
כלים ידע ו -התעללות והזנחה  : הרופא כדמות מפתח לאיתור וטיפול בילדים נפגעיהצעה לקורס

 מעשיים 

 מיועד לסטודנטים לרפואה 

להקנות לסטודנטים לרפואה ידע וכלים לאיבחון וטיפול בילדים נפגעי התעללות מטרת הקורס היא 

והם נדרשים לאבחן ולטפל  והזנחה. זאת מתוך אמונה שהרופאים נפגשים פעמים רבות בילדים אלו 

 בהם בצורה מקצועית.

 מבנה הקורס: 

  ם אחת לשבוע שעה וחצי.מפגשים המתקיימי 14

 .הכניסה קומת רוקחות בבנין ,א רוקחות באולם יתקיים הקורס

 נושאי המפגשים:

 
מס ' 

 המפגש
 

 
 

 תאריך

 
 נושא המפגש 

 מרצה

על היקף התופעה  -התעללות והזנחה 30.10.19  1
 אפיון ,הגדרות והיקפה בחברה

 השונות הזנחה/  ההתעללות  קטגוריות
 (, מיניות פגיעות פיזית, רגשית) 
 

, רכזת דקלה בומש
 מקצועות הבריאות, מכון

 חרוב

 .ותחלואה והזנחה התעללות בין הקשר 6.11.19 2
 

 והזנחה

 רכזתדקלה בומש 
 מכון, הבריאות מקצועות

 חרוב
 

 דיווח חובת, והשגחה טיפול הנוער חוק 13.11.19 3
 נוער לחוק ס"העו ועבודת

 

, עו" ס לחוק נוער, נגה לוי
 ירושלים

 (סדנא. ) בדיווח חסמים 20.11.19 4
 ? צוות אנשי של דיווח מעקב מה

 על משפיעים הם ואיך ומיתוסים עמדות
 .הדיווח
 המחסומים על להתגבר דרכים

 

רכזת  -דקלה בומש
מקצועות הבריאות , מכון 

 חרוב

 :פיזיות פגיעות 27.11.19 5
סימנים וסמפטומים, אבחנה מבדלת.  

 .ונורות אדומות להתעללות או הזנחה
 ניתוח מקרה

 

 דקלה בומש,רכזת
 מקצועות הבריאות

 בילדים: פגיעות מיניות. 4.12.19 6
 סימנים וסמפטומים.

 ניתוח מקרה
 
 

 

 שברים:  11.12.19 7
 אבחנה
 טיפול מבדלת אבחנה

 ניתוח מקרה
 

 קווינט מנהלת-ציטר רות
, ילדים לדימות היחידה
 צדק שערי הרפואי המרכז

 לבדוק בתחילת ספטמבר



 המנוער ותסמונתתסמונת התינוק  18.12.19  8
  מיכהאוזן

 ניתוח מקרה
 

דקלה בומש, רכזת 
מקצועות הבריאות, מכון 

 "חרוב"

 הבדיקה ומטרות הרופא תפקידי 25.12.19 9
 הרפואית

 ושמות מונחים,, סימנים ותסמינים
 עזר ואמצעי התיעוד דרכי ,מקובלים
  מקובלים

 

 ,המכון פורמן מיה ר"ד
 –משפטית  לרפואה

 ה הודעהנשלח
 

10 
 
 

קבוצה –ילדים עם צרכים מיוחדים  1.1.20
בסיכון, מאפיינים, נורות אדומות. גישה 

 טיפולית.
 

 רכזת, בומש דקלה
 מכון, הבריאות מקצועות

 "חרוב"

 הצגת עבודות  8.1.20 11
 

 

 הצגת עבודות 15.1.20 12
 

 

 הקרנת הסרט +עדות ילדים עדים לאלימות 22.1.20 13
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