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לעיתים אנו מוצאים עצמנו במבוי סתום בעבודתנו עם מטופלים ,משהו לא כשורה והיינו רוצים כלי
שיעזור להניע את התהליך .מצב מוכר זה נוטה לקרות כשאנו נצמדים אך ורק לליבת ההכשרה שלנו
מבלי לשקול גישה אחרת )גורמים שונים משפיעים על כיוון זה(.
בערב העיון נדון בשאלה האם המטפל יכול לגשר על הפער הידוע בין טיפול הEMDR-
) (Eye Movement Desensitization and Reprocessingוהגישה הפסיכואנליטית
ההתייחסותית כדי לסייע לתהליך הטיפולי.
טיפול  EMDRיכול להצית תהליך של התבוננות עצמית שניתן להרחיבו גם לתחומים אחרים של החיים.
באופן מסורתי העשייה ב EMDR-לא עודדה מיקוד על יחסי מטפל-מטופל ככלי בטיפול מעבר להשגת
ברית עבודה טיפולית טובה .למרות שבטיפול  EMDRיש הערכה לתפקיד ההיקשרות בהתפתחות
האנושית ,גישה זו מדגישה פחות את תהליך ההיקשרות בין מטפל למטופל .זאת מסיבות היסטוריות
טובות מכיוון שהגישה הפסיכואנליטית הקלסית לעתים רחוקות זיהתה טראומה כנובעת מניסיון חיים
לעומת פנטסיה ובעקבות זאת הציעה מזור להשלכות של הטראומה.
פסיכואנליזה התייחסותית יכולה להוסיף ממד חשוב בהסתכלות על היקשרות המתרחשת בחדר הטיפול
כאשר רגשות המטופל עולים ועשויה לסייע בבניית היחסים .היא יכולה לעזור לשנות את ההד המתמשך
של יחסים שנבנו על התגובה ההגנתית לטראומה .טיפול התייחסותי יכול לשרת כאינקובטור לטיפוח
היקשרות עם הידע והניסיון שהוטמע באמצעות עבודת של .EMDR
סדנה זו יכולה לספק מבט מעמיק וממוקד בדרכים שטיפול  EMDRוהפסיכואנליזה ההתייחסותית
יכולות להשתלב באופן יעיל ולהשלים זו את זו .נדון במושגי מפתח תיאורטיים וקליניים המאפשרים
את שילוב התרומות הייחודיות של שתי הגישות.
באמצעות דוגמאות קליניות הסדנה תבחן כיצד שתי הגישות ,שבמבט ראשון נתפסות כבלתי
תואמות ,יכולות להשתלב ולהגביר את יעילות הטיפול.
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