טראומה ודיסוציאציה ישראל (ט.ד.י)
בשיתוף משרד הבריאות ומשרד הרווחה
מזמינה להשתלמות בנושא:

גישות עדכניות בטיפול בטראומה
מורכבת והפרעות דיסוציאטיביות:
בושה ,התנגדות ,תלות וסדיזם.
בהנחיית

גב' קטי סטיל MN,CS
 16-17למרץ 2017
אולם הרצאות קומה  ,Fבית חולים "וולפסון" ,חולון.
גב' קטי סטיל ,MN,CS ,מטפלת בקליניקה פרטית באטלנטה ,ארה״ב ,כבר יותר משלושה
עשורים .היא משמשת כמרצה באוניברסיטת  ,Emoryוהנשיאה לשעבר של החברה הבינ״ל
לחקר טראומה ודיסוציאציה ( .)ISSTDעבודתה הקלינית והפרסומים שלה זיכו את הגב׳ סטיל
במספר לא מבוטל של פרסים ,בינהם הפרס למפעל חיים בשנת  2011מטעם ה .ISSTD -יש
לה מספר רב של פרסומים בתחום הטראומה והדיסוציאציה ומתוכם שלושה ספרים.
למידע נוסףwww.kathy-steele.com :

תוכנית הכנס:
יום ה' – 16.3.2017

יום ו' 17.3.2017 -

 08:30 - 9:00התכנסות ,הרשמה ,קפה ומאפה

 08:30 - 9:00התכנסות והרשמה .קפה ומאפה

 09:00 - 09:15פתיחה וברכות

 09:00 - 11:00השוני בין היקשרות ( ,)attachmentשיתוף
פעולה ( ,)collaborationטיפול ()care taking
ותלות .גישה התייחסותית המושתתת על
שיתוף פעולה ,התמודדות עם תלות ,העברה
נגדית בתלות.

 09:15 - 11:00בושה כרונית:
בושת המטפל ,בושה ודיסוציאציה ,הבנת
תפקידה של הבושה ,מנגנוני הגנה של
בושה ,הטיפול בבושה כרונית ,כיצד להעריך
את העבודה על הבושה.
 11:00 - 11:15הפסקת קפה
 11:15 - 12:45למה להתייחס בטיפול ,גישות מקיפות
לטיפול בבושה ,התנסות קבוצתית ,בניית
חוסן בפני הבושה.
12:45 - 13:30

הפסקת צהרים

 11:00 - 11:30הפסקת קפה וכריכים.
 11:30 - 13:00התפקיד של סדיזם ,עבודה עם חלקים
דיסוציאטיבים סדיסטים ,איך להגיב
לפרובוקציות סדיסטיות ,סוגיות של העברה
נגדית וסדיזם.
 13:00 - 14:00מפגש הדרכה מונחה

 13:30 - 15:00הבנת התנגדות בטיפול מתוך עמדה של
חמלה ,התנגדות כהימנעות פובית ,התנגדות
כיצירה משותפת של מטפל ומטופל ,הקשר
ההתייחסותי של התנגדות בטיפול.
 15:00 - 15:15הפסקת קפה וכיבוד קל
 15:15 - 17:00דפוסים שונים של התנגדות בטיפול
והגישות לטיפול בהם.

ההשתלמות תועבר בשפה האנגלית ותלווה בתרגום בכתוביות

פרטי הרשמה לכנס:
עלות:
 500ש״ח ליומיים |  300ש״ח ליום אחד.
לחברי טדי 420 :ש"ח ליומיים |  250ש״ח ליום אחד.
אופן התשלום:
| העברה בנקאית |
לחשבון ט.ד.י  ,מ"ח  ,191330סניף כרמל  ,449בנק מזרחי טפחות

או:
| המחאה לפקודת ט.ד.י |
לשלוח לכתובת :ט.ד.י ,ת.ד  ,24290תל אביב מיקוד 6124103

להרשמה טלפונית ולפרטים נוספים:
tdil.issd@gmail.com
מרים | 054-4458091 -רותי052-2905874 -

*ההרשמה תיכנס לתוקף עם קבלת התשלום
*הרשמה במקום על בסיס מקום פנוי.
*מומלץ להגיע ברכבת  /לחנות בחניוני אחוזת חוף

להרשמה לחצו כאן

