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 31/7/2018ועד החברה להפרעת קשב   ישיבת
 

 , רמת גןהר"ימקום: 
 

 נושאים שעלו / דוינו:
 

 דר' מנור, דר' ברגר, דר' אשכנזי, דר' וינשטיין, דר' לוינסקי נוכחים :
 

 ,דר' לייטנר , דר' מרזון דר' יערי , התנצלו:
 

 נושאים שדוינו:  
 

החברה להפרעת קשב תיקח חסות ותפנה מרצים לצורך  –ישנה בקשה מצה"ל להשתתף ביום עיון על הפרעת קשב  .1

 העניין ככל שיתבקשו. 

 

ברמה ארצית דרך משרד הבריאות. החברה   ADHDהחברה דנה בפניה של הדר ירדני לגבי הדרכת הורים בנושא  .2

בדעה שהדרכת הורים הינה טיפול חיוני ונחוץ בטיפול בהפרעת קשב על פי הנחיות קליניות בכל העולם. מכיון שמדובר 

 וליםחהבהפרעה רפואית ביסודה המאובחנת ע"י רופא,  החברה ממליצה שהטיפול ינתן דרך משרד הבריאות / קופות 

ים המוצעים להפרעת קשב ויעמוד בסטנדרטים הנהוגים . לצורך זה נדרש לקבוע מי הגורם כחלק ממכלול הטיפול

המפנה ומי רשאי להעניק טיפול זה והגדרת תוכנית טיפלית מובנית. לכן אני מציעים כינוס של ועדה המורכבת מאנשי 

 הפרעת קשב.   מקצוע שתקבע קריטריונים אלו ותוציא  מסמך מסודר כפי שנעשה לגבי אבחון וטיפול ב

 

 . 2019ועד החברה אישר את נוסח מכתב ההמלצה לתיעדוף טכנולוגיות ותרופות להפרעת קשב ועדת סל הבריאות  .3

 

 במלון דניאל.  9/11/2018יום עיון של החברה להפרעת קשב יתקיים ביום שישי  .4

 הנושאים שיוצגו בכנס: 

 . קושי תעסוקתי עקב קושי חברתי במבוגרים עם הפרעת קשב1

 ADHD. קושי משפחתי וזוגי במשפחות עם 2

 בילדים בעיקר צעירים  ADHD. הגבול הדק בין הפרעות על הציר התקשורתי ל 3

בהמשך יהיו שולחנות עגולים לפי הנושאים הנ"ל שבהם המשתתפים  ידונו יחד ולאחר מכן דיון האם לואן גוך היה 

 הרצאה של יונתן הירשפלד.  –קושי תקשורתי חברתי 

 דר' לוינסקי ודר' לייטנר.  –גנים את יום העיון מאר

 

דר' בריאן דונופריו, פרופ' סונוגה  –. הוחלט לנסות לזמן מרצים מחו"ל  3-4/4/2019 – 2019במרץ  ADHDכנס ארצי  .5

 ברקה ופרופ' אנתוני רוטשטיין 

 18:00ב  2/9פגישת הועד הבאה נקבעה ליום ראשון  .6

 


