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   בישראל   הנקה   לרפואת   בחברה   וועד   לחברת   מועמדות   הגשת :  הנדון 

 
נשואה ואם לשלושה. בוגרת בית הספר לרפואה בטכניון ע"ש רפפורט בהצטיינות , 45שמי מורן פרידמן, בת 

ומומחית ברפואת משפחה  ושנת סטאז' ברמב"ם בהצטיינות. בוגרת המחלקה לרפואת משפחה בחיפה 
. פעילה במחלקה לרפואת משפחה בחיפה בתחום האקדמי וחינוכי בהדרכת סטודנטים,  2012משנת 

ברפואת משפחה ככותבת   ׳סטז'רים ומתמחים לרבות קורס הדיפלומה בטכניון וכן בחינות שלב א' וב
רפואת המשפחה לרבות  השנים האחרונות הנני מרכזת תחום בריאות האישה במחלקה ל  5. במהלך ובוחנת

הוראת רפואת ההנקה למתמחים ברפואת משפחה. מרצה במחלקות שונות לרופאים במסגרות שונות 
 בקהילה ובתי חולים בתחום רפואת ההנקה.  

 

 Academy of ,חברה באקדמיה לרפואת הנקה, 2021משנת  IBCLCיועצת הנקה מוסמכת בינלאומי 
Breastfeeding Medicine   ו 2017משנת-Fellow  של ה- ABM  לרבות ייצוג ישראל בחמישה   2022משנת

 כנסים בינלאומיים.  

 

מנהלת שתי מרפאות כפריות במושב הבונים ודור בחוף כרמל במחוז חיפה וגליל מערבי   שנה 12-כמזה 
טיפול ותמיכה באימהות ותינוקן בקרב  מעניקה   הנניבשרותי בריאות כללית. במסגרת עבודתי במרפאות 

לה, גם בהקשר להנקה ורפואת הנקה. באפן חלקי מנהלת מרפאה ברפואת הנקה  מטופלי המרפאה ומחוצה 
  פרטית בקרית ביאליק. 

 

השתתפתי בקבוצת כתיבה כנציגת איגוד רופאי המשפחה בכתיבת ההנחיות הקלינית בנושא תפקיד רופא  
אושרו ופורסמו ההנחיות הקליניות  2021וכעת מרכזת את עדכון ההנחיות. בשנת  2018 בהנקה בשנת 

כמו כן, השתתפתי בכתיבת שני  בנושא בדיקות דימות באישה המניקה אותן ריכזתי והשתתפתי ככותבת. 
(.  2021פוסטרים ומאמר בכתב העת הרפואה שעסק בהנחיות לגבי הנקה בתקופת מגפת הקורונה )מאי 

ל שני מחקרים בשירותי בריאות כללית העוסקים בהנקה, האחד בהשפעת שארית שליה  חוקרת ראשית ש
השנה בתהליך  על עיכוב בהגעת החלב ומשך ההנקה והשני מחקר עוקבה העוסק בהנקה ותחלואת ילדים. 

כתיבת תיזה בבריאות הציבור בתחום הנקה ותחלואת ילדים במסגרת תואר שני בבריאות הציבור  
ה וכן לימודי תואר בניהול מערכות בריאות באוניברסיטת חיפה. שני תארים אלו מוקדשים  באוניברסטית חיפ

 לקידום הטיפול הרפואי המיטבי בהקשר להנקה וקידום התמיכה באימהות ותינוקות בהקשר להנקה. 
 

במסגרת החברה עמלתי רבות בהקמת החברה  הנני חברת וועד מייסד ופועל של החברה לרפואת הנקה. 
-אשר הכשיר כבר למעלה מ ובפרט בוועדת חינוך ובהקמת קורס בהנקה לרופא, הכשרה שלב א'  מראשיתה

רופאים ורופאות. השנה הקורס עבר לפלטפורמה דיגיטלית באקדמיה, בבית הספר המקוון של הר״י.   400
ומי  וועדת בוחן של החברה הדואגת לעמידה בקוד הבינלא וועדת מחקר בקידום מחקריםכמו כן אני חברה ב

 .  לשיווק ופרסום של תמ״ל

 
על מנת להמשיך את    , 2023השנה, אני מגישה בזאת את מועמדותי לחברת וועד החברה לרפואת הנקה 

 הרפואי המיטבי בהקשר להנקה, קידום ההוראה והחינוך בתחום.  פועלי בקידום החברה, קידום הטיפול 
 
 

 בברכה,  
 M.D, IBCLC, FABMד״ר מורן פרידמן, 
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