עמותת  EMDRשמחה להזמינכם
לערב עיון של קהילת מטפלי ילדים ונוער בנושא:

שילוב  EMDRבטיפול במצבי מצבי מחלה ושיקום עם ילדים ובני נוער
 28.1.2018יום א' שעות21:00- 16:30 :
בית אנוש סניף ר"ג
)שדרות צבי  ,3רמת גן ,צמוד למכביה(

אנחנו שמחות להזמין אתכם שוב למפגש השנתי של מטפלי  EMDRבילדים ובני נוער
מתוך רצון לחלוק וללמוד את המעשה הטיפולי ב,EMDR-
להיחשף לניסיון המצטבר ועושר המשאבים של המטפלים העוסקים בתחום.
תוכנית הערב:
 - 16:30-17:00התכנסות
 - 17:00-17:10דברי פתיחה של מארגנות הערב -אסתי בר שדה וברברה ויז'נסקי.
 - 17:10-18:00דר' עדי גרנט" :כשאין זיכרון  ,אבל יש טראומה"-
שימוש ב  EMDRבתהליך שיקום נוירופסיכולוגי עם ילד שעבר פגיעת ראש טראומטית.
הטיפול בילדים שעברו פגיעות ראש בנסיבות טראומטיות מזמן אתגרים בתהליך השיקום הנוירופסיכולוגי.
בין היתר עולה שאלת היעדר זיכרון של האירוע הטראומטי ,במצבים בהם התרחשה פגיעת ראש טראומטית
שנילווה אליה מצב של חוסר הכרה .בהצגת המקרה תידון הסוגיה הזו דרך תהליך טיפולי במהלכו נעשה
שימוש ב EMDR-עם ילד אשר נפגע בתאונת דרכים במהלכה סבל מפגיעה רב-מערכתית.
דר' עדי גרנט ,פסיכולוגית קלינית מומחית ומדריכה ,מתמחה בפסיכולוגיה שיקומית.
מטפלת  EMDRובעלת רישיון בהיפנוזה .היא פסיכולוגית אחראית במרפאה לשיקום
ומעקב של ילדים ובני נוער בבית החולים לוינשטיין ,משמשת כמרצה בתואר שני לפסיכולוגיה
שיקומית באוניברסיטת אריאל.

 - 18:00-18:50עמית ויינברג :לצייר את הדרך :טיפול בחרדה מפני מחטים
עמית תציג טיפול ,בילד בן  10שסבל מחרדה מפני מחטים ועולה הצורך לעבור בדיקות תקופתיות
סדירות.
עמית ויינברג ,פסיכולוגית קלינית ורפואית .עובדת בבית החולים רות רפפורט לילדים ,במרכז הרפואי
רמב״ם .עמית משמשת כיועצת פסיכולוגית למחלקות בית החולים לילדים וכן היא משמשת כמטפלת
ומדריכה במרפאה לבריאות הנפש לילד ,לנוער ולגיל הרך בבית החולים רות ,המטפלת בילדים
הסובלים ממצבים גופניים מורכבים וזקוקים לסיוע נפשי.
 - 18:50-19:10הפסקה

 - 19:10-20:00סמדר צוברי הלוי :לטוס מעבר למחוזות הפחד
הכנה של ילד צעיר והוריו לניתוח לב .עבודה משותפת עם ההורים ובניית פרוטוקול עתידי
להתמודדות עם מצב רפואי אקוטי.
סמדר הלוי צוברי ,פסיכודרמטיסטית מנחת קבוצות .לימדה במשך שנים רבות בתוכניות ההכשרה
למטפלים השונות .לימדה בבית ספר מוסררה לצילום במסלול המטפלים בפוטותראפיה.
מרכזת תוכנית חברתית לטיפול בפוטותראפיה בקשישים בירושלים .עובדת בבית חולים לוינשטיין
במסגרת אשפוז יום .עבדה עם ילדים והדריכה במסגרות של בתי ספר ובפנימיות במשך שנים.

 - 20:00-20:50דר' שיר דפנה-תקוע EMDR :בטיפול הרפואי במיון ילדים

ההרצאה תעסוק בהתערבות  EMDRבילדים מטופלים במיון ילדים במרכז הרפואי קפלן.
בהרצאה תוצג היעילות והייחודיות של  EMDRבמיון ילדים ותרומתו לטיפול הרפואי .כמו כן ,יבחנו
היתרונות של התערבות  EMDRבמערכת הרפואית.
דר' שיר דפנה-תקוע ,מרצה בכירה בפקולטה לעבודה סוציאלית במכללה אקדמית אשקלון ובשרות
לעבודה סוציאלית במרכז רפואי קפלן .מטפלת .EMDR
 - 20:50-21:00דיון ושאלות.

עלות :לחברי עמותה ₪ 160 :ללא חברים₪ 200 :
הרשמה ותשלום
באתר העמותה-
http://www.emdr.org.il/buy_now.asp
או אצל אורטל
טלפון 050-6681618 :בימים א' -ד' בשעות הבוקר .נתין להשאיר הודעה בתא הקולי.
מיילemdrortal@gmail.com -
כיתבו במייל :שם ,שם משפחה ומס .טלפון
דרכי הגעה
שדרות צבי  ,3רמת גן ,צמוד למכביה ועל כביש הגישה לספארי.
חניה חופשית חינם צמוד למקום.
רכב פרטי :רשום בוויז "בית אנוש רמת גן"
מתחנת רכבת בני ברק -קח קו אוטובוס מס'  33רד בתחנה ברנשטיין/אלוף שדה משם הליכה של 5
ד' לכפר המכביה ,בית אנוש צמוד לכפר המכביה.
מתחנת רכבת השלום ת"א -קח קו מס' ) 56יהוד מנוסון( או קו ) 64פ"ת(רד בתחנה אלוף
שדה/הירדן ומשם  7ד' הליכה עד לכפר המכביה ,בית אנוש צמוד לכפר המכביה.

