העמותה הישראלית לטיפול בהפרעות אכילה מזמינה את ציבור
אנשי המקצוע ליום עיון קליני בנושא הפרעות אכילה
אשר יכלול הצגות מקרה קליניות של חברי העמותה והתדיינות מומחים
ביום רביעי ,ה  ,22.06.2016באולם הרצאות ,בית סוראסקי,
המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל-השומר

דמי הרשמה:
חברי עמותה  /סטודנטים  /מתמחים

100

₪

לא חברי עמותה

150

₪

אנו ממליצים בחום להקדים ולהירשם מראש (טופס ההרשמה מצ"ב בעמ' .)5
הרישום למושבים ביום הכנס יתאפשר על בסיס מקום פנוי בלבד.

בברכה,
ועד העמותה

תכנית יום העיון
0099-00:9

דברי פתיחה וברכות

00:9-:90:9

הרצאת מליאה 0ד"ר סילבנה פניג ,מנהלת המערך הפסיכיאטרי ,ביה"ח
שניידר 0הגורמים המשותפים בגישות הפסיכותרפויטיות

 :90:9-::099הפסקת קפה
 ::099-:30:9מושבי בוקר0
(פירוט המושבים ר' בעמוד הבא)
מושבים  0:-:טיפול פסיכודינמי
מושב  04טיפול פסיכודינמי בשילוב CBT
מושב  09טיפול רפואי/גופני
מושב  06טיפול בהבעה
מושב  07טיפול רפואי/גופני תזונתי
 :30:9-::0:9הפסקת צהריים
 ::0:9-:9099מושבי צהריים0
(פירוט המושבים ר' בעמוד הבא)
מושב  0:טיפול DBT
מושב  03טיפול תזונתי
מושב  0:טיפול קבוצתי
מושב  04טיפול אינטגרטיבי פסיכודינמי רפואי
מושב  09-7טיפול פסיכודינמי

:9099-:6099

עדכוני היום וישיבת מליאה

פירוט המושבים המקבילים
מושבי בוקר

::099-:30:9

מושבים פסיכודינמיים ():-:
מושב מס'  0:טיפול פסיכודינמי במטופלת בהריון הסובלת מהפרעת אכילה בלתי ספציפית
מציגה 0מאיה טרבס פלג ,ביה"ח שיבא ,תל השומר
מתדיינת 0פרופ' יעל לצר ,ביה"ח רמב"ם
מושב מס'  03טיפול פסיכודינמי מקביל בשתי אחיות הסובלות מאנורקסיה
מציגות 0כנרת דלומי כהן ,אסתי מינקובסקי ,קרן לונגו ,דורית דורון הייטנר ,ד"ר עינת צוברי,
מרפאת "הנוטרים" ,רעננה
מתדיינים 0פרופ' איתן בכר ,ביה"ח הדסה עין כרם; ד"ר מיכה וייס ,ביה"ח שיבא ,תל השומר
מושב מס'  0:הברית הטיפולית במסגרת של אשפוז כפוי
מציגות 0ענבר שרב-איפרגן ,יעל כהן ,ביה"ח הדסה עין כרם
מתדיינת 0מירה הורביץ ,ביה"ח שניידר
מושב מס'  - 4פסיכודינמי בשילוב  0CBTטיפול בהפרעות אכילה כמרחב מעברי
מציגות 0ד"ר שרון נחמני ,עינת עשהאל ,ביה"ח רמב"ם
מתדיין 0ד"ר איתן גור ,ביה"ח שיבא ,תל השומר
מושב מס'  - 9רפואי/גופני 0טיפול מורכב רפואי ,תזונתי ובעזרת בע"ח ,בילדה שפסקה לאכול
מציגות 0סיגלית כהן צבר ,ד"ר שלי בן הרוש נגארי ,חמדה דידובסקי ,ביה"ח שערי צדק וקופ"ח
מאוחדת
מתדיינת 0ד"ר עמית ירוסלבסקי ,ביה"ח שיבא ,תל השומר
מושב מס'  - 6טיפול בהבעה 0שירה במסגרת אשפוזית
מציגות 0נורית שטרנברג ,דפנה לוסטיג ,ביה"ח שיבא ,תל השומר
מתדיינת 0ד"ר רחל בכנר ,המרכז האקדמי רופין ו"קולי" ,המרכז הירושלמי להחלמה מהפרעות
אכילה
מושב מס'  - 7רפואי/גופני תזונתי 0אשפוז להפרעות אכילה כמסגרת נכונה לקבלת החלטה על
ניתוח בריאטרי
מציגים 0שירי מנדלוביץ' ,פרופ' דניאל שטיין ,ד"ר עדי חנוך ,ד"ר עמית ירוסלבסקי ,קרן פורפר,
הילה לוי קידרון ,דנה אברמוביץ ,בריג'יט כוכבי ,ביה"ח שיבא ,תל השומר
מתדיינת 0ד"ר שרון עירון שגב ,ביה"ס למדעי התזונה ,הפקולטה לחקלאות ,מזון ואיכות
הסביבה ע"ש רוברט ה' סמית ,האוניברסיטה העברית

