סכום המחקרים המוצעים לגרנט של האיגוד
שותפים

שיטה

נושא המחקר
 1התערבויות דחופות לאובדנות בנוער

צפת ושניידר

 2התערבויות דחופות במשבר
במרפאות ילדים
 3חסמים לנגישות לטיפול
בפסיכיאטריה של הילד

שיבא-מכבי נתניה

פרוספקטיבי הקצאה
אקראית
פרוספקטיבי הקצאה
אקראית
דו שלבי רטרוספקטיבי
ואז שאלוני אפיון

 4טיפול דיאלקטי מול טיפול רגיל
במחלקות נוער
 5אפיון זומביות כתוצאה מסטימולנטים
 6תוספת מטפורמין לטיפול בילדים
ונוער עם עליית משקל מאנטי
פסיכוטיים
סיכום של התרשמות ראשונית:

 9מרפאות כולל אזור
ירושלים מרכז וצפון
(העמק)
שלוותה-נס ציונה-הבין
תחומי
שניידר –כללית בראשון
לציון
שיבא ונס ציונה

חוקר
ראשון
ד"ר
ברטלר
ד"ר דקל
ד"ר
צפריר

רטרוספקטיבי -כתוכנית
להמשך פרוספקטיבי
תיקוף ואפיון שאלונים

ד"ר
קריצ'מן

מחקר נטורליסטי

ד"ר
מושבה

 .1הוגשו  6הצעות ,שכולן עומדות ביעדים של הפרוייקט -מחקרים רלוונטיים קלינית ,משלבים מספר
מרכזים.
 .2יש מעורבות של 14מרפאות ,שני חדרי מיון ,שת ימחלקות,
 .3שלושה מחקרים שבודקים התערבויות פסיכוטראפויטיות-בשתיים מהם התערבויות ספציפיות על בסיס
הקשיים בארץ ,מחקר שבוחן מאפיינים בחסימה לטיפול ,מחקר שבא לאפיין תופעת לואי שלא נחקרה,
מחקר שבוחן התערבות תרופתית לתופעת לואי
רושם מעודד של השגים ראשוניים:
.1
.2
.3
.4

כל ההצעות נראות חשובות ,מענינות ,רלונטיות קלינית
חלק משמעותי מהפרויקטים ספק בעיני אם היו מתפתחים ללא המענק (בודאיברמת שתוף הפעולה)
והרושם הוא שזה נותן זריקת דחף לעשייה.
יצירת שתופי פעולה בין מרכזים-משהו שלא זכור לי שהיה בעבר
מעורבות משמעותית של גורמים בקהילה שבד"כ פחות עוסקים במחקר.

התוכנית לבחירות בעיני:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

נעלה את ההצעות לאתר של האיגוד ונפנה את החברים לעיין בהם.
עם הרישום לכנס ,כל משתתף יקבל פתק הצבעה (פיזית).
בבוקר לאחר הסשן הפותח יהיה סשן של שעה וחצי שבו כל אחד יקבל  15דקות להציג את הפרוייקט
להסביר את חשיבותו ואת ההצדקה התקציבית
בארוחת הצהריים ,תעשה הצבעה עם הפתקים באופן עוור.
היות וכל ההצעות נראות לי ראויות ,מציע שעל בסיס המדדים שהוצגו כמטרות הבחירה תהיה על בסיס
הצבעה זו.
בסוף היום ,אציג את התוצאות ,ואנסה (אולי עם עזרתך דורון) לחבר את זה להרצאה שניתנה.
נשאיר את ההצעות על האתר של האיגוד ונעודד הצטרפות שותפים נוספים
נבקש מיערה לתזכר בעוד חצי שנה את המציגים (ובפרט את הזוכים) מה קורה עם הפרוייקט.
לפני יום המחקרים הבא ,ננסה לארגן סשן קצר של עידכון על המחקרים.

 10מה דעתכם? האם פספסתי הצעה?

