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ניהול 
הקורס

 מנהלות הקורס הינן מדריכות
 NIDCAP מטעם ארגון נידקאפ

)NFI( הבינלאומי

25 שעות בשלושה ימי לימוד, מ-8.00 עד 15.30 	!

מוגבל ל- 10 משתתפים	!

דרישות הקורס  
השתתפות בקורס "מבוא לטיפול תומך התפתחות 	 

"NIDCAP בפג ע"פ
קריאה של חומר הכנה ייעודי	 
הגשה של שני תרגילים במהלך הקורס	 
נוכחות מלאה בכל ימי הקורס 	 

רקע

מטרות 
הקורס

מורכבת  רחמית  חוץ  בסביבה  נשלמת  הפג  התפתחות 
)הפגיה( בתקופה קריטית להתפתחות המוח. יכולתו של הפג 
ביטוי  לידי  באה  החדשה  ההתפתחותית  לסביבה  להסתגל 
מושכלת  בהסתכלות  הנגלות  התנהגויות  של  עשיר  במגוון 
חשוב  מידע  מקור  משמשת  הפג  התנהגות  ורגישה. 
הטיפול  ולהתאמת  הנוירו-התנהגותי  תפקודו  לבחינת 
לחיים.  הראשונים  בשבועות  ההתפתחותיים  לצרכיו 

במצבים  הפג  של  והקשיים  היכולות  את  נאפיין  בקורס 
טיפוליים שונים, לצד בחינת תפקידו של המטפל בוויסות 
הדחק ובקידום הארגון הנוירו-התנהגותי של התינוק. נזהה 
התפתחות  תומכת  טיפול  לגישת  שבמעבר  האתגרים  את 
הקורס  האם.  במחלקות  לשינוי  מנחים  קווים  ונציע  בפגיה 
קטעי  ניתוח  התינוק,  מיטת  ליד  טיפול  על  תצפיות  ישלב 
וידאו, הדגמות של טיפול )hands on( ועבודת חשיבה מונחת. 

לזהות ביטויים של ארגון התנהגותי בפג כמקור מידע חשוב בהבניית טיפול איכותי ורגיש 	!

לבחון את השפעתו של המטפל על התנהגות הפג	!

לזהות הזדמנויות לשיפור העשייה במחלקות האם 	!

 הקורס מיועד לאנשי מקצוע המטפלים בפגים )רופאים, אחיות, פיזיוטרפיסטים, מרפאים בעיסוק וכו'(, 
בוגרי קורס מבוא לטיפול תומך התפתחות.

היקף 
הקורס

התינוק במרכז - האמנם?	!

להתבונן בפג ע"פ המודל הסינאקטיבי	!

מפת דרכים יישומית להסתכלות על התנהגות הפג	!

דגשים על סביבת הטיפול	!

הסתכלות מובנית על אינטראקציות טיפוליות בפגיה	!

ניתוח התנהגות הפג וטיב הטיפול	!

יישום עקרונות התפתחותיים בטיפול בפג	!

הדגמה של טיפול	!

סדנא להובלת שינוי בפגיה	!

הבניית טיפול תומך התפתחות במהלך האשפוז	!

תוכן 
הקורס 10.9.2019 17.9.2019 24.9.2019

 יש לצרף מכתב קצר של מנהל/ת הפגיה או מנהל/ת הסיעוד
התומך ברישום לקורס 

אישור על השתתפות בקורס ישלח רק לאחר סיום הרישום.

 ,RN, PhD | ד"ר דליה זילברשטיין 
 מנהלת מרכז להכשרת NIDCAP בישראל

מחלקת פגים
מרכז רפואי מאיר

 MD | פרופ' איטה ליטמנוביץ 
 מנהלת מחלקת תינוקות ופגים

 מנהלת מרכז להכשרת NIDCAP בישראל
מרכז רפואי מאיר


