
מדינת ישראל
משרד הרווחה והשירותים החברתיים

האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית

 

הלב פתוח לרווחה

איגוד הפסיכיאטרי בישראל

אבחנה כפולה - היבטים פסיכיאטריים - רגשיים - התנהגותיים בקרב ילדים, 
מתבגרים ובוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

Dual diagnosis – Psychological and Behavioral 
Aspects of Intellectual Disability

הנכם מוזמנים ליום העיון בנושא:

סדר יום
 08:30-09:00

התכנסות ורישום 
 09:00-09:30

ברכות :
גב' ג'ין יודס, מנכ"לית  בית איזי שפירא 

מר גדעון שלום - סמנכ"ל בכיר, האגף לטיפול באדם עם  
מוגבלות שכלית התפתחותית, משרד הרווחה 

דר' גדי לובין - ראש האגף לבריאות הנפש, משרד הבריאות
דר' נחום כץ- מנהל מחלקה א', המרכז לבריאות הנפש "גהה"

09:30-09:40
"מי יטפל ברן" - סרט קצר

 09:40-10:20
אבחנה כפולה מהי ודרכי ההתמודדות איתה בישראל

ד"ר מייק סטבסקי, מנהל היחידה לפסיכיאטריה התפתחותית, 
מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל

10:20-11:20
Evidence-Based Treatments, Interventions and 
Supports And the Use of Outcome Measures to 
Evaluate Change  In Children and Young People 
with Developmental Disabilities and Associated 
Mental Health Challenges - Professor Jeremy Turk       

 11:20-11:40
הפסקה

 11:40-12:30 
פסיכותרפיה לילדים ומבוגרים עם מוגבלות שכלית 

התפתחותית -  הצורך, המאפיינים וההתאמות 
מר יצחק הירשברג, מנהל המרכז לטיפול רגשי, 

בית איזי שפירא
להרשמה: רסיאלה דרור,  09-7710219 

trumpbeitissie@beitissie.org.il 

שיתקיים בתאריך 1.5.14, בבית איזי שפירא, רעננה

ביום העיון נארח את: 

 Professor Jeremy Turk, Professor of Developmental Psychiatry, 
Institute of Psychiatry Kings College, University of London 

 12:30-13:10
טיפול בבעיות התנהגות של אנשים עם אבחנה כפולה 

במסגרת אשפוזית 
ד"ר דוד בלס, בית חולים אברבנאל

 13:10-13:40
הפסקת צהריים

 13:40-14:30
הצגת מקרה - התערבות של צוות רב מקצועי - 

גב' שפי משיח,  מנהלת   היחידה לאבחנה כפולה וצוות 
היחידה, בית איזי שפירא

 14:30-15:10
הצלחות, אתגרים וחסמים בדרך לטיפול שוויוני-

פאנל בהנחית גב' לילי לוינטון, סמנכ"לית  מקצועית, 
בית איזי שפירא 

בהשתתפות:
מרק שמיס - מנהל מחלקת אבחון, קידום והשמה - 

משרד הרווחה 
דר' גדי לובין - ראש האגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות, 

גב' עידית סרגוסטי - ארגון "בזכות",  
דר' נחום כץ - המרכז לבריאות הנפש "גהה".

הרשמה מוקדמת עד 22.4.14: 200 ש“ח 
הרשמה מאוחרת : 220 ₪.

קרן שלם תסבסד השתתפותם של העוסקים בתחום 
המוגבלות השכלית התפתחותית ברשויות המקומיות 

ובמסגרות בקהילה המופעלות על ידי עמותות 
בסך של 100 ₪


