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סוציאליים -את ההוכחות התומכות במעורבותם של גורמים פסיכו זו, תציג פרופ' טרז'ר הבמסגרת סדנ

 את תהליך תציג . כמו כןבהתפתחותן ושימורן של הפרעות אכילה, דרך אינטראקציות בין הפרט לסביבה

תתאר כיצד המודל מתורגם  פרופ' טרז'ר). 1הפרעות אכילה (באישי -ביןהמודל הקוגניטיבי ה התפתחותו של

הכוללת את  ,משותפתמודרכת תוך שימוש במשימה  ,)New Maudsleyלטיפול דרך גישות חברתיות (

 ההופק), אשר New Maudsley ()3יפול שיתופי (עיקר ההכשרה לט .)2-4( הפרט עם משפחתו ועמיתיו

  :כוללת ,לים וקרובי משפחתםמטופבמשותף עם 

הקשורות במחלה, מהוות גורמים רגשי הקוגניטיבי והחברתי, הפקוד בתבעיות  -הקניית ידע  .1

 המגבירים את הרגישות לחלות במחלה, מאיצים ומנציחים אותה.  

הבאות לידי ביטוי בעקבות  ,לא מועילותרגשיות  אסטרטגיות המסייעות בהפחתת התנהגויות .2

 .)לאפשרביטוי רגשות, גמישות, אסטרטגיות כגון: אצל הקרובים (המחלה 

  תהליכי שינוי והחלמה. קידום תיאור כיצד תמיכה חברתית יכולה לסייע ב .3

אישיים, מה שעשוי בהיסח -בבוקר, תתמקד פרופ' טרז'ר בהשפעה העמוקה של הפרעות אכילה על יחסים בין

     ראשי להחלמה. הדעת לחזק את המחלה, או לחילופין, לשמש כמשאב 

ערכים רבים; סדנאות מבהמשך, תתאר את המערכים השונים של משימה משותפת. התערבות זו הועברה ב

, מפגשים פרטניים ומדריך למשימה משותפת. מהות מעגל התמיכה של המטופליםול המיועדות לאחיות

יג להחלמה. פרופ' טרז'ר תצבדרך  להתקדמותחברתית ו מתן תמיכהההתערבות היא לקדם גישה שיתופית ל

במסגרת קטעי וידאו ותרגילים קבוצתיים ו/או פרטניים. בשילוב  כיצד יש לעשות שימוש בחומרי ההדרכה

, עבור האנשים שמרכיבים את רשת מיומנויות של ריאיון מוטיבציוני וגישות ממוקדות רגש יילמדו זו

אבות, בני/בנות זוג, אחים/אחיות. הלימוד נעשה באמצעות דוגמאות  -התמיכה של המטופל/ת, בכלל זה

 DVD קטעישימוש בספר,  ),וקרובי משפחה מטופלים –סטוריה של הפרעת אכילה היאישיות (אנשים עם 

  וכדומה. 

 .ולאופני הטיפולטיפול מסוג זה להמתאימה  אוכלוסיהביחס להקיימות לסיום, פרופ' טרז'ר תדון בראיות 

 בהם קיימתבמצבים תפקיד החשוב של אבות, וכיצד ניתן ליישם גישה זו ל תתייחסהיא כמו כן, 



בכוחה של גישה זו להפחית את הנטל והמצוקה שחשים המטפלים תמיכה חברתית מינימאלית. 

בנוסף לכך, נרשם שיפור בתוצאות הטיפול; הפחתה בשיעורי ). 7-5ולהרחיב מיומנויות טיפוליות (

  ).      8חוזרים ושיפורים קטנים בהיבטים רבים של פסיכופתולוגיה ותפקוד חברתי (האשפוזים ה
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