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ח "בי, ס לכאב"מנהל ביה, לרפואת הכאב מכוןסגן מנהל ה - סיימון וולפסוןר "ד  -י אקדמץ יוע
  .ם"רמב

 NLP Masterבעלת דרגת . מנהלת מכללת רטר -  BSW –דפנה רטר ' הגב  - התכניתמנהלת 
Trainer,  מטעםNLPU )קליפורניה, אוניברסיטת סנטה קרוז.(       

מנחה מוסמכת בכירה בדמיון  M.A, R.N ,NLP Trainerיעקב -אורנה בן' הגב – ריכוז והנחיה
  .ם"ח רמב"בי, על-נימיותמנהלת סיעוד בשירות  האמבולטורי ופ, NLP-מודרך ו

  

  רקע

בעשור האחרון הולכת ומתרחבת הפניה של הציבור לתחומים שונים ברפואה משלימה לקבלת מענה 
הם טכנולוגיות  NLP (Neuro Linguistic Programming)-דמיון מודרך ו. לבעיות בריאות שונות

, וחולי מצבי בריאותבמיומנויות וכלים המסייעים להקלה , נפש הכוללות מגוון רב של טכניקות -גוף
.  מצבי משבר כגון, חיזוק יכולות ומיומנויות התמודדות במצבים שונים, להשגת תחושת שליטה

ות רפואי המטפל בידי צו, לשימוש בכלים אלה. הגישה משלבת ידע מתחום הנוירולוגיה והבלשנות
  . ערך מקדם בריאות משמעותי, בחולה

  .ניהול ועסקים, ספורט, נמצאות כיום בשימוש בתחומים רבים כמו חינוך NLP-טכניקות ה

 Medical NLP שימוש במודל הלשוני  .יכול לקדם תקשורת אפקטיבית יותר עם מטופלים ועמיתים
, ואמפטיה מונעים שחיקה בקרב המטפלים) תואם(רפור , בגישה של יצירת אמון, NLP-שבבסיס ה

  . מטופל-קשר מטפל שפריםמעלים את שביעות הרצון ומ

  

   תוכניתמטרות ה

 הרחבת  הכלים הטיפוליים העומדים לרשות הצוות הרפואי במצבים רפואיים  .1

הפחתת , להגברת היענות לטיפול, הקניית ידע בטכניקות של הרפיה להפחתת מתח וחרדה .2
 .תחושת שליטה בקרב החולים תסמיני מחלה והשגת

, תואם - Rapportמטופל ומשפחות באמצעות תהליך של -הרחבת מיומנויות תקשורת מטפל .3
 .שימוש במודלים לשוניים, הצטרפות והובלה

                                                                .פי המודל הרפואי-על,  NLPטכניקותהקנייה ותרגול של  .4
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  יעד קהל

עובדים , מרפאים בעיסוק, פסיכולוגים רפואיים, אחיות, רופאים:  לכל אנשי מקצועות הבריאות
  .אוסטאופטיםוכירופרקטורים  ,תזונאים, פיזיותרפיסטים, סוציאליים

  

  דרישות הקורס

  תרגול, מן המפגשים 80%עד -נוכחות

  

  שיטת הלימוד

  .תרגול אישי ותרגול עמיתים ,ודיוןהדגמות , ילימוד תיאורטהמפגשים משלבים 

  

  תעודה

  .בשיתוף מכללת רטר ,ם"של רמב ס לרפואת כאב"י ביה"תעודת השתתפות בקורס תינתן ע

  

   מבנה ומשך התכנית

  16:00-20:30בין השעות ' בימי ד .מידי שבועמפגשים  10

  06/03/2013סיום הקורס .  02/01/2013תאריך פתיחת הקרוס 

   אקדמיות שעות לימוד 60כ "סה

  

   שכר לימוד

  ₪    100      :                    דמי הרשמה
  ₪   1900) הנחה מיוחדת(ם "לעובדי רמב

  ₪  2900ם    "לאנשים שאינם עובדי רמב
 

  
  ?ברצונך להתייעץ

 s_vulfsons@rambam.health.gov.il  :ןר סיימון וולפסו"ד: יועץ אקדמי

   o_benyakov@rambam.health.gov.il: אורנה בן יעקב, מרכזת ומנחה
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על מנת ליצור . ומהנה קורס פורהרשם ללימודים ומאחלים לך יאנו שמחים שהחלטת לה
  :י את הפרטים הבאים/נודה לך אם תמלא, ערוצי קשר באופן שוטף ויעיל

  

  _____________________________:שם פרטי  _______________________:שם משפחה

  _______________________:אנגליתשם פרטי  __________________:שם משפחה אנגלית

      ____________________:מס תעודת זהות

  ___________________________:טלפון בבית  ________________________:טלפון נייד

  __________________________@________________________________:דואר אלקטרוני

  ______________:מיקוד  ____________________________________________:כתובת

  _________________________:תחום התמחות  _________________________: מקצוע

          :פרטי כרטיס האשראי לחיוב דמי הרשמה 

  ₪     100              )חובה(דמי הרשמה 

  ₪  1900     ם                   "עובדי רמב

  ₪       2900 ם   "אנשים שאינם עובדי רמב

  ₪  _____________________   כ"סה

  ) תשלומים 4עד (  _____:תשלומים' מס 

  ישראכרט /ויזה  ):י בעיגול/הקף(סוג כרטיס האשראי 

  _______________________________________________: מספר כרטיס אשראי

  ___   / ___:  תוקף כרטיס_______ : שלוש הספרות שבגב הכרטיס

      ____________________________:ת הכרטיס/שם בעל

  ____________________________:ז של בעל הכרטיס.ת
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  ס לרפואת כאב"מזכירת ביה, ניתן ליצור קשר עם בתיה גולדווין םלפרטי

b_goldwein@rambam.health.gov.il   :בדואר אלקטרוני        

  04-8543505: בפקס    

   054-9447333: טלפוןב    

                             

 ___________ : חתימה   __________________ :שם פרטי ומשפחה   ___________: תאריך


