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הסיכון להישנות אוטיזם במשפחה :מחקר בקרב תינוקות לאחים עם אוטיזם.
על פי תוצאות המחקר ,קיים סיכוי של  7..1%שאח או אחות לילד על הרצף האוטיסטי יאובחנו גם הם כלוקים
בתסמונת ,וזאת בניגוד למחקרים קודמים שהעריכו שרק בכ 3-71%-מהמשפחות ישנה הישנות של הלקות
האוטיסטית בקרב יותר מאחד מבני המשפחה.
במסגרת המחקר הבינלאומי ארוך הטווח נבדקו  666תינוקות ממשפחות בהן לפחות אח או אחות גדולים
המאובחנים כאוטיסטים .התינוקות נבדקו החל מגיל כמה חודשים ועד גיל שלוש ,גיל שבו ניתן לאבחן אוטיזם
באופן מהימן 731 .פעוטות מתוך קבוצת המחקר אובחנו על רצף האוטיזם.
מן הממצאים עלה ,כי הסיכוי שאח ממין זכר יאובחן עם אוטיזם היה אף היה גבוה יותר ועמד על ,16.1%
ו ההסתברות שתינוק עם שני אחים עם אוטיזם יאובחן גם הוא על הספקטרום עומדת על  -31.3%שיעור הגבוה
פי שניים מהסיכון להישנות התופעה בקרב אחים ואחיות שלהם אח גדול אחד המאובחן עם אוטיזם.

לתקציר המאמר לחצו כאן.
כל המעוניין במאמר המלא מוזמן לפנות במייל .b_lauren@netvision.net.il

Differences in White Matter Fiber Tract Development Present From 6 to 24 Months in
Infants With Autism.
Jason J. Wolff et. al.
The American Journal of Psychiatry
February 2012.

שינויים בהתפתחות מבנה המוח בקרב תינוקות בני  6עד  42חודשים שאובחנו עם
אוטיזם.
זיהוי מוקדם של תינוקות הנמצאים בסיכון ללקות באוטיזם ,יכול לצמצם את ההתפתחות האב-נורמאלית
ולמנוע חלק מן ההשלכות ההתנהגותיות הקשורות באוטיזם .מחקרים קודמים שבדקו תינוקות בסיכון גבוה
לאוטיזם ,מצאו כי סימנים ראשונים ללקות מופיעים לקראת גיל שנתיים ,לאחר תקופה מסוימת של התפתחות
תקינה ,אך עדיין לא קיימים כלים מדעיים אמינים לאבחון מוקדם של הלקות .המחקר הנוכחי זיהה הבדלים
במבנה המוח של תינוקות בני  6חודשים שבהמשך אובחנו על הרצף האוטיסטי.
במחקר נבדקו  21תינוקות שנחשבו לבעלי סיכון גבוהה לפתח אוטיזם ,כיוון שלכל אחד מהם היה אח או אחות
שאובחנו על הרצף האוטיסטי .במהלך המחקר נערכו לתינוקות סריקות  MRIבגיל  6חודשים ונבדקה
ההתפתחות ההתנהגותית שלהם בגיל שנה ובגיל שנתיים .בסריקת המוח נמדדה צפיפות החומר הלבן ,אותו
החלק העשיר בסיבי עצב שאחראי על הקשר בין החלקים השונים במוח.
 1.ילדים מתוך קבוצת המחקר אובחנו בגיל שנתיים על הרצף האוטיסטי .סיבי העצב בחומר הלבן של הילדים
שבסופו של דבר אובחנו כאוטיסטים היו עבים וצפופים יותר כשהיו בגיל  6חודשים ,בהשוואה לילדים בעלי
התפתחות נורמאלית .בגיל שנתיים התוצאות היו הפוכות ,ו הילדים עם אוטיזם היו בעלי חומר לבן דליל יותר
בהשוואה לילדים בהתפתחות רגילה.
לתקציר המאמר לחצו כאן.
כל המעוניין במאמר המלא מוזמן לפנות במייל .b_lauren@netvision.net.il

ספרים חדשים
סוגיות של תפיסה חושית באוטיזם ובתסמונת אספרגר :חוויות תחושתיות שונות,
עולמות תפיסתיים שונים.
אולגה בוגדשינה
הוצאת אח1177 ,

