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המרצה :דר' אילנית חסון-אוחיון
שם הקורס :שיקום פסיכיאטרי -גישות תיאורטיות ופסיכותרפיה
מספר הקורס:

60-885-01
סוג הקורס :שיעור)בחירה(

שנת לימודים :תשע"ג

סמסטר:

ב

היקף שעות 2 :ש"ס

א .מטרות הקורס:
הקניית בסיס תאורטי וקליני לתחום הטיפול באנשים הנמצאים בתהליך של שיקום
פסיכיאטרי.
ב .תוכן הקורס:
הקורס עוסק בשינויים בתפיסת מחלות נפש בשנים האחרונות ,בהיבטים יחודים בהתמודדות
עם מחלות נפש ובמודלים טיפוליים שונים במסגרות של שיקום פסיכיאטרי.
מהלך השיעורים :בקורס יעשה שימוש בהרצאות תוך שימוש במצגות ובשילוב של
מרצים אורחים .כמו כן ישולבו בקורס סרטים רלוונטים.

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
מס'

נושא השיעור
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תיאורי מחלה
ונרטיבות -
תפיסות מחלה
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Frese, F. J., Stanley, J., Kress, K., Vogel-Scibilia, S.
(2001). Integrating evidencebased practices and the recovery model.
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המבוססות על
ראיות בשיקום
פסיכיאטרי
וסוגיות
מרכזיות
ביישום
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management and recovery: a review of the research.
Psychiatric Services,
53(10), 1272-1284.
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מחלות נפש
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– והמשפחה
היבטים
טיפוליים
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(2003).Family
psychoeducation and schizophrenia: A review of the
literature. Journal
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of Marital and Family Therapy, 29 (2), 223-245
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אורח
clients with severe mental illness. Psychiatric Services,
52(4), 469-476.
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עם אבחנה
דואלית של
מחלת נפש
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אלכוהול/לסמים

Kingdon, D. (1998). Cognitive behavioral therapy of
psychosis: complexities in engagement and therapy. In
N. Tarrier, A.Wells & G. Haddock (Eds.) Treating
complex cases – the cognitive behavioral therapy
approach, pp. 176-194, John Wiley & Sons Ltd
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Morrison, A. P. (1998). Cognitive behavioral therapy for
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Motivational Interview (pp. 52-84). The for change. In
Guilford Press: New-York, London.
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סוגיות כלליות
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בטיפול
בשיקום
- פסיכיאטרי
סיכום
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