הכנס ה 9-10 22-בינואר 2019
של העמותה הישראלית

להתפתחות הילד ושיקומו

בנייני האומה,
ירושלים

זה לזה ,למשפחות ,לקהילה ,לידע

קול קורא לתקצירים
העמותה הישראלית להתפתחות הילד מייצרת את הבית המקצועי ,החברתי ומקור הידע והתמיכה המקצועית של כל העוסקים
בתחום התפתחות הילד בארץ ,אשר אותו נרצה להדגיש בכנס ה 22-של העמותה.
כנס העמותה יעמוד הפעם בסימן מחוברים :חיבורים בין אנשי מקצוע מכל מקצועות הבריאות ,בין מכונים ויחידות,
בין מסגרות חינוכיות למסגרות טיפוליות ואבחוניות ,בין אנשי מקצוע לבין משפחות ,בין חוקרים לבין קלינאי תקשורת
ובין אנשי המקצוע בארץ ובעולם.
אנו מתכבדים להזמין את כולכם לקחת חלק פעיל בכנס ולהציג בו עבודות ומחקרים עדכניים.
החיבור שלכם לכנס יעצים את העשייה המבורכת שלכם ,ויעניק ידע לקולגות ולשאר חברי העמותה.
ניתן לשלוח תקצירים להצגה בכנס ,כהרצאה ,כפוסטר או כסדנא ,עם דגש על עבודה רב מקצועית ,חיבורים וגשרים מקצועיים
בתחומים המגוונים של העשייה בתחום התפתחות הילד.
דוגמאות לנושאים אשר יוצגו בכנס:
התערבויות רב מקצועיות בתחום האבחון או הטיפול בנושאים השכיחים בהתפתחות הילד כגון:
שיתוק מוחין
·
הפרעות קשב ,ריכוז ולקויות למידה
·
לקויות בספקטרום האוטיזם והפרעות תקשורת
·
מוגבלות שכלית התפתחותית
·
הפרעות התנהגות התפתחותיות
·
תחלואה נוירולוגית הגורמת להפרעה התפתחותית
·
תחלואה נלווית ללקויות התפתחות ,כגון :קשיי אכילה ותזונה ,שינה ואפילפסיה
·
התערבויות אקולוגיות או סביבתיות
חינוך וליווי משפחות מטופלים ,תכניות מעקב והדרכה
·
חיבורים עם ובתוך הקהילה
·
פיתוח מודל עבודה /התערבות רב צוותית
·
מאבחון לטיפול  -איך עושים את זה הכי טוב...
·
מהמחקר הבסיסי ליישום הקליני
התפתחות הילד בעולם  -מודלים ליישום או לשיתופי פעולה
מועד אחרון למשלוח תקצירים 1 :באוגוסט) 2018 ,לא יתקבלו תקצירים אשר יוגשו לאחר מועד זה(
לצפייה בהנחיות לכתיבת התקציר יש ללחוץ כאן
·
הודעה על קבלת התקצירים תישלח למחברים לא יאוחר מ  30לספט' .2018
·
הולכים "על ירוק"  -כל התקצירים אשר יתקבלו יופיעו באתר הכנס.
·
לתשומת לב המציגים בכנס :בין אם זו הרצאה ,פוסטר או סדנא ,הרישום לכנס הינו בעלות דמי השתתפות מלאים.
עוד בכנס שלנו:
מושבי סיור מודרך בתערוכת פוסטרים
·
פרסים להרצאות ולפוסטרים המותאמים בצורה במיטבית לנושא הכנס
·
בברכה,
ד"ר לידיה גביס  -יו"ר הכנס
נאוה גלקופ  -יו"ר העמותה הישראלית להתפתחות הילד ושיקומו
חברי ועד הכנס :ד"ר חנוך קאסוטו  -גיזבר ,ד"ר אורית סטולר ,ד"ר אריאלה יוקל ,צילי ניר-שמיר,
גילי גמיש ,ענת להב ,שמעונה לב-און ,יעל שמעיה ,סיגל שטרסר

