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 רקע :

צפת האגן דורשות אינטגרציה בין נשי התפתחה לאור ההבנה שהפרעות תפקודיות של רצפת האגן הרפואת ר
 שונות.  תדיסציפלינו

 האגן הנשי: רצפתמספר גורמים חשובים תרמו להתפתחות תחום 

 צפת ת כמות הנשים הסובלות מהפרעות בתפקוד רתוחלת החיים הנשית העלתה באופן משמעותי א
 .האגן

  דורש גישה מחקרית וטיפולית שונההעיסוק בתחום הקשור לאיכות חיים. 

  ריתמולטידיסציפלינאהבנה  הדורשתצפת האגן ברי ריא לפקודית שמערכת היחסים התשל הכרה 
  בתחום. 

 מטרות ההשתלמות 

 המשתלמים לתפקידם כיועצים למתן טיפול לנשים עם הפרעות תפקודיות של רצפת אגן הכנת 
 .במוסדות רפואיים ומרפאות הקהילה

  ולקדם מחקר בנושא. האגן בקהילה רצפת תפקודפשרו לקדם את המודעות להפרעות שיא כליםמתן 

 הבסיסדרישות 

 .אורולוגית כירורגיהב או וגינקולוגיה דויילב מומחיות

 משך ההשתלמות

 חודשים בחצי משרה )על פי אישור המועצה המדעית(. 36חודשים במשרה מלאה או  18

 .בעלות הכרה משותפת יחידות נפרדותבשתי גם ניתן לבצע את ההשתלמות 

  תחומי הידע הנדרשים

 המשתלם לרכוש ידע ומיומנויות בתחומים הבאים :על 

 אנטומיה ופיזיולוגיה של רצפת האגן

  ומרכיבי השלד והשרירים. , כולל איברי מין, שתן, מעי גסאגןההאנטומיה של 

 ברי המין ילכל אחד מהאיברים והמבנים באגן, כולל א והעצבובכולל כלי הדם  ,הפרטים האנטומיים
 סיגמואיד.  -, רקטו השתןשופכן, שלפוחית החיצוניים, הרחם, כליות, 

  הבנה של התמיכה האנטומית ומערכת רקמת החיבור הנורמלית של הנרתיק, פי הטבעת, שלפוחית
 כולל האגן הגרמי, עצבים, שרירי רצפת אגן ורקמות חיבור. ,רחםוה השופכה, השתן

  לוגי. והאגן במצב הנורמלי, ההריוני והפת רצפתהפיזיולוגיה של פעילות 

  .הבנת התפקוד התקין של מערכת השתן התחתונה 

 הבנת הפיזיולוגיה של תפקוד סוגר פי הטבעת במצב תקין, במהלך הלידה ובגיל המעבר. 

  האגן לגירוי מיני לפני ואחרי גיל המעבר.  רצפתהתגובה הפיזיולוגית הנורמלית של 
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 הערכה הכללית של רצפת האגן הנשי

  אנמנזה רפואית מקיפה, כולל היסטוריה מכוונת שמזהה את כל הפרעות רצפת אגן, הסוג והחומרה
 שלהם. 

  ביצוע בדיקת רצפת אגן ממוקדת, כולל הערכה של מנגנוני התמיכה, חוזק שרירי אגן, מצבים
 נוירולוגים, רחם וטפולות. 

 ל אורודינמיקה, שיטות הדמיה כלי האבחון הנלווים כדי להערכה של הפרעות רצפת אגן שונות כול
 וכדומה.  EMGשל רצפת האגן, מנומטריה 

  .הכרה של הקריטריונים האבחנתיים במינוח הבינלאומי 

 , כולל הבנת בסיס פעולתםהכרה והפעלת מכשור חדר ניתוח

 סוגי אנרגיה בכירורגיה גינקולוגית. 

 )מכניקה של ציוד חדר ניתוח )מנתח ומנותח. 

 ברי אגןיצניחת א

 ברי אגן ופגמים במערכת התמיכה של רצפת האגן על פי מיקום: קדמי, יהערכה קלינית של צניחת א
apical ואחורי. 

 ברי אגןיטיפול לא ניתוחי בצניחת א. 

 ברי אגןיטיפול ניתוחי בצניחת א : 

 .טנית ואנדוסקופיתיטכניקות ניתוחים בגישה נרתיקית ב .1

  .שתלי רשת בנרתיק .2

 .לתיקון צניחת איברי אגןסיבוכים של ניתוחים  .3

 אי נקיטת שתן

 הערכה קלינית של אי נקיטת שתן : 

 .ני מערכת השתןינוחים הבינלאומיים הקשורים לתסמישימוש במ .1

 .חומרת התסמינים ושימוש ביומני נוזלים ובשאלוני איכות חיים .2

  .השפעת תרופות על תסמינים בדרכי השתן .3

 .הערכה אורודינאמית ומשמעותה 

 גי באי נקיטת שתןטיפול כירור : 

 .שיטות המתלה הסינטטי, בוטוקס, לייזר והזרקות חומר מעבה לשפכה .1

 .אבחון של הסיבוכים לאחר ניתוח .2

 .טיפול תרופתי באי נקיטת שתן 
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 .טיפול התנהגותי ופונקציונלי באי נקיטת שתן 

  הפרעות בריקון שלפוחית השתן

 .חסימה במוצא השלפוחית 

 היפוטוניה של הדטרוזור. 

