…CBTea and coffee

מפגשי איט"ה בימי שישי במרכז
תכנית המפגשי השנתית ופרטי ההרשמה 20182019
בית סוראסקי שבמתח בית החולי תל השומר

התכנסות על כוס קפה :בי  09:30ל – 10:00
ההרצאה בי  10:00ל 13:00
 23/11/18מיינדפולנס ו CBTהרחבת היכולת לחוות
מר ניב אידלמ
טכניקות מיינדפולנס משולבות כיו כמיומנויות בסיס במגוו שיטות מעול
הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי .היכולת לשלוט ולווסת את תשומת הלב באופ
רצוני ,יחד ע אימו $עמדה בלתי שיפוטית כלפי המטופל והחוויה העולה מולו,
מהוות כשלעצמ מיומנויות בסיס טיפוליות אשר נית להרחיב באמצעות קשיבות.
מיומנויות אלה משפרות את יכולת ההכלה למתרחש מרגע לרגע ומסייעות ביצירת
נוכחות טיפולית מיטיבה ורציפה .בכ ,%ה תורמות להיווצרותו של מפגש ייחודי,
נוכח ועשיר יותר בי עולמו של המטפל לעולמו של המטופל.
בתהלי %הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי המטרה היא הרחבת הרפרטואר
ההתנהגותי ,הרגשי והמחשבתי תו %שיפור היכולת להכיל ולהתמודד ע חרדה
וקושי .בדומה ,קשיבות מאפשרת מפגש ע חלקי לא נעימי בחוויה באופ
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שאינו נמנע או נאבק אלא מקבל .קבלה זו מתבטאת בהתבוננות ופתיחות
למרכיבי שוני בחוויה כמו ג להשתנות החוויה .האימו היומיומי בקשיבות
מגביר את החופש הפנימי ואת היכולת לזהות ולבחור מתו %מודעות .על מנת
להמחיש את החיבור בי מיינדפולנס לדר %העבודה הנפוצה בטיפולי CBT
למיניה ,נציג בניית תוכנית חשיפות המבוססת על תרגולי קשיבות .מטרת
תוכנית התרגול היא יצור מדרג של חשיפה לחוויות הבלתי נעימות ולהעלאת
החוס הנפשי .מכיוו שבאופ פוטנציאלי נית להיות בקשיבות לכל סיטואציה או
חוויה ,חלק מהיצירתיות הנדרשת בהתערבויות מבוססות קשיבות היא בהתאמת
התרגול למטופל .בכדי לייצר תוכנית תרגול יש צור %לקחת בחשבו גורמי רבי
כגו הקושי ממנו סובל המטופל ,רמת המוטיבציה ,רמת העומס והלחצי
הסביבתיי ועוד .כמו כ ישנה חשיבות לדר %בה מציעי ומציגי את התרגול.
בכדי להמחיש באופ חוויתי את האופ בו נית לעשות שימוש בקשיבות ככלי
לחשיפה נבצע במהל %המפגש תרגול הקושר יחדיו בי הטכניקות.

ניב אידלמ פסיכולוג קליני מומחה ,מדרי %בכיר למיינדפולנס ו MBSRומתרגל
מדיטציה מזה  20שנה .בשש השני האחרונות אחראי תחו מיינדפולנס
במרפאת שח +להפחתת מתח נפשי במרכז הרפואי ע"ש חיי שיבא .ניב מנחה
ומפתח תוכניות קשיבות למגוו ארגוני ביניה המרכז הרפואי שיבא ,המוסד
לביטוח לאומי ,קופ"ח מכבי ,משרד ראש הממשלה ועוד .בנוס ,+מלמד בתוכנית
להכשרת מטפלי קוגניטיביי התנהגותיי של מכללת פסגות ,מדרי %מורי
ל MBSRומפתח תוכניות הכשרה בקשיבות למטפלי .מטפל בקליניקה פרטית
בהרצליה.

