היחידה לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים

נשירה מטיפול כסוג של סיום
חוזה הטיפול שנרקם עם קליטת מטופל במסגרת טיפולית ,עוסק במכלול המחויבויות של שני
הצדדים ,המטפל והמטופל ,להצלחת התהליך הטיפולי .החוזה המקובל מציג את יעדי הטיפול
ואת מחויבות שני הצדדים לסיימו עם מיצוי התהליך .אלא שתיאוריה לחוד ומציאות לחוד .כבר
בשנת  1987ערכנו סקר בקרב הפונים למרכזי הגמילה האמבולטוריים בארץ ונמצא כי 76.7%
מכלל הפונים לטיפול שנקלטו במערכת ,נשרו תוך כדי טיפול ולא הגיעו לסיום מוסכם .הסיבות
לנשירה הן רבות ומגוונות ותלויות במטפל ,במטופל ובמסגרת הטיפול .גיליון מס 88 .של
הביטאון מוקדש ברובו לסוגיית הנשירה ולהצלחה בטיפול.
מבין המאמרים בגיליון זה:
 הרהורים על סיום טיפול טרם זמנו – עו"ס קטיה עבדייבה
 זה לא רק הם  -זה גם אנחנו – עו"ס נחום מיכאלי
 השתתפות בקבוצה כמונעת נשירה מטיפול – עו"ס מאיה מלכין-קלר
 הברית הזוגית האלכוהולית כמנוף למניעת נשירה מטיפול – עו"ס שרית ברבש
 הצלחה ומדידתה בהתמכרויות – עו"ס טל שיף-באבאג'ני ,טל רביוב ,רעות זידובר
" כל הרגשות מדבקים  -אלו שנעימים ואלו שלא" – עו"ס עדי מרקשטיין
 תקצירי מחקרים בתחום הנשירה – ד"ר תמי קידר ,ד"ר רבקה רנץ
 פינות "טוב לדעת" ,דווח "קרן דורית" ועוד
גיליון מס 88 .הוא השלישי לשנת  .2015שאר גיליונות שנת  2015עוסקים בנושאים הבאים:
גיליון מס - 86 .טיפול תחת צו – בכלא ומחוצה לו
גיליון מס - 87 .מניעה מתחילה בבית – גיוס הורים למאבק בשתיינות
גיליון מס - 89 .גם הדרך לקזינו מתחילה במוח – הימורים ונוירולוגיה
נא מלאו את הספח שלמטה ,שלחו אותו אלינו בצירוף תשלום על סך  60.-ש"ח
והגיליונות כבר בדרך אליכם.
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___ כן ,ברצוני להירשם כמנוי  /לחדש את המנוי על הביטאון "הכול על אלכוהול" לשנת ,2015
במחיר  60.-ש"ח למנוי.

 רצ"ב המחאה על סך  ,₪ 60.-לפקודת עמותת "אפשר".
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