 נקיטת צואהאי 

 הערכה קלינית של אי ספיקה אנאלית : 

 .קרעים פרינאליים והטיפול בהם .1

 .שימוש נכון במינוח בינלאומי עבור אי ספיקה אנאלית .2

 .טיפול ראשוני ושינויים באורח חיים .3

 .פרינאלי / אולטרסאונד אנאלי .4

  הכרת בדיקות עזר רלוונטיות כגוןTRUS ומנומטריה. 

  פרינאליים. טיפול כירורגי בקרעים 

 השתןתסמונת פעילות יתר של שלפוחית 

 אבחון קליני ואורודינמי. 

 הטיפול התרופתי. 

 הטיפול השמרני. 

 Painful bladder syndrome -תסמונת השלפוחית הכואבת 

 יוניםרהערכה קלינית ואבחון על פי הקריט.  

 טיפול שמרני.  

 טיפול בשטיפות שלפוחית. 

 הטיפול הפומי. 

 ההיפרטוניסמונת האגן ת

 הערכה קלינית ופסיכולוגית של המטופלת. 

 טכניקות טיפול שמרניות. 

  ארידיסציפליניהמולטהטיפול.  
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 פרעות בתפקוד המיניה

 המיני תפקודהערכה קלינית של הפרעה ב. 

 הכרה של הטיפול התרופתי בהפרעות בליבידו. 

 המיני תפקודיכולת לאבחן הפרעות אנטומיות הקשורות להפרעה ב. 

 טכניקות התיקון הניתוחי בדיספרוניה. 

 סטטיסטיקה ושאלוני איכות חייםאפידמיולוגיה, 

 שימוש מושכל בשאלונים לאיכות חיים. 

 הבנה של תהליכי תיקוף של שאלונים לאיכות חיים. 

 אינטגרציה של שאלוני איכות חיים בטיפול הפרטני. 

 ניהול סב ניתוחי

 הסבר ומטופלת והחתמת טופס הסכמה מדעת. 

  טיפול טרום ניתוחי: 

ת, כגון : עם רכים של קבוצות חולים מיוחדולפני ניתוח מפורט עם התחשבות בצ הערכה ביצוע .1
הפרעות קרישה או  cardiopulmonaryהקשישים, חולים עם תחלואה כגון  ,ניתוחים קודמים

 .מחלה נוירולוגית, כולל מרותקים לכיסא גלגלים ומטופלות שאינן דוברות עברית

 פוליפרמה ותגובות בחולים גריאטריים.  הערכת לרבותשל חולים גריאטריים לפני ניתוח,  הכנה .2

 טיפול תוך ניתוחי : 

 הכנת הצוות הניתוחי והשכבה של המטופלת בכדי למזער פציעות דחיסה ומתיחה. .1

 נוהל אנטיביוטיקה מתאימה וטיפול מונע פקקת ורידים עמוקים.  .2

 דרישות מהמשתלם 

 מתמחים. והדרכת לרפואה סטודנטים בהוראת השתתפות .1

 בכנס עבודתו ויציג הייעודי למסלול הקשורים בנושאים בסיסי ו/או קליני במחקר השתתפות .2
 בחו"ל. או בארץ לפחות אחד מקצועי

 : והרצאות הצגות הכנת .3

  מחלקתי. בין / מחלקתי בפורום ספרות( סקירת )כולל לפחות קליניות הצגות 3 הצגת .א

  לאומי.-בין / ארצי בפורום מדעי בכנס לפחות אחת הצגה .ב

 או תצפיתי להיות שיכול ,ההשתלמות במהלך לפחות אחד מחקר פרויקט ביצוע - מחקר פרויקט .4
 מעבדתי. או קליני פרוספקטיבי, או -רטרו התערבותי,

 את ולעדכן להוסיף רשאים השירות או היחידה מצורפת. המומלצת הספרות רשימת פי על קריאה .5
 .הספרות רשימת
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 המדעית. מהמועצה השתלמות להתחלת בקשה להגיש המשתלם על .6

 או היחידה ממנהל והמלצה פעולות רשימת הערכה, טופס בצירוף ההשתלמות, בסיום בקשה הגשת .7
 יחידות(. בשתי בוצעה וההשתלמות )במידה היחידות מנהלי

 ספרות מקצועית

1. Urogynecology and Reconstructive Pelvic Surgery 
4th Edition (2014) 
Editors: Mark D. Walters MD & Mickey M. Karram MD   
Publisher: Elsevier Saunders, Philadelphia, USA 

2. Female pelvic medicine: fundamentals and practice in urogynecology (Hebrew) 
(2017) 
Editors: Lior Lowenstein MD & Gil Levy MD 
Publisher: Dyonon (Probook), Tel Aviv, Israel  

 רשימת פעולות לביצוע 

 10  פובי(-ם וניקוז סופרהחדרת קטטר לשלפוחית במצבים מורכבים )סוגי קטטרי

 5      ות באגן על ידי הזרקת חומר ניגודאבחון פגיע

 20 ציסטוסקופיה אבחנתית לבקרת נזקי ניתוח ואבחון סיבוך מידי במהלך הניתוח עצמו

 10       ים שתלהאגן עם שימוש ב רצפתניתוחי 

 5      (או סקין גארטנרכגון כריתת ציסטה וגינאלית )

 10      בגישה ביטנית או וגינאליתשיחזור כיפת הנרתיק 

 5        4 -ו 3דרגה פרינאלי תיקון קרע 

 10        תיקון צניחת איברי אגן מתקדמת

 3         תיקון אנטרוצלה

 15         תיקון אי נקיטת שתן 

 30          ודינמיקהאור

 