ל מרות שאנשים עם אוטיזם חיים באותו עולם פיזי ומתמודדים עם אותם הגירויים ,העולם התפיסתי שלהם
שונה בצורה ניכרת מזה של אנשים שאינם אוטיסטים .לאנשים עם אוטיזם יש חוויות תפיסה חושית "יוצאות
דופן" שכוללת תת-רגישות ,רגישות יתר ,תנודות רבות בין עוצמת התחושה וקושי בפענוח התחושה.
הספר מתמקד בתפקיד שממלאות בעיות התפיסה החושית באוטיזם כפי שהוגדרו על ידי אנשים אוטיסטים
בעצמם .חלקו הראשון מכסה את החוויות והרגישויות ה"בלתי רגילות" של התפיסה החושית שבעלי המקצוע
מתעלמים מהן לא פעם .החלק השני בודק סוגיות של הערכות והתערבויות עם המלצות מעשיות לבחירת
שיטות וטכניקות מתאימות כדי להפחית את הבעיות ולקדם את היכולות.
הספר מאפשר להבין במלואם את ההבדלים בתפיסה חושית באוטיזם ,ומספק מידע שמאפשר ליזום
אסטרטגיות רלוונטיות או שינויים סביבתיים כדי לאפשר למידה אפקטיבית יותר.
מתוך אתר הוצאת הספרים אח.
כתובת לרכישת הספר:

http://www.achbooks.co.il/aecommerce/c2676/124922.php

Siblings and Autism: Stories Spanning Generations
)Debra Cumberland & Bruce Mills (eds.
Jessica Kingsley Publishers, 2011

אחים ואוטיזם :סיפורים לאורך דורות
שש עשרה הסיפורים האישיים באוסף זה נכתבו מנקודת המבט של בוגרים שגדלו עם אח או אחות
בספקטרום האוטיסטי .הכותבים מספרים איך זה לגדול עם אח בספקטרום האוטיסטי ,איזה סוג של מערכת
יחסים נרקמת בין האחים ואיך היא משתנה ככל שהם מתבגרים .למרות הבדלים ברקע ובנסיבות ,ישנם
נושאים משותפים ב"חוויית האחאות"  :הקושי הרגשי של תחושת ההתעלמות ,הערבוב בין תחושות של
אהבה ,טינה וחוסר אונים והכמיהה להתחבר ולגשר על ההבדלים הנוירולוגיים .רוב האחים אומרים כי
התעשרו מן החוויה והיו לאנשים רחומים ,מבינים וסובלניים יותר .אחרים נותרו ממורמרים על חוסר
הפרופורציה בכמות הזמן שהוקדשה לאחיהם האוטיסטיים ובפוקוס שהם קיבלו .אחדים מן האחים לקחו על
עצמם את תפקיד המטפל האחראי כאשר הוריהם הזדקנו ,בעוד שאחרים התנתקו והתרחקו.
התובנות הנובעות מסיפורי האחים בספר מאתגרי ם את ההורים לקבל החלטות לא רק על פי טובת הילד עם
האוטיזם ,אלא גם לטובת האחים שלו .הספר מציב מראה בפני האחים שצריכים להחליט מה התרומה שהם
מוכנים להשקיע בחיי אחיהם בעלי הצרכים המיוחדים.

כתובת לרכישת הספר:
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אזור הצפון
הרצאות
"אפיון וקידום איכות אינטרקציית הורה-ילד".
יום רביעי 12.11.71 ,בצפת.
מנחה :ד"ר נורית יגרמן ,מרכז בייקר ,אוניברסיטת בר אילן.
"הספקטרום האוטיסטי וצה"ל  -מחשבות ,הרהורים ויחסי גומלין".
יום שלישי 6.13.71 ,בכרמיאל.
מרצה :גליה בוקצ'ין ,לשעבר ראש מדור בריאות הנפש בלשכת הגיוס תל השומר.
"זכויות במערכת החינוך".
מנחה :עו"ד טל גרנות ,רכזת תחום חינוך באלו"ט.
בקרית שמונה :יום ראשון.77.13.71 ,
בנהריה :יום שני.71.13.71 ,
"תוכנות מחשב לפיתוח כישורים תקשורתיים -חברתיים עבור ילדים על הספקטרום האוטיסטי".
יום שלישי 3.16.71 ,בכרמיאל.
מרצה :אורית אלמוג ,המרכז לטכנולוגיה חינוכית.

קבוצות
קבוצת הורים לילדים על הספקטרום האוטיסטי.
מפגש ראשון ב 71.16.71 -בקרית שמונה.
מנחה :נתי ליאור ,מדריך במתי"א ומנחה קבוצות

לפרטים נוספים והרשמה ניתן להתקשר למרכז למשפחה בכרמיאל בטלפון.42-8558884:

אזור חיפה
הרצאות
"התמודדות עם מעברים ושינויים של ילדים על הרצף האוטיסטי".
יום ראשון 72.13.71 ,בטירת הכרמל.
מנחה :מירי לביא ,מנתחת התנהגות.

"סוגיות בהתמודדות משפחתית עם ילד מיוחד במשפחה".
יום חמישי 12.13.71 ,בעכו.
מרצה :מיכל דליות",סופר נני" ,בית הספר להורים מכון אדלר.

