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הרישום לערב העיון יתקיים מראש בלבד ובתשלום ויתאפשר עד לתאריך 15.12.2013
באמצעות אתר ההרשמה: www.idc.ac.il/ptsd191213         מספר המקומות מוגבל, אנא הקדימו להירשם מראש.    

עלות ההשתתפות:  80 ש"ח
(60 ש"ח לחברי האיגוד לחשיפה ממושכת 
ולמטפלים מבית חולים העמק/ סטודנטים

ומתמחים / אזרחים וותיקים)

בית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה
בשיתוף עם האיגוד הישראלי לטיפול בפוסט-טראומה וחרדה על ידי חשיפה ממושכת

 מתכבדים להזמינכם לערב עיון בנושא:
"פוסט טראומה והתמכרות לסמים ואלכוהול , טיפולים מבוססי מחקר, וממצאי מחקרים"

יום חמישי, 19 בדצמבר 2013, בשעה 16:00, אודיטוריום איבצ'ר
קמפוס המרכז הבינתחומי, רחוב כנפי נשרים, הרצליה

התכנסות  16:00
דברי פתיחה וברכות

פרופ' מריו מיקולינסר, דיקן בית הספר לפסיכולוגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה  16:30
ד"ר פאולה רושקה, מנהלת המחלקה לטיפול בהתמכרויות, משרד הבריאות  

גב' מיכל גמליאל, מנהלת השרות לעבודה סוציאלית במערך הפסיכיאטרי במרכז רפואי העמק  
ומרכזת האיגוד הישראלי לטיפול בפוסט טראומה על ידי 'חשיפה ממושכת'  

פרופ' עדנה פואה, מנהלת המרכז לחקר חרדה באוניברסיטת פנסילבניה  16:45
Concurrent Naltrexone and Prolonged Exposure Therapy For Patients With  

 Comorbid Alcohol Dependence and PTSD: A Randomized Clinical Trial  
ד"ר מרים שיף, בית הספר לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית בירושלים    17:15

טראומה והתמכרות בקרב נשים: ממצאי מחקר בישראל וההשלכות לטיפול   
ד"ר ניצה נקש, מנהלת המרפאה הפסיכיאטרית ומרכז הטראומה במרפאה לבריאות הנפש ע"ש בריל, רמת חן  17:45

הטיפול 'בחשיפה ממושכת' במכורים ומכורות לסמים      
ד"ר עינת פלס, מנהלת יחידת המחקר מרפאת אדלסון למחקר וטיפול בנפגעי סמים,   18:15

המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי  
השוואת מאפייני מטופלות עם וללא התמכרות לאופיאטים, שחוו טראומה מינית בילדותן   

ד"ר שבתאי לויט, בית הספר לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית בירושלים  18:45
ואוניברסיטת אריאל בשומרון  

כששדה ומחקר נפגשים: התערבות  בשיטת 'חשיפה ממושכת' בקרב מטופלות  
במרכזי מתדון בירושלים ובאשדוד  

ד"ר שאולי לב רן, מנהל המרפאה להתמכרויות, מרכז רפואי שיבא, תל השומר  19:15
אתגרים קליניים בטיפול בסובלים מפוסט טראומה והתמכרות לסמים  

ואלכוהול ומקומה של הגישה המוטיבציונית  
(Motivational Interviewing) במערך הטיפולי  

פאנל ורב שיח עם הקהל, בנושא: טיפולים מבוססי מחקר במכורים  19:45
לסמים  ואלכוהול, המציאות והאתגר  

בהשתתפות: פרופ' עדנה פואה, ד"ר ניצה נקש,  
ד"ר מרים שיף, ד"ר שאולי לב רן, ד"ר שבתאי לויט  

www.idc.ac.il/ptsd191213

