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א .מטרות הקורס:
•

הבנה בסיסית של מושגים מרכזיים ורלוונטים מבחינה קלינית בפרמקולוגיה בכלל
ובפסיכופרמקולוגיה בפרט.

•

היכרות עם משפחות התרופות המרכזיות וסוגיות מרכזיות בקלסיפיקציה של תרופות
פסיכואקטיביות.

•

היכרות מעמיקה יותר עם תרופות הנמצאות בשימוש נרחב ,לרבות יכולת לדון בהתוויות
טיפוליות מרכזיות ובתופעות לוואי.

•

היכרות בסיסית עם שיקולים קליניים מרכזיים הנשקלים ע״י פסיכיאטר בבואו להחליט בדבר
טיפול תרופתי.

•

היכרות בסיסית עם גישות קליניות פרמקולוגיות לטיפול במטופלים הסובלים מפסיכופתולוגיות
נבחרות כגון הפרעות חרדה ,הפרעות מצב רוח והפרעות אישיות.

•

הבנה עמוקה יותר של ההיבטים הפסיכולוגים המורכבים העשויים להיות כרוכים בנטילת תרופה
פסיכואקטיבית.

•

הבנה עמוקה יותר של סוגיות הנוגעות לשילוב טיפול פסיכולוגי וטיפול פרמקולוגי )לרבות,
למשל ,לדון כיצד הקשר הרגשי בין מטופל-פסיכולוג עשוי להיות מושפע מהוספת הקשר הרגשי
בין מטופל-פסיכיאטר והקשר הרגשי בין מטופל-תרופה(.

ב .תיאור הקורס:
לטוב או לרע ,הטיפול התרופתי הפסיכואקטיבי הינו סוג הטיפול הנפוץ ביותר בעולם המערבי לטיפול
בבעיות נפשיות ורגשיות .בנוסף ,קיימת מגמה ברורה ובה מרכזיותה של הגישה הביולוגית לטיפול
במכאובי הנפש רק הולכת ומתעצמת  -בשדה המחקר ,בהחלטות הנוגעות למדיניות בריאות ,ואף
בהעדפותיהם של המטופלים.
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תהליך ההכשרה של קלינאים בתחומי הפסיכולוגיה מתמקד בהקניית מסוגלויות בהתערבויות
פסיכותרפויטיות .עם זאת ,באקלים התרבותי והטיפולי במאה ה ,21-היעדר היכרות מספקת עם אופנויות
הטיפול הפסיכופרמקולוגי מהווה מכשול משמעותי ביכולתה של הקלינאית או הקלינאי לתפקד באופן
מיטבי.
בקורס מבוא זה ,נציג את שדה הפסיכופרמקולוגיה על חוזקותיו ועל חולשותיו ,נתמקד בהיבטים מעשיים
וקליניים של הטיפול הפרמקולוגי ,וכן נתמקד בקשת הקשרים האפשריים בין הטיפול הפסיכולוגי ובין
הטיפול התרופתי וכן במימדים פסיכולוגיים הנוגעים לטיפולים תרופתיים ,כגון טיב הקשרים העשויים
להווצר בין מטופל או מטופלת ובין התרופה אותה הם נוטלים.

ג.

דרישות קדם :פסיכולוגיה פיזיולוגית – תואר ראשון

ד.

חובות  /דרישות  /מטלות :חובת נוכחות ב 80%-מהקורס

ה.

מרכיבי הציון הסופי  :בחינת סיום – 100%

ו.

רשימת קריאה:

קריאת רשות Stahl's Essential Psychopharmacology, Neuroscientific Basis and -
Practical Applications, Fourth Edition, Cambridge University Press
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