"תזונה לילדים על הספקטרום האוטיסטי".
יום ראשון 11.10.71 ,בחיפה.
מרצה :אורלי בן יוסף ,תזונאית.

קבוצות
קבוצת הורים לבוגרים ומתבגרים בתפקוד גבוה.
מפגש ראשון ב 6.13.71 -בחיפה.
מנחה :צופיה סמוחה ,פסיכולוגית קלינית והתפתחותית בכירה.
קבוצת הורים לילדים צעירים (גילאי .)8-5
מפגש ראשון ב 0.13.71 -בחיפה.
מנחה :צופיה סמוחה ,פסיכולוגית קלינית והתפתחותית בכירה.
קבוצת הורים לבוגרים ומתבגרים בחינוך המיוחד.
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מפגש ראשון ב –  70.16.71בחיפה.
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"מה מגיע לי? מיצוי זכויות לילדים ובוגרים על רצף הספקטרום האוטיסטי".
יום שלישי 73.13.71 ,בראשון לציון.
מרצה :מרגנית יזהר ,רכזת המרכז למשפחה של אלו"ט.
"הגמשת סגנון החשיבה בדרך חווייתית".
יום רביעי 76.13.71 ,בהרצליה.
מרצה :דורון זוהר ,מנחה מוסמך לתכניות טיפול ושילוב לילדים.
"אפוטרופסות ,צוואות וירושות".
יום רביעי 1.10.71 ,בתל אביב.
מרצה :ג'ודי ברודר ,ראש מרכז אונו למשפט חברתי קליני ,הקריה האקדמית אונו.

קבוצות
קבוצת הורים לילדים בגילאי  4-2שאובחנו השנה.
מפגש ראשון ב 0.13.71 -ברמת גן.
מנחות :ענת סלעי  MAויועצת חינוכית
דקלה חלימי ,עובדת סוציאלית.

סדנאות
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לפרטים נוספים והרשמה ניתן להתקשר למרכז למשפחה ברמת -גן בטל' .40-6640466
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מנחות :עו"ד מלי כ"ץ מגן – רכזת תחום חינוך באלו"ט.
גב' ריקי בן עודד  -מנהלת מחלקת שירותים מיוחדים וגמלת ילד נכה ביטוח לאומי.
גב' מתי חביב  -רכזת מרכז אלו"ט למשפחה ירושלים.
"מוטיבציה ,יצירתיות ויוזמה -היש מאין? עידוד תהליכי יזימה אצל ילדים עם ."ASD
יום שני 72.13.71 ,בירושלים.
מרצה :סיגל דואק חורי ,קלינאית תקשורת.
"תהליך קבלת ההחלטות של הורים בבחירת המסגרת הטיפולית לילד בספקטרום האוטיסטי".
יום רביעי ,כ"ז אדר תשע"ב 17.13.71 ,במודיעין.
מרצה :ארנונה זהבי ,פסיכולוגית קלינית מומחית.
"דברים שרואים משם לא רואים מכאן  -יכולת עיבוד וויסות מידע חושי אצל ילדים על הספקטרום
האוטיסטי".
יום שני 31.16.71 ,בירושלים.
מרצה :אלה לבון ,מרפאה בעיסוק.
"התנהגויות סנסומוטוריות (גופניות) של ילדים בספקטרום האוטיסטי".
יום שני 17.10.71 ,במודיעין.
מרצה :קרן כהנא ,מרפאה בעיסוק.

לפרטים נוספים והרשמה ניתן להתקשר למרכז למשפחה בירושלים בטל' .44-8668482

אזור הדרום
הרצאות
"זכויות במערכת החינוך".
יום שני 71.13.71 ,בבאר שבע.
מנחות :עו"ד מלי כ"ץ מגן – רכזת תחום חינוך באלו"ט.
שלומית סקולניק – אם פעילה לפתיחת כיתת  PDDבאזור.
"גמילה אצל ילדים בספקטרום האוטיסטי".
יום ראשון 12.16.71 ,בבאר שבע.
מרצה :ד"ר ברוך קושניר ,מנהל מרפאות לטיפול בהרטבת לילה וחרדת אסלה.

לפרטים נוספים והרשמה ניתן להתקשר למרכז למשפחה בבאר שבע בטל'.45-6201845 :

בברכה,
מיכל שמול
מידענית מרכז אלו"ט למשפחה
*המידע/הפרסום המועבר בדיוור זה הינו כללי בלבד ,אינו מתייחס למקרים פרטניים ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי
ו/או מקצועי .המידע/הפרסום אינו מהווה המלצה ו/או עידוד מצד אלו"ט או מי מטעמה לבצע או שלא לבצע כל פעולה
שהיא.

