מאז ועד המחר

 ,13.9מלון דן פנורמה ,ת״א |  ,14.9הקריה האקדמית אונו

 70שנה לריפוי בעיסוק בישראל  100שנים בעולם

במסגרת הכנס יתקיימו מגוון רחב של סימפוזיומים וסדנאות .היום הראשון של הכנס יהיה יום הסיפוזיומים והוא יתקיים במלון
דן פנורמה ,ת"א  ,היום השני הוא יום הסדנאות והשולחנות העגולים והוא יתקיים בקריה האקדמית אונו  .אנא ,בחרו סדנה אחת/
סימפוזיום אחד בכל מושב .מספר המקומות מוגבל כל הקודם זוכה.
לתשומת לבכם ,ביום השני של הכנס במקביל לסדנאות הבוקר יתקיים סיור למודי לבחירתכם .כדי להקל על הבחירה לפניכם
פירוט של כל הסימפוזיומים ,הסדנאות והשולחנות העגולים

סימפוזיומים
יום רביעי  13בספטמבר | 2017 ,דן פנורמה ,ת״א
מושב בוקר | 11:00-12:20

 .1אספקטים הוריים בהפרעת ויסות חושי בילדים
ד"ר אביבה יוכמן ,ד"ר תמי בר-שליטא ,אורית זיוון מרב קלינג'-אמיר ,מור וסרמן,
שירה פרישמן
מטרת הסימפוזיום להציג מחקרים הבודקים היבטים שונים של הפרעת ויסות חושי בילדים
תוך הדגשת האפיון של פרופיל ההורה ,והדגשת חשיבות ההתערבות ממוקדת משפחה .ייערך
דיון שיתייחס למאפיינים הוריים הקשורים בהצלחת התערבות בילדים

 .2ריפוי בעיסוק בשירות ילדים עם בעיות אכילה בארץ  -לאן פנינו?
ד"ר נירית ליפשיץ ,פרופ' נעמי כץ ,עדה רבנבך ,ד"ר עינת גל ,רתם גל מישאל,
אורית סטולר ,ענת דרורי אסייג ,ד״ר יעל לייטנר
מטרת הסימפוזיום לדון במעורבות הריפוי בעיסוק עם ילדים המתמודדים עם קשיים ובעיות
באכילה .יוצגו מחקרים העוסקים בסוגיות הקשורות בבעיות אכילה של תינוקות וילדים עם וללא
לקויים התפתחותיים .ייערך דיון בנוגע להערכה והתערבות בהתייחס לילדים בגילאים וקשיים שונים.

 .3ריפוי בעיסוק ומתבגרים :קווים מנחים להתערבות ,דילמות ואתגרים
יעל פוגל ,נירית ארז ,ד"ר יונת יבזורי
מטרת הסימפוזיום לשרטט קווים מנחים להתערבות בריפוי בעיסוק באוכלוסיית המתבגרים,
להציג דוגמאות לתכניות התערבות קיימות ולדון בהנגשת הטיפול בריפוי בעיסוק למתבגרים
ותרומתו הייחודית של המקצוע לאוכלוסיית המתבגרים והוריהם.

 .4רצף טיפולי שיקומי ככלי מקדם שיקום תעסוקתי של אנשים עם
מוגבלות – היבטים תיאורטיים ,פרקטיים ואינטר-דיספלנאריים
פרופ' רצון נאוה ,הובר מאיה ,ד"ר כהן חיים ,סטאריק טל ,פרופ' צינמון רחל גלי
מטרת הסימפוזיום היא לקדם שיח מקצועי בין מרפאות בעיסוק לבין אנשי מקצוע נוספים ולהציע
דרכים לשיתוף פעולה ויצירת רצף שיקומי תעסוקתי עבור מקבלי השירות .מנחי הסימפוזיום
יהיו אנשי מקצוע מכל טווח רצף השירותים ויקיימו דיון בנושאים הבאים :המענים הייחודים
הניתנים בכל שלב ודרכי ההפניה ,דרכי ההתקשרות מיטבית בין שירותי השיקום בתחום השיקום
התעסוקתי ,מעברים בין שירותי שיקום ושיתוף במידע מקצועי.

