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        בסורוקהבסורוקהבסורוקהבסורוקההמחלקה הפסיכיאטרית המחלקה הפסיכיאטרית המחלקה הפסיכיאטרית המחלקה הפסיכיאטרית     בשיתוףבשיתוףבשיתוףבשיתוף                                                    

  להזמינכם להשתלמות בנושא: שמחות          

        נוירופסיכולוגינוירופסיכולוגינוירופסיכולוגינוירופסיכולוגיההההבאבחון באבחון באבחון באבחון     והאדרהוהאדרהוהאדרהוהאדרה    התחזותהתחזותהתחזותהתחזות

        הפסיכיאטריתהפסיכיאטריתהפסיכיאטריתהפסיכיאטרית    במחלקהבמחלקהבמחלקהבמחלקה    6.8.20156.8.20156.8.20156.8.2015חמישי חמישי חמישי חמישי     יוםיוםיוםיום

        , באר שבע, באר שבע, באר שבע, באר שבעהרפואי אוניברסיטאי סורוקההרפואי אוניברסיטאי סורוקההרפואי אוניברסיטאי סורוקההרפואי אוניברסיטאי סורוקה    המרכזהמרכזהמרכזהמרכז

        ::::בתכניתבתכניתבתכניתבתכנית

        , קפה ועוגה, קפה ועוגה, קפה ועוגה, קפה ועוגההתכנסותהתכנסותהתכנסותהתכנסות    9:309:309:309:30

        דברי פתיחהדברי פתיחהדברי פתיחהדברי פתיחה    10:0010:0010:0010:00

  מאיר נדב, פסיכולוג ראשי, מרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה מר  

  ד"ר עומר פורת, יו"ר החטיבה השיקומית, הפ"י 

        ראשונית  ראשונית  ראשונית  ראשונית      הכרותהכרותהכרותהכרות: : : : הנוירופסיכולוגיהנוירופסיכולוגיהנוירופסיכולוגיהנוירופסיכולוגיהתחזות והאדרה באבחון התחזות והאדרה באבחון התחזות והאדרה באבחון התחזות והאדרה באבחון     10:1010:1010:1010:10

  "ר דוד ענקי, אונ' בר אילןד

        הנוירופסיכולוגיהנוירופסיכולוגיהנוירופסיכולוגיהנוירופסיכולוגי    באבחוןבאבחוןבאבחוןבאבחון    פסיכיאטריתפסיכיאטריתפסיכיאטריתפסיכיאטרית    להתחלותלהתחלותלהתחלותלהתחלות    קוגניטיביתקוגניטיביתקוגניטיביתקוגניטיבית    התחזותהתחזותהתחזותהתחזותבין בין בין בין     45454545::::10101010

  נפרסטק, אונ' בן גוריון שרון"ר ד  

    התחלות של בעיות זיכרון באבחון הנוירופסיכולוגי בעזרת תנועות עינייםהתחלות של בעיות זיכרון באבחון הנוירופסיכולוגי בעזרת תנועות עינייםהתחלות של בעיות זיכרון באבחון הנוירופסיכולוגי בעזרת תנועות עינייםהתחלות של בעיות זיכרון באבחון הנוירופסיכולוגי בעזרת תנועות עיניים    גילויגילויגילויגילוי    10101010::::11111111

  אריאלתמר שטרול, באונ'            
  

        קפה וכיבוד קלקפה וכיבוד קלקפה וכיבוד קלקפה וכיבוד קל    הפסקתהפסקתהפסקתהפסקת    11:3511:3511:3511:35
  

    שיקומיות שונות שיקומיות שונות שיקומיות שונות שיקומיות שונות     אוכלוסיותאוכלוסיותאוכלוסיותאוכלוסיותהתחזות והאדרה בהתחזות והאדרה בהתחזות והאדרה בהתחזות והאדרה ב    00000000::::11112222

 "ר עומר פורת וגב' נועה הרץ, מרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקהד

        בהאדרהבהאדרהבהאדרהבהאדרהככלי תומך אבחנה בהתחזות וככלי תומך אבחנה בהתחזות וככלי תומך אבחנה בהתחזות וככלי תומך אבחנה בהתחזות ו    MMPIMMPIMMPIMMPI----IIIIIIII    - - - - בבבב    שימוששימוששימוששימוש    12:4012:4012:4012:40

  "ר אוה שנער, אונ' בן גוריוןד

        וכיבוד קלוכיבוד קלוכיבוד קלוכיבוד קל    הפסקת צהרייםהפסקת צהרייםהפסקת צהרייםהפסקת צהריים    13:2513:2513:2513:25

' גבהמכון הלאומי לשיקום נפגעי ראש,  -בלוך  איילה: ד"ר בהשתתפותפאנל מסכם פאנל מסכם פאנל מסכם פאנל מסכם     13:513:513:513:50000
אמיר צנדקוביץ', מרכז  מר: בהנחיית ."ר אוה שנער, אונ' בן גוריוןדו "עלה נגב", –שוחט  אילנה

  רפואי שיקומי רעות. 
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        ::::הרשמההרשמההרשמההרשמה

  העיון אינו בתשלום אך נדרשת הרשמה מראש. יום

  03 – 5239393להתקשר למשרדי הפ"י להרשמה בטלפון:  נא

  psycho@zahav.net.ilבמייל:  או

        

אחרים אחרים אחרים אחרים     בריאותבריאותבריאותבריאות    צועותצועותצועותצועותולמקולמקולמקולמק    לרופאיםלרופאיםלרופאיםלרופאים    ,,,,העיון מיועד לפסיכולוגיםהעיון מיועד לפסיכולוגיםהעיון מיועד לפסיכולוגיםהעיון מיועד לפסיכולוגים    יוםיוםיוםיום
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        הגעההגעההגעההגעה    הוראותהוראותהוראותהוראות

  דקות. 5אוניברסיטה מרחק ההליכה הוא  –באר שבע צפון  מרכבת
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