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מדינת ישראל  -משרד הבריאות

טלפון לקביעת תורים04-6304724 :

מומחים באנשים

קצת עלינו

בריאות מינית הינה חלק בלתי נפרד מבריאות הגוף והנפש .הפרעה
בתפקוד המיני עלולה לגרום לחרדה ,מצוקה ,תסכול ,פגיעה בזוגיות
וקשיים בתפקוד היומיומי.

למרות הפתיחות המינית ההולכת וגדלה ,בחברה הישראלית קיים
עדיין קושי לגברים ונשים לפנות לגורמים מקצועיים בניסיון להתגבר
על הבעיות בתחום המיני.
השירות במרפאה מיועד לגברים ,נשים וזוגות הזקוקים לייעוץ וטיפול
בבעיות בתפקוד המיני ממקורות נפשיים ,גופניים או שניהם.

הצוות שלנו

במרפאה לבריאות מינית פועל צוות רב מקצועי מהתחום הרפואי
והפסיכולוגי שכולל :רופא אורולוג ,סקסולוג ומטפלת זוגית ומינית.
הצוות עבר הכשרה והוא בעל ניסיון רחב היקף בתחומו.
הצוות שלנו פועל בשיתוף פעולה בשיטה הנקראת קו-תרפיה ,שבה
הטיפול ניתן על ידי שני מטפלים בתחום הרפואה ובתחום הנפשי
(אורולוג וסקסולוגית ומטפלת זוגית) ,זאת על מנת לבצע הערכה
מקיפה והענקת הטיפול המיטבי לפונה.

מהם השירותים הניתנים במרפאה?

התוכנית הטיפולית במרפאה

לאחר תהליך של טיפול ואבחון ראשוני תוצע ע"י הצוות המטפל
תוכנית טיפולים מתאימה**.

הטיפולים הרפואיים המוצעים על ידי המרפאה:
• טיפול תרופתי.
• הזרקות לאיבר המין להשגת זקפה.
• טיפולים הורמונליים.
• ניתוחים קוסמטיים ליישור איבר המין הגברי ,תיקון מומים מולדים,
השתלת תותב.
• טיפול סקסולוגי לנשים וגברים וטיפולים זוגיים.
• מתן הדרכה לשיפור התפקוד המיני והזוגיות.
• נטרול כעסים והפחתת מתחים וחרדות.
• מתן ייעוץ לבני הגיל השלישי לשיפור איכות החיים ,הדרכה תזונתית
ותכנית פעילות גופנית לשמירה על אורח חיים בריא.
** בפגישה הראשונה תתבקשו להגיע עם סיכומי מחלה מאשפוזים
קודמים ,מסמכים רפואיים ובדיקות ,רשימת תרופות עדכניות בשימוש.

המרפאה מספקת ייעוץ וטיפול מיני ,וכן הדרכה אישית למטופלים
בתחומים הבאים:

• הפרעות בתפקוד המיני בגברים :אין אונות (מסיבות שונות),
שפיעה מעוכבת ,שפיכה מוקדמת ,מומים באיבר המין (עקמת הפין,
היפוספדיאס ,איבר מין קטן ועוד).
• הפרעות בתפקוד המיני בנשים :כאבים במגע המיני ,וגיניזמוס,
דלקות ויובש בנרתיק ,טיפול בנושא דימוי עצמי והערכה עצמית
בהקשר המיני.
• בעיות בזוגיות :פערים בחשק המיני ,חוסר סיפוק והנאה ממין ,קושי
ביצירת קשר אינטימי ,בעיות בגיבוש זהות מינית והעדפות מיניות ועוד.
• הפרעות בגיל המעבר :טיפול בתהליכי הזדקנות גופנו בהקשר
הגופני והמיני ומתן פתרונות הולמים.

לקביעת תור למרפאתנו ניתן לפנות לטלפון04-6304724 :
נשמח לספק מידע נוסף על פעילות המרפאה

					

בברכה,

צוות המחלקה האורולוגית
והמרפאה לבריאות מינית

