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 תכנית אלקטיב מכון להתפתחות הילד בתל השומר

 ד"ר לידיה גביס  המכון:מנהלת 

 גב' אלה אבאייב  אחות אחראית:

 :כללי 

ונחשב לאחד המכונים המובילים בארץ בתרומתו המקצועית  1960 -להתפתחות הילד בתל השומר נוסד בהמכון 

מולדות, מאיחורים  , הסובלים מפגיעות18מרכז לאבחון וטיפול בפגים, תינוקות וילדים עד גיל והמחקרית. המכון מהווה 

במכון קיימות  .גורמי סיכון או מחלה רפואית ליקויים התפתחותיים או שנמצאים בסיכון לעיכובים התפתחותיים עקבו

 מרפאות רב מקצועיות ללקויות שפה, תקשורת ותנועה והן לקויות בספקטרום האוטיזם, שיתוק מוחין ולקויות למידה.

 אנשי צוות רב מקצועי המיומן ומנוסה בגישות טיפול ואבחון מהמתקדמות בארץ ובעולם.  130 -צוות המכון מונה כ

שנים מרכז קש"ת לאבחון, טיפול ומחקר של לקוית בספקטרום  13להתפתחות הילד נוסד לפני  במסגרת המכון

במרכז קש"ת מתבצע אבחון רב מקצועי של פעוטות, ילדים ומתבגרים עם חשד לאוטיזם, פותחו תכניות האוטיזם. 

 עולם. שיתופי פעולה עם מעבדות מחקר בארץ ובבינלאומי וטיפול ייחודיות ומתבצע מחקר קליני 

במכון מבקרים מעל אלף ילדים בשנה לקביעת אבחנה התפתחותית, ביותר ממחצית מהילדים מדובר באבחנות של 

ילדים מטופלים באופן רציף במהלך השנה במסגרות החינוכיות, בתוכניות בריאות  100 -כ לקויות מורכבות. בנוסף, 

 של המכון.  מקדמות ובצהרונים

מעבר לגרעין הפעילות הקלינית יש במכון מעטפת של הדרכה והשתלמויות ומעטפת של מחקר קליני המלווה את 

 הפעילויות השונות. 

התפתחותיים של  -עיקר הפעילות המחקרית הינה בתחומים של מניעה וטיפול בלקויות התפתחות, סיבוכים נוירולו

 ות ללקויות השונות בייחוד תסמונת האיקס השביר. פגות, לקויות בספקטרום האוטיזם ולתסמונות הקשור

 במהלך האלקטיב: 

חשף ללקויות התפתחות העיקריות: לקויות שכליות, לקויות בספקטרום האוטיזם, שיתוק מוחין, לקויות יהסטודנט י -

 למידה וקשב

סיכולוגיה, קלינאות סיעוד, עבודה סוציאלית, פ -הסטודנט ילמד על כל תחומי הרפואה הקשורים להתפתחות הילד -

 ועל עבודה רב מקצועית בהנחית רופאי המכון.  –תקשורת, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, דיאטנית ומטפלים רגשיים 

 כחלק מתהליך החשיפה לאבחון רב מקצועי, הסטודנט ילמד על מסירת הבשורה ומתן מידע לגבי לקות התפתחותית.  -

הסטודנט ייחשף לתחומי טיפול בלקויות שונות ולשאלות מחקר אשר יכולות לעלות כתוצאה מהתהליך האבחנתי  -

 במכון. 
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 :מרפאות המכוןנספח:          

 

 .רופאי המכון אחראים: י.כלל – התפתחות

ד"ר  ת:אחראי. ותקשורתאבחון, טיפול ומעקב לילדים עם קשיי שפה מרפאה ל: קשיי שפה ותקשורת - קש"תמרכז 

 , מנהלת המכון ומומחית בנוירולוגית ילדים ובהתפתחות הילד.לידיה גביס

 .אבחון, טיפול, מעקב והדרכת הורים בילדים הלוקים בתסמונת האיקס השביר: שביר xמרפאת 

 מרכז מידע למשפחות החולים לקבלת מענה כוללני בתחום רפואי, סוציאלי ונפשי

 גביס, מנהלת המכון ומומחית בנוירולוגית ילדים ובהתפתחות הילד.אחראית: ד"ר לידיה 

 

אבחון, טיפול ומעקב אחר תינוקות וילדים עם מחלות : ת ולקויות התפתחותיותמרפאה לילדים עם מחלות ממושכו

 חור או ללקות התפתחותיתילא ותסמונות, עם סיכון  ות, מומיםכרוני

  . ילדים התפתחותית נוירולוגית, שילון-אחראית: ד"ר איה הדס

תחומית ומעקב -המרפאה מציעה גישה רב: הנלוות ללקויות התפתחותיותוויסות שינה , המרפאה להפרעות אכילה

 .ללקויותיהם ההתפתחותיות יםושינה הנלוו אכילה מישנים אשר סובלים מקשיים בתחו 0-18אחר ילדים בגילאי 

  . ילדים התפתחותיתנוירולוגית , שילון-אחראית: ד"ר איה הדס

אבחון, טיפול ומעקב אחר ילדים בסיכון ללקויות למידה, סרבול, : .לקויות למידהרבול ומרפאה לילדים עם ס 

 .דיספראקסיה

חור או לקות יאבחון, טיפול ומעקב אחר פגים ותינוקות בסיכון לא: ותינוקות בסיכון התפתחותי פגים מרפאת 

 נוירולוג ילדים ומומחה בהתפתחות הילדיוסף,  -עומר ברד"ר   אחראי:.  התפתחותית

אבחון רב צוותי הכולל הערכה משפחתית, אבחון פיזי, קוגניטיבי  :מרפאה לילדים עם לקויות קשב וריכוז בגיל הרך

                                                                .פואיות בהתאם לצורךא רהמלצות טיפוליות רפואיות ופר ותפקודי.

 . מומחית ומתמחה בנוירולוגיה התפתחותיתילדים  רופאת, רווית רביבד"ר  :תאחראי

 פעילות צוותים פרא רפואיים במכון:

 במכון פועלים צוותים פרא רפואיים מקצועיים במגוון תחומים, העוסקים באבחון וטיפול בילדים המגיעים למכון. 

 ראש צוות: גב' יפה קרקוב בוגן –פיזיותרפיה 

 ראש צוות: גב' שמעונה לבן און – ריפוי בעיסוק

 מר איתי גריןראש צוות:  -הפרעות בתקשורת

 סודאי -עידית לויראש צוות: גב'  -הבעה ויצירה

 ראש צוות: גב' אלה אבייב -סיעוד ואחיות

 מר כפיר נויראש צוות:  -פסיכולוגים

 ה פרלסוןקלרראש צוות: גב'  -עו"ס

 גב' שירלי פישר  -מנהלת לשכה של הנהלת המכון


