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רפואיים -טיפולים פראעדכונים בנושא משבר הקורונה: 
  ופעילות שירותי התפתחות הילד

  
בהדרגה את הונחו קופות החולים ומכונים להתפתחות הילד להשיב  26/04/2020החל מיום  .1

 . השירות לפעילות רגילה

ם ולבצע אבחונים באופן לחזור לקבל טיפוליכבר עתה במסגרת החזרה לפעילות, ניתן  .2

 . ת החולים המספקת את השירות בשגרהפמול קולהתעדכן מומלץ  –פרונטאלי 

יקול פי שתתבצע ל -באופן מקוון  המטופל אובבית במרפאה,  – ותהקביעה כיצד ינתן השיר .3

 .ורצונותיה ת מקצועי ועמידה על צרכי המשפחהדע

הורים אשר אינם מעוניינים להגיע לקבל מענה פרונטאלי, יוכלו להמשיך  -מענה מקוון  .4

 וון.לקבלו באופן מק

תן טיפול באופן מקוון תעשה החלטה על מ -ניתן להמשיך ולתת חלק מן המענה באופן מקוון  .5

ו אכן השירות המקוון נאות, הולם את ועי לפיתחת שיקול דעת מקצו באישור ההורים

 ."טיפול פרטני והערכה" מענה מרחוק ייחשב כמפגש .ונותן מענה ראוי הטיפוליים צרכיםה

, משום השתייכות לקבוצת סיכוןלדוגמה מהם לשוב לפעילות רגילה  אנשי צוות אשר נבצר .6

 ימשיכו לתת מענה מרחוק, במידת הניתן.

יתן לקיים חלק ממפגשי לסיים תהליכי אבחון קיימים. נמשרד הבריאות ממליץ  –אבחונים  .7

 הגייניאפשרות לעמוד בתנאי מיגון והוה האבחון מרחוק, בהתאם לשיקול דעת מקצועי

  .דחיפות האבחוןל תינתן קדימות לילדים בהתאם .הקבועים בהנחיות משרד הבריאות

ורך מתן לצכחלופה לאבחון מלא יעשה שימוש בתהליך הערכה ראשונית  – הערכה ראשונית .8

תאמות וסיוע זכאות לטיפול, קביעת מטרות טיפוליות לטווח קצר והמלצות למתן ה

 במידת הצורך ההערכה תושלם בעתיד לאבחון מלא. במסגרת החינוכית בשנה"ל הבאה.

ולים קבוצתיים באופן פרונטאלי, ניתן לקיים כרגע אין מקיימים טיפ – טיפולים קבוצתיים .9

 קבוצות הורים באופן מקוון. 

 יה ושמירה על בריאות הילד והמטפל:ינתן תחת הקפדה על כללי הגיינ שירות פרונטאלי .10

 ד הבריאות המתעדכנות מעת לעת. משרהצוות ימוגן בהתאם להנחיות  -

 .ידיים לשימוש המטופלים והמטפלים עמדות חיטוי יוצבו -

 על איש הצוות, המטופל והמלווה לחטא ידיים בתחילת ובסוף הטיפול.  -

 , וללא בני משפחה נוספים. מלווה אחד בלבדניתן להגיע לטיפול עם  -
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 על המלווה חובה לעטות מסכה לאורך כל זמן השהות במרפאה/מכון. -

 בחדר הטיפול ישהו רק מטפל יחיד, הורה, וילד.  -

 מטר בין המטפל למטופל.  2בטיפולים הדורשים מגע, לא חלה מגבלת ריחוק של  -

ועל  בין מפגש למפגש תערך הפסקה של רבע שעה לצורך אוורור וחיטוי חדר הטיפולים, -

או  המתנת מטופליםצמצם למינימום ד עד כמה שניתן בין הגעת מטופלים ולמנת להפרי

  ההמתנה.בחדרי מלווים 

וח חלון ויש בהם מערכת העבודה תתבצע בסביבה מאווררת, בחדרים בהם ניתן לפת -

 אוורור, יש להעדיף חללים מרווחים בהם ניתן לשמור מרחק. 

 : לא יוכלו לקבל בשלב זה מענה פרונטאליילדים במצבי סיכון מוגבר אשר  .11

ילדים עם מחלות ריאה ולב, אסתמה, ילדים הנזקקים לאינהלציה, וילדים במצבים של 

שאין מניעה אשר דיכוי מערכת החיסון. יתכן שידרש אישור רפואי מהרופא המטפל המ

 המענה הפרונטאלי. קבללרפואית 

הוטל בהם סגר, תיבחן באופן נפרד הגעת ילדים ממקומות שיש בהם שיעור הדבקה גבוה ו .12

 בהתאם לצורך.

על הילד והמלווה לחתום על הצהרת בריאות לפיה הם אינם נדרשים   - הצהרת בריאות .13

לבידוד ואינם סובלים מתסמינים כגון חום, שיעול או תסמינים אחרים, לפי הנחיות משרד 

 הבריאות. 

 אלו ניתן לפנות למרכזים למשפחה.  ה במימוש הזכות לשירותיםבכל בעי .14
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