"מחוברים" הכנס ה 22 -בהתפתחות הילד ושיקומו –  22בינואר2019 ,
בנייני האומה ירושלים
 9בינואר 2019 ,

שעות
08:00-08:45
08:45-09:15
09:15-09:55

תכנית מדעית
מרצה

נושא
רישום וביקור בתערוכת מציגים
ברכות ופתיחה חגיגית -יו"ר הכנס דר' לידיה גביס ויו"ר העמותה גב' נאוה גלקופ
דובר
נושא
Prof. Tom Shakespeare
?Childhood Disability- not a Medical Issue
PhD
Professor of Disability Research
International Centre, London,
England

09:55-10:35

Epilepsy in children with neurodevelopmental disabilities:
Shared causes, unique strategies

10:35-11:00
11:00-11:40

הפסקה ,ביקור בתערוכת הפוסטרים ובתערוכת מציגים
מחוברים לעתיד –עתיד רפואת התפתחות הילד ושיקומו – פאנל רב
משתתפים בהנחית העיתונאית יעל אודם
סקירה והצגת תוצאות הסקר הרב מקצועי

11:40-12:05

האם יש ילד נורמאלי?

Prof. Eric Kossoff MD
Dept. Pediatrics & Neurology, John
Hopkins Hospital, Baltimore, USA

ד"ר הדר ירדני
פרופ' איתמר גרוטו
מר גדעון שלום
ד"ר לידיה גביס
גב' נאוה גלקופ

ד"ר שמעון ברק
יו"ר חיפ"א

12:05-12:10
12:10-12:40

סרט קצר – עמותת צעדים קטנים
טיפולים חדשים בניוון שרירים 2018

פרופ' יורם נבו
מנהל מכון לנוירולוגיה ,מרכז שניידר
לרפואת ילדים בישראל

12:40-13:00

פרופ' נורית באומינגר– צביאלי

חברי ואני :מודל ה(Social play interaction SPIC -
) conversationתכנית התערבות מבוססת מחקר לקידום יכולת
חברתית מוכללת עבור ילדים בגיל הרך ASD
ארוחת צהריים
סיור בתערוכת הפוסטרים
מושבים מקבילים  -מושב ראשון
אבחון רפואי ,גנטיקה ותסמונות נוירו-התפתחותיות
שיקום מוטורי ופיזיקאלי
תזונה ואכילה
חיבור רב מקצועי
אוטיזם  -אבחון ויציבות האבחנה
הפסקה וביקור בתערוכת הפוסטרים ובתערוכת מציגים
מושבים מקבילים  -מושב שני
התפתחות פגים
חיבורים בין לפני ואחרי הלידה דרך טיפות החלב
הנגשה ,תקשורת ותקשורת תומכת חליפית
חיבורים בין הורים לאנשי מקצוע
אוטיזם  -מדדים ותחלואה נלווית
סיור בתערוכה
מנחים
אחר צהריים של סדנאות (ברישום מראש באתר הרישום )
ד"ר אריאלה יוקל
חשיבה חברתית

ראש המעבדה לחקר האוטיזם ,ראש
התכנית ללימודים מתקדמים באוטיזם ,בית
הספר לחינוך

13:00-13:45
13:45-15:15

15:15-15:30
15:30-17:00

17:00-17:10
17:10-18:30

פתרונות טכנולוגים מותאמים אישית לילדים עם מוגבלויות-ראש פתוח ,פל"א
טיקים ,תנועות סטריאוטיפיות ,ומה שביניהם  -כיצד נראות הפרעות תנועה
התפתחותיות?
שימוש ברטט כגרייה למערכת הנוירו מסקולרית ושילובו בשיקום הקליני
ניידות ממונעת מותאמת אישית
הזנה אנטרלית ,תכנית גמילה ושיקום מיומנויות אכילה פומיות בילדים עם צרכים
מיוחדים
ארוחת ערב ללנים במלון
19:00-19:50
תכנית חברתית-סיורים לבחירה
20:00-22:00
חיי הלילה של ירושלים /אירוח כרודי בעמק התימנים בעין כרם /מסיבת האהבה
של סולטנה ברישום מראש וללא עלות

