קול קורא – הגשת תקצירים ליום העיון השנתי של העמותה
למניעה ,לטיפול ולמחקר בהפרעות

הישראלית

אכילה
יום העיון השנתי של העמותה יתקיים השנה במכון וינגייט ,בתאריך ה.20.10.21-

נושא הכנס-
גמישות והתחדשות בטיפול בהפרעות
אכילה
הכנס השנתי יכלול שני חלקים:
 .1חלקו הראשון של יום העיון יתקיים בשעות הבוקר ומיועד לאנשי מקצוע וסטודנטים בלבד.
 .2חלקו השני של יום העיון יתקיים בשעות אחר הצהריים ומיועד למשפחות ,מתמודדות
ומתמודדים עם הפרעות אכילה ,מתעניינים בתחום ואנשי מקצוע.
(אנו ממליצים להירשם ליום שלם).

עבור חלקו הראשון של היום ,המיועד לאנשי מקצוע;
הנכם מוזמנים לשלוח תקצירים להרצאות ולפוסטרים המתארים
 .1מחקרים קליניים או אפידמיולוגיים.
.2

סוגיות בטיפול או תיאורי מקרה ,המבוססים על תיאוריה טיפולית פסיכודינמית,
תיאוריה קוגניטיבית התנהגותית או תיאוריה טיפולית מוכרת אחרת.

 .3סדנה חווייתית/לימודית המציגה גישה טיפולית .ניתן להציע סדנה בהתאם לפורמט
המתקיים במרכז הטיפולי שלכם ,גם אם הוצג בשנים קודמות ,לטובת משתתפים
שטרם התנסו בכך .לדוגמה – סדנה להדגמת .FBT, DBT
 .4השנה ,תתקיים במסגרת יום העיון ,תערוכת פוסטרים מכובדת ,עם זמן מוגדר בלו"ז.
במהלך הצגת הפוסטרים ,המציג יתבקש לעמוד ליד הפוסטר על מנת שיוכל לנהל
דיון בנושא ולהשיב על שאלות .כמו כן ,ישנה תחרות נושאת פרסים עבור 2
הפוסטרים המצטיינים.

הנחיות לכתיבת התקציר:
 .1אורך התקציר לא יעלה על  250מילים.
עבור תיאורי מקרה ,יש לכתוב מספר מילים על הגישה הטיפולית ,ולאחר מכן לתאר
בקצרה את המקרה.
עבור מחקרים ,יש לפרט כמקובל :רקע ,שיטה (משתתפים ,כלי מחקר,
סטטיסטיקה) ,תוצאות ומסקנות.
 .2יש לשלוח את התקצירים בשפה העברית או האנגלית לכתובת
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 .3יש לשלוח שתי גרסאות של כל תקציר בקובץ ;WORD
א .גרסה ראשונה – כוללת פרטים מלאים של כל אחד ואחת ממחברי ההצעה:
שם מלא (בעברית ובאנגלית) ,תואר (גב'/אדון ,ד"ר ,פרופ' וכו') ,מקום עבודה ותפקיד,
כתובת מייל ,מספר טלפון ,סטטוס חברות בעמותה (חבר/לא חבר).
ב .גרסה שניה  -ללא שם או סימני זיהוי אחרים.

עבור חלקו השני של היום ,המיועד למשפחות ,מתמודדות
ומתמודדים;
הנכם מוזמנים להציע:
 .1נושאים הרלוונטיים למשפחות במגוון תחומים שידונו בצורת "שולחנות עגולים" -
מקצועיים-טיפוליים ,השלכות בירוקרטיות ,השלכות משפחתיות ועוד .הנכם מוזמנים
להציע את עצמכם או אנשי מקצוע רלוונטיים אחרים להנחיית המפגשים בתחומים
השונים.
 .2סדנאות למידה המתאימות למשפחות ומתמודדים/מתמודדות עם הפרעות אכילה.
יש

לשלוח

את

ההצעות

בשפה

העברית

.israel.aed@gmail.com

או

האנגלית,

לכתובת

מועד אחרון לשליחת התקצירים –

.15.8.2021

בברכה,
ד"ר מיכל חסון רוזנשטיין ,יו"ר העמותה
ד"ר עדית זהר-בז'ה ,סגנית יו"ר העמותה
ד"ר נועם ויינבך ,יו"ר הועדה המדעית של הכנס

