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מטרות הקורס  /תוצרי הלמידה*:
קורס זה נועד להקנות תפיסה אינטגרטיבית של הקשר
בין השלכות רפואיות של נכויות פיזיות ומחלות כרוניות
לבין התמודדות הפרט והתיחסות החברה למצבים אלו.

תאור הקורס:
בקורס יוצגו מודלים ביו-פסיכו-חברתיים-תרבותיים
להבנת התנהגות הפרט וסביבתו בהתמודדותם עם
נכויות פיזיות ומחלות כרוניות.
דגש יושם על התגובות והתהליכים הנפשיים הקשורים
למגבלות התפקודיות המופיעות במחלות ונכויות
ספציפיות .וכן ,על גישות טיפוליות ודרכי התערבות
פסיכולוגיות הרלוונטיות לטיפול נפשי בקונטקסט זה.
בנוסף להבנת תהליכים פסיכודינמיים של הפרט ייעשה
נסיון להציג בעיות חברתיות ותרבותיות המתלוות
למחלות ונכויות אלו.
במהלך הקורס ישולבו ,במידת האפשר ,הרצאות של
מומחים שיציגו הן את הבעיות התפקודיות והן את
השקפת עולמם המקצועית הקשורה בתהליך השיקום.
בנוסף יוצגו סרטים לשם המחשת הנושאים השונים
הנלמדים בקורס.

נושאים עיקריים
מודלים תיאורטיים של התמודדות עם נכות
.1
פיזית ומחלות כרוניות.
.2

דרכי התערבות פסיכולוגיות במצבי נכות

.וחולי כרוני
 פסיכולוגיות וחברתיות של,השלכות רפואיות
.3
הגבלות תפקודיות כתוצאה מפגיעה במערכות גוף
.(פנימיות )מחלות לב ומחלות סרטן
 פסיכולוגיות וחברתיות של,השלכות רפואיות
.4
הגבלות תפקודיות כתוצאה מפגיעה גופנית פיזית
.( קטיעות,)פגיעות חוט שידרה
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אין

:** מטלות/  דרישות/ חובות
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:שם הקורס באנגלית
-( הן הצהרותlearning outcomes) * תוצרי הלמידה
המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף
 תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים.תקופת הלימוד בקורס
או עמדות/ יכולות ו, כישורים, הבנה,של הישגי ידע
שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית
.  לפרטים נוספים לחץ כאן.האקדמית בקורס

