אוקטובר2016 ,

קורס רפואת ילדים קהילתית עם דגש התפתחותי-התנהגותי
תכנית לימודים תשע"ז
עמותת "גושן" שמחה להזמינכם לקורס ייחודי בנושא רפואת ילדים קהילתית עם דגש התפתחותי  -התנהגותי.
הקורס כולל הרצאות ודיוני מקרה ומאפשר לרופאי ילדים ומשפחה ,צעירים וותיקים ,העובדים בקהילה ובטיפות החלב ,להרחיב
את ארגז הכלים המקצועי שלהם ולתת מענה בנושאים כגון שינה ,הרטבה ובריחת צואה ,בעיות התנהגותיות ,בעיות התפתחותיות
קלות ועוד.
 הקורס יכלול  15מפגשים קבוצתיים  8 +הרצאות מצולמות
 המפגשים יתקיימו אחת לשבועיים בימי ד' ,בין השעות  ,09:15-13:00לסירוגין בתל אביב (סמוך לרכבת צפון) ובכפר
הנוער בן שמן (סמוך לכביש .)6
 הקורס משותף לתלמידי שנה א' וב' ,כאשר תלמידי שנה ב' ישתתפו בעיקר במפגשי דיוני המקרה (ראו פירוט בטבלה
מטה).
הקורס מוכר להשתלמות דרך מרבית קופות החולים ולנקודות השתלמות מטעם הר"י.
השלמת הקורס מזכה בתעודת סיום מטעם "גושן" והאוניברסיטה העברית.

תכנית לימודים תשע"ז
א .מפגשים קבוצתיים
מרצה
מפגש מס'

תאריך

מיקום

1

9.11

בן שמן

2

23.11

מיד"א תל אביב

3

7.12

בן שמן

4

21.12

מיד"א תל אביב

5

4.1

בן שמן

6

18.1

בן שמן

7

1.2

בן שמן

8

15.2

מיד"א תל אביב

9

1.3

בן שמן

10

15.3

מיד"א תל אביב

11

29.3

בן שמן

12

26.4

מיד"א תל אביב

נושא

הרצאה/
דיוני מקרה

רפואת ילדים קהילתית

ד"ר חוה גדסי
ד"ר עדינה יוסף
ד"ר איילת ירון
גב' מיכל הראל

התמודדות עם מחלות כרוניות
המערך ההתפתחותי בישראל
זכויות ילדים ומשפחות עם צרכים
מיוחדים
מוטוריקה גסה
סקר התפתחותי במרפאה ראשונית
אי שקט ושינה בתינוקות
הנקה
עבודה בשותפות עם הורים

ד"ר רן לוי
ד"ר הדר ירדני
עו"ד סארי ג'אבר
"קשר"
ד"ר טלי אשכנזי
ד"ר דורית שמואלי
ד"ר חוה גדסי
ד"ר דינה צימרמן
גב' רוני חסון
תכנית HENRY
ד"ר איתי ברגר
ד"ר איתי ברגר
ד"ר דני ז'ורנו

הרצאה
הרצאה
הרצאה

ד"ר זוהר שלו
ד"ר מיכאל דוידוביץ
ד"ר קרן שגיב
ד"ר פורטו בן הראש

דיוני מקרה
הרצאה
הרצאה
דיוני מקרה

ד"ר מייקל הררי

הרצאה
דיוני מקרה

רפואת מתבגרים -כלים מעשיים
ללקיחת אנמנזה

ד"ר טל שניר

הרצאה
וסימולציה

שינה בילדים ותינוקות

ד"ר יואל רייטר

דיוני מקרה

מוטוריקה גסה
ריפוי בעיסוק בילדים

הרצאה
הרצאה

מיועד
לתלמידי
שנה א'  /ב'
א

דיוני מקרה
א+ב

ADHD
לקויות למידה
 ADHDולקויות למידה -היבטים
חינוכיים
 ADHDולקויות למידה
ASD
 ASDטיפולים מבוססי ראיות
הפרעות סומטופורמיות ובעיות
פסיכיאטריות
אנורזיס ואנקופרזיס

דיוני מקרה
הרצאה
הרצאה
דיוני מקרה
דיוני מקרה
הרצאה
ודיוני מקרה
דיוני מקרה

א
א+ב
א
א+ב
א
א+ב
א
א+ב
א

א+ב

מרצה
מפגש מס'

תאריך

מיקום

13

10.5

בן שמן

14

7.6

מיד"א תל אביב

15

21.6

בן שמן

נושא
ילד בסיכון וסכנה:
תפקיד רופא הילדים באבחון טיפול
ומניעה
השפעות התעללות והזנחה על מצבי
בריאות וחולי
הקשר בין קשיי התנהגות והתעללות
התעללות והזנחה -חסמים בדיווח
פאנל -ממשקים בטיפול
סימולציה וניתוח
הכרות עם מערכות קהילתיות
התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון
מפגש סיכום

*נושאי ההרצאות והמרצים עשויים להשתנות.
ב .נושאי הרצאות מצולמות
נושא מרכזי
התפתחות הילד
משפחה
פסיכיאטריה

תת נושא
ריפוי בעיסוק בהתפתחות הילד
שפה ותקשורת
הערכה והתערבות
משפחות במשבר גירושין
אימוץ ואומנה
תפקיד רופא הילדים בבריאות הנפש
דכאון
חרדה
אובדנות
רפואת מתבגרים

עלות למשתתף.₪ 2,800 :
לפרטים נוספים ,info@goshen.org.il :טל'.02-6285891 :
להרשמה ,לחצו כאן.
נשמח לראותכם!

הרצאה/
דיוני מקרה

מכון "חרוב"

הרצאה

מכון "חרוב"

הרצאה
פאנל
וסימולציה

גב' רותם עזר אליהו

הרצאה

מיועד
לתלמידי
שנה א'  /ב'

א

א+ב

א+ב

