
 
 

  

  

  ס הבינלאומי הראשון לפסיכיאטריה תרבותית במדינות הים התיכוןכנה

  

 ,נקיים את הכנס הבינלאומי לפסיכיאטריה תרבותית, 5-7.11.12בתאריכים 
ותחת  WPAה , כינוס בעל יוקרה רבה מצד ארגון הפסיכיאטריה העולמית

  . חסותו

  .איש ליום 250- א ועתיד למשוך כ"הכנס מתקיים במלון שרתון בת

יתקיימו בין היתר מושבים על פסיכופתולוגיה ודרכי אבחון וזיהוי מצבים קליניים 
כמו כן מתוכנן מושב בהנחייתו . בדגש על אובדנות, שונים בקרב קבוצות אתניות

והשלכותיו של השוני הביולוגי בקרב פרמקולוגיה -בלמקר על פסיכו' של פרופ
 .תחום אשר תופס תאוצה בשנים האחרונות, עדות שונות

כלומר , פסיכיאטריה בין תרבותית עוסקת בין היתר בתסמונות תלויות תרבות 
ביטויים התנהגותיים שלעיתים הם מבטאים מחלה ולעיתים מבטאים דפוס 

  . רתהתנהגותי מקובל בחברה מסוימת ולא מוכר בחברה אח

, מדינות 100היות וישראל מהווה כעין מעבדה חברתית בה יש עולים מעל 
חלקם מהגרים מתרבויות מאד שונות מאילו המערביות שאנו המטפלים 

הרי שיתכן וביטוי התנהגותי מסוים הנחשב לביטוי מצוקה נורמטיבי , מכירים
יתפרש בעיני הרופא המערבי כמחלה נפשית , בחלק מסוים של העולם

ורשת אשפוז וטיפול תרופתי שיגרום לסבל מיותר ולסטיגמה שלילית הד
  . מיותרת

שונים לחלוטין , יהיו על פי התרבות, לדוגמא דיכאון, לעיתים ביטויי מחלה
היות שלא , ואי הבנה זו יכולה להוביל גם לאובדנות האדם, מאילו המוכרים לנו

  .ל ההולםניתן היה לזהות את סוג הבעיה וגם לא להגיש את הטיפו

לכולם , ועוד, תימן, עולים מאתיופיה, חרדים, בדואיים, המיעוטים הערבים
  .אותם חשוב להכיר ולזהות, ביטויי מצוקה שונים

מושקעים משאבים רבים , אירופה, ב"ארה, בארצות מתקדמות כמו קנדה
  . לחינוך ולהכשרה רפואית בין תרבותית

   



 
 

  

  

  

  

 Georges או המרכזים, בקנדה  Mc Gill Universityקיימים בעולם מרכזים כמו
Devereux   ו - Minkowska שר פיתחו מומחיות בטיפול בצרפת א
קבוצות מיעוט תוך כדי פיתוח מיומנויות מקצועיות המאפשרות \במהגרים

  . לפסיכיאטרים מתן טיפול הולם

 ,הרווחה, הסוכנות היהודית, העלייה והקליטה, גם בישראל משרדי הבריאות
, מגזרים(הקימו ועדה פרלמנטרית למניעת אובדנות בקבוצות אוכלוסייה שונות 

היות והאובדנות בקבוצות כמו עולים ) נוער ועוד, קשישים, אתיופים, מיעוטים
עולים אחרים והסיבה העיקרית נעוצה ביחס לויותר  10פי היא מאתיופיה 

  .סיעודי-סוציאלי-פסיכולוגי–בהיבט הרפואי , בהבנה התרבותית

  

ל "במהלכו ירצו מומחים מתחום בריאות הנפש מחו, ימים 3מדובר בכנס של 
מליאות ויתקיימו דיוני שולחן עגול בנושאים , ומישראל במסגרת של מושבים

ועד לאותם ביטויי התנהגות בהם הגישה , ההגירה לישראל" שוק"שבין 
  .נוספותהטיפולית שלנו דורשת התאמות ותובנות 
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