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שיקום ילדים בקצב דור הZ -

מגשרים בין קצב השיקום
לקצב החיים המודרניים

יו
יוםם שלישי 17 ,ביוני 2014
סדנאות
בי
ת חולים אלי"ן ,ירושלים

יוכנםסרביעי 18 ,ביוני 2014
אלי"ן ה2-
מלון
קראון פלאזה ,ירושלים

שלום וברכה,
העולם משתנה סביבנו בקצב מסחרר :אנשי השיקום של היום גדלו בדור שעוד התפעל מהיכולת לדבר בטלפון נייד ,ואילו הילדים
אותם אנחנו משקמים כבר חיים בדור הסיפוק המיידי של האינסטגרם והווטספ .הציפיות של ילדים אלה מסביבת החיים הנורמטיבית
שונות מציפיות הוריהם .למנגנוני ההחלמה והלימוד של הגוף ,לעומת זאת ,קצב רכישת מיומנויות המבוסס על התפתחות שקיצבה
לא השתנה לאורך האבולוציה.
בשם דור ה  Zמכונים ילידי שנות ה  2000ואילך ,שהוריהם בני דור  Xוסביהם דור ה  .baby boomersכל דור מביא עמו ציפיות שונות
מהחיים ,וההבדל בין עולם התוכן של כל אחד מהם מוביל למושג "פער הדורות".
איפה פוגש קצב השיקום את ציפיות המטופלים? כיצד ניתן להכניס לתוך התוכנית השיקומית תכנים המותאמים לעולם הצעירים של
היום ,ולאן מובילים אותנו החידושים הטכנולוגים המשנים את אופן השיקום והעזרים בהם אנו משתמשים?
בברכה,
דר' מורית בארי ,רופאת ילדיםMPA ,

מנכ"ל בית חולים אלי"ן

ועדה מדעית:
דר' מורית בארי – מנכ"ל בית חולים אלי"ן – יו"ר
דר' אליעזר בארי  -סמנכ"ל רפואי ,מנהל המחלקה לשיקום נשימתי ,בית חולים אלי"ן
נעמי גפן  -מרפאה בעיסוק ,סמנכ"ל מקצועות הבריאות ,בית חולים אלי"ן
צפי הלל-דיאמנט – מנהלת הסיעוד ,אורית ברטוב ,רע"ן פיזיותרפיה ,אסנת ארבל ,רע"ן ריפוי בעיסוק ,ויקי פטרוב ,רע"ן קלינאות תקשורת ,רות פלמור ,רע"ן פסיכולוגיה,
דורית זילברשטיין ,רע"ן עבודה סוציאלית ,אירנה מנליס ,רע"ן חינוך ,אורי להב ,מרפא בעיסוק ,מנהל מסלול
ועדה מארגנת:
נעמי גפן ,סמנכ"ל אלי"ן ,חגי שמואלי ,דובר ומנהל שיווק ,דורית כהן ,מתאמת יום הסדנאות

מרצים אורחים
Dr. Deb Gaebler
Dr. Gaebler completed a pediatric residency at the university of Chicago and then trained in physical
medicine and rehab at RIC (Rehabilitation Institute of Chicago). Following which she joined RIC staff
and has been there for over 25 years. She has boards in Pediatric Rehabilitation Medicine. She is a
Professor of Pediatrics and Physical Medicine and Rehabilitation (PMR) at Northwestern University
Feinberg School of Medicine.
She initiated the PMR fellowship at RIC in 1989 and contributes to the Accreditation Council for Graduate
Medical Education (ACGME) accreditation process of creating milestones for the pediatric rehabilitation
fellows. She has been active in the American Academy of Cerebral Palsy and is a past president.
Her main interest has been treatment of spasticity and care of children with cerebral palsy. She is
primarily working in the outpatient pediatrics and research related to spasticity and robotics, and
technology.