 .5ריפוי בעיסוק וטיפול פליאטיבי  -ההתערבות הטיפולית והדילמות
העולות ממנה
שרית רבינוביץ ,כרמית פרץ ,ישי בהנו ,דינה חביב ,ענת מולא חאג' ,הדס הלוי הייטנר
מטרת הסימפוזיום להציג התערבויות טיפוליות מגוונות בעבודה עם אוכלוסייה פליאטיבית.
להרחיב על מונחי יסוד ותפיסות בסיס חברתיות ,תרבותיות ורב תרבותיות אודות מושג המוות
ותהליכי פרידה .ולאפשר דיון הנוגע לעמדות ,קשיים ואתגרים בטיפול בריפוי בעיסוק בתחום
הפליאטיבי מזווית הראיה של המטפל וקובעי מדיניות.

 .6שילוב טכנולוגיות בעשייה המקצועית בתחום בריאות הנפש
דורית חיים ליטבסקי ,ענבל תדמור ,ד"ר לנה ליפסקיה ,שרי לדרר ,נועה מרגלית ,רעות קוממי,
חנה טאוננבלט ,טליה מורעלי
מטרת הסימפוזיום הצגת מספר טכנולוגיות רלוונטיות לעשייה המקצועית בתחום בריאות
הנפש ודרכי יישום במגוון אוכלוסיות על רצף מעגל החיים .הטכנולוגיות יודגמו באמצעות תיאורי
מקרה .הדיון יתמקד באתגרים ,יתרונות חסרונות תוך שיתוף התנסויות של המשתתפים ועורכי הפאנל.

 .7שיקום מרחוק – מהקליניקה אל הבית
ד"ר יפית גלבוע ,ד"ר רחלי קיצוני ,נעמי מאיר ,ד"ר יפי לבנון ,אביבה בן יוסף ,ד"ר שיימס ג'פרי,
יהודית דוריון ,שני רז-זילביגר ,שושנה שטיינהרט ,פאתנה ח'ליאלה ,שרון הראל
מטרת הסימפוזיום הצגת היבטים שונים של שיקום מרחוק בריפוי בעיסוק בארץ ולדון ביתרונות
ובחסרונות של הטמעת טיפול זה בריפוי בעיסוק .יוצג רקע מהעולם ודוגמאות לתכניות שונות
תוך תיאור מחקר ,תכניות ותיאורי מקרה.

 .8כל מה שרצית לדעת על טיפול מבוסס עיסוק בשיקום היד ולא
העזת לשאול
ד״ר דנית לנגר ,שיפרה נתנאלי ,יעל קאופמן ,ליאת מרקביץ'-הגלעדי ,אפרת זיו וליאורה תמיר
מטרת הסימפוזיום ,לדון בדילמה שמלווה את המטפלים בתחום היד ,בנוגע לשימוש במודל
העיסוקי לעומת השימוש במודל הרפואי .המושב יכלול :רקע תיאורטי והצגת מחקרים עדכניים
בנוגע לטיפול מבוסס עיסוק ושיקום היד ,תיאור טיפולים על פי המודל העיסוקי לעומת המודל
הרפואי ודיון שיתמקד בשימוש שנעשה בשטח במודלים השונים ,מידת החשיבות שהמשתתפים
רואים בהטמעת המודל עיסוקי וחשיבה על דרכי פעולה לקידום השימוש במודל זה בתחום
שיקום היד.

מושב צהריים | 16:00-17:20

 .9ייחודיות הטיפול בריפוי בעיסוק בפגים ותינוקות מורכבים
גילה רבינוביץ ,עדי פרוינד עזריה ,ורד קרבר ,זהר פילבר ,אילת גל
בסימפוזיום זה ייבחנו היבטים שונים הקשורים לתפקיד הריפוי בעיסוק בעבודה עם פגים ועם
תינוקות מורכבים לאחר השחרור מהפגייה .הדיון יתמקד באתגרים בעבודה ומחקר בתחום זה.