 11/1/19פסיכותרפיה בינאישית )(IPT
פרופ' יעל לצר
פסיכותרפיה בינאישית ) (IPTהיא גישה טיפולית אשר פותחה לראשונה לטיפול
בהפרעות במצב הרוח ע"י פרופ' מירנה וייצמ ודר' קלרמ מאוניברסיטת ייל
בארה"ב .היא מבוססת על תיאורית ההתקשרות )( Ainsworth,Bowlby
והתיאוריה הבי אישית ) .(Sullivan ,Meyerהגישה הטיפולית נבדקה בצורה
אמפירית במספר מרכזי בארה"ב ובאירופה והוכחה כיעילה באופ ברור לטיפול
במטופלי הסובלי מדיכאו .בהמש %נעשתה התאמה של השיטה למטופלי ע
הפרעות חרדה חברתית ADHD ,ליקויי למידה ,במתבגרי ע דכאו ,אובדנות,
פוסט טראומה ונמצאה יעילה ג בתחומי בעיה אלו .ההתאמה לטיפול בהפרעות
אכילה נעשתה על ידי החוקרת האמריקאית פרופ' דניס ווינפלי אשר בדקה את
יעילותה בהפרעות אכילה התקפיות ומצאה אותה יעילה אמפירית ג בתחו
טיפולי זה.
הפסיכותרפיה הבינאישית הנה מודל טיפולי מבוסס ראיות ,להתערבות פסיכו
תרפויטית קצרת מועד ,הניתנת ליישו באופ פרטני ,קבוצתי וכתוכנית מניעה.
הטיפול ממוקד ומוגבל בזמ ,מובנה וקל ללמידה ,מתמקד ביחסי ובאירועי חיי
נפוצי אשר יכולי לעורר מצוקה .הטיפול מחולק לשלושה שלבי ,הראשו
מאבח את המחלה ,מידת חומרתה ותחו הבעיה הספציפי למטופל ,השני
מתמקד בהפחתת ההתנהגויות הסימפטומטיות ,והקשר שלה לתקשורת
בינאישית ,תו %לימוד מיומנויות וכלי חלופיי להתנהגויות המכשילות,
ולהתמודדות במצבי דחק .החלק השלישי מתמקד בייצוב המיומנויות שנרכשו,
מניעת הישנות ,ופרידה.
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בהרצאה זו אסקור בקצרה את הגישות התיאורטיות שעומדות בבסיס המודל
הטיפולי הבינאישי (IPT) "Interpersonal Psychotherapy ,אציג את הגישה
הטיפולית הבינאישית למצבי דכאו ,וכ תינת התייחסות מיוחדת להתאמתה
לטיפול בהפרעות אכילה ,תו %שילוב דוגמאות מהשטח .להמחשה יינתנו מספר
תרגילי.
פרופסור יעל לצר  DSCבעלת תואר ראשו ושני בעבודה סוציאלית קלינית,
אוניברסיטת חיפה .תואר שלישי במדעי הרפואה ,ביה"ס לרפואה ,טכניו חיפה.
בוגרת ביה"ס לפסיכותרפיה ,וכ מטפלת משפחתית וזוגית מוסמכת .הקימה
וניהלה את המרכז להפרעות אכילה במרכז רפואי רמב" במש 25 %שנה ,והיו
מנהלת את המחקר במרכז .בנוס +פרופ' לצר מרצה וחוקרת בפקולטה למדעי
הרווחה והבריאות ,באוניברסיטת חיפה .הוכשרה לטיפול בפסיכותרפיה
בינאישית באוניברסיטת קולומביה וכ דר %האגודה הבינלאומית לפסיכותרפיה
בינאישית .פרסמה יותר מ 150מאמרי ופרקי בכתבי עת וספרי מדעיי,
וערכה  4ספרי בנושאי שוני של הפרעות אכילה .פרופ' לצר מוכרת כמומחית
בינלאומית לטיפול ומחקר בהפרעות אכילה.

