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קורס ייחודי במסגרת החוג לבריאות נפש קהילתית,
אוניברסיטת חיפה בשיתוף בית איזי שפירא וקרן של"ם :
קורס אבחנה כפולה :אנשים המתמודדים עם מוגבלות שכלית והפרעה נפשית
Dual Diagnosis: Individuals with Intellectual Disability and Mental Disorder
אוכלוסיית האנשים המתמודדים עם אבחנה כפולה ,קרי מוגבלות שכלית והפרעה נפשית ,מוערך בכ 40% -מכלל האנשים עם
מוגבלות שכלית .האבחנה של מוגבלות שכלית מעלה את הסיכון להפרעות נפשיות פי ארבעה ומלווה בצמצום פעילות
יומיומית ,ביחסי אנוש ובאפשרויות להגשמה עצמית .אולם ,באופן פרדוקסלי ,הסיכון המוגבר מלווה דווקא בנגישות פחותה
של שירותי בריאות נפש .מבוגרים עם אבחנה כפולה מתגוררים בדרך-כלל במעונות פנימייה בשיעורים גבוהים יותר מאשר
קבוצות אחרות של אנשים עם מוגבלות ,מה שמונע מהם להשתלב בקהילה .לראשונה ,מוצע קורס לתואר שני במטרה
להעלות את המודעות ולקדם בקרב נותני שירותים בתחום בריאות הנפש ידע והבנה של האתגרים הנפשיים ,הרגשיים
והחברתיים של אנשים עם אבחנה כפולה.
במהלך הקורס ,הסטודנטים:


ייחשפו לחשיבות הנושא של אבחנה כפולה ,כולל קידום עמדות חיוביות בהתייחס לאפשרויות השיקום וההשתלבות
בקהילה של אנשים עם אבחנה כפולה.



ילמדו אודות התופעה של אבחנה כפולה ,כולל זיהוי סימפטומים ,האתגרים והצרכים של אנשים עם אבחנה כפולה.



ילמדו דרכי התמודדות עם אבחנה כפולה ,כולל התאמת התערבויות פסיכו-חינוכיות קיימות.

הקורס יועבר על-ידי ד"ר כרמית-נעה שפיגלמן מהחוג לבריאות נפש קהילתית בשיתוף בית איזי שפירא וקרן של"ם ,כולל
מרצים אורחים ,ביניהם:
ד"ר בני הוזמי ,מנהל אקדמי -מכון טראמפ ,בית איזי שפירא.
ד"ר מייק סטבסקי ,מנהל היחידה הנוירו-התפתחותית ,המרפאה לפסיכולוגיה רפואית ,ביה"ח שניידר.
גב' רונית ארגמן ,מטפלת מינית מוסמכת ומומחית למיניות ונכות.
למי מיועד הקורס?
סטודנטים לתואר שני בתחומי רווחה ,בריאות וחינוך (עדיפות תנתן לסטודנטים מהחוג לבריאות נפש קהילתית
באוניברסיטת חיפה).
ההרשמה פתוחה גם לשומעים חופשיים (בתשלום) – אנשי מקצועות הרווחה והבריאות.
* קיימת אפשרות לכתיבת תזה בנושא הקורס בתמיכתה של קרן של"ם.
מועד הקורס:
שנה"ל תשע"ז ,סמסטר א' ( ,)25.10.17-17.1.8ימי ד' ,בין השעות .10:00-12:00
קורס בחירה ( 2שש"ס) ,מספר קורס285.4434 :א01
הקדימו להרשם  -מס' המקומות מוגבל !
הקורס יתקיים באוניברסיטת חיפה.
לפרטים והרשמה יש לפנות אל דקלה שמילוביץ dshmilovi@univ.haifa.ac.il :או בטלפון .04-8240285
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