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תיאור הקורס ומטרותיו
הקניית ידע תיאורטי מחקרי ואבחנתי על כל טווח הפרעות האכילה ,אנורקסיה נרבוזה ,בולימיה נרבוזה ,הפרעת אכילה
בולמוסית ,והפרעות אכילה לא ספציפיות .במהלך הקורס ידונו היבטים היסטוריים ,אתיולוגיים ,קליניים ,אבחנתיים
וטיפוליים .תינתן התייחסות לאכי לה תקינה ,ליחסי האכלה ,למיתוס הדיאטה ,ולתהליכים הרגשיים ,המשפחתיים
והחברתיים הנוגעים בתמורות שחלו בזהות המינית ,הנשית והגברית במאה האחרונה .כל אלה ייבחנו דרך השתקפותם
על בני נעורים הלוקים בהפרעות אכילה ומשפחותיהם .יוצגו שיטות ההתערבות העיקריות בטיפול בכל טווח הפרעות
האכילה ,המודל הרב מקצועי ,המשפחתי ,הבינאישי ,התזונתי ,הקוגניטיבי התנהגותי ,הפסיכודינאמי והרפואי.
במפגשים ישולבו נושאים תיאורטיים ,מחקריים ויישומיים בהתבסס על ספרות מקצועית עדכנית והתנסות מן השדה.
כמו כן ,יובאו גישות טיפוליות עיקריות הספציפיות לצעירים הלוקים בהפרעות אכילה ,ומשפחותיהם .במהלך הקורס
יוקרנו סרטים תיעודיים להמחשת הנושאים הנלמדים.

תכנית הקורס לפי מספרי שיעורים
 .1הכרת מטלות הקורס ,מבוא להפרעות אכילה.

 .2הכל אודות אכילה.
 .3המיתוס של הדיאטות.
 .4היסטוריה של הפרעות אכילה.
 .5הפרעות אכילה והאכלה על פי המדריך האבחנתי  , 5 DSMאנורקסיה נרבוזה.
 .6המשך אנורקסיה נרבוזה ,בולימיה נרבוזה.
 .7הפרעת אכילה בולמוסית והפרעת אכילה לילית.
 .8מבוא לטיפול בהפרעות אכילה ,הכרות עם השאלונים העיקריים לאבחון הפרעות אכילה.
 .9טיפול רב מקצועי בהפרעות אכילה.

 .10טיפול משפחתי בהפרעות אכילה.
 .11טיפול  CBTאו  IPTבהפרעות אכילה.
 .12טיפול בהשמנת ילדים.
 .13מניעת הפרעות אכילה  -החוק החדש.
 .14סיכום ומבחן.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנטים יוכלו:
.1

לאבחן את כל טווח הפרעות האכילה וההאכלה על פי המדריך האבחנתי הפסיכיאטרי העדכני 5 -DSM

.2

לרכוש ידע בסיסי על האטיולוגיה הרב סיבתית של הפרעות אכילה.

.3

להבין את תהליך ההערכה הראשוני הרב מקצועי ,כולל כלי ההערכה הראשוניים לקראת אבחון וטיפול
בהפרעות אכילה.

.4

להכיר את המסגרות הטיפוליות העיקריות לטיפול בהפרעות אכילה.

.5

להכיר את הגישות הטיפוליות העיקריות בהפרעות אכילה ,תוך התמקדות והרחבה של המודל הרב
מקצועי והטיפול המשפחתי.

דרישות הקורס
נוכחות בשעורים חובה .במהלך הקורס ידרשו הסטודנטים לקרוא מאמרים עדכניים ,להגיש תרגיל  ,ולהשתתף באופן
פעיל בכיתה .בסיום הקורס יתקיים מבחן אמריקאי בשילוב עם שאלות פתוחות על החומר הנלמד בשיעור וקריאת
החובה .את התרגיל יש להגיש באמצע הסמסטר (ב  24לנובמבר  .)2021איחור בהגשת התרגיל יוריד מציון
התרגיל ( .10%הנחיות להגשת התרגיל בדף נפרד).
מרכיבי הציון
תרגיל

אמצע סימסטר

20%

מבחן

80%

סה"כ

100%

מורת הקורס מבהירה שכל עבודה אשר תוגש חייבת להיעשות באופן עצמאי על ידי הסטודנט/ית בהתבסס על
אינטגרציה של מקורות .כל עבודה אשר תיעשה בדרך לא אתית ,כמו העתקה מלאה או חלקית של עבודה ממקור אחר
או קנייה של עבודה (כמו גם הגשת אותה עבודה בשני קורסים שונים) ,הן הפרה של חוקי האוניברסיטה ושל כללי
אתיקה ביחסים שבין סטודנטים למרצים באוניברסיטה .הפרה כזו אינה מקובלת כלל ותגרור כישלון בקורס והעברה
לוועדת משמעת.

סטודנטים יקרים,

אם יש לכם לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיכם,
ושבגינה אתם זקוקים להתאמות אנא פנו לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה:
דוא"ל  LDA@univ.haifa.ac.ilטל04-8249265 :

לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל:
דוא"ל  mhait@univ.haifa.ac.ilטל04-8249022 :
סטודנטים שיש ברשותם מכתב התאמות מהאוניברסיטה וזקוקים להנגשה בקורס מוזמנים לפנות אליי בשעות
הקבלה או במייל בסמוך לתחילת הקורס.

הפרעות אכילה :היבטים היסטוריים קליניים אטיולוגיים וטיפוליים

ביבליוגרפיה
מקורות בעברית
* קריאת החובה לבחינה מודגשת בצהוב .
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מקורות באנגלית
* הפריטים המודגשים בצהוב הנם קריאת חובה לבחינה .הפריטים המודגשים בבולד הינם המלצה
מרבית לקריאה
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