שאלות ותשובות :ריפוי בעיסוק וקלינאית תקשורת


מה ההבדל בין אבחון לטיפול?

אבחון נערך למבוטחי קופת חולים כללית בלבד בהעברת המסמכים הבאים:
.1
.2

.3
.4
.5

שאלון ילדים מאתר מטרה .www.tipuli-holon.co.il
שאלון גננת/מורה מאתר מטרה .www.tipuli-holon.co.il
אישור לאבחון /התחייבות לאבחון ריפוי בעיסוק/ריפוי בדיבור.
דוחות רפואיים  /חינוכיים נוספים באשר קיימים.
לאבחון קלינאית תקשורת נדרשת בדיקת שמיעה עדכנית.

אבחון הוא מפגש חד פעמי עם מטפלת -מאבחנת שמטרתו :בחינת הצורך בהמשך טיפול
קבוע.
המאבחנת אינה בהכרח המטפלת העתידית בילדכם.
אורך מפגש אבחון  45דקות ולאחריו ייכתב דוח עם המלצה מתאימה.
במידה ומומלץ המשך טיפול הדוח יועבר לקופת החולים לאישור המשך התהליך.

טיפול הוא תהליך מתמשך .הטיפול מתקיים בסדרות של  9-12מפגשים (על פי צורך ועל פי
החלטת הקופה) ביום ובשעה קבועים מראש ונדרשת הגעה רציפה וקבועה למפגשים.
לצורך התחלת טיפול יש להעביר סיכום אבחון מודפס.
הטיפולים המרכז מתקיימים לכל חברי קופות החולים ,על פי הטבלה המצורפת:
ריפוי בעיסוק
כללית
מכבי
מאוחדת
לאומית



*
*
*
*

בני בן  5שנים ,האם יוכל לקבל טיפול /אבחון במטרה?

כן
הטיפולים במרכז מטרה מיועדים לגילאי  3-9שנים.



כיצד מתקבלים לטיפול במרכז מטרה?

מבוטחי קופת חולים מכבי יפנו לרופא המטפל בקופת החולים.
מבוטחי קופות החולים :כללית ,מאוחדת ,לאומית-

קלינאית תקשורת
*
*
*
---

על מנת להתחיל טיפול יש למלא ולהעביר למזכירות המרכז :
.1

שאלון ילדים הנמצא באתר מרכז מטרה שכתובתו.www.tipuli-holon.co.il :

.2

שאלון גננת/מורה הנמצא באתר הנ"ל .אפשרי גם להעביר שאלון אשר ניתן בעבר
בקופת החולים .על השאלון להיות עדכני לשנת הלימודים העדכנית.

.3

סיכום אבחון מתאים לתחום הטיפול ריפוי בעיסוק /קלינאית תקשורת.

.4

דוחות חינוכיים/רפואיים נוספים אודות הילד

.5

לטיפולי שפה ודיבור נדרשת בדיקת שמיעה עדכנית

.6

מבוטחי כללית :אישור לטיפולים במטרה ,ניתן במרפאת האם של הכללית.



מהו זמן ההמתנה לטיפול?

זמן ההמתנה לטיפולים במרכז ארוך ועשוי להמשך חודשים ארוכים (משתנה בהתאם לתחום
הטיפול).
אנו מתנצלים על אי הנוחות .

כיצד מתבצע התשלום עבור הטיפולים?
ריפוי בעיסוק

קלינאית תקשורת

כללית

טופס  17ל 5-מפגשים לפחות

טופס  17ל 5-מפגשים לפחות

מכבי
מאוחדת

שיבוץ דרך מוקד זימון התורים.
זכאותכם לטיפול תיבדק במזכירות
המרכז.
טופס  17ל 5-מפגשים לפחות

שיבוץ דרך מוקד זימון התורים.
זכאותכם לטיפול תיבדק במזכירות
המרכז.
טופס  17ל 5-מפגשים לפחות

לאומית

טופס  17ל 5-מפגשים לפחות

---

יש להעביר את התשלום לפחות שבוע לפני מועד הטיפול הראשוני ,ללא הסדרת התשלום
לפני תחילת טיפול ובמהלכו לא ניתן יהיה לקיים טיפול.



האם ניתן לקבל טיפול פרטי במרכז?

לא ,למעט מטופלים אשר אינם זכאים דרך קופות החולים.



מיהם המטפלים במרכז?

המטפלים במרכז הינם מטפלים מוסמכים ובעלי תעודות רלוונטיות ממשרד הבריאות ,כל
המטפלים מנוסים בתחומם ויעניקו לילדכם טיפול אופטימלי.



כיצד נעביר המסמכים  /נתעדכן במשך ההמתנה עד לכניסה לטיפול?

מצורפים פרטי התקשרות עם מזכירות התחומים:
שירן ויזל ,מזכירה אחראית תחום קלינאית תקשורת ,מייל shiranv@reh.co.il :או בפקס
למייל1533-9680453:
שני שעיה ,מזכירה אחראית תחום ריפוי בעיסוק ,מייל shanis@reh.co.il :או בפקס למייל:
1533-9680450
או בפקס03-5590850 .
אחריות ההורים לוודא כי המסמכים התקבלו במזכירות המרכז.

