"הכל נשאר במשפחה"  -המשפחה והפרעות אכילה
בית סוראסקי ,המרכז הרפואי שיבא ,תל השומר 22-23 ,במאי 2019

סדר יום) :להורדת תכנית הכנס המלאה לחצו כאן(
יום רביעי ,ה 22-במאי 2019
 – 09:00-08:30התכנסות ורישום
 – 09:30-09:00דברי פתיחה וברכות:
פרופ' יעל לצר ,אוניברסיטת חיפה והקריה הרפואית רמב"ם.
פרופ' יצחק קרייס ,המרכז הרפואי שיבא ,מנהל המרכז הרפואי.
ד"ר איתי פסח ,המרכז הרפואי שיבא ,מנהל בית החולים אדמונד ולילי ספרא לילדים.
פרופ' דורון גוטהלף ,המרכז הרפואי שיבא ,מנהל החטיבה לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר.
ד"ר עדי חנוך-לוי ,המרכז הרפואי שיבא ,מנהלת המערך להתמודדות עם הפרעות אכילה בילדים ובמתבגרים
ומנהלת מחלקת ילדים ג'.
ד"ר רחל בכנר ,יו"ר העמותה הישראלית למניעה ,טיפול ומחקר בהפרעות אכילה .המרכז האקדמי רופין
והאוניברסיטה העברית" .קולי ,המרכז הירושלמי להחלמה מהפרעות אכילה".
 – 11:00-9:30הרצאת מליאה :I
?Don't we need to move on from being agnostic about the aetiology of anorexia nervosa
האם אנו צריכים לנוע מעמדה אגנוסטית ביחס לאטיולוגיה של אנורקסיה נרבוזה?
)ההרצאה באנגלית(

פרופ' ג'נט טרז'ר  ,OBE PhD FRCP FRCPsychביה"ח  MaudsleyוKing's College London-
מנחת הדיון ומציגה את המרצה :ד"ר רחל בכנר ,המרכז האקדמי רופין והאוניברסיטה העברית.
 – 11:30-11:00הפסקת קפה
 – 11:50-11:30ברכות לרגל פרישתו של פרופ' דני שטיין

 – 13:00-11:50הרצאת מליאה :II
הורים עם הפרעות אכילה :חיזוק היחסים המשפחתיים ומניעת העברה בינדורית.
ד"ר שירי שדה-שרביט ,חברת סגל בבית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה ,המרכז הבינתחומי.
מנחה הדיון ומציג את המרצה :ד"ר מיכה וייס ,העמותה הישראלית לטיפול ,חקר ומניעת הפרעות אכילה ,יו"ר
הועדה המדעית של הכנס.
 – 13:45-13:00הפסקת צהריים
 – 15:15-13:45סדנאות מקבילות בנושא טיפול משפחתי בהפרעות אכילה:
A training course for skills based caring (New Maudsley Method) for eating .1
disorders.
פרופ' ג'נט טרז'ר  ,OBE PhD FRCP FRCPsychביה"ח  MaudsleyוKing's College London-
)* הסדנה באנגלית *(

