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פרטי התקשרות עם המרצה

מטרות הקורס  /תוצרי הלמידה*:
מטרת הקורס הינה העמקת ידע ופיתוח חשיבה ביקורתית בנושאים של הגדרת
אבנורמליות והפרעות נפשיות ,סיווגים של הפרעות אלו ,תיאוריות על התפתחות
פסיכופתולוגיה ושיטות אבחון וטיפול .הקורס יציג את התמונה הקלינית,
הקריטריונים לאבחון ומיון ומחקר עדכני על הפרעות נפשיות .בחלקו הראשון של
הקורס ,נדון בסוגיות של סיווג ומיון ,הקשרים תרבותיים וחברתיים ,גורמי סיכון
ופגיעות ,ונקודות מבט תיאורטיות .החלק העיקרי של הקורס יעסוק בסקירת
ההפרעות הנפשיות בפירוט ,תוך התייחסות לאטיולוגיה ,שכיחות ,וגורמי סיכון.
לאורך הקורס נשתמש בדוגמאות קליניות על מנת להדגים את החומר התיאורטי
ולתרגל את השימוש במערכת האבחנתית המקובלת ,תוך סקירה ביקורתית של
יתרונותיה וחסרונותיה .נשלב גם ידע נוירוביולוגי על מנגנונים מוחיים של הפרעות
נפשיות ,בעיות במחקרי פסיכופתולוגיה ,יעילות טיפולים שונים וכלים שונים
לאבחון.

תאור הקורס:
במהלך הסמסטר הראשון ,תינתן הרצאה פרונטאלית כל שבוע ע"י המרצה.
במהלך הסמסטר השני ,הסטודנטים יתבקשו להרצות ולהנחות דיונים כיתתיים.
הרצאות הסטודנטים תתמקדנה על הפרעות נפשיות ספציפיות מתוך  DSM-Vו
 ,ICD-10תוך הצגתן על רקע גישות תיאורטיות מקובלות לפי בחירתם.
הסטודנטים יבחרו  1-2מאמרים רלוונטיים לתוכן הרצאתם ויעבירו אותם )שבוע
מראש( לשאר הכיתה .כל הרצאה חייבת לכלול את המרכיבים הבאים:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

רקע כללי על תחום הפרעות הנפש מתוך הקטגוריה הנבחרת ) 10דק'(.
הקריטריונים ע"פ  DSM-Vו  ICD-10של ההפרעה הספציפית )10
דק'(.
נתונים אפידמיולוגיים ,דמוגרפיים וגנטיים ) 10דק'(.
שיטות טיפול פסיכולוגיות ותרופתיות מקובלות ) 20דק'(.
הסבר ההפרעה מתוך הגישה התיאורטית הנבחרת ) 30דק'(.
שאלות מכוונות לצורך דיון כיתתי ) 10דק'(.
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:שם הקורס באנגלית
Psychopathology
( הן הצהרות המציינות במפורש מהlearning outcomes) * תוצרי הלמידה
 תוצרי הלמידה מוגדרים.הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס
או עמדות שהלומד מצופה/ יכולות ו, כישורים, הבנה,במונחים של הישגי ידע
 לפרטים נוספים לחץ.להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס
. כאן

