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 השלכות של נכות פיזית ומחלות כרוניותשם הקורס: 

 60-886-01מספר הקורס:  
 שיעור(בחירה) סוג הקורס:

 2:  היקף שעות   ב'                    : סמסטר      תשע"ד        : שנת לימודים

            אתר הקורס באינטרנט: 
 

 

קורס זה נועד להקנות תפיסה  :(מטרות על / מטרות ספציפיות) מטרות הקורסא. 

ות שונות לבין ונכוי אינטגרטיבית של הקשר בין השלכות רפואיות של מחלות כרוניות

 ודדות הפרט והתיחסות החברה למצבים אלו.התמ

תרבותיים להבנת התנהגות הפרט וסביבתו -חברתיים-פסיכו-בקורס יוצגו מודלים ביו

 .ונכות בהתמודדותם עם מחלות כרוניות

 

 
 נושאים)רציונל, ( :תוכן הקורסב. 

 מחלות כרוניות.נכות ומודלים תיאורטיים של התמודדות עם  .1

 .ונכות דרכי התערבות פסיכולוגיות במצבי חולי כרוני .2

ממחלות השלכות רפואיות, פסיכולוגיות וחברתיות של הגבלות תפקודיות כתוצאה  .3

 (סוכרת, מחלות לב ומחלות סרטן).כורניות 

 השלכות רפואיות, פסיכולוגיות וחברתיות ושל נכויות כתוצאה מפגיעה נוירולוגית  .4
 

 
 )ת ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחיםו(שיט עורים:מהלך השי    

במהלך הקורס ישולבו, במידת האפשר, הרצאות של השיעורים הינם שיעורים פרונטליים. 

מומחים שיציגו הן את הבעיות התפקודיות והן את השקפת עולמם המקצועית הקשורה 

עיים אשר ימחישו את הנושאים . בנוסף יוצגו סרטים מקצובמצבי נכות וחוליבתהליך השיקום 

 הקורס יכלול מספר סיורים במרכזים רפואיים בארץ. השונים הנלמדים בקורס.

 
 
 
 
 
 

     
 



 (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב) תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
 

 הערות  קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

מבוא: התמודדות  עם  1

מודלים  -חולי נכות 

 ומיים שיק

  

התגובות הפסיכולוגיות  2

גישות   -לאבדן 

 תיאורטיות

מאמר של כץ 

 ופלוריאן 

 

-טיפולוגיה פסיכו 3

סוציאלית של חולי 

 ונכות

Rolland  

Chp. 2 +3 

 

הסתגלות פסיכולוגית  4

 לחולי כרוני ונכות

מאמר   
Stanton, 
Revenson, & 
Tennen,  

 

   מחלות כרוניות: סרטן  5

ור מחלקה סי  סרטן 6

 אונקולוגית 

 הרצאת אורח  מחלות לב 7

סוכרת + נכויות  8

 אורטופדיות

 הרצאת אורח 

 -נכות נוירולוגית  9

 טרשת נפוצה

סיור מרכז  

 טרשת נפוצה

 -נכות נוירולוגית  10

 חבלות ראש נרכשות 

  

 -נכות נוירולוגית  11

 חבלות מוח שדרה

  

תגובות נפשיות למצבי  12

 דכאון - חולי ונכות

  

השלכות דינמיות של  13

 התערבות -נכויות

  

 
 
 
 
 



 :חובות הקורסג. 
 

 דרישות קדם: אין      
 

 בחינה מסכמתחובות / דרישות / מטלות:  
 

 :(ציון מספרי) מרכיבי הציון הסופי 
 
 

 (חובה/רשות) ביבליוגרפיה:ד. 
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