 12/04/2019טיפול מתקד בכאב כרוני היבטי נפשיי
ושילוב  TEAM –CBTבטיפול
דר' גילה גאיל טורט M.D.
כולנו  ,כמעט ללא יוצא מ הכלל חווינו כאב פיסי חרי ,+כ %שחוויית הכאב אינה
זרה לאיש מאתנו .חלקנו חווי או חווינו כאב ממוש %יותר העונה להגדרות של
כאב כרוני ,או הכרנו וטיפלנו באנשי הסובלי ממצב זה.
כאב הוא הסימפטו השכיח ביותר ,שבעטיו מגיעי אנשי לטיפול רפואי,
ומטופלי רבי מאד מתמודדי ע חוויית הכאב הכרוני ,השונה במהותה
מחוויית כאב חרי ,+ה במנגנוני הפיסיולוגיי וה בהיבטי הנפשיי .כאב
כרוני נחשב היו למחלה בפני עצמה ,המשפיעה על איכות החיי ופוגעת בתפקוד
המשפחתי ,החברתי והתעסוקתי .
מה הקשר ,בי כאב פיזי לבי רגשות שליליי כגו דיכאו ,חרדה וכעס .הא
הכאב גור לדיכאו? או שמא דיכאו גור או מגביר כאב? מה נית לעשות כדי
לעזור לחולי ע כאב פיזי ורגשות שליליי אינטנסיביי?
בנוס ,+מדוע כל כ %הרבה אנשי נאבקי ע בעיות סומטיות ,כגו כאב פיזי,
סחרחורת או עייפות ,כאשר אי סיבה אורגנית לכאורה לכאב? הא יש תקווה?
חווית הכאב מוגדרת כ ...M :חוויה תחושתית ורגשית בלתי נעימה ."...למרות
התקדמות גדולה במחקר ובידע הרפואי בנושא הכאב ,הרי שמורכבות התופעה על
רבדיה השוני דורש מהמטפל הבנה ומיומנויות התערבות רב תחומיות.
במסגרת יו העיו ננסה להבי את תופעת הכאב הכרוני על מימדיה
הפיסיולוגיי ,רגשיי ,קוגניטיביי והתנהגותיי ,ואת הדר %הייחודית של
 TEAMCBTלתת לה מענה .
על המרצה :במסגרת עבודתי במרפאת כאב נאות שקמה של שירותי בריאות
כללית,מכו פסגות ומכו  FEELING GOOD ISRAELאני משלבת את הידע
הרפואי ע טיפול בגישת .TEAMCBTזוהי גישה טיפולית חדשה ,שפותחה על
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ידי אחד מאבות ה CBTבעול ,דר' דיויד ברנס מאוניברסיטת סטנפורד
בקליפורניה.
שיטתו מבוססת על כלי טיפוליי קלי להבנה ,א %מאתגרי ליישו .השימוש
המעשי בעקרונות ה  CBTמאפשר ליעל את הטיפול באופ משמעותי .השיטה
מציעה כלי נוחי לשימוש ,לצור %בדיקה מחזורית של תסמיני ויעילות
הטיפול ,כלי ליצירת אמפתיה וקשר טיפולי משמעותי ,וכ כלי ברורי להמסת
התנגדות לשינוי והגברת מוטיבציה.
אני בוגרת בית הספר לרפואה של אוניברסיטת ב גוריו ,מומחית ברפואת
משפחה ,יועצת כאב ,מוסמכת איט"ה בטיפול קוגניטיבי התנהגותי וממייסדי
מכו  FEELING GOOD ISRAELהמקד את גישת  TEAMCBTבישראל.

