בתוכנית:

הזמנה ליום עיון
על שמיעה ,ירידה בשמיעה
והשלכותיה הרגשיות,
התפקודיות והמשפחתיות

8:00

התכנסות והרשמה כיבוד קל

8:30

דברי פתיחה ודברים לכבוד גב’ חיה לוי ,מנהלת המכון לאודיולוגיה והפרעות 		
בתקשורת ,לרגל פרישתה
פרופ’ רון אלישר ,מנהל מחלקת אא”גרון/ניתוחי ראש צוואר
מנחה :הגב’ תרצה טולדו  -קלינאית תקשורת ,סגנית מנהלת המכון

8:35
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אולם טננבאום ,קומה  ,0בית החולים הדסה עין כרם

שמיעה כבסיס להתפתחות שפתית רגשית וחברתית תקינה
הגב’ חיה לוי  -קלינאית תקשורת ,המנהלת היוצאת של המכון לאודיולוגיה
והפרעות בתקשורת

8:55

הילד לא שומע? על חווית הבשורה כפי שנחווית על ידי ההורים ואנשי המקצוע
ד”ר מרים גאל דור  -קלינאית תקשורת

9:15

פסיכותרפיה עם חרשים וכבדי שמיעה מנקודת מבט התפתחותית
אלעד דהן  ,MSW -מטפל ומדריך ביחידה לטיפול בחרשים וכבדי שמיעה ביחידה
לילד לנוער ולמשפחה ,מרכז קהילתי לבריאות הנפש יפו

9:45

דיון

9:55

שתל קוכלארי ,מתאים לי? תהליך המועמדות ,הניתוח ,השיקום שלאחריו וכשלים
ד”ר מיכל קאופמן  -רופאה בכירה במחלקת אא”גרון ,ראש צוות שתל קוכלארי
הגב’ מרים אדלר  -קלינאית תקשורת ,מרכזת תוכנית שתל קוכלארי

יושם דגש על היבטים רגשיים ותפקודיים עימהם הם מתמודדים ,וכן
ידונו האתגרים העומדים בפניהם בהשתלבות בחברה השומעת.

10:15

הבדלים תרבותיים בהתמודדות עם לקות בשמיעה
הגב’ רימה ג’בארה  -קלינאית תקשורת

יום העיון יונגש באמצעות תימלול.

10:35

השתל ,אתגר למתבגר  -בתפקוד ,בבניית הזהות ,ובאסתטיקה
הגב’ שנית ריץ’  -קלינאית תקשורת

11:05

דיון

11:15

הפסקה  -כיבוד קל

11:40

מתחת לפני השטח  -התגבשות הדימוי העצמי אצל אנשים עם לקוי שמיעה 		
והשלכותיו בגיל ההתבגרות
גב’ דבורה בראנד  -קלינאית תקשורת

12:00

אל עולם הדממה  -מתחרשים :השלכות תקשורתיות והשלכות פסיכולוגיות
ד”ר כהתיה אדלמן  -קלינאית תקשורת ,מנהלת המכון

12:15

היבטים פסיכודינמיים של שיקום שמיעה ושילוב כבדי שמיעה
אדוה איכנגרין ,המחלקה לפסיכולוגיה ,האוניברסיטה העברית

12:45

דיון

12:55

מה הסיפור שלך? אנשים עם לקוי שמיעה והורים משתפים בסיפורם אישי

13:40

דיון וסיכום הגב’ מרים אדלר ,הגב’ שנית ריץ’

מחלקת אא”גרון  /ניתוחי ראש  -צוואר וצוות המכון לאודיולוגיה
והפרעות בתקשורת בבית החולים האוניברסיטאי הדסה מזמינים
אתכם ליום עיון שמיועד לבעלי מקצוע העובדים עם כבדי שמיעה
וחרשים ולאנשי בריאות הנפש ומטרתו להגביר את המודעות לעולמם
של לקויי השמיעה ומשפחותיהם.

מצפים לראותכם

יום העיון אינו כרוך בתשלום,

אך נדרשת הרשמה מראש עד לתאריך  28במאי 2013
במיילyomiyunhadassah050513@gmail.com :

(לציין שם ,מקצוע ומספר טלפון)

יום העיון הינו בחסות החברות:
אודיומדיק ,טרדיס גת ,מדטכניקה  -אורתופון ,שטיינר

