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 ט"תשע ל"שנה, ברפואה המשך ללימודי האקדמי המרכז

 התמכרויות
 כפולה ותחלואה

Addiction Medicine and Dual Diagnosis 

 

 לבקוביץ יחיאל' פרופ  : החוג ראש

 רושקה פאולה ר"ד, דנון פנחס' פרופ : התכנית רכזי
 

                                     ההתמכרות בתחוםלהסמכה לעיסוק  הבריאות משרד מטעם מוכר הקורס 

 ממכרות והתנהגויות, אקטיביים פסיכו לחומרים וההתמכרות לרעה השימוש תופעת, האחרונות שניםב : הלימודים מטרת

 הגובר השימוש לצד, הפיצוציות סמי של כניסתם עם, העולמית הסמים בזירת שינוי חל האחרון בעשור  .בהתמדה עולה

 .בהרואין בשימוש וירידה מרשם ותרופות באלכוהול

 והעמקת להכשרה נדרשים נ"ברה בתחום הטיפול אנשי כן ועל יםיפסיכיאטר למצבים פעם לא מוביל החדשים בחומרים השימוש

 או שימוש רקע על לטיפול הנזקקים מטופלים של מקרים מתרבים ראשוניתה רפואהבו הכללית ברפואה גם. בתחום הידע

 לעולם בחשיפה הקשורות התנהגותיות התמכרויות מתפתחות החומרים לצד. שונים פסיכואקטיביים לחומרים התמכרות

 .ועוד ברשת והימורים קניות, ומין הפורנוגרפי, רשת משחקי, לאינטרנט התמכרות לרבות הדיגיטלי

 לצוותים נדרשת ממכרות ולהתנהגויות לחומרים בהתמכרויות הטיפול בתחום ומחקריות מדעיות, קליניות ומיומנויות ידע הקניית

 .רפואיים -ופרא רפואיים

 ומבחן פרונטליות הרצאות, תיאוריה –' א שנה. עצמה בפני עומדת שנה כל. חלקים לשני יחולק הקורס  :הקורס מתכונת

 קליניים בשדות התנסות. מעשי –' ב שנה. מסכם

 מסכמת בחינה.  למפגש ממפגש קריאה במטלות ועמידה מהמפגשים 75% -ב השתתפות חובת  :הקורס דרישות . 

 ההתמכרות בתחום לטיפול הבריאות משרד מטעם והכרה לימודים אישור יינתן '(ב ושנה' א שנה) הקורס בדרישות לעומדים. 

 משפחה ורופאיפנימאים, נוירולוגים , כאב רופאי מרדימים, ולוגיםקנר, פסיכיאטריים רופאיםכלל הרופאים בדגש על : יעד קהל

  .קליניים םוקרימינולוגישיקומיים, מרפאים בעיסוק  ופסיכולוגים רפואיים פסיכולוגים, סיעודי וותצ. אלו מתחומים מתמחים כולל

 דשעות הבוקר בלב - שנה מעשית . לרפואה הפקולטה בנין, 19:00 – 15:00 השעות בין, חמישי יום עיוניתשנה : ומיקום מועד

 .בהתאם ליום הלימודים הנבחר בשדה הקליני

 .לסמסטר ₪ 2,750 – עיונית' א שנה :לימוד שכר

  .ומותאם לשדות הקליניים הפנויים מספר המקומות מוגבל. לסמסטר ₪ 1,500 – תשע"ט מעשית' ב שנה
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