
מנהלות הקורס
דליה זילברשטיין,RN, PhD, מרכזת טיפול תומך התפתחות, מחלקת פגים 

איטה ליטמנוביץ, MD, מנהלת מחלקת תינוקות ופגים
מנהלות הקורס הינן מוסמכות NIDCAP ו- APIB מטעם ארגון נידקאפ הבינלאומי, מרכז רפואי מאיר

רקע
הפג המאושפז בפגייה נמצא בתקופה רגישה מבחינת התפתחות המוח ויצירת 
התשתית העצבית לתפקודו העתידי. סביבת הפגייה, המאופיינת בעומס גירויים

כגון אור, רעש וכאב מחד גיסא, וחסך אם מאידך גיסא,  כוללת גורמי דחק רבים 
שאינם תואמים את דרישותיו של המוח המתפתח. טיפול תומך התפתחות 

מהווה גישה המתייחסת לצרכים ההתפתחותיים המוקדמים כחלק בלתי נפרד
מטיפול איכותי בפגים. גישת טיפול זו הופכת לסממן מרכזי של טיפול כוללני

ועדכני בפג ובמשפחתו.

מטרות הקורס 
      להכיר את היסודות התיאורטיים והבסיס המחקרי לטיפול תומך ההתפתחות

      לאפיין את התפקוד הנוירו-התנהגותי של הפג
      להכיר את העקרונות המנחים את העשייה הקלינית בטיפול תומך התפתחות

      עם מיקוד במשפחה

הקורס מיועד לאנשי מקצוע המטפלים בפגים ובמשפחותיהם  
(רופאים, אחיות, עו"ס, פסיכולוגים, פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק).

היקף הקורס
25 שעות בשלושה ימי לימוד בתאריכים: 20.6.17, 27.6.17, 4.7.17

מוגבל ל- 20 משתתפים
עלות  1,500₪ למשתתף

דרישות  
     קריאה של 3 מאמרים והגשת תרגיל טרם תחילת הקורס

     הגשה של שני תרגילים במהלך הקורס
     נוכחות מלאה בכל ימי ההשתלמות

מידע ורישום 
  dalia.silberstein@clalit.org.il :דליה זילברשטיין, מנהלת הקורס. דוא"ל

טל: 054-4743328   09-7472849
  Kholood.Shabita@clalit.org.il :חולוד שביטה, מנהלת סיעוד בפגיה. דוא"ל

טל: 09-7471188    במחלקה  09-7472229  

 

NIDCAP - טיפול תומך התפתחות בפג על פי

 4.7.17 ,27.6.17 ,20.6.17  
מרכז הכנסים 

המרכז הרפואי מאיר

Family Centered Developmental Care-the NIDCAP way



תכנית הקורס
מפגש ראשון

יום שלישי 20.6.17
מפגש שני

יום שלישי 27.6.17
מפגש שלישי

יום שלישי 4.7.17

הצגה ודיון בתרגיל בית

MD ,איטה ליטמנוביץ

RN, PhD ,דליה זילברשטיין

הסביבה הפיזית של הפג 

MD ,שמואל ארנון

סגן מנהל מחלקת תינוקות ופגים

הפסקה

הפג המתקשר: השפה ההתנהגותית  של 

פגים

 RN,PhD ,דליה זילברשטיין

מרכזת טיפול תומך התפתחות

הפסקה

משולש הקסם: הורים כשותפים בטיפול

איריס קורן, MA, עו"ס, פגיה

הפסקת צהריים

טיפול "עור לעור": עדכונים ושיטות 

להעברת הפג

 RN,PhD ,דליה זילברשטיין

RN ,ראדה עבד אל חי

הפסקה

אתגרים בהבניית סביבת פגיה תומכת - 

סדנא

   MD  ,איטה ליטמנוביץ

מנהלת מחלקת תינוקות ופגים

הצגת תרגיל וסיכום היום

MD ,איטה ליטמנוביץ

RN, PhD ,דליה זילברשטיין

הצגה ודיון בתרגיל בית

MD ,איטה ליטמנוביץ

RN, PhD ,דליה זילברשטיין

קשרים מוקדמים והתהוותם 

בפגיה (חלק א')

 ,PhD ,הגר הראל

פסיכולוגית קלינית

הפסקה

קשרים מוקדמים והתהוותם 

בפגיה (חלק ב')

 ,PhD ,הגר הראל

פסיכולוגית קלינית

הפסקה

האכלה תומכת 

MSc OT ,עדי פרוינד

מרפאה בעיסוק, פגיה

הפסקת צהריים

במבט לאחור: מיומנה של אם

נעמה ישורון, אמא לתאומים

איריס קורן, ,MA, עו"ס, פגיה

הפסקה

 :Family-Centered Care
מחשיבה למעשה

 RN,PhD ,דליה זילברשטיין

מרכזת טיפול תומך התפתחות

סיכום הקורס ומשוב

ד"ר איטה ליטמנוביץ

גב' חולוד שביטה

ד"ר דליה זילברשטיין

08:00-08:15

08:15-08:30

08:30-09:00

09:00-10:00

10:00-10:30

10:30-11:30

11.30-11:45

11.45-12:30

12:30-13:00

13:00-14:00

14:00-14:15

14:15-15:00

15:00-15:30

התכנסות וכיבוד

דברי פתיחה

ד"ר איטה ליטמנוביץ ,

מנהלת מחלקת תינוקות ופגים

גב' חולוד שביטה, מנהלת הסיעוד בפגיה

מבוא לטיפול תומך התפתחות

דליה זילברשטיין, RN,PhD, מרכזת

טיפול תומך התפתחות בפגיה

התערבויות תומכות התפתחות בקבלה

MD ,צופיה באואר-רוסק

מנהלת מחלקת תינוקות

הפסקה

התפתחות המוח ובסיס ראייתי 

לגישה ההתפתחותית

   MD  ,איטה ליטמנוביץ

מנהלת מחלקת תינוקות ופגים

הפסקה

Positioning & Handling
 RN,PhD ,דליה זילברשטיין

מרכזת טיפול תומך התפתחות

הפסקת צהריים

מניעת כאב – סדנא

  RN,MPH ,חולוד שביטה

מנהלת הסיעוד, פגיה

הפסקה

Positioning & Handling
שימור עקרונות בטיפול בפג – סדנא

 RN,PhD ,דליה זילברשטיין

מרכזת טיפול תומך התפתחות

הצגת תרגיל וסיכום היום

MD ,איטה ליטמנוביץ

RN, PhD ,דליה זילברשטיין


