היחידה לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים

"מורה נבוכים בין  ICD-10 ,DSM-5ושאר כלי האבחון"

השלב הראשון בתהליך הטיפול הוא שלב האבחון .מעבר להתרשמות הכללית של המטפל את
המטופל ,התרשמות שיש בה חשיבות רבה ,מקובל להשתמש בכלי אבחון שונים ,כאלו שנוסו
בעבר ועברו מבחני תקפות שונים .השמות והקיצורים הידועים לכלי האבחון כמו  DSMאו ,ICD
כמו  MASTאו  CAGEואחרים ,מותירים את המטפלים לא אחת מבולבלים .גיליון מס 85 .של
הביטאון מוקדש להכרת כלי האבחון אלו מתוך ניסיון לערוך מעט סדר והבנה טובה יותר של כלי
האבחון לתחום ההתמכרויות.
מבין המאמרים בגיליון זה:
 ICD ,DSM ומה שביניהם – ד"ר אילן טל
 אותה גברת בשינוי אדרת – שינויים במעבר מ DSM-IV -ל –DSM-5-ד"ר שאולי לב
רן



הפרעות הימורים ב – DSM-5-ד"ר לב אברבוך ועו"ס מוטי קלנר




איתור ואבחון של שתייה מזיקה במסגרות לרפואה ראשונית ורפואה דחופה –
ד"ר פאולה רושקה וגב' קרן גולדמן
לאבחן את כלי האבחון – עו"ס נחום מיכאלי
"בלי הימורים אין חיים" – קבוצת התמודדות למהמרים – עו"ס מאיה מלכין-קלר
ועו"ס דינה אומנסקי-אבטליון





פינות "טוב לדעת" ועוד
גיליון מס 85 .הוא האחרון לשנת  .2014גיליונות שנת  2015יעסקו בנושאים הבאים:
גיליון מס - 86 .טיפול תחת צו – בכלא ומחוצה לו
 גיליון מס - 87 .מניעה מתחילה בבית – גיוס הורים למאבק בשתיינות גיליון מס - 88 .נשירה מטיפול כסוג של סיום – האם זו הצלחה או כשלון? -גיליון מס - 89 .גם הדרך לקזינו מתחילה במוח – הימורים ונוירולוגיה
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הירשמו כמנויים לשנת  2015וקבלו גם את הגיליון האחרון לשנת 2014
-

נא מלאו את הספח שלמטה ,שלחו אותו אלינו בצירוף תשלום על סך  60.-ש"ח
 -והגיליונות כבר בדרך אליכם.

לכבוד
היחידה לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים
ת"ד 10643
רמת גן 5200502

טלפון לבירורים03-6733228 :
050-5391132
efsharrg@netvision.net.il

___ כן ,ברצוני להירשם כמנוי  /לחדש את המנוי על הביטאון "הכול על אלכוהול" לשנת  ,2015במחיר -
 60.ש"ח למנוי.


-

רצ"ב המחאה על סך  ,₪ 60.-לפקודת עמותת "אפשר".
ברצוני לשלם באמצעות כרטיס אשראי ישראכרט  /ויזה  /אמריקן אקספרס:

מס .כרטיס _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :תוקף_ _ / _ _ :

_________________ ______________________________________
כתובת ומיקוד
שם ומשפחה
________________
__________
_____________
חתימה
תאריך
מס .תעודת זהות