Dr. Raymond P. Onders
Dr. Raymond P. Onders is a Professor of Surgery at Case Western Reserve University School of
Medicine and the Director of Minimally Invasive Surgery at University Hospitals Case Medical Center.
Over the last 17 years at University Hospital Case Medical Center, Dr. Onders has focused his research
efforts on ways to help people with spinal cord injuries and Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS or Lou
Gehrig’s disease) breathe naturally using their own diaphragm muscle. He identified the possibility and
then utilized this technology to free multiple children from mechanical ventilation. He has authored
more than 100 papers, book chapters and published abstracts. One of his first research subjects was the
late Christopher Reeve (Superman).
Dr. Onders is honored with the Walter and Margaret Remen Chair of Surgical Innovation at University
Hospitals Case Medical Center and Case Western Reserve University School of Medicine. He has
received multiple other honors including the Maurice Saltzman Award presented on behalf of the Mount
Sinai Health Care Foundation.
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שיקום ילדים בקצב דור הZ -

מגשרים בין קצב השיקום לקצב החיים המודרניים
Pace, Rhythm & Tempo in Pediatric Rehabilitation
Bridging the gap between the pace of rehabilitation and the tempo of modern life
לוחות זמנים

9:00-8:15

התכנסות וביקור בתערוכה

9:15-9:00

ברכות  -שרת הבריאות ,ח"כ יעל גרמן
דר' מורית בארי ,מנכ"ל בית חולים אלי"ן

9:45-9:15

דר' מורית בארי ,מנכ"ל בית חולים אלי"ן ,שיקום בקצב דור ה  – Zעצמאות בזכות הטכנולוגיה או תלות בשל הטכנולוגיה?

10:30-9:45

מרצה אורחת:
Dr. Deborah Gaebler, MD, FAAP, Director of Cerebral Palsy Program Rehabilitation Institute of Chicago
Emerging Robotic Technology to Enhance Outcomes for Children with Cerebral Palsy and Other Disabilities

 11:00-10:30הפסקה ,ביקור בתערוכה ,ביקור בתערוכת פוסטרים

 12:30-11:00מושבים מקבילים:
שיקום בקצב :משמעותו של הקצב בהיבט הפיזיולוגי ,התפקודי והחברתי
 11:30-11:00תובנות לגבי למידה ובקרה של משך תנועה :השלכות לשיקום מוטורי,
דר' ליברמן ,ראש החוג לפיזיותרפיה ,בית ספר למקצועות הבריאות,
אונ' תל אביב
 11:50-11:30הקצב הפנימי :מחקר :הבדלים בקצב הפיזיולוגי בין ילדים עם פגיעה
מוחית וילדים מפותחים בהתאם לגילם ,גלעד שורק ,פיזיותרפיסט
 12:00-11:50להקשיב לקצב :מחקר :אימון ביתי בעזרת מטרונום לשיפור תפקודי ניידות
בילדים עם פגיעה מוחית ,נורית שטרן ,פיזיותרפיסטית
 12:15-12:00להשיג את הקצב :איך לשמור על אורח חיים פעיל בהמשך לתהליך
שיקומי פעיל ,רות ויצטום ,פיזיותרפיסטית
 12:30-12:15זה לא אותו הקצב :מטופל ,משפחה ,צוות ,מממן ,קהילה :לכל מערכת
הקצב שלה בתהליך השיקום ,דורית זילברשטיין ,ראש ענף השרות
לעבודה סוציאלית

