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בחסות:בשיתוף:

רשם! להי ם   י מנ ז מו לם   כו

בילדים  וקוליטיס  לקרוהן  המרכז 
ירושלים טרנר,  וג’ו  אן  שם  על 
(ע.ר.) צדק  הרפואי שערי  המרכז 

ותזונה ילדים  לגסטרו  המכון 
ע”ש ג’ולייט קידן

המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים, ע”ר

במרכז למחלות מעי דלקתיות בילדים במרכז הרפואי שערי צדק, פועלות זו 
השנה ה-14 בהצלחה סוחפת, סדנאות תמיכה לבני נוער (בגילאי 10-18) 

עם קרוהן וקוליטיס והוריהם.
רינת קורן, פסיכולוגית מומחית שיקומית, מנחה את קבוצת ההורים. אודי דנקר 
ודורית בן-גד אלבז, פסיכולוגים חינוכיים מנחים את קבוצות הנוער בחלוקה 

לפי גיל. שלושת המנחים מנוסים ביותר בתחום ונבחרו בקפידה. 
הדינמיקה המחשמלת והרגשת השיתוף בסדנאות מקלים על התמודדות 
מרגשת  בפעילות  מדובר  מעשור,  למעלה  של  מניסיון  הקשיים.   עם 
ועוצמתית; האווירה חמה, אותנטית, מלאה בפתיחות ושיתוף – זהו הכוח של 

הביחד!
הסדנאות מסובסדות כמעט לחלוטין על ידי המרכז למחלות מעי דלקתיות 
גם לאלו   - ופתוחות למשפחות מכל הארץ  בשערי צדק בעזרת תרומות, 

אשר אינן מטופלות במרכז. 

קבוצתי,  ושיח  חווייתיים  תרגילים  נשלב  המוצלחת,  למסורת  בהמשך 
ונתאים את התכנים לצרכים של המשתתפים. נמשיך בתוכנית המבוססת 
 .(CBT) על עקרונות של שיטה מוכחת מחקרית: טיפול מחשבתי-התנהגותי
נושאים  עם  יותר  יעילה  להתמודדות  כלים  לרכישת  מיועדת  התוכנית 
החיים,  באורח  שינויים  קבלת  גוף,  דימוי  כגון:  וילדים  נוער  בני  המעסיקים 
מתחייבים  המשתתפים  וחברתית.  רגשית  והסתגלות  כאבים  על  הקלה 

לנוכחות עקבית בכל הפגישות, תרגול וניהול יומן התקדמות בבית. 
האירועים המיוחדים המשולבים במהלך השנה והסדנאות הפכו לשם דבר 

בארץ, כחוויה יוצאת דופן של הנאה וחיזוק. 

סדנאות התמודדות 
עם קרוהן וקוליטיס

 18.10
סדנה ±

 8.11
סדנה ≥ 

 13.12
סדנה ≤

 11.4 
π סדנה

 2.5
סדנה ∞±

 13.5
אירוע
אביב

  28.3
סדנה ∏

 3.1
סדנה ¥

 24.1
µ סדנה

 14.2
סדנה ∂

 7.3
סדנה ∑ 

ליישר שורות של הסדנאות - סדנה 6 ו-7 קצת נפלו וגם 8 ו11 .4
שורה 4 - רינת קורן לתקן .5
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7.10 אירוע פתיחה

 30.5
סדנה ±±


