד
 
 
 

 זו הדרךגוריון בנגב -אוניברסיטת בן                                      
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