
 

 

 

בהנחית , בשירותי שיקום בבריאות הנפש סדנא בנושא קבלת החלטות משותפת

 .שולה רמון 'פרופ

Shared Decision Making in Mental Health Services 

שחיה בלונדון שנים רבות. נחשבת לאחת המומחיות בעולם  תפרופ' שולה רמון, ישראלי

תבת, פרסמה מספר ספרים בנושא ההחלמה בתחום השיקום בבריאות הנפש. חוקרת וכו

מזה שנים  בנושאים אלו ובעיקר בנושא שילוב צרכנים במערכות בריאות הנפש ההשונות.

  ביה"ס לשיקום ,רבות פרופ' רמון נמצאת בשיתוף פעולה הדוק עם משרד הבריאות

 והאוניברסיטאות בארץ.

ר על שתועבאנו שמחים להזמין אתכם לסדנא מיוחדת בנושא קבלת החלטות משותפת, 

 .בתחום זה מומחיתהרופ' שולה רמון ידי פ

ולרכזי בתפקידים השונים מיועדת לאנשי מקצוע הסדנא תתקיים בשפה העברית, ו

 .בתחום השיקום בבריאות הנפשתעסוקה נתמכת 

זו תחשוף את התיאוריה שעומדת בבסיס מודל קבלת ההחלטות המשותפת ותציע  סדנא

 ות לעבוד באופן שיטתי בשיטה זו.לעובדים בשירותים השונים את ההזדמנ

מקדם ומרחיב על היותו מחקרים מעידים על השפעת המודל על קידום שביעות הרצון , 

 .הפחתת הסימפטומים והאשפוזים ,שיפור באיכות החיים ,מוטיבציה והחלמה

ללומדים תהיה הזדמנות להתנסות . תהיה אינטראקטיבית עם אוריינטציה מעשית הסדנא

 .התאמתם לעבודה השיקומית בארץומוגשים בסדנא ולבדוק את עוצמתם הבכלי העבודה 

 :סדנאשילמדו בם יעיקריהנושאים ה

  מהי קבלת החלטות משותפת 

 טווח השימוש בקבלת החלטות משותפת ברפואה ובמדעי החברה 

 תפקיד מודל קבלת ההחלטות בתחום בריאות הנפש 

 ,וש בקבלת החלטות משותפת. שימהאפקטיביות המצביעים על  ממצאי מחקרים בנושא 

 יוצגו ויתורגלו כלים לעבודה על קבלת החלטות משותפת 

 על בסיס ההתנסות . הסדנה מחייבת התנסות בכלי הההתערבות בעבודה היומיומית

 .תתקיים הלמידה במפגש השלישי



 

 

 

 מסגרת הסדנא:

 9.30-15.00שעות אקדמיות בין השעות  6תתקיים בשלושה ימי למידה, כל יום בן הסדנא 

 בבית הספר לשיקום בקריה האקדמית אונו.

 27.12.15ו      22.12.15הראשונים יתקיימו  בתאריכים:   יומיים ה

 615.3.1ויום אחרון ומסכם יתקיים בתאריך:   

 לא ניתן להשתתף בימים בודדים.

 ש"ח. 360: עלות הסדנא

 מצורף טופס רישום

 מספר המקומות מוגבל, כל הקודם זוכה

 

ינים שסדנא זו יכולה לתרום רבות לעבודתך היומיומית בתחומים השונים אנו מאמ

 .במסמך המצורף להירשם לסדנא ותךבשיקום. ומזמינים א

 

 7382218-03לפרטים נוספים ניתן להתקשר לביה"ס לשיקום: 

 

 

 ,בברכה

 צוות בית הספר לשיקום ופרופ' שולה רמון.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 לסדנא בנושא:הרשמה  טופס

החלטות משותפת בשירותי שיקום בבריאות הנפש,  קבלת 

 בהנחיית פרופ' שולה רמון, תשע"ו

 
 הסדנא תתקיים לפי הפירוט להלן:

 
 שעות תאריך יום

 9:30-15:00 22.12.15 שלישי

 9:30-15:00 27.12.15 ראשון

 9:30-15:00 15.3.16 שלישי

  המפגשים לא ניתן להשתתף בימים בודדים. הנוכחות חובה בכל שלושת** 
 
 

  שם פרטי

  שם משפחה

  ת.ז.

  תאריך לידה

  טלפון נייד

  מייל

  עיר/יישוב

  רחוב ומספר

  השכלה

  תפקיד

  מקום עבודה

  / יזם ארגון

  סוג שירות שיקומי

  בתפקיד הנוכחי ותק

  כולל בשיקוםותק 
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