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לכבוד:
פרופ' רוני גמזו
הפרויקטור הלאומי לנגיף הקורונה – משרד הבריאות
הנדון :התאמת הבידוד עבור ילדים ובוגרים עם אוטיזם
בפתח הדברים ,נבקש לברכך עם כניסתך לתפקיד ולחזק את ידך ואת ידיי מערכת הבריאות כולה בימים לא פשוטים
אלה .לצד הפעילות החשובה והנמרצת לשמירת בריאות הציבור ,נבקש להציג בפניך את הצורך במתווה ביניים עבור
ילדים ובוגרים עם אוטיזם הנדרשים להימצא בבידוד ,כפי שיפורט להלן:
 .1בימים האחרונים אלו"ט מקבלת פניות רבות מהורים לילדים ובוגרים עם אוטיזם שבשל הבידוד לו הם נדרשים,
מוצאים עצמם חסרי אונים אל מול התנהגויות מאתגרת ביותר מצד יקיריהם .מצב דברים זה עלול להוביל
למצבי קיצון של פגיעה עצמית ופגיעה בסביבתם הקרובה .משכך ,נדרש להתאים את תנאי הבידוד עבור ילדים
ובוגרים עם אוטיזם.
 .2בידוד ביתי כברירת מחדל -הקושי לאדם עם אוטיזם להיות סגור ומבודד בסביבה זרה ללא שגרת יומו וללא
האנשים המוכרים לו ,עלול להיות מורכב עד בלתי נסבל ממש .לפיכך ,במקרה שבו אדם עם אוטיזם נדרש לבידוד,
ברירת המחדל צריכה להיות בידוד ביתי בתמיכת מטפלים פרא רפואיים בקהילה.
 .3התאמות בתנאי הבידוד -במקרים בהם ילדים ובוגרים עם אוטיזם נדרשים להיות בבידוד ,יש להתאים את
ההנחיות הקיימות כך שיתנו מענה לצרכים הייחודים של אוכלוסייה זו ,שתכליתן למנוע החרפה במצבם הנפשי
כתוצאה מהבידוד המתמשך:
א .מתן אישור ליציאות קצרות פעמיים ביום למרחב הציבורי ,בטווח מטרים מצומצם ,לקיום פעילות הפגתית
כגון הליכה.
ב .מתן אישור לנסיעות קצרות ברכב ,בהתאם למגבלת שני אנשים ברכב עם חלונות פתוחים ,זאת במקרים
שנסיעה כזאת דרושה על מנת להקל עליהם.
 .4יודגש ,התאווררות לפרקי זמן קצרים בתנאי בידוד הינה בבחינת חמצן שאין בלתו לאוכלוסייה זו .היא תאפשר
לאנשים על הרצף לפרוק רגשות סוערים ולשחרר אנרגיות עצורות ובכך תפחית את הסיכון להתנהגויות מאתגרות.
 .5התאמות נדרשות בבידוד חוץ-ביתי  -במידה שאין מנוס מבידוד חוץ-ביתי יש לדאוג מבעוד מועד למתחם בידוד
המיועד לאנשים עם אוטיזם/מוגבלויות דומות אשר יספק סביבה מונגשת ,רגועה ,מרווחת עם יכולות יציאה
לחצר המתחייבת מעצם המוגבלות .כמו כן ,יש לקחת בחשבון את הימצאותו של מלווה לאורך כל הבידוד.
 .6אלו"ט עומדת לרשותך בכל עת בגיבוש ההתאמות כאמור ובכלל לטובת הטיפול בילדים ובוגרים עם אוטיזם ובני
משפחותיהם.
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