
ת
זי
ח

ב
ג

לפרטים והרשמה: 
אופקים תיירות וכנסים בע“מ

טל‘: 03-7610802/5, פקס': 03-7610799
www.ofakim-knasim.com :אתר ,anatg@ofakim.co.il :דוא“ל

למידע מקצועי:
בית חולים אלי"ן

טל': 02-6494222, פקס': 026494305
www.alyn.org.il :אתר ,ask@alyn.org :דוא"ל

12-11 בספטמבר 2012

יום שלישי - 11 לספטמבר 2012
סדנאות טרום כנס

יום רביעי, 12 לספטמבר 2012בית חולים אלי"ן, ירושלים
כנס אלי"ן ה-1

מלון קראון פלאזה, ירושלים

מהטיפול הנמרץ ועד הקהילה - 
הרצף הטיפולי מתלות לעצמאות

מרצים אורחים
Lawrence C Vogel, MD
Professor of Pediatrics, Rush Medical College
Chief of Pediatrics, Assistant Chief of Staff, Medicine
Medical Director of Spinal Cord Injury Program, Shriners Hospitals for Children, Chicago Hospital
Professor, Department of Pediatrics, Rush Medical College

Lawrence C. Vogel, M.D. has been the Medical Director for 30 years of the Pediatric Spinal Cord Injury Program at the 
Chicago Shriners Hospitals for Children. He is Professor of Pediatrics at Rush Medical College. He is certified by the 
American Board of Pediatrics and in the Subspecialty of Spinal Cord Injury Medicine. He is currently the President of the 
American Spinal Injury Association and is Past President of the American Paraplegia Society. Dr Vogel is the Chairman 
of the Steering Committee of the Consortium for Spinal Cord Medicine. He has authored over 105 peer-reviewed 
journal articles, nearly 20 book chapters, and 250 presentations or posters and 20 instructional courses at national and 
international meetings. A major interest of Dr. Vogel's is long-term follow up of children and adolescents with spinal cord 
injuries. Over the past decade, he has been the principal investigator of a grant studying the psychological, educational, 
vocational and sexual adjustment of patients with spinal cord injuries and their families.

Gary Bedell, Ph.D., OTR, FAOTA
New York University, Tufts University, Associate Professor

Prof. Bedell's research examines participation of children and youth with disabilities and chronic health conditions and 
child, family and environmental factors that support or hinder their participation in home, school and community life. 
He is particularly interested in assessment and intervention approaches that identify and build upon what individuals 
already know and do to manage their daily life routines and participate in meaningful activities. He has developed the 
Child and Adolescent Scale of Participation (CASP) and Child and Adolescent Scale of Environment (CASE). The ultimate 
aim of his research is to promote meaningful participation and quality of life for children and youth with disabling 
conditions across the lifespan.



עמיתים יקרים,

אני שמחה להזמינכם לכנס אלי"ן הראשון לשיקום ילדים ולקרוא לכם ללמוד איתנו את העולם המורכב, המאתגר והצומח 
של שיקום ילדים, עולם המאתגר את הרפואה המודרנית ואת החברה בכללה. הכנס מדגיש את  המעבר מתלות לעצמאות 
כמטרה השיקומית. אנו מארחים שני מומחים עולמיים אשר יציגו את המילה האחרונה בשיתוף ילדים משוקמים בחיים 

פעילים. בזכות התקדמות הרפואה והטכנולוגיה אנו זוכים לגדל ילדים רבים אשר בעבר לא היו שורדים.

הכנס ידון הן באמצעים המתקדמים ביותר לשיקומם, ובהיבטים של שילובם במשפחה ובחברה. רופאים מקשת המקצועות 
הנוגעים לטיפול בילדים, מטפלים ממקצועות הבריאות ואנשי חינוך ימצאו בכנס עניין רב. 

מצפה לראותכם אתנו בירושלים!

בכבוד רב,
דר' מורית בארי 

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 הפרעות בתקשורת, 
רות פלמור, רע"ן פסיכולוגיה, דורית זילברשטיין, רע"ן עבודה סוציאלית, אירנה מנליס, רע"ן חינוך, אורי להב, מרפאה בעיסוק, מנהל מסלול

ועדה מארגנת:
נעמי גפן, סמנכ"ל אלי"ן, חגי שמואלי, דובר ומנהל שיווק, דורית כהן, מתאמת יום הסדנאות

מושבים מקבילים - בוקר

 מושב 1 -  רפואה: מקום הרופא במארג האחריות מהטיפול הנמרץ לקהילה 
וחוזר חלילה 

מנחה: דר' מורית בארי, מנכ"ל בית חולים אלי"ן
 מקום הטיפול השיקומי במחלקת הטיפול הנמרץא. 

 דר' צחי לזר – רופא בכיר בטיפול נמרץ ילדים בית חולים סורוקה
דר' אליעזר בארי - סמנכ"ל בית חולים אלי"ן, מנהל מחלקת שיקום נשימתי

 שיקום אינטנסיבי לילדים עם תסמונות כאב ב. 
דר' עמנואל קורניצר - מנהל מחלקת שיקום

 "לא בבית ספרי" – מתי לסרב לקבל ילד מורכב למסגרת אשפוז בית?ג. 
 דר' מורית בארי – מנכ"ל בית חולים אלי"ן

 דר' אירית תבורי - מומחית לרפואת פגים ורופאת טיפולי בית
דר' יאיר הופמן – רופא אשפוז בית ילדים במסגרת היחידות לטיפולי בית, 

מחוז ירושלים

אחיות, ילדים, שיקום. מי שיודע איך, שיקום! - תפקידה של האחות במארג ד. 
 המטפלים בילד המשתקם

