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א .מטרות הקורס )מטרות על  /מטרות ספציפיות( :קורס זה נועד להקנות תפיסה
אינטגרטיבית של הקשר בין השלכות רפואיות של מחלות כרוניות ונכויות שונות לבין
התמודדות הפרט והתיחסות החברה למצבים אלו.
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בהתמודדותם עם מחלות כרוניות ונכות.
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 .2דרכי התערבות פסיכולוגיות במצבי חולי כרוני ונכות.
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