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א .מטרות הסמינריון:
 הסמינריון נועד להכיר לסטודנטים סוגיות שונות בהתמכרויות :הגדרת מאפייני ההתמכרות והמתמכרים ,דיון
במושג של התמכרויות לחומרים פסיכואקטיביים ולהתמכרויות התנהגותיות :הימורים ,אינטרנט ,מין ,הפרעות
אכילה וכדומה ,העמקה בנושאים תיאורטיים ואטיולוגיים של התמכרויות שונות :היבטים פסיכולוגיים,
סוציאליים וניורו-ביולוגיים ,וכן שימת דגש על נושאים טיפוליים ושיטות טיפול שונות ,כפי שהם באים לידי ביטוי
במסגרות השונות.
 עיון במודלים עיקריים לטיפול בהתמכרויות :תוך התייחסות מבחינה בין גישת הריפוי לבין גישת ההחלמה.
ב .תוכן הקורס:
מהלך השיעורים:
במהלך השיעורים נתייחס להגדרת ההתמכרות ,הבחנתה מהתנהגויות קרובות אך שונות ונתייחס לתסמיניה
השונים .הקורס יעסוק בסוגיות הקשורות לטיפול בהתמכרות ויוצגו הנחות יסוד של דרכי התערבות שונות ,תוך
הדגשת ההבדל בין גישות רפואיות לבין גישות פסיכולוגיות ואקסיסטנציאליסטיות המתייחסות להחלמה .הסמינריון
יועבר באמצעות הרצאות ובאמצעות ניתוח מקרים באופן חוויתי ובאמצעות רפארטים שיציגו הסטודנטים.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
נושא
שיעור
מבוא להתמכרויות :הגדרת מאפיינים וסיווג התמכרויות
1-2
אבחון התמכרויות ,היבטים תיאורטיים ואטיולוגיים להתמכרות
3-5
מאפיינים אישיותיים ,משפחתיים וחברתיים של המתמכר
6
המנגנון הניורוביולוגי להתמכרות
7-8
גישות פסיכולוגיות לטיפול בהתמכרויות :טיפול לפי גישת העצמי ,טיפול קוגניטיבי-התנהגותי ,טיפול
9-10
לפי הגישה המוטיבציונית ,תחלואה כפולה
קהילות טיפוליות ,טיפול קבוצתי
11
ההתמכרות כמחלה ,תוכנית  12הצעדים בפרקטיקה מקצועית וקבוצות לעזרה עצמית
12
מודלים של הפחתת נזק ,מודל ההחלמה ,טיפול רב מערכתי
13
ג .חובות הקורס:
דרישות קדם :אין
חובות  /דרישות  /מטלות:
 נוכחות מלאה בשיעורים וקריאת ספרות
 עבודה מסכמת
מרכיבי הציון הסופי :הציון של העבודה המסכמת.
ד .ביבליוגרפיה:
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כתב עת באולם  4וגם אלקטרוני ()114070
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