
        

 תוכנית אקדמית להכשרת מאמנים קליניים לאורח חיים בריא

  החוג לרפואת אורחות חיים שבאיגוד רופאי המשפחה

 גוריון-אוניברסיטת בן

 מנהלות התוכנית: ד'ר מיכל טנא וד'ר )עו'ס( שוש קזז

 : מטרת הקורס 

 מטופלים הנעתלמימוש אינטליגנציית הבריאות ולהעצמתה, ל מקצועית הכשרה

 בגישה תהכולל להגברת רווחתםו ,למניעה ולטיפול במחלות ,בריאים ייםח לאורחות

 .ראיות מבוססת אימונית

 :תוכנית הקורס 

 22  שעות. 6.5, שמשך כל אחד מהם אחת לשבועייםמפגשים 

 .תהליכי לימוד עצמי מבוקרים 

  תהליכי אימון קליני עם יחידים/קבוצות/משפחות וכן תצפית מגוון פרקטיקום הכולל

  קצועית.קלינית מ

 ילווה בסופרויז'ן בקבוצות קטנות וסופרויז'ן אישי. הפרקטיקום 

 

 

 התוכנית עונה על דרישות הוועידה הבינלאומית לסטנדרטיזציית האימון לבריאות –  

NCCHWC - National Consortium for Credentialing Health & Wellness  

Coaches 

http://www.ncchwc.org 

 

 

  15:00-21:00ימי רביעי בין השעות ב 21/10/15 -ה אחת לשבועיים החל מ התוכנית תתקיים

 השומר.-תלית חולים בית סוראסקי, במקום המפגשים: 

 

http://www.ncchwc.org/
http://www.ncchwc.org/


        
 תוכנית הלימודים

מס' 
 הפגישה

 נושאי לימוד עיקריים

 לתוכנית. מפגש פתיחה ומבוא 1

 .איכות חייםול, הקשר לבריאות מהו אורח חיים בריא 

  .ים< אורח חי ---< גנטיקה >  ---יחסי הגומלין: בריאות >  

 ניות. יישומיו. סוגיית האימּוו אימון, ייחודוה תמהו 

 .הותו של המאמן הקליני לאורח חיים בריאזעודת תואימון לבריאות אינטליגנציית בריאות,  

 אתגר השינוי                       2

 והנעה לשינוי השראה 

  האימון יתפסיכולוגי 

 מיומנויות אימון בסיסיות 

 ...המתאמן/המטופל, מה מביא עמו לתהליך, מידת מוכנותו לתהליך השינוי : מיהומחולל השינוי  3

יחסי האימון בין איש המקצוע יישום גישת 'המטופל במרכז' ב –אתגר 'שותפות הבריאות'  

  המתאמן/מטופל

 מודל אימוני לניהול תהליכי שינוי 

                                  שכיחות.ות והמלצות לטיפול במחלות מושגי יסוד, סוגי דיאט - עקרונות בתזונה  4

                             .מניעה וטיפולו , סבוכיםאפידמיולוגיה, גורמים סביבתיים וגנטיים, ויסות צריכת המזון - השמנה 

מושגי יסוד, עקרונות המרשם לפעילות גופנית לאנשים בריאים, במצבי מחלה  - פעילות גופנית  .  5

 ת מיוחדותולאוכלוסיו

 מושגי יסוד, הפרעות שינה והקשר לבריאות – שינהרפואת  

 היבטים מעשיים במחלות כרוניות למאמן הקליני: 6

 סכרת, יתר לחץ דם               

 תסמונת מטבולית               

 מחלות לב           

 COPD  ואסטמה 

 היבטים מעשיים בבריאות הנפש למאמן הקליני: 7

 פש                   נ - רפואת גוף 

              דכאון וחרדהלחץ,  

, מקומו של המאמן הקליני בתמיכה , אפשרויות טיפולאפידמיולוגיה, מרכיבי ההתמכרות - עישון  8

 בגמילה מעישון

 מרכיב ההתמכרויות בהתנהגויות בריאות מזיקות שונות ודרכים להתמודדות.  - התמכרויות 

  שינוי ה של תהליכידינמיקה  9

 לימוד ותרגול –מיומנויות אימון בסיסיות ומתקדמות  

 ניהול תהליכי שינויי בריאות  10

 מודלים אימוניים לניהול תהליכי שינויי בריאות 



        
 MI – Motivational Interview - יהמוטיבציונ ןאימון לאורח חיים בריא בגישת הריאיו  11

 ימון הקליני לאורח חיים בריאיישומים בתהליכי הא –פסיכולוגיית האימון  12

  PMPP – Practical Medical Positive Psychology -יישומים קליניים של הפסיכולוגיה החיובית  13

 תפיסה אינטגרטיבית לניהול תהליכי שינוי 14

 שלםאימון תהליך  15

 תחילת הפרקטיקום

חוזקותיה,  מהי התערבות מערכתית, אפיוניה, – מודולת התערבות מערכתית 16

 האתגרים שמציבה.

 סופרויז'ן אישי וקבוצתי

 סופרויז'ן אישי וקבוצתי .אתגריםוהנחיית קבוצות: אופיין של קבוצות אימון לבריאות: שלבים, התפתחות  17-18

 חיים בריא: חראימון משפחתי לאו 19-20

המשפחה כמערכת, ראייה אקולוגית של תהליכי שינוי בכלל ובתחום הבריאות 

 רט. בפ

 להבטחת אורחות חיים בריאים ומתמשכים. הבניית עוגנים בקבוצה ובמשפחה

 סופרויז'ן אישי וקבוצתי

 סופרויז'ן אישי וקבוצתי סוגיות בתהליכי אימון קליניים: עיבוד תהליכי אימון. 21

 היבטים אתיים בתהליכי אימון.   22

 בוצתי.סיכום תהליך הלמידה: ברמת התוכן וברמת התהליך האישי והק 

 .משוב ופרידה ותכניות פעולה להמשך הדרך 

 

 על פי שיקולי מנהלותיה. תוכניתבייתכנו שינויים  *

  –שיטה  

אינטראקציה אימונית קלינית  מעשה.והאינטראקציה האימונית הלכה במיוחד מודגשת  לימודיםהבתוכנית 

מכאן שיטת ת, אחראית, מקדמת ומתמשכת. מטופל להתנהלות מודעשל ה פועלמכוונת להעצמה ביעילה 

המיומנויות  לותרגו הרצאות, סדנאות, הדגמות של חומרי הלימוד המשלבתחוויתית הפעילה והלמידה ה

 .התנסויות המבוססות על עולמות התוכן של המשתתפיםכאמור ובעיקר  הרלוונטיות

  :המצוינים מומחים בנושאי הלימודכולל  – צוות התוכנית 

, עו'ד אביבה ד'ר טנא מיכל וד'ר )עו'ס( שוש קזזד'ר אנה ארוניס, און, -ד'ר לילך מלצקי, ד'ר אדוה צוק

 .רבים וטובים ועוד, גב' עדנה בוקשטיין גב' רקפת אריאליבאומל, 

 נוכחות, הגשת תרגילים במועדים נקובים והגשת עבודת גמר. 80% –דרישות התוכנית  


