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 - FASDיש מה לעשות!
האם חשוב לך ,כהורה לילד פאס לקבל הכוונה?

תסמונת אלכוהול עוברי ,סמינר מקצועי באנגלית להורים ולאנשי טיפול
יום א'  6ינואר  ,2019ירושלים ,מרצהIra J. Chasnoff, MD :
לשתיית אלכוהול במהלך ההריון עלולות להיות השלכות דרמטיות על בריאותם של הילדים ,על התנהגותם ועל
יכולות הלמידה שלהם .מספר הילדים בישראל שנחשפו לאלכוהול בהיותם עובּ רים גדל והולך.
ד"ר צ'סנוף יתאר את הגורמים הביולוגיים )לרבות שינוי במבנה ובתפקודי מוח( ואת הגורמים הסביבתיים
המקשים על התפתחותם של ילדים שנחשפו לאלכוהול טרום לידתם .תוצג סקירה של אסטרטגיות
התערבות לשיפור התפתחותם של הילדים בהמשך חייהם  .הסמינר מתקיים בשאיפה ליצור בסיס ידע
משותף אודות פאס לטובת המשפחות והקהילה בישראל.
ההשתתפות בסמינר תקנה להורים ולאנשי המקצוע הבנה בסיסית של ההפרעות הנובעות מתסמונת
האלכוהול העובּ רי .נבין מושגים באסטרטגיות של התערבות טיפולית ,הניתנות ליישום בידי הורים ,מטפלים,
מורים ,אנשי מקצוע פארה-רפואיים וקליניים ,בבית ובמסגרות החינוכיות והטיפוליות השונות .וחשוב מכל -
נפיג את תחושת הבדידות בהתמודדות היומיומית המאתגרת עם ילדים ומתבגרים שנולדו עם תסמונת זו.
● מוזמנים :הורים שאימצו ,הורי אומנה ,אנשי המקצוע וכן הורים מולידים לילדי .FASD
ד"ר אירא ג' .צ'סנוף  ,רופא ,חוקר ,מרצה וסופר עטור פרסים נשיא NTI Upstream
פרופסור בקליניקה לרפואת ילדים באוניברסיטת אילינוי בבית הספר לרפואה ,שיקגו .בין
המובילים בארה"ב בתחום החקר בהתפתחות הילד והשפעת חשיפה טרום לידה לאלכוהול
ולסמים על תקופת התינוקות והילדות .מאז  2002מוביל מחקרים המשלבים טכנולוגיות
מתקדמות לטיפולי התערבות למען ילדים עם תיסמונת אלכוהול עוברית.
מחבר רב המכר .The mystery of Risk
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התהליך מתחיל עכשיו ,הסמינר הינו שיאו:
מתחילים :לאחר ההרשמה תקבלו למייל סרטוני העשרה וכן גישה לאתר למידה )חינם לשבוע(.
שו"ת :לקראת הסמינר נשלח אליכם במייל סקר .במהלך הסמינר נתייחס לשאלות עקרוניות.
חוויה :במהלך ההרצאות יוקרנו סרטוני הדגמה מרתקים וסרט תיעודי מרגש.
מפגש :הרחבת ההיכרות עם הורים ואנשי טיפול מרחבי הארץ.

ההרשמה דרך האינטרנט בלבד ותסיים ב 2.1.19 -המחיר המיוחד הוא עד 23.12.18
קופון הנחה לחברי מועדון חוכמת האימוץ
יוזמה :מש' סיטון | ניהול :מיזם האימוץ  -מרכז ההדרכה לקהילת האימוץ בישראל | חסויות:
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סמינר FASD :יש מה לעשות! יום א'  ,6.1.19ירושלים
סדר היום 08:30 :התכנסות וכיבוד קל
 .1תסמונת האלכוהול העוברי  -התנהגויות
הנובעות מפגיעה מוחית
א .גדילה
ב .מורפולוגיית פנים
ג .ההשפעות על מערכת העצבים המרכזית :תפקוד
קוגנטיבי ,התנהגותי ועיבוד מידע
ד .הבנת הספקטרום של התסמונת
ה .יצירת התקשרות בטוחה במשפחה המאמצת -
האתגרים וההשקעה מצד הורים ומורים.

 .2חשיפה לאלכוהול טרום לידה והשפעתה על
תקופת הילדות
א .ההשפעה ארוכת הטווח על הילד :גדילה ובריאות
ב .התפתחות נוירולוגית :קוגניציה ,התנהגות ,חינוך
ולמידה
ג .אבחנה מבדלת
ד .הדרכים השונות בהם הילדים מבטאים
בהתנהגותם את הכאב והקושי שהם חווים.

הקרנת הסרט' :מרגע לרגע :מתבגרים גדלים עם 'FASD
הפסקת צהריים :יוגש כיבוד קל
 .3התקווה וההזדמנויות:
ניהול התנהגות והתערבויות חינוכיות מסייעות לילדי הפאס בבית ובבית ספר
א .תינוקות וילדים עד כיתה א'
ב .גילאי בית ספר יסודי ומתבגרים :הפרעות ויסות | פיתוח מיומנויות חברתיות | הבנת קשיים לימודיים |
התערבויות חינוכיות בעבודה עם מערכת החינוך
ג .התערבויות משפחתיות ומערכתיות בשיתוף מרכזי טיפול  -כיצד לשמש כ 'מוח חיצוני' ,הוצאת 'האשמה'
ממערכת היחסים והבנה כי הדרך לסייע למרות הפגיעה המוחית הינה שינוי תודעתי בקרב המבוגרים
האחראים.
התייחסות לשאלות
המצב בישראל ,מה הלאה?
סיכום
סיום משוער בשעה 14:30

התשלום הרגיל :למשתתף 150 :ש"ח

בהרשמה מוקדמת :למשתתף 90 :ש"ח,

עד יום א' 22:00 23.12.18

סיום הרשמה :יום ד'   2.1.19ביטולים עד סיום הרשמה בניכוי דמי הרשמה
תשלומים דרך :כרטיס אשראיPayPal, BIT ,
חסויות יתקבלו בברכה!
מיקום :אולם הכנסים ,בית הספר האנגליקני הבינ"ל ,רח' הנביאים  ,82ירושלים
חניונים :חניון הדוידקה ,חניון בניין כלל )במרחק הליכה  5דק'(
תחבורה ציבורית :תחנת 'הדוידקה' באוטובוסים ,והרכבת הקלה

ט.ל.ח | יתכנו שינויים קלים בתכנית

