אנו מתכבדים להזמינך לכנס יספר"א  2011בנושא:

פרקטיקה שיקומית ממוקדת אדם
ומכוונת החלמה– חזון מול יישום

הכנס יתקיים ביום שני 27 ,ביוני  2011בין השעות 09:00-16:00
במרכז שיתופים ,רחוב האודם ,בית יהושע )מצ"ב מפה ,חניה חופשית(

***הכניסה חופשית לחברי יספר"א -יש להירשם מראש***
במידה והינכם חברי יספר"א אנא ודאו כי חידשתם את הרשמתכם לשנת 2011

מספר המקומות מוגבל.

למידע נוסף ניתן לפנות במייל  oren@ispraisrael.org.ilאו בטלפון02-6249204 :
מצ"ב טופס הרשמה

בתוכנית:
 09:00-09:30התכנסות והרשמה
 09:30-09:45ברכות:
מר אחיה קמארה ,נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
ד"ר גדי לובין ,ראש שירותי בריאות הנפש ,משרד הבריאות
 09:45-11:30הרצאה:

Person-Centered Care and Rehabilitation: Moving
*From Values to Practice, Dr. Neal Adams
)ההרצאה באנגלית ותלווה בתמלול סימולטני לעברית(
 11:30-12:00הפסקת קפה
 13:30-12:00דיון

האם במדינת ישראל הפרקטיקה ממוקדת אדם ומכוונת החלמה?
ד"ר מקס לכמן ,ד"ר נעמי הדס-לידור ,גב' אילאיל צין
מנחה :ד"ר גליה מורן
 13:30-14:00אסיפה כללית לחברי יספר"א והשקת אתר האינטרנט
 -14:00ארוחת צהריים קלה
 14:30-16:00סדנאות:

1. Making Recovery Real: Person Centered Planning
and Shared Decision Making in Everyday Practice, Neal Adams, MD,
MPH
)הסדנה תיערך בשפה האנגלית(

2. Recovery Oriented Supervision of Rehabilitation, Adrienne Sheff** Eisenberg, Psy.D., M.F.T.
)הסדנה תיערך בשפה האנגלית(

 .3פרקטיקה מכוונת החלמה -הנחיות מוקדמות ) Psychiatric
 ;(Advance Directiveענת שליו ,עו"ס מומחית בברה"נ וסיגל מאוטנר ,עו"ס,
רכזת פיתוח פרויקט הנחיות מקדימות פסיכיאטריות
)הסדנה תיערך בשפה העברית(

*ד"ר ניל אדמס – רופא מומחה בפסיכיאטריה ,מנהל פרויקטים מיוחדים עבור המוסד
לבריאות הנפש בקליפורניה .אחראי על קשת של פרויקטים הממוקדים בשיפור
האיכות ובשינוי מערכות בריאות הנפש והתמכרויות .מחנך ,חוקר ויועץ להטמעת
פרקטיקה ממוקדת אדם ומכוונת החלמה.
יחד עם דיאן גריגר חיבר את:
Treatment Planning for Person-Centered Care-The Road to Mental Health and
Addiction Recovery, Elsevier Academic Press, 2005

**ד"ר אדריאן שף -אייזנברג  -בעלת ניסיון של  30שנה בפיתוח תכניות שיקום
והחלמה עבור אנשים המתמודדים עם הפרעות נפשיות חמורות .כ 15-שנה מנהלת שירות
למבוגרים במרכז לבריאות נפש קהילתית בסן-פרננדו ,קליפורניה .בין הפרויקטים להם
הייתה שותפה :טיפול קהילתי אסרטיבי ,קלאב האוס ,מרכז שלומות ,תמיכת עמיתים,
תעסוקה ,הומלסים ,ועוד .לשף-איזנברג ניסיון רב שנים בניהול ובהדרכת צוותים תוך
הטמעת עקרונות ההחלמה ושילוב של צרכנים נותני שירות כחלק מכוח העשייה.

