המכון להתפתחות הילד של המרכז הרפואי הלל יפה
מתכבד להזמינכם לכנס לציון  10שנים לפטירתו
של ד"ר יעקב סוקול ז"ל בנושא:

מגמות וחידושים

בנוירולוגיה פדיאטרית
ובהתפתחות הילד
יום ג' | 17.6.2014
אודיטוריום ,קומה ,5
בניין אשפוז ב'

בתוכנית:
		 התכנסות
9:00 – 8:30
		 ברכות ודברי פתיחה:
9:30 – 9:00
		 -פרופ'/מ מוחמד מחאג'נה  -מנהל המכון לנוירולוגיה
			 ולהתפתחות הילד ,המרכז הרפואי הלל יפה
		 -פרופ' מאיר אורן – מנהל המרכז הרפואי הלל יפה
		 -פרופ' אלי שחר -מנהל היחידה לנוירולוגית ילדים בבי"ח רמב"ם
		 ויו"ר איגוד נוירולוגית ילדים
		 -ד"ר נתן כהן – מנהל השרות להתפתחות הילד ,קופ"ח מאוחדת נתניה
		 -נציגי המשפחה
		 "מאפיינים של הפרעת קשב וריכוז בגיל הרך"
10:00 – 9:30
		 פרופ' נתנאל צלניק – מנהל המערך הנוירולוגי והתפתחות הילד,
		 בי"ח כרמל ומחוז חיפה ,שרותי בריאות כללית
" 10:30 - 10:00המסך הטוב/המסך הרע"
		 ד"ר עידית פוזנר  -מנהלת המכון להתפתחות הילד,
		 שרותי בריאות כללית נתניה
" 11:00 - 10:30חידושים באפילפסיה בילדים"
		 פרופ' אלי שחר ,מנהל היחידה לנוירולוגית ילדים ,בי"ח רמב"ם,
		 יו"ר ארגון נוירולוגית ילדים
 11:30 - 11:00הפסקת קפה

" 12:00 - 11:30שאלוני הורים ומטפלים ,דינמיקה רב שנתית – שאלוני קונרס כמודל"
		 ד"ר נתן כהן  -מנהל השרות להתפתחות הילד,
		 קופ"ח מאוחדת נתניה
" 12:30 – 12:00הפרעות חרדה בקרב ילדים"
		 ד"ר טטיאנה אברט ,מנהלת המרפאה לבריאות הנפש לילד,
		 לנוער ולמתבגר ,המרכז הרפואי הלל יפה
" 13:00 – 12:30אוטיזם – האם מדובר באפידמיה"
		 פרופ'/מ מוחמד מחאג'נה  -מנהל המכון ועכאווי אשרף  -פסיכולוג,
		 המכון להתפתחות הילד ,המרכז רפואי הלל יפה
 14:00 – 13:00ארוחת צהריים
" 14:30 - 14:00עיבוד מידע חברתי אצל ילדים עם "ASD
		 גב' יסמין ח'טיב  -קלינאית תקשורת ,המכון להתפתחות הילד
		 ע"ש חנה חושי ,בי"ח בני ציון ,חיפה והמכון לנוירולוגיה
		
		 והתפתחות הילד ,שירותי בריאות כללית ,חיפה
		 "ילדים מיוחדים שלי  -התבוננות משני צידי המתרס"
14:30-15:00
		 ד"ר אורית צור – מומחית ברפואת ילדים ונוער

נשמח לראותכם,
צוות המכון לנוירולוגיה ולהתפתחות הילד

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אך מספר המקומות מוגבל.
אנא אשרו השתתפותכםliat@hy.health.gov.il | 04-6304463 :

מומחים באנשים

