בשיתוף:

הכנס השנתי לטיפול

בהפרעת קשב בקהילה
 | 27.11.2018מלון לאונרדו סיטי טאואר רמת גן
 08:30-09:00התכנסות ורישום
09:00-09:10

דברי פתיחה

יו”ר הכנס :ד"ר גבי וינשטיין ,מומחה בנוירולוגיה ורופא במכון המחקר והחדשנות ,מכבי שרותי בריאות
ומנהל מרפאת פוקוס ,מדיקל השרון ,כפר סבא ,לאבחון וטיפול הפרעת קשב במבוגרים
ד"ר יבגני מרזון ,יו”ר משותף ,רופא משפחה ורופא קשב ,מנהל המחלקה לרפואה מנוהלת ,לאומית שירותי בריאות

מושב פתיחה
09:10-09:30

הפרעת קשב בגיל הרך

09:30-09:50

מעבר מילדות לבגרות

09:50-10:10

הפרעת קשב ומצבים נלווים (קומורבידיות)  -במה נטפל קודם?

10:10-10:20
10:20-11:10

 Q&Aודיון
הפסקת קפה וביקור בתערוכה

ד"ר מרים פסקין ,מומחית לפסיכיאטריה כללית ולפסיכיאטריה של הילד והמתבגר‚ מנהלת מחלקת טיפול יום ילדים,
מרכז לבריאות הנפש גהה ,פתח תקוה
ד"ר עינת יערי ,מומחית ברפואת ילדים ,אחראית תחום הפרעת קשב ,מכבי שירותי בריאות
מרפאת קשב בית שמש ומודיעין עילית ,לאומית שירותי בריאות

ד"ר אריה אשכנזי ,מומחה לנוירולוגיה ,נוירולוגית ילדים ופסיכיאטריה,
,The American Board of Psychiatry and Neurology
מנהל מרכז נועם -לנוירולוגיה ,פסיכולוגיה ודידקטיקה ,רעננה

מושב בוקר
11:10-11:30

תזונה בהפרעת קשב  -אמור לי מה אתה אוכל ואומר לך מי אתה

11:30-11:50

קווים מנחים לטיפול בהפרעת קשב ומיצוי הטיפול התרופתי

11:50-12:10

הפרעת קשב ,מגדר וגיל שלישי

12:10-12:20
12:20-12:40

 Q&Aודיון
הפסקת קפה וביקור בתערוכה

ד"ר יבגני מרזון ,יו”ר משותף רופא משפחה ורופא קשב ,מנהל המחלקה לרפואה מנוהלת ,לאומית שירותי בריאות
ד"ר ברוך אלעד ,מומחה בנוירולוגיה ,רפואת שינה ,מכבי שרותי בריאות

ד"ר גבי וינשטיין ,מומחה בנוירולוגיה ורופא במכון המחקר והחדשנות ,מכבי שרותי בריאות ומנהל מרפאת פוקוס,
מדיקל השרון ,כפר סבא ,לאבחון וטיפול הפרעת קשב במבוגרים

מושב צהריים
12:40-13:00

הפרעת קשב אכילה ומה שביניהם ?

13:00-13:20

הדמייה בהפרעת קשב

13:20-13:40

מבחנים נוירופסיכולוגים וCPT-

13:40-14:00
14:00-14:45

 Q&Aודיון
ארוחת צהריים וסיום

ד"ר איתן גור ,מנהל המרכז להפרעות אכילה ומשקל
ד"ר איתי ברגר ,נוירולוגיה של הילד והתפתחותו ,בית החולים האוניברסיטאי אסותא ,אשדוד,
מרפאת מומחים ,בריאותה ,מבשרת ציון
שירלי הרשקו ,דוקטורנטית ,מומחית ללקויות למידה ,מנהלת המרכז לאבחון
ותמיכה בסטודנט הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ,האוניברסיטה העברית בירושלים

דמי הרשמה:

 רישום מוקדם עד  140 :25.11.18-ש“ח
 רישום מה 26.11.18-וביום הכנס 200 :ש“ח
* המחיר כולל מע״מ וארוחת צהריים

לפרטים והרשמה03-7650504 :

בחסות
ייזום והפקה

