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  הישראלית פסיכיאטריה של הזקנה חברות בחברה: הנדון

  

עם  ..הפסיכיאטריה של הזקנה תופסת בשנים האחרונות מקום הולך וגדל במסגרת הפסיכיאטריה הכללית

העלייה בתוחלת החיים אוכלוסית הקשישים גדלה וכך הולכים ומתגברים הצרכים בטיפול פסיכיאטרי יעיל 

ומצטבר ומצד שני מתגברות הציפיות של הציבור  מצד אחד הידע בנושא זה הולך. ואמין באוכלוסיה זו

בשל כך נולד הצורך . הפסיכיאטר הכללי אינו בקיא דיו בבעיות האופייניות לגיל הזקנה.  לטיפול מיומן

  . לקשישים הפסיכיאטרי בארגון רפואי שהנושא שעומד לנגד עיניו הוא קידום השירות

  

דמנציה , התאבדות, דיכאון: של הזקנה כמו שכיחותת  עוסקת בבעיות פסיכיאטריו הזקנההפסיכיאטריה של 

   .לסוגיה וכן בהיבטים אופייניים לזקנה בהפרעות פסיכיאטריות הקיימות בכל גיל

אנחנו מאמינים שרמת הידע והמיומנויות משתפרת כאשר  נעשית חשיבה משותפת ובירור בנושאים 

   .המעניינים את כולנו

 160חברים בה כיום . כיאטריהיזקנה היא חברת בת של איגוד הפסהחברה הישראלית לפסיכיאטריה של ה

מקיימת קשרים עם חברות . הזקנההחברה עוסקת בשיפור הידע והמיומנות בפסיכיאטריה של . רופאים

החברה מסונפת לארגון הבינלאומי . מטפחת קשרי גומלין עם ארגונים דומים בעולם, רפואיות אחרות

 .מקימים מספר ימי עיון מדי שנה העוסקים בצדדים שונים של מקצוענואנו . הזקנהלפסיכיאטריה של 

הראשון היה כנס בנושא השואה והוא נערך בשיתוף החברה . בחודשים האחרונים ערכנו שני כנסים 

בנוסף אנחנו עוסקים בקידום עניני מנהל וחקיקה   בנושא. הישראלית לגרנטולוגיה והשני בנושא דליית מידע

השתלמות עמיתים , י"על ידי המועצה המדעית של הר, הוכרה ביוזמתנו, לפני כשנה .זה הנוגעים לתחום

  ".פסיכיאטריה של הזיקנה"בתחום של 

   .ולהשתתף בפעילותנו הזקנהאנו פונים אליכם להצטרף לחברה הישראלית לפסיכיאטריה של 
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  , בברכה

  ר החברה"יו, דב איזנברג' פרופ

  "גהה"לבריאות הנפש המרכז 

  

  

  

  

  

 

  


