
     ת"קשכנס שנתי הרביעי של מרכז 
, לילדיםאדמונד ולילי ספרא ח "בי, מכון התפתחות הילד

 תל השומר

 2012לספטמבר  9-10
  

 : הרצאות מוזמנות

Clinical research in autism 
Max Wiznitzer, MD  

Associate Professor of Pediatrics and Neurology , Case Western Reserve University and Division of Pediatric Neurology, Rainbow Babies & Childrens’ 
Hospital, Cleveland, OH  USA 

 

Hope from Neurogenetics and Computational Medicine 
Isaac S Kohane, MD 

 PhD Professor of Pediatrics and Health Sciences Technology Harvard Medical School & Children's Hospital, Boston, USA 
 

KASPAR  the  therapeutic robot: Encouraging social interaction skills in 
children with autism 

Ben Robins, PhD   
Senior Research Fellow, University of Hertfordshire, UK 

 

 תובנות חדשות וטיפולים חדשניים בתסמונת רט ואנגלמן והקשר לטיפול אוטיזם  
 זאבבן ' דר

 תל השומר,  ספרא לילדיםולילי אדמונד ח "ברוריה בן זאב מנהלת היחידה לנוירולוגיה של הילד ומנהלת מרפאת רט ארצית ביה
 

 תרופתילטיפול   VCFשל מהמנגנון 
 גוטהלףדורון ' פרופ

 תל השומר, לילדיםחולים אדמונד ולילי ספרא בית , מנהל היחידה לפסיכיאטריה של הילד והנוער
 

 השביר X -מהבנות חדשות בתסמונת ההשלכות  -תרופתית לאוטיזםבטחה ה
 גביסלידיה ' דר

 תל השומר, לילדיםחולים אדמונד ולילי ספרא בית , ש וינברג"מנהלת המכון להתפתחות הילד ע
 

ADHD אלו תרופות והאם יש מה לעשות, מה עושים -באוטיזם?  
 אריה אשכנזי' דר
 תל השומר, ח אדמונד ולילי ספרא לילידם"בי, ש וינברג"סגן מנהלת המכון להתפתחות הילד ע

 

 מנבאים והשפעה תרופתית, תוצאות -אוטיזם במבוגרים
 אפשטיןטמיר ' דר

 השומרשיבא תל , ח שיקומי"בי, החטיבה הפסיכיאטרית, האוטיסטיהמרפאה למבוגרים ברצף , מנהל המרפאה
 

  Evidence for atypical auditory brainstem responses in young children with suspected 
ASD 

הנקיןיעל ' דר  
תל  ' אוניב, הפקולטה לרפואה על שם סאקר, מרכז רפואי שיבא תל השומר והחוג להפרעות תקשורת, שפה ודיבור, ראש מכון שמיעה

 אביב
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,  לאנשי מקצועות הרפואה והטיפול, יום עיון המיועד לרופאים -2012בספטמבר   10
 .מרבית ההרצאות יינתנו בשפה האנגלית, ולאנשי מקצוע מתחום החינוך

  

חוקרים אשר מעוניינים להציג את עבודותיהם מוזמנים להגיש את התקצירים  
 .או לפוסטרים/להרצאות ו

 

: ל"יש לשלוח בדוא( מילים 250)באנגלית או בעברית תקצירים 
Adi.Penson@sheba.health.gov.il, child.dev.center@gmail.com 

 :  ולרשום בנושא 

 ".  תקציר עבור כנס אוטיזם"

 

 :  אחרון להגשת תקצירים להרצאות או לפוסטריםתאריך 
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