משתקמים בצוותא  -קבוצות טיפוליות ככלי שיקומי לקידום היחיד
במושב זה ננסה לבחון מתי מתאים לשלב טיפול קבוצתי ,מה הייחודיות שיש
לטיפול קבוצתי ,והאם יש חסרונות לטיפול הקבוצתי בהשוואה לטיפול הפרטני
מחנה  - HABITמחנה אימונים קבוצתי ככלי לקידום התפקוד הבילטראלי בקרב
ילדים עם המיפלגיה ,מרילין כהן ,מרפאה בעיסוק
שלושתנו יחד תחת מטריה אחת – תהליכים קבוצתיים של הורים ילדים ומטפלים
בטיפולי אכילה ,ג'ודי בלינדר ,קלינאית תקשורת
קבוצות חוצות תרבות  -קבוצות הורים במעון היום השיקומי ,עדי ברכה ברון ,עו"ס,
היבא זידאן ,עו"ס
האחות כציר בטיפול הקבוצתי  -שיתוף האחות בפעילות קבוצתית של ילדים עם
צרכים רפואיים ,סופי קוטלארסקי ,אחות ,מחלקת שח"ר
בדרך אל עצמי  -ביחד! פיתוח נרטיב קבוצתי בכיתת ילדים משתמשי תת"ח,
דר' שפרה וולגלרנטר ,פסיכולוגית

 13:45-12:30ארוחת צהרים ,ביקור בתערוכה ובתערוכת הפוסטרים

 15:45-13:45הרצאות מליאה  -צהרים

" 14:20-13:45טיפול בחמצן היפרברי  -עקרונות בסיס ושימוש לטיפול בפגיעות מוחיות" ,דר' שי אפרתי ,מנהל המכון לרפואה היפרברית ומנהל מחקר ופיתוח,
מרכז רפואי אסף הרופא ,בי"ס לרפואה ע"ש סקלר ,בי"ס למדע המח ע"ש סגול ,אוניברסיטת תל אביב
 14:40-14:20טיפול התפתחותי במסגרת חברתית לשיקום פעוטות מונשמים ,עפרה גינת ,פיזיותרפיסטית ,בי"ח אלי"ן
 15:05-14:40חווית המטופל  -מה קורה כשהתפקידים מתחלפים? הצגת סרט הדרכה ייחודי למטפלים ,רותי פלמור ,ראש ענף פסיכולוגיה ,בי"ח אלי"ן
16:00-15:05

Diaphragmatic Pacing as a New Rehabilitation Tool: An Expert Round Table Discussion
Dr. Raymond P. Onders, Professor of Surgery, University Hospitals Case Medical Center, Cleveland, Ohio
Dr. Eliezer Be'eri, Director, Dept. of Respiratory Rehabilitation, Alyn Hospital, Jerusalem
Dr. Arie Wollner, Director, Dept. of Respiratory Care and Rehabilitation, Sheba Medical Center, Tel Hashomer
Dr. Uzi Izhar, Director, General Thoracic Surgery Unit, Hadassah Hospital, Jerusalem
Dr. Alon Ben Nun, Director, Dept. of Thoracic Surgery, Sheba Medical Center, Tel Hashome

16:00

הכרזה על הפוסטר הזוכה

 16:10-16:00הפסקת קפה
 17:30-16:10אתגרים בהנשמה ביתית לילדים משני צידי האוקיינוס האטלנטי  -שיחת ועידה בשפה האנגלית ,ירושלים  -ניו יורק
ילדים מונשמים יכולים לחיות בקהילה ,אך שיחרורם הביתה מורכב ודורש מיומנות רפואית של גורמים רבים .במושב זה ידונו סוגיות הקשורות בשחרור ילדים
מונשמים לביתם מנקודת מבט של שני בתי חולים בעלי נסיון בתחום :בית חולים אלי"ן ובית חולים  Blythedaleלילדים בניו יורק ,ארה"ב

למידע מקצועי:
בית חולים אלי"ן
טל' ,02-6494280 :פקס'02-6494305 :
דוא"ל ,ask@alyn.org :אתרwww.alyn.org.il :
להסבר על דרכי הגעה לבית החולים ,אנא כנסו לאתר בית החולים
לפרטים והרשמה:
אופקים תיירות וכנסים בע“מ
טל‘ ,03-7610801/2/4/5 :פקס' ,03-7610799 :דוא“ל ,naamak@ofakim.co.il :אתרwww.ofakim-knasim.com :

