
  3תקציר סדנה מספר 

  

קבוצות הורים בטיפול בילדים עם הפרעות אכילה נמנעות מצמצמות של 
  )ARFIDהילדות (

דנה רוט, רות רנד,   ,ןמילשטיין, תמר נאמ-חיים, מרית יפה-יפעת גלילי, מעיין דוררובינשטיין, -שני ארד

  דניאל שטיין

הפסיכוסומטית לילדים ונוער, בית החולים ספרא המרפאה להפרעות אכילה לילדים ונוער, המחלקה 

לילדים, המרכז הרפואי שיבא, תל השומר, מסונף לחטיבה הפסיכיאטרית, בית הספר לרפואה ע"ש 

  סאקלר, אוניברסיטת תל אביב

) כוללות צמצום בסוגי המזון ו/או בכמות המזון ARFIDהפרעות אכילה נמנעות/מצמצמות של הילדות (

ענין באוכל, רגישות יתר תחושתית, שה צירים: חוסר ובגיל הילדות ממגוון של סיבות, שמתרכזות בשל

וטראומה בחלל הלוע. בניגוד לאנורקסיה נרבוזה ובולימיה נרבוזה, אין בהן הפרעה בדימוי גוף, התעסקות 

 במשקל, והתנהגות יזומה לירידה במשקל. 

הוא רב מקצועי ומותנה בכמה גורמים, כולל גילו של הילד, רמת האינטליגנציה שלו,   ARFID-הטיפול ב

-אם יש ירידה במשקל ו/או בפגיעה בצמיחה ובהתפתחות הגופנית. ככלל הטיפול המקובל הוא קוגניטיביוה

התנהגותי, עם הוספה של טכניקות נוגדות חרדה. לפי הצורך יתמקד הטיפול בציר הבעייתי הספציפי מבין 

  שהוהשל

ים וקבוצות הורים. את , שכולל שילוב של קבוצות ילדARFID-אנחנו נציג היום מודל ייחודי בטיפול ב

  קבוצת הילדים הצגנו בכנס קודם, והסדנה הפעם תתמקד בקבוצת ההורים.

הקבוצה נועדה להדריך ולתמוך בהורים בהיותם מרכזיים ביכולת של הילד לערוך שינוי באופן האכילה 

ם ידע שלו. את הקבוצה מנחות תזונאית ופסיכולוגית או מטפלת בהבעה. בתחילת הקבוצה ההורים מקבלי

והשוני שלה מהפרעות אכילה קלאסיות. בחלק זה ניתן להורים מידע בנוגע  ARFIDחינוכי לגבי -פסיכו

  למרכיבי התזונה ותפקידם בהתפתחות, מתי נוצרים חסרים, ובאיזה שלב יש להתערב, ובאיזה אופן. 

ל, הורה לומד בנוסף, הקבוצה מהווה מקור לתמיכה בין הורים המתמודדים עם בעיות דומות. כך למש

בקבוצה כיצד ניתן להימנע מתגובות המגבירות את ההתעקשות והסרבנות של הילד. הקבוצה מציעה דרכים 

לקירוב לילד והפחתת מתח סביב הארוחות, ודרכים לשיתוף פעולה בין ההורים המאפשרת לילד יותר 

  אפשרויות בחירה במה שיאכל. 

-. בחלק מהזמן הגישה הטיפולית היא קוגניטיביתהטיפול בקבוצת ההורים משלב מגוון של גישות

התנהגותית, כיצד לעזור לילד בחשיפה הדרגתית למזונות שטרם נוסו. במקרים אחרים הגישה היא חווייתית 



כתית, מול חוויות יההורים לומדים מדרכי החשיפה של הורים אחרים. בפרקי זמן אחרים הגישה היא תמ -

ם להיעזר במקרים אלה באכילה משותפת של כמה משפחות מהקבוצה, של תקיעות ותסכול. הורים יכולי

תוך שימוש במה שנלמד בקבוצה. הקבוצה נערכת אחת לשבועיים, נמשכת כמה חודשים, וכוללת את שני 

  ההורים.

בסדנה נציג את אופי ההפרעה, התהליך הטיפולי הקבוצתי עם ההורים והקשר שלו לתהליך הקבוצתי 

  .רים מייצגיםשעוברים הילדים, ומק


