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א .מטרות הקורס:
 הסמינריון נועד להכיר לסטודנטים את סוגיית ההתמכרויות המהווה בעייה חברתית בארץ ובעולם .הקורס ידון
בנושאים התיאורטיים הקשורים בבעיית ההתמכרויות השונות וכן בהיבטים הטיפוליים השונים.
ב .תוכן הקורס:
מהלך השיעורים:
במהלך השיעורים נתייחס להגדרת ההתמכרות ,אבחון לפי  ,DSMהבחנתה מהתנהגויות קרובות אך שונות ,ואת
תסמיניה השונים .היכרות עם סוגי הסמים השונים ,והשפעותיהם על המערכת המוחית ,הפיזיולוגית והנפשית של
הפרט
הקורס יעסוק באטיולוגיה להתמכרויות – תיאוריות פסיכולוגיות וחברתיות ,וכן בסוגיות הקשורות לטיפול
בהתמכרויות ,הנחות יסוד של דרכי התערבות שונות ,תוך הדגשת ההבדל בין גישות רפואיות לבין גישות
אקסיסטנציאליסטיות המתייחסות להחלמה.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
נושא
שיעור
הגדרת מאפיינים וסיווג התמכרויות שונות.
1-2
אבחון התמכרויות.
3-4
סוגי הסמים השונים והשפעותיהם על מערכות קוגניטיביות ,נפשיות ומוחיות
5-6
המנגנון הניורוביולוגי להתמכרויות
7-8
מאפיינים אישיותיים ,משפחתיים וחברתיים של המתמכר
9-10
אטיולוגיה :גישות פסיכולוגיות וחברתיות להתמכרויות
10-13
ג .חובות הקורס:
חובות  /דרישות  /מטלות:
 נוכחות מלאה בשיעורים וקריאת ספרות
 בחינה מסכמת
מרכיבי הציון הסופי:
בחינה מסכמת100% :
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