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 3/3/2019ועד החברה להפרעת קשב   ישיבת
 

 , רמת גןהר"ימקום: 
 

 ,דר' לייטנר , דר' מרזון דר' יערידר' מנור, דר' ברגר, דר' אשכנזי, דר' וינשטיין,  נוכחים :
 

 דר' לוינסקי התנצלו:
 

  עלו לדיון: נושאים ש
 

: חברת ינסן הציעה לחברה להפרעת קשב לקבל לידיה את האפליקציה בחינם  Iconדיון בנושא אפליקציית ה  .1

לצורך שימוש בה. הוחלט לבקש מגב' הדסה קליין להגיע להציג את האפליקציה בפני חברי הועד על מנת שאפשר 

 יהיה להחליט אם וכיצד להתקדם בנידון. 

תקצירים. התקצירים ישלחו לחברי הועדה המדעית לצורך סיווגם  25עד כה : יתקבלו 2019כנס החברה באפריל  .2

 הועדה המארגנת ממשיכה בפעילותה לארגון הכנס. להרצאה פרונטלית / פוסטר. 

. נבחרו נציגי ועדת הבחירות : דר' רחל בן חיון, דר' זאב 2019: הבחירות לועד יתקיימו ביוני 2019בחירות לועד  .3

שבו  2019. גב' סיגלית פלינט מהר"י תתניע את התהליך מולם. יקבע מועד בחודש יוני חורב ודר' הדר ירדני

 יתקיימו במשך שבוע בחירות אלקטרוניות לועד. 

עם ביטוח לאומי, עם מת"ל והמוסדות להשכלה  דר' עינת יערי דיווחה על דיונים שהתקיימו שנוגע לשיתופי פעולה .4

 גבוהה ועם משרד הבריאות: 

: לאחר פגישה של דר' יערי ודר' פסקין עם פרופ יעקב יהב, אחראי תחום רפואת הילדים בביטוח ביטוח לאומי .א

לאומי, סוכם על שיתוף פעולה עם החברה להפרעת קשב שיחדיו יוציאו טופס עבודה מתוקף שיהייה נייר 

 עבודה לצורך חוות דעת לביטוח לאומי בנושא הפרעת קשב.

ציגים של מת"ל ונפתח תהליך עבודה שמטרתו קביעת "קבילות" של מת"ל ואקדמיה: נערכה פגישה עם נ .ב

הפרעת קשב אצל סטודנטים. החברה תציע לרענן את חוזר מנכ"ל משרד הבריאות  לגבי אבחון הפרעת קשב 

 בילדים ומבוגרים. 

לרופאי משפחה וילדים: נקבע שהחברה רואה  ADHDשת"פ עם משרד הבריאות בנוגע לחידוש קורסים ב  .ג

רב ומסכימה על שיתוף פעולה לצורך בניית תוכנית קורס לרופאי קשב מסודרת. ירתמו לבניית התכנית  בחיוב

 דר' מנור, דר' מרזון , דר' לייטנר ודר' וינשטיין.  

מ"ג ( לאחר פנייה של קופ"ח מכבי: הוחלט  70)  VYVANSEהחברה דנה  בנושא מינונים גבוהים מהמקובלים של  .5

 אימה תומכת החברה לא תתערב בנושא זה. שלאור היעדר ספרות מת

 במשרדי הר"י  19/5/2019יום ראשון  ישיבת הועד הבאה תתקיים ב .6

 בברכה               

 דר' וינשטיין, מזכיר החברה להפרעת קשב                

 

  

 



 


