יולי 2018

קורס רפואת ילדים קהילתית עם דגש התפתחותי-התנהגותי
תכנית לימודים תשע"ט
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  17מפגשים קבוצתיים  17 +הרצאות מצולמות לצפייה
 המפגשים יתקיימו אחת לשבועיים בימי ב' ,בין השעות  ,09:30-13:00בכפר הנוער בן שמן (סמוך
לכביש .)6
הקורס מוכר להשתלמות על ידי מרבית קופות החולים ולנקודות השתלמות מטעם הר"י.
השלמת הקורס מזכה בתעודת סיום מטעם "גושן" והאוניברסיטה העברית.

תכנית הקורס

נושא

מפגש מס'

תאריך

1

15.10

2

29.10

3

10.11

4

26.11

מוטוריקה גסה -כיצד נעודד התפתחות תקינה?

5

17.12

ריפוי בעיסוק בהתפתחות הילד

6

31.12

7

14.1

הפרעות אכילה בגיל הרך

8

28.1

אוטיזם

9

11.2

ADHDבמרפאה ראשונית

10

25.2

לקויות למידה

רפואת ילדים קהילתית
היכרות עם מערך התפתחות הילד בישראל
הגישה להתפתחות הילד
הנחיות קליניות -מתי יש לפנות להתפתחות הילד
מוטוריקה גסה
דיוני מקרה

תפקודים ניהוליים /ויסות חושי
התפתחות שפה ,והפרעות שפה שכיחות
דיוני מקרה

טיפולים מבוססי ראיות

היבטים חינוכיים

*המשך בעמוד הבא

נושא

מפגש מס'

תאריך

11

11.3

אנורזיס ואנקופרזיס

12

25.3

אי שקט בתינוקות

13

8.4

14

29.4

רפואת מתבגרים

15

20.5

גישה לילדים עם מוגבלויות

16

3.6

השמנה

17

18.6

ראיון מוטיבציוני

הנקה
דכאון אחרי לידה
בטיחות בילדים

סיכום וסיום

נושאי הרצאות מצולמות
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

נושא
ריפוי בעיסוק במרכזי התפתחות הילד
תפקידי קלינאית התקשורת
התפתחות שפתית תקינה עד גיל 3
בעיות אכילה והאכלה בתינוקות ופעוטות
בעיות שינה בילדים בשנת החיים הראשונה
בעיות שינה בילדים מעל גיל שנה
טיפול בבעיות התנהגות אצל ילדים
משפחות אומנה
זכויות ילדים
מסגרות החינוך המיוחד
בריאות הנפש בילדים -תפקידו של רופא הילדים
דכאון אצל ילדים
אובדנות אצל ילדים
חרדות אצל ילדים
זכויות הילדים
מניעת היפגעויות אצל ילדים
לקחת צד בטורטיקוליס

מרצה
מיכל הראל
רותי בן הרוש
רותי בן הרוש
פרופ' שעיה וקסלר
ד"ר חוה גדסי
ד"ר חוה גדסי
אלון בבצוק
שלווה ליבוביץ
המועצה לשלום הילד
ד"ר עדינה יוסף
ד"ר חוה גדסי
ד"ר גלעד בודנהיימר
ד"ר גלעד בודנהיימר
ד"ר עמית שלו
עו"ד כרמית פולק-כהן
תמי גולדינסקי' ,בטרם'
שרון רוזינר-פרוכטר