הלה בורל
ד"ר מיכאל רוטשטיין
הראלד שוברט
נעמי גפן ,ורדית
קיינדלר ,לורי רוזנברג
ד"ר טלי גוליק-גוז ,רחל
לשם נמדר ,טל שדה קון

"מחוברים" הכנס ה 22 -בהתפתחות הילד ושיקומו –  22בינואר,2019 ,
בנייני האומה ירושלים
יום חמישי 10 ,בינואר2019 ,
שעות
נושא
7:30-08:45
בוקר של סדנאות (ברישום מראש באתר הרישום)
ד"ר אריה אשכנזי
מקרים מורכבים בטיפול בבעיות קשב וריכוז בחסות ינסן
Prof. Shelly Weiss
קשיי ויסות ושינה  -מקרים מורכבים (אנגלית)
אלונה מולכו
לא רוצים לישון רוצים להשתגע
Prof. Andy Bondy
תיאורי מקרה של ילדים  ASDהמשתמשים ב ) PECSאנגלית)
המאובחנים
ד"ר דנה ענבי
:PREPגישת התערבות חדשנית מבוססת-סביבה לשיפור ההשתתפות
של ילדים ובני נוער עם מוגבלויות
ד"ר ליאת גפני לכטר
כלים מעשיים לשותפות טיפולית עם הורים
8:00-8:45
רישום וביקור בתערוכה
8:45-8:55
ברכות ופתיחה חגיגית -יו"ר הכנס דר' לידיה גביס ויו"ר העמותה גב' נאוה גלקופ
8:55-9:00
סרט של האגודה הישראלית ה X -השביר
9:00-9:45
Dr. Mary Massery PT, DOT, Linked by Pressure: Breathing and Postural Control
Sponsor:
Activix
DSc
9:45-10:25
Prof. Shelly Weiss MD
Better Nights, Better Days:
Neurology and Pediatrics, The
)Helping children with Neurodevelopmental Disorders (NDD
Hospital for Sick Children, Toronto,
to get a better night sleep
Canada
10:25-11:00
Prof. Andy Bondy PhD
A Clear Picture: Use and Benefits of the Picture Exchange
Educational consultants, INC New
)Communication System (PECS
דובר

Castle, Delaware, USA

11:00-11:25
11:25-11:45

הפסקה וביקור בתערוכת הפוסטרים ותערוכת המציגים
Prof. Eric Kossoff MD
Glut1 Deficiency Syndrome: A model Neurodevelopmental
Dept. Pediatrics & Neurology, John
Disorder for Specific Treatment
Hopkins Hospital, Baltimore, USA

 11:45-12:15קידום ההשתתפות של ילדים ובני נוער עם מגבלות :גישה מבוססת
סביבה
 12:15-12:35כמה מוקדם זה "אבחון מוקדם"? לקויות התפתחות מהעובר ועד
הינקות
12:35-13:05

הענקת אות מפעל חיים

13:00-13:45
13:45-15:15

ד"ר דנה ענביBOT PhD ,
בית ספר לפיזיותרפיה וריפוי בעיסוק ,מגייל,
קנדה

ד"ר לידיה גביסMD
מנהלת המכון להתפתחות הילד ומרכז קש"ת
"ספרא" לילדים ,בית החולים תל השומר

גב' נאווה גלקופ
יו"ר העמותה להתפתחות הילד ושיקומו

אסיפת העמותה ועדכונים

ד"ר לידיה גביס
יו"ר הכנס

סיור בתערוכת הפוסטרים
מושבים מקבילים – מושב ראשון

ארוחת צהריים

הפרעות קשב
שיתופי פעולה בשיקום
התבגרות מיוחדת
למידה מיוחדת

בחסות :מדיסון ,טבע ,נוברטיס ,ינסן

שיטות טיפול באוטיזם
15:15-15:30
15:30-17:00

הפסקה ביקור בתערוכת הפוסטרים ובתערוכת המציגים
מושבים מקבילים – מושב שני

מדיניות בריאות
טיפול ושיקום מקרוב ומרחוק
משחק ,שיח ופרויקטים מיוחדים
הפרעות בחושים
חיבורים רב מקצועיים
17:00-20:30
מחוברים להורים ולמשפחות (יש להירשם באתר ללא עלות נוספת )
ליהי לפיד

 17:00-17:25על להיות הורה מיוחד ולנסות להמשיך כרגיל
כנס הורים

