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    F.E.A.S.Tהערך של תמיכת עמיתים והכרות קצרה עם עמותת—הורה להורה

 F.E.A.S.T, Israel Task Forceמנהלת  ג'ודי קרסנה,גב' 

  

לעיתים קרובות, הוריו נותרים עם תחושה כי הם "אבודים". הם כאשר ילד מאובחן עם הפרעת אכילה, 

יכולים להרגיש לבד, מבוהלים, דואגים וחרדים. הם חשים ללא "כלים" בעזרתם יוכלו להתמודד עם המצב. 

לצערנו, האמת היא, שברוב הזמן, אין להורים אלה למי לפנות עם שאלות או דאגות, ולהורים אין מושג 

 ילדים שלהם. כיצד לעזור ל תיאמ

בתקופה כזו של חרדה וחוסר אונים, כאשר הילד חולה ומטופל, תמיכת עמיתים המתרחשת בעזרת הורים 

אחרים יכולה להוות מקור אדיר של ידע, של העצמה ושל קניית כלי התמודדות למשפחה כולה. דרך החוויה 

סיון ובמומחיות ילשתף בנ םיהמשותפת נוצר לעיתים קשר מיוחד בין ההורים. הורים "ותיקים" יכול

הייחודית להם ולעזור  להורים "חדשים" להרגיש יותר מודעים, יותר חזקים, יותר מועצמים ויותר מסוגלים 

 הן בצד המעשי והן בצד הרגשי.  —להתמודד עם הקושי הרב שמלווה את הפרעת אכילה במשפחה

F.E.A.S.T (Families Empowering and Supporting the Treatment of Eating Disorders)  

היא עמותה בינלאומית, מורכבת מהורים ומיועדת להורים, ששליחותה היא לתמוך בהורים של ילדים עם 

הפרעת אכילה ע"י אספקה של מידע ושל תמיכה הדדית. תפקידה הנוסף של העמותה לקדם טיפול מבוסס 

מספקת  F.E.A.S.Tלהפרעות אכילה.  ראיות וקידום של מחקר וטיפול המיועד להפחית את הסבל הקשור

 ליין להורים ומפרסמת מידע שמטרתו לסייע להורים בנושאים רבים הקשורים לטיפול ולמחלה.-שירותי און

מאד עזר לי בהתחלת הדרך אחרי שבתי אובחנה כסובלת מאנורקסיה  F.E.A.S.Tפורום ההורים של 

בעמותה. בעקבות זאת, ייסדתי "שלוחה" של  ה ועכשיו הגיע תורי ואני נותנת בחזרה ומתנדבת זנרבו

F.E.A.S.T  פה בישראל ואני מקווה שאוכל לתמוך דרכה בהורים ישראלים שמחפשים קשר עם מי שפעם

 היה בדיוק במקום שבו הם נמצאים היום והתמודד עם אותם הקשיים. 

עבור למידע על אפתח את ההרצאה הקצרה שלי בכמה מילים על הערך והכח של תמיכת עמיתים, ואז א

F.E.A.S.T -  שמטרתם לסייע  ,רנטטליין והפורומים שלה באינ-אוןהעל העקרונות של העמותה ועל שרותי

  ולתמוך בהורים (אשתמש בצילומי מסך כדי להדגים). 

 


