מרפאת קשת

המרכז הרפואי ע”ש חיים שיבא
הוא בית חולים מוביל,
מוכר ברמה הלאומית והבינלאומית
ומהווה מקור משיכה
למטופלים ,לצוות הרפואי,
לחוקרים ,לסטודנטים ולמשקיעים

“
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המרפאה לטיפול במבוגרים
ברצף האוטיסטי

המרכז הרפואי שיבא ,תל-השומר
keshet@sheba.health.gov.il
טל03-5303756 ,03-5303350 :
פקס03-5354263 :
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המרפאה לטיפול במבוגרים
ברצף האוטיסטי

www.shikum.sheba.co.il
חפשו את שיבא ב-

הרצף האוטיסטי

הרצף האוטיסטי הינו רצף של מצבים פסיכולוגיים
והתנהגותיים המאופיינים בחריגות מהנורמה בתחומים
של תפקוד חברתי ,תקשורת ושפה ,תחומי עניין
והתנהגויות .הפרעות אלו מופיעות בדרגות חומרה
שונות ועם השפעות תפקודיות מגוונות המשתנות בין
אדם לאדם ואף עבור אותו אדם בין הקשרים שונים.

מבוגרים

עם סיום החינוך הפורמאלי ,מבוגרים ברצף האוטיסטי
מוצאים עצמם ללא הכוונה או מסלול המשכי מובנה
ועם צרכים ואתגרים ,השונים במהותם מאלו של ילדים
ונערים .מבוגרים אחרים מתמודדים עם קשיים וצרכים
שלא אובחנו – ואפשרויות ומשמעויות האבחון אינן
מוכרות להם .כך ,בעוד שהצרכים מתרבים והופכים
מורכבים יותר ,האפשרויות האבחוניות והטיפוליות
מצטמצמות.

אתגרים

מבוגרים ברצף האוטיסטי חווים מגוון קשיים ואתגרים
בתחומים רבים :תעסוקה ,דיור ,השכלה ,מיומנויות
חברתיות ,פעילויות בשעות הפנאי ועוד .אצל חלקם
עשויות להופיע תופעות נוספות  -ירידה והפרעות במצב
רוח ,חרדה ,פגיעה בתפקודי קשב והפרעות התנהגות.

מרפאת קשת

מרפאת קשת הינה מרפאה ייחודית המתמחה באבחון,
טיפול ושיקום מבוגרים ברצף האוטיסטי ומציעה מענה
לצרכיהם הייחודיים של מבוגרים אלו.
במרפאה צוות רב מקצועי הכולל:
•מנתחת התנהגות
•פסיכיאטרים
•פסיכולוגים
•אחיות
•נוירולוג
•עובדים סוציאליים
בעיסוק
מרפאה
•
•מתאמי טיפול
•קלינאית תקשורת

שירותי המרפאה

•אבחון פסיכיאטרי ,פסיכולוגי ,נוירוקוגניטיבי ותפקודי
•הדרכה לאחר אבחון
•טיפול ומעקב תרופתי
•טיפול פרטני ,טיפול התנהגותי ,טיפול קוגניטיבי
ממוקד אסטרטגיות
•ניתוח התנהגות ABA -
•קבוצות חברתיות
•בניית ויישום תוכניות שיקום
•חינוך מיני-חברתי
•הדרכת משפחות (הורים ,בני -זוג)
•תיאום טיפול
•תיאום טיפול רפואי  -שרות ייחודי מסוגו בארץ
הכולל תיאום ,ליווי והכנה לבדיקות וטיפולים רפואיים
במרכז הרפואי שיבא ,תל השומר
•במסגרת פרויקט ניסיוני וייחודי חלק מהשירותים
יינתנו באמצעות ועידות ממוחשבות (וידאו קונפרנס)
ללא צורך בהגעה פיזית למרפאה
אתם מוזמנים לפגישת היכרות לקביעת תוכנית
מותאמת אישית.
בטל03-5303756 ,03-5303350 :
או במיילkeshet@sheba.health.gov.il :