 .10חידושים אחרונים באבחון והערכת מרכיבי העיבוד החושי
ד"ר אורית ברט ,ד"ר עינת גל ,פרופ' בתיה אנגל יגר ,ליהי ליברמן ,נטע כץ זטלר ,לירון לאמאש
בסימפוזיום זה יוצגו אבחונים חדשים להערכת שלושת מרכיבי העיבוד החושי מנקודות מבט
שונות (הורים ,ילדים ומטפלים) וכן מחקרים עדכניים העוסקים בפיתוח הכלים ,תיקופם וממצאים
לגבי אוכלוסיות שונות.

 .11חידושים ואתגרים בטיפול השיקומי בילדים עם המיפלגיה
מרילין כהן ,רינה חמודות ,שרית טרסר ,אסנת ארבל
בסימפוזיום יידונו החידושים והאתגרים הקיימים בריפוי בעיסוק בעבודה עם מטופלים עם
המיפלגיה .הדיון יתמקד באספקטים שונים של הטיפול במסגרות השונות.

 .12פנינו לאן? הערכה והתערבות אקולוגית-תפקודית במבוגרים
ליאת לבני -דורון  ,יעל זילברשלג ,גב' נביהה ותד-מאחמיד ,נטע מינץ ,יובל נווה ,טלי גפן ויס
מטרת הסימפוזיום לעודד מרפאים בעיסוק להרחיב את השימוש בהערכות והתערבויות
אקולוגיות-תפקודיות במסגרות שונות בריפוי בעיסוק (באשפוז במחלקות שונות ,שיקום ,מכונים
בקהילה וטיפולי בית) וזאת על ידי הצגת מודלים ומחקרים בנושא וניהול דיון על האתגרים
בתחום זה.

 .13סולנות ( ,)Solitudeבדידות ומה שבינהן
שרון מור ,פרופ' יובל פלגי ,אילנית שיינברגר ,ענת מולא חאג'
מטרות הסימפוזיום להכיר את מושג הסולנות ולחדד את ההגדרות וההבדל ממושג הבדידות.
יוצגו מחקרים ייחודיים בנושא וינוהל דיון בתחומים בהם יש צורך בפיתוח בהערכה והתערבות
בתחום זה.

 .14שילוב גישת ניהול עצמי בטיפול בריפוי בעיסוק בישראל –
ממצאים מהשטח ודרכים ליישום
חגית הראל-כץ ,עינת בן ארי ,ח'אולה לובאני-חואיטה
מטרות הסימפוזיום להעמיק את הידע אודות עקרונות גישת ניהול עצמי והרציונל והיתרונות
ביישומה בטיפול ריפוי בעיסוק באמצעות תכניות שמיושמות בארץ .ייוצגו ממצאי מחקר
ראשונים וייערך דיון שיעלה שאלות ולבטים ביישום הקליני והמחקרי של גישה זו.

 .15קשיים בתפקוד ובהשתתפות בחיי היום-יום של מבוגרים צעירים
עם לקויות למידה וליקויים התפתחותיים בקואורדינציה ()DCD
ד"ר מירי טל-סבן ,אילת גופר ,פרופ' נעמי וינטראוב
מטרת הסימפוזיום לסקור את הקשיים המאפיינים מתבגרים ומבוגרים צעירים עם לקויות למידה
ו DCD -ולהציג שלושה מחקרים המדגימים את קשיי התפקוד והחסמים להשתתפות שלהם
בתחום החברתי ,העיסוקי והאקדמי ,כמו-גם את תפיסת איכות חייהם .במושב יידונו הפרופיל
הייחודי של אוכלוסייה זו ,החסמים בעבודת המרפאים בעיסוק בעבודה והתרומה של מקצוע
הריפוי בעיסוק בעבודה מול אוכלוסייה זו.

*פתיחת סימופזיום תלויה במספר משתתפים | שינויים יכולים לחול בשעות המושבים .יש לעקוב אחר הפרסומים

