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  26/12/17ועד החברה להפרעת קשב   ישיבת
  

  , רמת גןהר"ימקום: 
  

  דר' מנור, דר' ברגר, דר' לוינסקי, דר' אשכנזי, דר' וינשטיין , דר' לייטנר, דר' פסקין ( ועדת ביקורת ) : נוכחים
  

  מרזון, דר' אלעד, דר' יערי: דר' התנצלו
  

  נושאים שעלו / דוינו:
  
  

 הנחיות לאבחון הפרעת קשב : .1
דר' לוינסקי ירכז את כתיבת הטיוטה הראשונה של הנחיות החברה להפרעת קשב לאבחון הפרעת קשב בילדים  

לעשות זאת בפניה  , רופאים המעוניינים להצטרף לכתיבת הטיוטה מוסמניםלהצטרף: ד"ר מנורהתנדבה  ובמבוגרים.
 למייל החברה

  
 לאחר דיון בנושא היחס והעבודה מול העמותה הוחלט ע:י כל המשתתפים כי: עמותת קווים ומחשבות:   .2

וטיפוליות  היחיד המוסמך  לקבלת החלטות לגבי הנחיות מקצועיותהרפואי היא הגוף המקצועי להפרעת קשב החברה 
ה עם עמותות וגורמים קהילתיים שונים בכלל ועמותת קווים תשמח לשתף פעולהחברה .  בנושא הפרעת קשב

 שיתופי פעולה התוויה של עמותות לצורך הומחשבות בפרט ומעוניינת בהקמה של ועדת היגוי של נציגי החברה ו
 עתידיים

 
ן של את השאלו( אנגלית לעברית וחזרה עברית לאנגלית ) פרופ' עדינה מאיר ודר' רותי טראוב תרגמו תרגום כפול   .3

 סטודנט עתהתגמול לתרגום יהיה לפי שהן תתוגמלנה על עבודתן , הוחלט ש. מרגרט וויס ועל כך אנו מודים להןפרופ' 
  )  לדר' טראוב - ₪  1000רישום לכנס + פרופ' מאיר  ו  –( עלות מקבילה לעלות רישום לכנס הבינלאומי  
  

השאלונים  ווייס. כמו כן יעלפרופ' ושל  DIVAשל שאלון לעברית לאתר החברה להפרעת קשב יעלו התרגומים  .4
 שהחברה ממליצה לצורך אבחון.  המקובלים והמתוקפים 

 
  כנס הבינלאומי  להפרעת קשב במרץ במסגרות שונות בארץ ובחו"ל. החברי הועד ידאגו לפרסום ושיווק  .5

 
הבינלאומי. כדוגמה הועלו  נוספות לצורך קבלת תמיכה לכנס חברת פארגון מארגנת הכנס הבינלאומי תפנה לחברות .6

  וחברות אחרות נוספות רלונטיות.  ATTENGO) , חברת  DAYTRANA(  NOVENברת ח  ) MEDIKINETמדיליין (  חב'
 

לימודיות מד לצורך בניית תוכנית להרצאות -שירי ברק מאיגב' יפגשו עם  בראשות דר' איתי ברגרנציגי החברה  .7
 בנושא הפרעת קשב אינטרנטיות

 
תפורט הפעילות  שבוצעה ע"י  , בהבמהלך הכנס הבינלאומי תתקיים פגישה  סגורה של חברי החברה להפרעת קשב  .8

 השנה וחצי מאז נבחר הועדועד החברה מאז הקמת החברה לפני כשנה וחצי. 
  

. אחת האפשרויות המוצעות הן כנס על דיסרגולציה יחד עם  ADHDסביב  זום כנסים בנושאים שוניםיהחברה תמשיך ות .9
  אנו מבקשים הצעה של רעיונות נוספים על מנת לאפשר קיום יום עיון אחת לרבעון ודר' לובל. מנור דר' 

  
 במשרדי הר"י 17:00בשעה  18/2/18יום ראשון פגישת הועד הבא מתוכננת ל .10

  
  בברכה

  קשבהחברה להפרעת מזכיר , וינשטייןגבי דר' 


