הנכם מוזמנים ליום עיון בנושא:

״ההפרעה האוטיסטית והטיפול הפיזיותרפי
באוטיזם  -יישומים קליניים״
יום ה'  , 21.2.19מרכז רפואי ת"א (איכילוב) אולם סוראסקי -2
מטרות יום העיון:
 .1היכרות בסיסית עם ההפרעה האוטיסטית
 .2מאפיינים התפתחותיים וסימנים מחשידים לאוטיזם בילדות המוקדמת
 .3היכרות עם המאפיינים המוטוריים באוטיזם
 .4היכרות בסיסית עם תהליך ההערכה והטיפול בילדים עם אבחנה של אוטיזם.
מועד יום העיון:
21.2.19
מקום יום העיון:
אולם סוראסקי ,המרכז הרפואי תל אביב ,איכילוב
קהל היעד:
פיזיותרפיסטים ובוגרים לפני מבחן הסמכה המתעניינים בתחום הטיפול ההתפתחותי והשיקומי בילדים

הצגת המרצים (עפ״י סדר א-ב):
תמיר גבאי ,סטודנט לריפוי בעיסוק ,הקריה האקדמית אונו ,חונך ומורה פרטי לילדים ונוער על הספקטרום .מסייע
בשיפור יכולות תקשורת ,למידה ועצמאות ,תוך שיתוף פעולה עם היוזמות ,הרצונות ותחומי העניין של הילד\נער
יעל הראל ,PT, MSc ,אחראית תחום פיזיותרפיה במרכז לטיפול וחקר באוטיזם (העמותה לילדים בסיכון) ,מדריכה
ופיזיותרפיסטית מומחית בתחום האוטיזם ,מרצה ודוקטורנטית בתחום האוטיזם ,אוניברסיטת תל אביב
מאיר לוטן ,PT, PhD ,פרופ׳ חוקר ומרצה בחוג לפיזיותרפיה באוניברסיטת אריאל ,פיזיותרפיסט מאז שנת ,1988
מטפל ומדריך ביחס לטיפול בילדים עם אוטיזם מזה  8שנים.

דקלה קורן ,PT, BPT ,פזיותרפיסטית ומדריכה מטפלים לילדים על הספקטרום האוטיסטי ,מעבירה קורסים והרצאות
למטפלים בנושא טיפולים מוטוריים באוטיזם ,ורכזת טיפולים בגן תקשורת.
שרון רוזינר פרוכטר ,PT MA, BPT ,פיזיותרפיסטית ילדים ,רכזת תחום הפיזיותרפיה במערך הטיפולי המשלים של
העמותה לילדים בסיכון ,מרצה ומדריכה בכירה בתחום התפתחות הילד ואוטיזם.

תוכנית יום העיון:
 - 08:00-08:30התכנסות
 - 08:30-08:45פתיחה וברכות
 - 08:45-09:45הגדרה של אוטיזם  ,מאפיינים וסימנים ראשונים ,פרופ׳ מאיר לוטן
 – 09:45-10:30הומור ואוטיזם  -הרצאה ושיח עם אדם המאובחן עם אוטיזם ,מר תמיר גבאי
 - 10:30-10:45הפסקת קפה
 - 10:45-11:15מאפיינים אוטיסטים בהתפתחות תקשורת ומשחק  -משמעות קלינית ,גב׳ דקלה קורן
 - 11:15-12:15ליקויים מוטוריים בילדים המאובחנים עם אוטיזם  -משמעות קלינית ,גב׳ דקלה קורן
 - 12:15-13:00הפסקת צהריים
 – 13:00-13:45חשיפה לכלי הערכה ותפיסה טיפולית בתחום הפיזיותרפיה באוטיזם  ,גב׳ יעל הראל
 - 13:45-14:30לא רק תפקודי תנועה! דגשים להתערבות בגיל בית ספר אצל ילדים בגיל בית
הספר המאובחנים עם אוטיזם ,גב׳ שרון רוזינר פרוכטר
 - 14:30-14:45שאלות וסיכום

עלות לחבר עמותה  .₪ 85עלות ללא חבר .₪ 140
לרישום לחץ כאן.

לתקנון ביטולים לחץ כאן.

