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עמיתות ועמיתים יקרים
הנכם מוזמנים ליום עיון:

מיכל ,מוכל ומרחב משותף:
המטופל ,הקבוצה ומערכות בריאות הנפש
יום עיון על הטיפול הקבוצתי במסגרות הטיפול הציבוריות
יתקיים ב 81.8.81 -יום חמישי1:51 -83:51 ,
באולם ספנסר ,בקריה הרפואית רמב״ם ,חיפה
ביום עיון זה נתמקד בהתבוננות על המאפיינים הייחודיים של העבודה הטיפולית
הקבוצתית בתוך מערכות בריאות הנפש הציבוריות .האנליזה הקבוצתית מאמינה כי
סימפטומים נפשיים ובכללן מחלות נפש ,מייצגים פגיעה בחוויית השייכות ועל כן
הקבוצה הטיפולית הנה מרחב המאפשר שיקום של חוויה זו .בד בבד ,מטפלים
מתמודדים עם אתגרי אחזקה של קבוצות במערכת ציבורית המושפעת מתהליכים
צוותיים כמו גם לשינויים כלכליים ופוליטיים ,אשר להם השפעה על משכי האשפוז
ואף על קיום הקבוצות .לכך נלווים אתגרי הכלה של טראומות נפשיות ,שברים
בתקשורת ובקשרים של מטופלים ,אשר המפגש עמם עוצמתי ועלול ליצור שסעים
בדיאלוג ובחיבור בין השותפים "למיכל" ,קרי המטפלים והצוות המקצועי.
תכנית יום העיון:
 :11:51-10:11התכנסות והרשמה
 :10:11-10:51ברכות :הנהלת רמב"ם -פרופ' ליאור לבנשטיין ,סגן מנהל בית
החולים
דר' אייל פרוכטר ,מנהל החטיבה הפסיכיאטרית ,הקריה הרפואית רמב"ם
מר נדב ויינטראוב ,מנהל השירות הפסיכולוגי ,הקריה הרפואית רמב"ם
גב' מרית יפה מילשטיין ,יו"ר המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית
דר' עדו פלג ,יו"ר הועדה המדעית במכון הישראלי לאנליזה קבוצתית

 :10:51-88:11מושב ראשון :״המרחב המשותף״
הכלה והחזקה בטיפול קבוצתי במערכות ציבוריות -מרצה :ד״ר אבי ברמן
מתדיינת :גב׳ ליאת אריאל
יו"ר הפאנל -גב' לימור אברהמי
 :88:11-88:51הפסקה
:88:51-85:11מושב שני :ה"מיכל" -מבט קבוצתי על בית החולים הפסיכיאטרי:
חמש שנים של קבוצה גדולה לכלל צוות בית החולים-
מרצים :גב׳ מרית יפה מילשטיין וד״ר עדו פלג
קבוצה גדולה לכלל צוות בית החולים -מנקודת מבטה של המנהלת -מרצה :פרופ׳
אילנה קרמר
מתדיין ויו"ר הפאנל -ד"ר רובי פרידמן
 :85:11-85:33הפסקה
 :85:33-83:83מושב שלישי :ה"מוכל" -מבט על קבוצות במרפאה וביחידה
לאשפוז יום:
מסע קבוצתי לגיהנום ובחזרה -מרצה גב' שרון שגיא ברג
הביתי והאלביתי בקבוצה המוסדית -מרצה :גב׳ דפנה הירשמן
יו״ר הפאנל :גב׳ אליזבת רוטשילד
 :83:83-83:51סיכום היום
למידע על המרצים
עלות יום העיון:
למתמחה/סטודנט 09 -ש"ח
למומחה 039 -ש"ח
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יו"ר ועד מנהל :גב' מרית יפה מילשטיין

חברי הועד המנהל :גב' ליאת אריאל ,גב׳ סמדר אשוח  ,מר עודד הנדל ,גב'
ליאת ורהפטיג-ארן ,ד"ר ארנה לוין -מגד ,ד״ר עידו פלג.
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