העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק שמחה להזמינכם
ליום עיון בנושא:

טיפול בראיה

vision therapy

בית הספר למקצועות לריפוי בעיסוק ,חדר  ,102הר הצופים  -האוניברסיטה העברית בירושלים.

יום חמישי ה 26.6.14-בין השעות 8:30-15:00

יום העיון מיועד למרפאים בעיסוק ,לפיזיותרפיסטים ,למורים להוראה מתקנת ,מאבחנים דידקטיים
ולכל המעוניין בהרחבת ידיעותיו בתחום זה
 9:00 – 8:30התכנסות ורישום

09:00 – 10:30
ראיה לכל החיים  :הרחבת הידע אודות תפקידה החיוני של הראיה להתפתחותן של מיומנויות מוטוריות
וקוגניטיביות.
מרצה :מר רוברט לדרמן  ,FCOVDמומחה בתחום האופטומטריה ההתפתחותית  .עמית קליני בארגון
הבינלאומי להפצת מידע על ראיה  www.oep.orgוחבר בקבוצת הייעוץ המקצועי של רשת תסמונות
קבוקי .למידע נוסף לחץ כאן.
 10:30 – 10:45הפסקת קפה

10:45 – 12:15
רפלקסים פרימיטיביים מתמשכים והשפעתם על ההתפתחות של הילד .
כיצד שרידי רפלקסים מפריעים לתפקודי יומיום וכיצד הטיפול של אנשי מקצועות הבריאות יכול לתרום ?
מרצה :מר רוברט לדרמן.
 12:15-12:45הפסקה וכיבוד קל

13:45 - 12:45
אבחון וטיפול בילדים עם שיתוק מוחין קשה ולקות ראיה על רקע קורטיקאלי ) .)CVIיתואר אבחון רב
תחומי מבוסס תצפית עבור ילדים המאובחנים עם  CVIותוצאות מחקרים רלוונטיים להערכה וטיפול.
בנוסף ,יודגם שימוש באפליקציה לטיפול והתאמות סביבה.
מרצה :דר' נעמי פרזיגר ,החוג לריפוי בעיסוק ,הקריה האקדמית אונו ,יו"ר הוועדה המקצועית העליונה
לריפוי בעיסוק

14:35 -13:45
קידום כישורי העתקה מהלוח
מרצה :הגב' חיה קושניר  ,מרפאה בעיסוק M.Sc ,מטפלת ומרצה .מחברת סדרת החוברת "נעים
לכתוב" ממכונות לכתיבה ועד העתקה מהלוח

14:35-15:00
דיון עם המרצים :שאלות ותשובות

הרשמה :
עלות יום העיון :
 ₪ 100לחברי עמותה
 ₪ 180למי שאינו חבר עמותה
על כולם למלא את טופס ההרשמה כאן !
ניתן לשלם בכרטיס אשראי או לאחר מילוי טופס ההרשמה ,לשלוח המחאה
לפקודת "העמותה הישראלית לריפוי

בעיסוק"

ת.ד  1715רעות ,מיקוד 7199
הרשמה עד לתאריך .18.6.14לא ניתן לבטל הרשמה לאחר תאריך זה.
מספר המקומות מוגבל ל  45משתתפים בלבד !
הזדרזו להרשם !!!
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם מזכירת העמותה – הגב' דורית שפירא
בימים א-ה בין השעות 8:00-12:00

פרטי העמותה  :טלפון  | 08-6372562פקס'  08-6487314ת.ד  1715רעות ,מיקוד 71799

