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 ,הורים שלום רבל

 

 

 השתתפות במחקר: הנדון

 

י חוקרת בשם "במרכז לחקר המח באוניברסיטת בר אילן עבימים אלו נערך מחקר 

 5מיכל זיוון

 אצל מבט מאצילת בטכנולוגיה שימוש באמצעות קישבית התנהגות ניתוח : " נושא המחקר

 "תקשורתית חברתית והפרעה אוטיזם לפיתוח בסיכון תינוקות

 

חברתיות  איתור סימנים מוקדמים לתסמונת הקשת האוטיסטית והפרעות  :מטרת המחקר 

 5תקשורתיות

בקידום משמעותי של ו , ות מגיל צעיר מאודיצירת תוכניות התערביסייעו ב ת המחקרתוצאו

   5תינוקות בסיכון

 5ט "המחקר אושר על ידי  הועדה המקצועית באלו

 תכןבי/ ם בבקשה לשקול  השתתפות בנכםאליכ הסבר על המחקר ובו פניה בהמשך מצורף 

 5במחקר

להשתתף במחקר יצרו קשר עם החוקרים על פי הפרטים המופיעים  תהמעוניינומשפחות 

 5במכתב הנלווה

   

 ,בכבוד רב

 סגל קרן 

  ט למשפחה"מנהלת מרכזי אלו

 ט"ורכזת הועדה המקצועית באלו
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 ,להורים שלום רב

להזמינכם להשתתף במחקר מעניין בנושא התפתחות תינוקכם המתבצע במרכז לחקר המח אנחנו שמחים 

 .באוניברסיטת בר אילן

. מטרת המחקר הינה איתור סימנים מוקדמים לתיסמונת הקשת האוטיסטית והפרעות חברתיות תקשורתיות

נולדו בתשעת החודשים לצורך קידום הפרויקט אנו מחפשים תינוקות הצפויים להיולד בחודשים הקרובים או ש

 .אשר להם אח או אחות המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי, האחרונים

. חודשים 81חודשים ובגיל  9בגיל , סמוך ללידה: ההשתתפות במחקר כוללת שלוש פגישות שיתואמו לנוחותכם

ילן או בבית המפגש הראשון יכלול בדיקת תקינות עצב השמיעה ויערך כחצי שעה במעבדה באוניברסיטת בר א

שתי הפגישות הנוספות יתקימו (. זוהי בדיקה שאיננה פולשנית ואיננה דורשת הרדמה של הנבדק)הנבדק 

–שעתיים ובמהלכן יבדקו תפקודי קשב ויזואלים כמו גם התפתחות רגשית -באוניברסיטה ויערכו כשעה וחצי

הפעילות . שימוש במחשב ה בעזרת סדרת משחקים נעימה המתבצעת בחלקה באמצעות/חברתית של הילד

תינוקות שיצטרפו למחקר מעל גיל חצי שנה ישתתפו רק בשתי . )מתוכננת להיות מהנה ומתאימה לילדכם

 (הפגישות האחרונות

י ועדת האתיקה "המחקר אושר ע. והיא בטוחה לשימוש לתינוקות, קרינה או כאב בעת הבדיקות, אין כל סכנה

 .של אוניברסיטת בר אילן

והורים המעונינים יוכלו לקבל חוות דעת , י פסיכולוגים מומחים להתפתחות תינוקות וילדים"ה עהמחקר מלוו

 .מיקצועית לגבי התפתחות התינוק וכן לשאול שאלות

משום שהיא עשויה להוביל ליצירת תוכניות התערבות , חשיבות מחקר איתור הסימנים המוקדמים היא עצומה

השתתפות במחקר אינה . ידום משמעותי של התינוקות שימצאו בסיכוןהצפויות לסייע בק, מגיל צעיר מאוד

 .אך צפויה להוות צעד חשוב לקידום המדע בתחום חשוב זה, מבטיחה אבחנה מלאה

 הורים המעונינים להשתתף במחקר או לשמוע פרטים נוספים מוזמנים לפנות למיכל בטלפון 

 michal.zivan@gmail.comאו במייל  8812881-050
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