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עם חולי ו/או הנכות תוך הבנת הצרכים להקנות ידע בהבנת התפקוד המשפחתי 
המיוחדים, הדיאלוג המשפחתי והדינמיקה בהתמודדות עם מצבי חולי ונכות 

 במשפחה.

  

 

 

 תאור הקורס: 
 

 תכני הקורס:

תהליכי ודרכי הסתגלות המשפחה, תוך התמקדות על תהליכי עבוד האבל        -
 והתארגנות מחודשת.

 והתמודדות המשפחה עם מצבי לחץ, חולי ונכות.מודלים לאבחון         -

). Resiliece(מערך כוחות ותפקידים), ועמידות (  דפוסי התמודדות        -
 תקשורת במשפחה (סודות סביב המחלה/נכות).

המטפל העיקרי במערכת המשפחתית,  Care giver -מקומו ותפקודו של ה        -
 –דם החולה/ נכה במערכת המשפחתית הא  בתחום המגדר, ומיקומו של  (סוגיות

 בן/ת)  בן/ת זוג הורה

חולי כרוני ונכות לאורך מעגל החיים המשפחתי והשפעתם על התפקוד         -
והאינטראקציה במשפחה תוך התייחסות לצרכים ולאחריות השונה והדומה בכל 

 אחד משלבי החיים.

חולי ונכות, מתוך ראיה  אמונות עמדות ותפיסות אישיות ומשפחתיות לגבי        -
 דורית.-תרבותית ובין

במשפחות המתמודדות עם חולי   מודל המחלה ואי מחלה בהתערבות        -
 ונכות.
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 בשיעורים חובה והשתתפות פעילה בדיונים.  נוכחות

 שוטפת.קריאת ספרות מקצועית 
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 Family Interventions in Rehabilitation Settings   
) הן הצהרות המציינות במפורש מה learning outcomes* תוצרי הלמידה (

הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס. תוצרי הלמידה מוגדרים 
במונחים של הישגי ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות שהלומד מצופה 

לחץ  להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס. לפרטים נוספים
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