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 30/12/2018ועד החברה להפרעת קשב   ישיבת
 

 , רמת גןהר"ימקום: 
 

 נושאים שעלו / דוינו:
 

 יערי, דר' לייטנרדר' מנור, דר' ברגר, דר' אשכנזי, דר' וינשטיין, דר'  נוכחים :
 

 וינסקיל ,דר' דר' מרזון , התנצלו:
 

 נושאים שדוינו:  
 

, דר' ירדני ודר' בן בחברים בוועדת הבחירות : דר' חור 3, יש 2019נושא בחירות לחברה להפרעת קשב: יתקיימו ב יוני  .1

מועמדים כולל יו"ר כאשר לפחות מועמד אחד מכל  9. דרושים 2019חיון. קול קורא להגשת מועמדות יתפרסם במרץ 

 דיסיפלינה . 

 בחודש פברואר תתקיים פגישה מול מת"ל לצורך התחלת תהליך עבודה שיבחן .2

 : א. צוות שיגבש התוויות להנחיות לאבחון וטיפול הפרעת קשב 2019ל  תכנית חומש .3

 ימי עיון בשנה  2ב. כנסים: כנס שנתי ו                                

 ,  Impairmentסימפטומים ו : אפידמיולוגיה, מגדר, יום מחקר, פשרייםשעלו כא ג. נושאים                               

 . ADHD, אוטיזם ו בארץ  ADHDמדינות בריאות בנושא                                   

תבדוק את הנושא  לייטנרלצורך מחקר. דר'  ICONחברת ינסן הציעה שהחברה להפרעת קשב תשתמש באפליקציית ה  .4

 מדנט. מול חברות ינסן ו

 2019שנתי באפריל  ADHDבנושאים שונים לכנס עלו נושאים לסימפוזיונים  .5

 ועדה מדעית של הכנס : דר' מנור, דר' לייטנר, דר' מרזון, דר' ברגר, ועדה מארגנת : דר' יערי, דר' וינשטיין  .6

 2019התקיים דיון עם נציגי חברת פארגון בנוגע למבנה הכנס השנתי במרץ  .7

: חברי הועד החליטו שחוות דעת לתביעה יצוגית תינתן רק אם דיון בנושא חוות דעת לטיפול בסטימולנטים אצל אסירים .8

 תתקיים פניה רשמית של גוף ציבורי ישירות לחברה להפרעת קשב. 

 : ועד החברה חושב שזה לא מתפקידה של החברה להפרעתדיון בנושא קורס להפרעת קשב לרופאי משפחה / ילדים .9

 קשב לארגן קורס לרופאי קשב. 

  17:00ב  3/3 פגישת הועד הבאה נקבעה ליום ראשון .10

 