 .2העבודה עם הורים לנערות עם הפרעות אכילה בסטינג אשפוזי.
צוות מחלקת ילדים ג' ,המערך להתמודדות עם הפרעות אכילה בילדים ונוער ,בי"ח ע"ש ספרא ,תה"ש.
 .3קבוצות הורים בטיפול בילדים עם הפרעות אכילה נמנעות מצמצמות של הילדות ).(ARFID
שני ארד-רובינשטיין ,יפעת גלילי ,מעיין דור-חיים ,מרית יפה-מילשטיין ,תמר נאמן ,דנה רוט ,רות רנד ודניאל שטיין
מרפאת ילדים ונוער תל השומר.
 .4אינטגרציה של גישת המנטליזציה והסמכות ההורית.
ניצן ליפשיץ ,ד"ר איריס שחר-לביא ,פסיכולוגיות קליניות ,המרפאה להפרעות אכילה ,מרכז שניידר לרפואת ילדים.
מנהלת המרפאה :ד"ר אורית קריספין.
 .5מפגש דיאדי מבוסס מנטליזציה בגיל ההתבגרות.
ד"ר מיכל חסון רוזנשטיין ,פסיכולוגית קלינית מומחית ,חברת ועד העמותה ,תחנת העמקים.
 .6גישת הריאיון המוטיבציוני להתמודדות עם אמביוולנציה של הורים בטיפול בהפרעות אכילה.
פרופ' מוריה גולן ,שירותים קהילתיים להתמודדות עם הפרעות באכילה ודימוי גוף .ראש מערך לימודים מתקדמים
במכללת תל-חי.
 – 16:15-15:15ישיבת מליאה של העמותה הישראלית למניעה ,טיפול ומחקר בהפרעות אכילה

יום חמישי ,ה 23-במאי 2019
 – 09:00-08:30התכנסות ורישום
 – 09:15-09:00דברי פתיחה:
פרופ' דניאל שטיין ,המרכז הרפואי שיבא ,תל השומר.
ד"ר רחל בכנר ,יו"ר העמותה הישראלית למניעה ,טיפול ומחקר בהפרעות אכילה .המרכז האקדמי רופין
והאוניברסיטה העברית" .קולי ,המרכז הירושלמי להחלמה מהפרעות אכילה".
 – 10:30-9:15הרצאת מליאה :I
חלוקת תפקידים בין אנשי מקצוע לבני משפחה וחברים.
Task Sharing between Professionals and friends and family
פרופ' ג'נט טרז'ר  ,OBE PhD FRCP FRCPsychביה"ח  MaudsleyוKing's College London-
)ההרצאה באנגלית ,עם תרגום בכתב לעברית(
מנחה הדיון ומציג את המרצה :פרופ' דניאל שטיין ,המרכז הרפואי שיבא ,תה"ש.
 – 11:00-10:30הפסקת קפה
 – 12:00-11:00הרצאות מליאה :II
מעורבות המשפחות בטיפול אמבולטורי לטיפול בהפרעות אכילה.
ד"ר עינת צוברי ולירון אורן אלוני ,מרכז לטיפול בהפרעות אכילה הדרים כפר סבא )הנוטרים לשעבר( ,מרכז
לבריאות הנפש ,שלוותה.
הורה להורה—הערך של תמיכת עמיתים והכרות קצרה עם עמותת F.E.A.S.T
ג'ודי קרסנה ,מנהלת F.E.A.S.T, Israel Task Force
מנחת הדיון ומציגה את המרצה :פרופ' יעל לצר ,אוניברסיטת חיפה והקריה הרפואית רמב"ם.
 – 13:00-12:00שולחנות עגולים) :קבוצות עניין(
-

הטיפול בהפרעות אכילה התקפיות  BED -והפרעת אכילה לילית.
הטיפול במטופלות ממושכות בוגרות – דגשים בטיפול ושיקום.
כיצד מטפלים באחים?
טיפול תרופתי בהפרעות אכילה ,במה מטפלים?
פרוטוקולים טיפוליים בילדים ונוער ,קריטריונים לטיפול מרפאתי ,טיפול יום או אשפוז.

-

הפרעות אכילה וצה"ל.
מסגרות תמיכה להורים /משפחות ,מה יש ומה חסר? פרופ' ג'נט טרז'ר וג'ודי קרסנה )אנגלית(.

 – 13:30-13:00סיכום ולקחים:
פרופ' ג'נט טרז'ר ,ביה"ח  MaudsleyוKing's College London-
פרופ' דניאל שטיין ,המרכז הרפואי שיבא ,תל השומר
ד"ר רחל בכנר ,המרכז האקדמי רופין והאוניברסיטה העברית

