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מכתב זה מלווה את ה - NESLETTERהאחרון וקובץ מאמרים שהתפרסם לפני מספר חודשים .אני מאמין שתמצאו בהם
עניין רב .בימים אלו אנו נמצאים בקשר עם מורין קיצ'נר )בעלת המאמר המרכזי של החוברת( בתקווה להביאה ארצה לסדנא.

ב 28 – 30.10.01 -נקיים סדנת  L1בזיכרון יעקב .היום הנוסף יתקיים באזור המרכז בסוף דצמבר .חמש ממשתתפות
הסדנא יקבלו מלגה של  $100כל אחת ממרילין לובר שביקשה לתמוך בהכשרתן של נשים המטפלות בעיקר
בנשים .הרבה תודות למרילין שתומכת בעמותה מיום הקמתה) .הסדנא מתחילה ב 28 -לפנות ערב(.
ב 25 - 27.11.01 -נקיים סדנת  L2בזיכרון יעקב עם רוג'ר סולומון )הסדנא תתקיים באנגלית() .הסדנא מתחילה ב25 -
לפנות ערב( .בתחילת  2002מתוכננת להתקיים סדנת  L1באנגלית.
ב 7.9.01 -יתקיים יום עיון בנושא טיפול  EMDRבילדים באזור המרכז בהשתתפות מספר מומחים בטפול בילדים מהארץ.
יום עיון זה בא בעקבות השתתפותה המוצלחת של ברברה וויזנסקי בכנס  EMDRהאירופאי שהתקיים בלונדון במאי האחרון.
בעקבות האירועים האחרונים תתקיים באזור המרכז ב) 25.11.01 -בבוקר שבו מתחיל ה L2 -בערב( סדנא של חצי יום
בנושא שילוב של  EMDRו  - Critical Incident Stress Disorderבטיפול במצבי חירום עם רוג'ר סולומון.
בתחילת  2002תתקיים סדנא לטיפול  EMDRבמבוגרים שתיתן ברורית לאוב .גם סדנא זו באה בהמשך לסדנא מוצלחת
שנתנה ברורית בלונדון בכנס  EMDRהאירופאי.
פרטים נוספים לגבי הסדנאות הנ"ל וטפסי הרשמה יגיעו במהלך הקיץ .אנא רשמו את התאריכים כבר עכשיו.
בחודש מאי התקיימה סדנא למטפלי ברה"נ העצמאיים של קופת חולים "מאוחדת" בסבסוד הקופה .אנו מקווים שסדנא זו
תהווה תקדים למצב בו גופים מוסדיים יחליטו להכשיר את אנשי הצוות שלהם ב  . EMDR -אנא העלו את הרעיון במקומות
העבודה שלכם.
ביום עיון של פורום הפסיכיאטרים היועצים בבתי החולים כלליים בנושא טיפול במצבי דחק חריפים לאחר אירוע רב נפגעים,
הציג ד"ר אילן קוץ את ה EMDR -כאחת מהשיטות המרכזיות בהן משתמש הצוות שלו לטיפול בנפגעים נפשיים .פרופ' אריק
שלו ,שהיה מהמבקרים הבולטים של  EMDRהזכיר אותה כאחת משיטות הטיפול הלגיטימיות בנפגעי Acute Stress
 . Disorderהצגת  EMDRבכנסים מקצועיים הוא אתגר שאני מציע כי נתמודד איתו .כל אחד מאיתנו מקבל "קול קורא"
לכנסים שונים .אנא ספרו לנו עליהם דרך הדואר האלקטרוני כך שנוכל להפיץ את המידע לשאר החברים )בתקוה שמישהו
ירים את הכפפה( .במקביל אנו זקוקים לתיאור מקרים של טיפול ב EMDR -לצורך כתיבת מאמרים והצגה בכנסים .באם יש
לכם מטופלים המוכנים להתראיין אנא הודיעו על כך.
בימים אלו מקיימים מספר חברי עמותה קשר הדוק עם ארגון  HAPהעולמי כדי לקדם את רעיון הקמת  HAPהישראלי
ובכך להזיז קדימה את העגלה הנושאת בתוכה את הרצון של רבים מאתנו לתרום את הידע והניסיון שרכשנו.
בכנס  EMDRהאירופאי האחרון התבקשנו לקדם )יחד עם שאר המדינות החברות בארגון( את נושא ההסמכה )(accredition
של מטפלים .כדי להיות מוסמכים יצטרכו המטפלים בין השאר להיות בעלי רשיון במקצועם ,להיות בוגרי  L1ו ,L2-ולקבל
 10שעות הדרכה )מלא הפרטים באתר .( www.emdr-europe.net
בברכת קיץ קריר ושקט,
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