
תוכנית הכנס:
התכנסות ורישום  09:00-08:00

ברכות  09:30-09:00 
 הרצאת פתיחה: העולם זקוק לשיקום: מבט מארגון הבריאות העולמי

דר' מורית בארי, מנכ"ל בית חולים אלי"ן

שיקום ושיקום ילדים במרחב הישראלי - פנים לעתיד  09:45-09:30 
דר' צקי זיו נר, מנהל אגף השיקום משרד הבריאות

טיפולים תרופתיים חדשניים - האם המהפכה בדרך?  10:30-09:45 
דר' קרן פוליטי, מומחית בנוירולוגית ילדים, בית חולים אלי"ן, בי"ח שניידר

הפסקת קפה  11:00-10:30

רובוטיקה וסימולטורים – מדוע העתיד נשאר בעתיד?  11:30-11:00 
פרופ' תמר וייס, ראש המעבדה לחידושי טכנולוגיה בשיקום, LINKS מרכז מצוינות, החוג לריפוי בעיסוק אוניברסיטת חיפה

לזרוע, לגדל ולקצור - הדרך למצוינות: דינמיקה בגישות הטיפוליות בשיקום ילדים  11:55-11:30 
אורית ברטוב, ראש ענף פיזיותרפיה, בית חולים אלי"ן

איך בונים היום את העתיד של ילדי המחר – טכנולוגיה ויזמות במרחב השיקומי  12:20-11:55 
דנה הוכשטיין מאן, מנהלת ALYNnovation שבמרחב החדשנות של בית חולים אלי"ן

החכמה שבדיעבד: דר' מורית בארי, מנכ"ל אלי"ן, משוחחת עם שחר בוצר, שותף מנהל בקרן ההשקעות החברתית   13:00-12:20
 2B-Community, אשר נולד עם נוון שרירים, על שיקום ילדים במבט לאחור

 דר' מורית בארי, מנכ"ל בית חולים אלי"ן
2B-Community שחר בוצר, שותף מנהל בקרן ההשקעות החברתית 

המושב מוקדש לזכרו של פרופ' דה לאון פלבסקי, מחלוצי הטיפול בשיקום מחלות עצב-שריר באלי"ן

ארוחת צהרים וביקור בתערוכה  14:00-13:00

סדנאות מקצועיות - עפ״י רישום מראש  16:00-14:00

יום רביעי, 15 בנובמבר 2017
מלון קראון פלאזה, ירושלים

כנס אלי"ן ה-3
לשיקום ילדים

תעוזה בשיקום ילדים:
ממריחואנה ועד רובוטיקה

שלום וברכה,

ישראל הפכה למותג בינלאומי בזכות החדשנות הבלתי פוסקת שלה. גם בתחומי הרפואה והשיקום אנו רואים סביב מיזמים רבים הבאים 
לפתור בעיות ולענות על צרכי המטופלים - תרופות ושילוביהן ממשיכות להתפתח, אך לצידן תופח ועולה מקומם של מתקני שיקום 

חדשניים, פתרונות הנגשה או אמצעי ניידות ותקשורת, כאשר החידושים הטכנולוגיים פותחים צוהר להזדמנויות חדשות מדי בוקר. 

אני מזמינה אתכם לבדוק איתנו כיצד אנשי השיקום, רופאים ומקצועות הבריאות, צוותי חינוך ומשפחות, יכולים ללמוד באילו אמצעים 
לבחור וכיצד להתאים את הטפול הנכון למטופל.

בברכה,

MPA ,דר' מורית בארי, רופאת ילדים 
מנכ"ל בית חולים אלי"ן