מושבי צהריים

::0:9-:9099

מושב מס'  - :תזונתי 0טיפול תזונתי במטופלת הסובלת מאנורקסיה לאחר ניתוח בריאטרי
מציגה 0עדית זהר-בז'ה ,ביה"ח שיבא ,תל השומר
מתדיינת 0ד"ר סילבנה פניג ,ביה"ח שניידר
מושב מס'  0DBT - 3טיפול  DBTרב מקצועי במתבגרת עם אנורקסיה רסטרקטיבית ותחלואה
נלווית של OCPD
מציגה 0אפרת כהן נוימן ,ביה"ח סורוקה
מתדיין 0ד"ר יצחק וורגפט ,ביה"ח זיו ,צפת
מושב מס'  - :קבוצתי 0פיילוט לטיפול קבוצתי באנורקטיות כרוניות
מציגות 0קרן שגיב ,מיכל ולק צ'ודנובסקי ,ביה"ח שיבא ,תל השומר
מתדיינת 0ד"ר מיכל חסון רוזנשטיין ,תחנת העמקים
מושב מס'  - 4אינטגרטיבי רפואי דינמי 0טיפול בCyclic Vomiting Syndrome-
מציגות 0ד"ר אורית קריספין ,ניצן ליפשיץ ,עופרי ילין ,ביה"ח שניידר ,שירותי בריאות כללית
מתדיין 0פרופ' דניאל שטיין ,ביה"ח שיבא ,תל השומר
מושבים פסיכודינמיים ()9-7
מושב מס'  09הפרעת אכילה וזהות מגדרית
מציגה 0ליטל קפלן ,ביה"ח שיבא ,תל השומר
מתדיינים 0שימי רייש ,בני קשאני ,ביה"ח הדסה ,עין כרם
מושב מס'  06ההחלטה על הפסקת טיפול במקרה של חוסר שיתוף פעולה 0השלכות אתיות,
טיפוליות ומעשיות
מציגה 0ד"ר לילך לב ארי ,המרכז האקדמי רופין
מתדיינת 0ענבר שרב-איפרגן ,ביה"ח הדסה ,עין כרם
מושב מס'  07טיפול פסיכודינמי במטופלת ש"אינה רוצה להחלים"
מציגה 0מורן פיטרקובסקי ,ביה"ח שיבא ,תל השומר
מתדיינת 0דניאל גור ,ביה"ח הדסה ,עין כרם

* הגדרת המושבים נעשתה לפי בקשת המציגים
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שם פרטי _____________
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 Ph.D.
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סדנאות0
מושב בוקר

מושב צהריים

 מושב מס' ( :פסיכודינמי)

 מושב מס' ( :תזונתי)

 מושב מס' ( 3פסיכודינמי)

 מושב מס' )DBT( 3

 מושב מס' ( :פסיכודינמי)

 מושב מס' ( :קבוצתי)

 מושב מס' ( 4דינמי)CBT-

 מושב מס' ( 4אינטגרטיבי דינמי-רפואי)

 מושב מס' ( 9רפואי/גופני)

 מושב מס' ( 5פסיכודינמי)

 מושב מס' ( 6הבעה)

 מושב מס' ( 6פסיכודינמי)

 מושב מס' ( 7רפואי/גופני תזונתי)

 מושב מס' ( 7פסיכודינמי)

את הטופס המלא יש לשלוח לכתובתconference.iaed@gmail.com 0
לבירורים טלפוניים( 994-439300: 0רצוי בסמס)