 " 31/5/19להרגיש בבט" – הרצאה 31.5
ד"ר גילה ש ,ד"ר שמרית תלרז כה ,גב' שרו ירושלמי
"תסמונת המעי הרגיש" או הרגיז ,מוגדרי בילדי כ Recurrent or functional
 abdominal painוהמשמעות  3אפיזודות ומעלה של כאבי בט על פני  3חודשי
ע פגיעה תפקודית.
ההפרעה מוגדרת כ"הפרעת כאב" ומשתייכת על פי  DSM5ל Somatic
.Symptom disorder
זו הפרעה שכיחה מאוד  ,בשיעור של  10%מילדי ביה"ס ,אשר גורמת להעדרויות
מרובות עד כדי .School refusal
בחלק בהראשו של ההרצאה נרחיב על האתיולוגיה ,הקליניקה ,הטיפול
והפרוגנוזה של ההפרעה.
נקרי ראיו ע מטופל צעיר הסובל מכאבי בט פונקציונליי.
בחלק השני נתמקד בשיטות הטיפול המגוונות ,CBTטיפול באמנות בשילוב ע
,CBTביופידבק והפנוזה רפואית באורינטציה קוגניטיבית התנהגותית.
חלק זה ילווה בדוגמאות קליניות מהיחידה לרפואת גו +נפש לילדי ונוער וכ
נקרי סרט על טיפול במטופל בוגר ע תסמונת המעי הרגיז .
המרצות:
.1ד"ר גילה ש  פסיכיאטרית ילדי ,מדריכה באיט"ה ,מנהלת מרפאת הילדי
והנוער והיחידה לרפואת גו +נפש לילדי ונוער  מרכז בריאות הנפש גהה
.2ד"ר שמרית תלרז כה  פסיכולוגית קלינית בכירה וחברה מומחית באיט"ה,
היחידה לרפואת גו +נפש לילדי ונוער בריאות הנפש גהה
.3גב' שרו ירושלמי חסו  מטפלת באמנות ומטפלת  ,CBTראש הסקטור
להבעה ויצירה במרפאת הילדי והנוער והיחידה לרפואת גו+נפש לילדי ונוער
מרכז בריאות הנפש.
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ספח ההרשמה למפגשי איט"ה במרכז
חברי איט"ה ,כולל חברי מתענייני ששילמו את דמי החבר פטורי מתשלו ,א %חובה
להירש מראש למפגשי בה מעונייני אצל הגב' תימור גביש ,מזכירת איט"ה בכתובת מייל:
@itacbtisrael
itacbtisrael@gmail.
gmail.com
עבור נרשמי שאינ חברי איט"ה ,התערי 5הוא  6 100עבור מפגש אחד ,או  6 400לכל
הסדרה ) 5מפגשי(.
לסטודנטי במקצועות טיפוליי )מאוניברסיטאות ,מכללות ותוכניות הכשרה ב  CBTבחסות
איט"ה ומתמחי בפסיכולוגיה ופסיכיאטריה ובהצגת תעודה מתאימה( התערי 5הוא 6 50
לפגישה בודדת ו  6 200לכל הסדרה.
מועד סיו ההרשמה :עד שבוע לפני ההרצאה.
נית לשל עבור ימי העיו בחיוב טלפוני .נית לשלוח מייל למזכירות דר" %צור קשר" באתר
איט"ה  itacbt.co.ilולבקש להירש.

נית לשל ג בדואר .את התשלו יש לשלוח מראש למזכירת איט"ה ,הגב' תימור גביש
ת.ד ,11472 .תל אביב 6111302
אנא רשמו את השיק לפקודת איט"ה בלבד .לא לשלוח בדואר רשו

אני מעוניינ/ת להירש למפגשי CBT
בימי שישי בבית סוראסקי במתח בית החולי תל השומר
אנא ציינו את המפגשי המבוקשי:
__________ 11/
 _________23/11מפגש שני 11/1/19
23/11/
מפגש ראשו /11/18
________12/4
12/4/
מפגש שלישי /4/19

_________31/5
31/5/
מפגש רביעי /5/19

ש פרטי ומשפחה ______________ כתובת_______________________
טלפו_______________ כתובת מייל_________________________
אנא סמנ/י בעיגול :חבר איט"ה

סטודנט  /מתמחה

אנא סמנ/י בעיגול :תשלו ב צ'ק  /מזומ  /כ"א באתר
סכו_________
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אחר

