
 

 בישראל  General Movementsקורס 

24-26.07.2022  
 

 ,Prechtl's Method of the Qualitative Assessment of General Movements אנו שמחים להזמינכם לקורס מבוא

 .המועבר על ידי מרכז פרכטל העולמי

קורס ההכשרה מיועד לעוסקים בתחום נוירולוגיה של תינוקות; רופאים, נאונאטולוגים, פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק 

 .ואנשי מקצועות הבריאות העובדים עם תינוקות

 

טת הערכה לשלמות מערכת העצבים טרום לידה ולאחר הלידה. ראיות מחקריות מוכיחות כי ההערכה הינה שי GM שיטת

בגיל מוקדם הינה המנבא הטוב ביותר לאבחנה של שיתוק מוחין. שיטת הערכה זו הינה תוסף  (GM) של תנועות כלליות

  .בדיקהומאפשר לנו הרחבה והעמקה של תהליך ה תהמסורתימשמעותי לבדיקה הנוירולוגית 

 

 :הנושאים העיקריים בהם ידון הקורס

 האונטוגניות של פעילות מוטורית ספונטנית 

 GMs  שבועות לאחר הלידה 20נורמליים וחריגים מלידה ועד 

  הנחיות מעשיות להקלטה והערכה שלGMs 

 GMs  התפתחות אינדיבידואליים וכוח הניבוי שלהם לליקויים נוירולוגיים מאוחרים יותרמסלולי  –ומעקה 

 << GMלמידע נוסף על שיטת 

 GM-Trust (www.general-movements-trust.info הקורסים עומדים בסטנדרטים שנקבעו על ידי

 

 08:30-17:00שלושה ימים, בין השעות   |משך הקורס 

 , רעננה(1, בית איזי שפירא )רחוב איזי שפירא 24-26.07.2022 תאריך ומיקום |

 ,A/Prof. Andrea Guzzetta, MD, PhD, Child Neurology and Psychiatry, University of Pisa     ס:מנחה הקור

Stella Maris Infant Lab for Early Intervention. 

 למידע נוסף על המרצה <<

 !ש"ח בלבד 1,900ש"ח , לחברי העמותה להתפתחות הילד ושיקומו  2,400עלות הקורס הינה  עלויות |

 משתתפים 55תשומת ליבכם פתיחת הקורס מותנית במינימום של ל

 << לתקנון הקורס

 

 

 פרטים נוספים לחצו כאןל

https://www.general-movements-trust.info/5/home
https://cre-auscpctn.centre.uq.edu.au/profile/204/andrea-guzetta
https://child-development.org.il/%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1-general-movements/
https://child-development.org.il/course/%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1-general-movements/
https://child-development.org.il/course/%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1-general-movements/


 

 :סילבוס הקורס

 
26.07.2022 25.07.2022 24.07.2022  

Individual development 
trajectories 

Normal and abnormal 
Writhing movements 

Welcome Address 
08:30-08:45 

08:45-09:00 

When, how and Perhaps 
Why do we start to move? 

09:00-09:15 

09:15-09:30 

09:30-09:45 

09:45-10:00 

Coffee Break 
10:00-10:15 

10:15-10:30 

Individual development 
trajectories 

Normal Fidgety 
Movements 

Normal Preterm and 
Writhing GMs 

10:30-10:45 

10:45-11:00 

11:00-11:15 

11:15-11:30 

11:30-11:45 

11:45-12:00 

12:00-12:15 

Lunch 

12:15-12:30 

12:30-12:45 

12:45-13:00 

13:00-13:15 

GMs at different ages 
Abnormal and absent 
Fidgety movements 

Abnormal Preterm and 
Writhing GMs 

13:15-13:30 

13:30-13:45 

13:45-14:00 

14:00-14:15 

14:15-14:30 

14:30-14:45 

Coffee Break 
14:45-15:00 

15:00-15:15 

GMs at different ages 

Normal and Abnormal 
fidgety movements 

Normal and abnormal 
Preterm GMs 

15:15-15:30 

15:30-15:45 

Warming up 
15:45-16:00 

16:00-16:15 

Final Test 

16:15-16:30 

16:30-16:45 

How to study GMs GMs and CP 
16:45-17:00 

17:00-17:15 

 
 


