
העמותה הישראלית
להתפתחות הילד ושיקומו

יום עיון חווייתי
בנושא בעיות אכילה

בקרב ילדים עם מוגבלויות

שיתקיים ביום רביעי 4.3.2020, 8:30-15:00

במרכז ההוראה והכנסים )אודיטוריום שפירר( בית החולים ספרא לילדים,

המרכז הרפואי שיבא, תה”ש

 העמותה להתפתחות הילד ושיקומו והמרפאה לבעיות אכילה בגיל הרך מבית החולים

 ספרא לילדים, שיבא, תה”ש, בשיתוף המרכז לסימולציה רפואית )מ.ס.ר(, שמחים

 להזמינכם ליום עיון המשלב למידה וחוויה, המיועד לצוותים רב מקצועיים העובדים

 בתחום האכילה במסגרות השונות, במגמה להעלות לסדר היום את האתגר הטיפולי

 והחשיבות בהתערבות הרב מקצועית בבעיות האכילה בקרב אוכלוסיית הילדים עם

מוגבלויות.

מטרות יום העיון:

· היכרות עם מגוון הקשיים הקיימים באכילה בקרב אוכלוסיית הילדים עם 	

הצרכים המיוחדים.

· חשיבות האבחון המקצועי בצוות רב מקצועי.	

· דרכי הערכה, טיפול וקבלת החלטות. 	

· מפגש מקצועי של מטפלים וצוותים רב מקצועיים בתחום. 	

 יום העיון יועבר בצורה חווייתית ויכלול סימולציות למצבים נפוצים, תוך דיון משותף

 על אופן האבחון ואפשרויות הטיפול. כמו כן, מתי מתאים לטפל במסגרת הקהילה או

 המסגרת החינוכית בה הילד מבקר, ובאילו מקרים מומלץ להפנות למרפאות ייעודיות

 בצוותים רב מקצועיים. תהיה התייחסות מזערית גם לאוכלוסיית הילדים הנתמכים

 בהזנה מלאכותית.

על המרצים:

ד”ר טלי גוליק-גוז MD, רופאת ילדים בכירה, גב’ מירטה דוד M.S.W, עובדת סוציאלית 

קלינית ופסיכותרפיסטית, גב’ הגר קדם MA, קלינאית תקשורת וגב’ טל שדה - קון 

M.Sc.Nutr, דיאטנית ורכזת תוכניות הגמילה מהזנה אנטרלית, הצוות הרב מקצועי 
במרפאת האכילה לגיל הרך שבבית החולים ספרא לילדים, המרכז הרפואי שיבא, 

תה”ש. 



סדר היום:

8:30-9:00 התכנסות

9:00-9:05 -דברי ברכה 

9:05-9:45 התנסות חווייתית במליאה תועבר ע”י צוות המרפאה

9:45-10:30 הרצאה על בעיות אכילה בקרב ילדים עם צרכים מיוחדים מאת ד”ר 

טלי גוליק-גוז וטל שדה- קון

10:30-10:45 הפסקת קפה והתארגנות לסימולציות

       3 סימולציות בשיתוף מ.ס.ר למצבים נפוצים,הדיון מובל על ידי צוות המרפאה:

10:45-11:30 סימולציה מספר 1: הטיפול בילד המציג עיכוב התפתחותי כללי 

)הצגה ע”י השחקנים, דיון וסיכום(

11:30-12:15 סימולציה מספר 2: הטיפול בילד על הספקטרום האוטיסטי )הצגה 

ע”י השחקנים, דיון וסיכום(

12:15-13:00 סימולציה מספר 3: טיפול בילד עם הזנה מלאכותית )הצגה ע”י 

השחקנים, דיון וסיכום(

13:00-13:15 סיכום ו”מסרים לקחת הביתה”-

13:15-13:45 הפסקה 

13:45-15:00 “ייחודיות והשתלבות מקצועית- במרחב העבודה המשותף” – שיח 

פתוח על האתגרים בעבודה רב מקצועית בתחום האכילה עם פאנל נציגות 

התחומים השונים העוסקים בתחום :ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, דיאטניקה, 

פיזיוטרפיה ועוד

15:00 סיום היום 

 הסבר להגעה:

 יום העיון יתקיים באודיטוריום הנמצא בתוך בית החולים ספרא לילדים, קומה 3

 )בצד של מרפאות חוץ ילדים, חצי קומה מעל שיקום ילדים(. שימו לב, למגיעים

 ברכב מומלץ להגיע מוקדם בשל קשיי חניה באזור. למקדימים, ניתן למצוא חניה

 בחניון המרכזי. קומות 10-16 מיועדות לקהל הרחב. למאחרים ניתן למצוא חניה

 ליד מגדל המים )יש שילוט להכוונה( ולצעוד מספר דקות ברגל לבית החולים

  העובר לעיתים תכופות.sheba-busספרא ילדים או להיעזר בשירותי 

  עלות היום  110 שח לחבר עמותה ו-160 למי שאינו חבר

 להרשמה לחצו כאן

 מוזמנים להירשם לחברות בעמותה היכנסו לכאן

לשאלות ובירורים – ניתן להתקשר לרכזת העמותה -רייזי  050-8912349

 מצפים לראותכם

https://secure.cardcom.solutions/e/x2sW
https://secure.cardcom.solutions/e/x2sW
https://secure.cardcom.solutions/e/3bm