צפי הלל-דיאמנט – מנהלת הסיעוד, בית חולים אלי"ן

לוחות זמנים

התכנסות וביקור בתערוכה  08:15-09:00
ברכות - דר' מורית בארי, מנכ"ל בי"ח אלי"ן, פרופ' רוני גמזו, מנכ"ל משרד הבריאות, דר' צקי זיו-נר, יו"ר האיגוד הישראלי לרפואה פיזיקלית ושיקום  09:00

רפואה פוגשת כלכלה: הכדאיות של שיקום ילדים  09:20-09:45 
דר' אליעזר בארי, סמנכ"ל בית חולים אלי"ן, מנהל מחלקת שיקום נשימתי

Professor Lawrence Vogel פרופ' לורנס ווגל  09:45-10:35 
What does the future hold for the child with Spinal Cord Injury?i

הפסקה  10:35-11:05
מושבים מקבילים - בוקר: רפואה / חינוך  11:05-12:30

ארוחת צהרים וביקור בתערוכה  12:30-13:30
מושבים מקבילים - צהרים: משפחה / מקצועות הבריאות  13:30-14:45

הפסקה  14:50-15:15
 Professor Gary Bedell פרופ' גארי בדל  15:15-16:00 

 Measuring and promoting participation of children and youth with acquired brain injuries

פאנל סיכום: שיקום ילדים לאן – האתגרים העיקריים ב - 10 השנים הקרובות  16:00-16:30

יום רביעי - 12 בספטמבר 2012, מלון קראון פלאזה, ירושלים כנס אלי"ן ה-1 לשיקום ילדים

מושב 2 –  חינוך: ילד שיקומי במסגרת חינוכית – פתרונות מעשיים לבעיות 
ייחודיות

מנחה: נעמי גפן, מרפאה בעיסוק, סמנכ"ל מקצועות הבריאות, בית חולים אלי"ן
מודל נוירופסיכולוגי – חינוכי לניתוח צרכים וגישות הוראה/חינוך א. 

 בכיתת הלימוד לילדים עם פגיעות מוחיות
 יוני שמעוני, נוירופסיכולוג, בית חולים אלי"ן

אירנה מנליס, ראש ענף חינוך, מנהלת בית הספר, בית חולים אלי"ן

כלוא בתוך עצמי: כיתת תקשורת תומכת חלופית ממוחשבת לילדים ב. 
 תקשורתיים ללא יכולת מוטורית

מלי קצב-הנדלמן, קלינאית תקשורת, בית חולים אלי"ן

ניידות אקטיבית ככלי להשגת שיתוף במסגרת החינוכית: טכניקות ג. 
 חדשניות פותחות עולם של אפשרויות

נעמי גפן, מרפאה בעיסוק, סמנכ"ל מקצועות הבריאות, בית חולים 
 אלי"ן

אורית ברטוב, ראש ענף פיזיותרפיה, בית חולים אלי"ן

אתגרים וניסיון מהשטח בקליטת ילדים עם נכויות מורכבות בקהילה ד. 
 ושילוב מסגרות חינוכיות וטיפוליות

דורית זילברשטיין, ראש ענף עבודה סוציאלית, בית חולים אלי"ן

מושבים מקבילים - צהרים

מושב 3 - מקצועות הבריאות: חידושים וגישות פורצות דרך
מנחה: דר' מורית בארי, מנכ"ל אלי"ן

האם הזנחנו את המערכת האוטונומית? מסקנות מהערכה ושיקום של א. 
 תפקוד מוטורי בילדים עם פגיעה מוחית

אורית ברטוב, ראש ענף פיזיותרפיה, בית חולים אלי"ן

 iRehab: החפיצים )Gadgets( של כולנו - בשימוש השיקום והיום יוםב. 
אסנת ארבל, ראש ענף ריפוי בעיסוק, בית חולים אלי"ן 

"אין אדם למד, אלא ממקום שלבו חפץ" - על ליצנים, ארנבונים ותופים ג. 
 בתקשורת, ריפוי בעיסוק ופיסיותרפיה

צוות רב מקצועי בית חולים אלי"ן

בין פיטמה לפיטום - הפרעות אכילה בינקות והשלכותיהן על בריאות ד. 
 המשפחה כולה

דר' מורית בארי, מנכ"ל בית חולים אלי"ן

מושב 4 -  הורים וילדים: משפחה בשיקום
מנחה: דר' אליעזר בארי, סמנכ"ל בית חולים אלי"ן, מנהל מחלקת שיקום נשימתי

חוויית הילדות )childhood( כציר סביבו נע האשפוז השיקומי )כולל סדר א. 
 היום, תוכניות אחה"צ, שיקום נשימתי – גישה חדשה(

 טל כהן, סגנית מנהל במחלקות שיקום ושיקום נשימתי
סיוון נטף, עובדת סוציאלית, בית חולים אלי"ן וצוות חינוכי של מחלקת שיקום

ההורה המגויס: מודל חדש להפעלת הורים למימוש מטרות טיפוליות קצרות ב. 
 טווח בבית

חדווה אלהרר, מנהלת מעון יום שיקומי, מחלקת שח"ר אלי"ן

התמודדות המשפחה הערבית עם הילד השיקומי - אתגרים במיצוי זכויות, ג. 
 מבט מהשטח

חנין מג'אדללה, עובדת סוציאלית, מנהלת עמותת עטאא

 ספורט טיפולי משותף להורה ולילד– הזדמנות משפחתית לגילוי הדדיד. 
אורי להב, מרפא בעיסוק, מנהל "מסלול" - מרכז ספורט טיפולי באלי"ן


