
 

____________________________________________________________________________ 

 www.alut.org.il|   03-5718190פקס |  03-5718188טל. |  5358301גבעתיים  1רח' כורזין |  אלו"ט
 58-006-433-5תרומות  אישור מוסד ציבורי לקבלת|  139903חשבון מס'  500סניף  בנק הפועלים ת"א|  58-006-433-5עמותה רשומה מס'  | לתרומות

23.3.2020 
 לכבוד

 הרב יעקב ליצמן
 הבריאותשר 

 שלום רב,
 נוכח התפשטות נגיף הקורונה בוגרים עם אוטיזםהילדים וה התייחסות מונגשת לאוכלוסיית הנדון:

אלו"ט, כאגודה לאומית לילדים ובוגרים עם אוטיזם רואה חשיבות  .ךמורכבים אלה אנו מחזקים את יד בימים
ו נלצד הפעילות החשובה לשמירת בריאות הציבור, א . לפיכך,ים לאנשים על רצף האוטיזםנים הרפואיבהנגשת המע

 עם אוטיזם אדםל יםהרפואי המעניםהנגשת לטובת בדגשים  יםמנהלי בתי החולים והמוקדאת  מבקשים כי תנחה
 :זכויות לאנשים עם מוגבלות שוויון ברוח חוק

, מלשון "טרום" יש להטרים -במקרה של נבדק עם אוטיזם  וניהול שיחה נכונה הפעולה הרפואיתשל  פישוט לשוני
, בחירת אוצר מילים מותאם, שפה פשוטה וידידותיתפישוט לשוני ) באמצעותבהסבר הבדיקה  את מהלך ביצוע,

וש יש להימנע משימ .שתבוצעהפעולה הרפואית פירוט הצורך בבדיקה ו ודותא בניית משפטים קצרים וברורים(
או אול לשלנבדק זמן סביר להתאזר בסבלנות ולאפשר הפסקות בשיחה, בסלנג/שפה לא מילולית והכללות, לאפשר 

  לענות על שאלות המופנות אליו.

גירויים ם להתקשות בסינון רעשים ואנשים עם אוטיזם עשויי –ביצוע הבדיקה במקום מותאם לאנשים עם אוטיזם 
 חזותיים ברקע. לכן, יש לבצע את הבדיקה במקום שקט ונטול גירויים חופשיים ככל האפשר.

כך, לאדם עם אוטיזם. בדיקה לאבחון קורונה נהלי ביצוע את ככל האפשר להקל יש  -התאמת אופן ביצוע הבדיקה
ולהנחות את הצוות הרוק,  דגימת נטילתבצע את ל הדרכה מתאימהתוך תיווך ו מלווה/לאפשר להורה למשל, יש

 ובזמן הדרושים לשם ביצוע הבדיקה באופן מותאם לנבדק.להתאזר בסבלנות הרפואי 

וד ביתי, יש לבצע לאנשים עם אוטיזם בשל המורכבות בבידוד לאדם עם אוטיזם ולו גם ביד -ללא דיחויבדיקה ביצוע 
למנוע בידוד מיותר שיגרום להם  על מנתפטומים קלים בלבד. זאת, גם אם הסימ קורונה ללא דיחויבדיקה לאבחון 

 סבל רב.

 שגרת יומו וללא ללאזרה בסביבה  סגור ומבודד ותיאדם עם אוטיזם לההקושי ל - בידוד ביתי כברירת מחדל
שבו אדם לפיכך, במקרה . למלווה ששוהה עימו בבידודלהיות קשה עד בלתי נסבל לו וגם מוכרים לו עלול ההאנשים 

 בידוד ביתי בתמיכת רופאים בקהילה.  עם אוטיזם נדרש לבידוד, ברירת המחדל צריכה להיות 

בידוד בעוד מועד למתחם מיש לדאוג ביתי -שאין מנוס מבידוד חוץבמידה  -ביתי-התאמות נדרשות בבידוד חוץ
  רווחת עם יכולות יציאה לחצר., מרגועהמונגשת, סביבה דומות אשר יספק  אוטיזם/מוגבלויותהמיועד לאנשים עם 

ניתוק המגע הקושי העיקרי של כלל האנשים המבודדים הינו  כידוע, - ליווי ותמיכה של איש מקצוע בתקופת הבידוד
יש לצרף עם החברה ועם שגרת היום. קושי זה מתחדד במקרה של אנשים עם אוטיזם הנדרשים להיכנס לבידוד. 

תקופת לצלוח את  עם אוטיזםלאדם  שיסייע זו, זאת על מנת הילאוכלוסייעוץ המיומן באיש מקצוע לצוות המקצועי 
  .הבידוד

 נודה להתייחסותך בהקדם.

 
 יואב חפר
 מנכ"ל

 :עתקיםה
 מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות

 מר אברמי טורם, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים
  מר עמוס שפירא, יו"ר אלו"ט

 טיעל יוספסברג, יו"ר הוועד המנהל, אלו"גב' 

 בברכה,


