
ועדת היגוי:
גיל ארליך, מיכל זייצ'יק סגל, ד"ר צופיה לאופר, נועה לביא, מיכל לוטן, 

יעל משיח ארזי, אורי נח, עינת שאלתיאל ראביד, ד"ר ענבל שלומי

SAVE THE DATE
5/6/23

יום העיון יתקיים באולם המועדון בקמפוס באר יעקב של בית החולים 
שדרות יצחק רבין 1, באר יעקב

יום העיון יערך בשיתוף בית החולים מרחבים, שיבא, מעייני הישועה, מכון אגם, מרכז לטם והדסה עין כרם.

הטיפול בהפרעות אכילה בפוסט טראומה מורכבת

הפרעות אכילה
בקומפלקס

מרחבים – המרכז הרפואי לטיפול במוח ובנפש, באר יעקב נס ציונה
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הטיפול בהפרעות אכילה בפוסט טראומה מורכבת

הפרעות אכילה
בקומפלקס

תוכנית הכנס

התכנסות  8:15-08:45

דברי פתיחה  8:45-09:15

הפרעת אכילה ופוסט טראומה מורכבת, הגישות הדיאטניות השונות  9:15-10:15
היכרות עם הפרעת אכילה כחלק מהקומפלקס בספרות המקצועית  
/ גלי דרור לביא, דיאטנית קלינית, MAN בתזונה בריאות והתנהגות   

הטיפול באשפוז האקוטי, האשפוז הממושך, טיפול יום תוך דיון בתיאורי מקרה  

/ מיכל זייצ'יק סגל, דיאטנית אחראית, טיפול יום פסיכואנליטי נס ציונה  

/ נועה לביא, דיאטנית אחראית מערך הפרעות אכילה הדסה עין כרם  

/ יעל משיח ארזי, דיאטנית הפרעות אכילה ו-CPTSD קופת חולים כללית  

/ עינת רביד שאלתיאל, דיאטנית אחראית צוות הפרעות אכילה בשיבא  

הפסקת בוקר  10:15-10:45

   CPTSD-יחסי העברה גופנית בטיפול במתמודדות עם הפרעת אכילה ו   10:45-11:30
  / ד"ר צופיה לאופר - סגנית מנהל המחלקה להפרעות אכילה, המרכז הרפואי מעיני הישועה

טראומה, דיסוציאציה ואינטרסובייקטיביות.   11:30-12:30
/ ד"ר בועז שלגי - פסיכולוג קליני, ראש יחידת הדוקטורט בפסיכואנליזה וממשקיה, התוכנית     

    לפסיכותרפיה, אונ׳ ת״א; עורך ראשי )משותף(, "שיחות" – כתב עת ישראלי לפסיכותרפיה  

הפסקת צהריים   12:30-13:30

שולחנות עגולים / דיון בתאורי מקרה   13:30-14:30

  אכילה כדיסוציאציה /  ד''ר צביה זליגמן, נורה קרלטון, יעל משיח ארזי

  הטיפול המשפחתי בהפרעת אכילה על רקע CPTSD / עינת ראביד שאלתיאל, שרית זמיר  

  מטופלות חוזרות: אתגרי הטיפול והתמודדות הצוות / גיל ארליך, נועה לביא

  בריאות האשה, הריון והפרעת אכילה ב-CPTSD / ד"ר ענבל שלומי, קרן שגיב, אלסיה בקשטיין

  הפרעת אכילה שמתפתחת ב-CPTSD, במה נטפל קודם? / ד''ר ראובן לביא, רעיה שריד, אפרת צוק

  מופעי הטהרות קיצוניים בנפגעות עם הפרעת אכילה / ד"ר שקמה קלר, קארן רקט

  אובדנות כתגובה לתנועה בטיפול / ד"ר עינת סגל ומיכל זייצ'יק סגל 

שולחנות עגולים / סבב שני  14:30-15:30
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