חברי עמותה יקרים,
הכנס הקליני הייחודי החדש שתכננה העמותה ,יתקיים ביום ד' ,11.2.22 ,בין השעות
 03:8-223:8בבית סוראסקי ,תל השומר.
חברי העמותה הגישו  03הצעות להצגות מקרה בכנס ,מספר מרשים ביותר ,ואנו מודים
לחברים הרבים האלה שהקדישו זמן ,מאמץ ורצון להירתם ולהציג מפרי עבודתם.
הכנס ייפתח בהרצאת מליאה של ד"ר סילבנה פניג ,מנהלת המחלקה להפרעות אכילה
ילדים ,שניידר ,פ"ת ,בנושא :גורמים משותפים בגישות הפסיכותרפויטיות .לאחר מכן
נתפצל לשני סבבים של שבעה מושבים בשבעה חדרים שונים בסמוך לאולם המרכזי
שבבית סוראסקי.
חילקנו את המושבים בפרופורציה לכמות ההצעות בכל תחום טיפול .לפיכך ,מסתמן
כרגע (וייתכנו תזוזות מסוימות לכאן או לכאן) 7 :מושבים בטיפול דינמי ,טיפול תזונתי ,2
טיפול רפואי  1או  ,2טיפול באמנויות  1או  ,1 CBT ,1 DBT ,2טיפול קבוצתי .1
הועדה האקדמית יושבת על מדוכת בחירת המקרים שיוצגו ב 11המושבים המתוכננים
בכנס .בין המציגים יוגרלו שני הפרסים שהובטחו :כרטיס טיסה הלוך וחזור לפראג -
מתנת העמותה הישראלית ,ודמי השתתפות בכנס בפראג  -מתנת העמותה הבינלאומית
(.)AED
אנו מתנצלים מראש על המקרים שלא ייבחרו להצגה .כמו תמיד ,אתם יודעים ,יש לבחור
בין הצגות מאוד טובות ,ומספר מושבים בכל זאת מוגבל .אמנם כל מקרה יישפט על ידי
שלושה שופטים שאינם יודעים מי השולח ,ובכך אנו מנסים להבטיח כמיטב יכולתנו
בחירה מקצועית והוגנת ,אך כמובן אין זה אומר שמקרה שלא ייבחר הינו מקרה לא ראוי,
או שהעבודה בו פחות מקצועית.
העמותה תמנה מתדיין בכל מושב .המתדיינים יקבלו את המקרה כתוב כולו כשבועיים
לפני הכנס כדי שיוכלו להתכונן.
מתוכננים  14דקות להצגה ולדברי התגובה של המתדיין ,ו 14דקות נוספות להתדיינות
פתוחה לקהל המשתתפים בחדר.
יום העיון ינעל שוב במושב משותף באולם המליאה בבית סוראסקי בו נדון בהתרחשויות
בשדה ,כמו כניסת הרפורמה בבריאות הנפש לתפקודה ,התדיינויות בתקשורת על
תופעות טיפול בהפרעות אכילה של אנשים מחוץ לחברי העמותה ,מושב זה יסתיים
בישיבת מליאה שתצביע כנדרש על התקציב ,ותאשר את פעילות הועד.
אנא הפיצו את דבר קיומו של הכנס בין חבריכם הקלינאים ,גם אלה שאינם חברים
בעמותה .אנו נפרסם בקרוב את דבר קיום הכנס גם לקהל המטפלים הרחב.

בברכה,
פרופ' איתן בכר
יו"ר העמותה הישראלית למניעה ,טיפול ומחקר בהפרעות אכילה

