העברת ידע רפואי למטופל וטיפול בהתנגדויות על פי גישת הראיון המוטיבציוני
בהנחיית פרופ' סטיבן רולניק ,מייסד גישת הריאיון המוטיבציוני
העמותה לקידום הפיזיותרפיה שמחה להזמינך לסדנה ייחודית בהנחיית פרופ' סטיבן רולניק ,הסדנה מיועדת לחברי עמותה
בלבד ותתקיים בשני חלקים:
חלק  :1יום ו'  5/5/17בשעות  8-13בביה"ס לפיזיותרפיה אסף הרופא – עקרונות הריאיון המוטיבציוני.

(מפגש זה יועבר ע"י

הפיזיותרפיסטית הדס קהלני)

חלק  :2סדנה ,יום ב'  8/5/17בשעות  8:30-17:30בביה"ס לפיזיותרפיה ,אסף הרופא.
חלק  1הינו מפגש הכרחי לקראת הסדנה של פרופ' רולניק ויועבר על ידי גב' הדס קהלני .בהכנה נעבור על עקרונות הגישה,
טכניקות בסיסיות בראיון המוטיבציוני*** .השתתפות במפגש ההכנה ביום ו' ( )5/5הינה תנאי מקדים להשתתפות בסדנה של
פרופ' רולניק ביום ב' .8/5/17
על הגישה המוטיבציונית:
גישת הריאיון המוטיבציוני הינה גישה ממוקדת מטופל ומבוססת על עקרונות שיתוף פעולה ,הכרה באוטונומיה של המטופל,
קביעת מטרות ויעדים בשיתוף המטופל.
הגישה מבוססת על האמונה שככל שהמטופל מעורב יותר ,הוא מגלה מחויבות לטיפול ,וכתוצאה מכך גדל הסיכוי לשינוי .גישה
זו היא בלב ליבו של כל איש/מטפל מקצוע בריאות.
פרופ' סטיבן רולניק:

Stephen Rollnick provides consultancy and training on the subjects of motivation, change and motivational
interviewing. He an Honorary Distinguished Professor at Cochrane School of Primary Care & Public Health,
Cardiff University, with a research focus on good practice in efforts to promote change and behavior change
among patients, clients and the practitioners who serve them.
He is a clinical psychologist with many years of experience in service provision and in the training of
practitioners. This work, much of it on motivational interviewing (MI), has taken him into diverse cultures
and settings. He has now retired to focus on training, writing and consultancy.
הדס קהלני:
מנהלת מכון לפיזיותרפיה "איילון" ,מחוז ת"א ,כללית - MPH , BPT .פיזיותרפיסטית מוסמכת  ,בעלת תואר שני בבריאות
הציבור  -התמחות בחינוך וקידום בריאות - MCI/ EMCI .בעלת הסמכה כפולה באימון אישי ואימון מנהלים מטעם איק"א.
 - HEALTH COACHמאמנת בריאות מוסמכת מטעם  .MED-ICOACHמנחת קבוצות ויועצת ארגונית .מנחה סדנאות לצוותים
מטפלים ולצוות ניהולי בנושא" :איך מובילים שינוי?" ברוח הגישה המוטיבציונית.
עלויות :לחבר עמותה שאינו רשום לכנס ₪ 550 :לחבר עמותה אשר רשום לכנס.₪ 490 :
מס המקומות מוגבל! הסדנה ביום ב' תועבר בשפה האנגלית!
לרישום לחץ כאן.

לתקנון ביטולים לחץ כאן.

