איך יכולים מרפאים בעיסוק לעזור אחרי פגיעת ראש?
בתחום הפיזי

בתחום הרגשי

הפרעות בדיבור ,הפרעות
בעיבוד חושי ,כאבי ראש,
הפרעות בקואורדינציה
ושיווי משקל ,ספסטיות,
שיתוק ,התכווצויות,
פרכוסים ,עייפות,
תשישות
קושי בוויסות פיזיולוגי:
קור-חום ,שינה-ערות,
רעב-שובע ,כאב ,שליטה
על סוגרים ,וויסות חושי.

תנודות במצב הרוח,
חרדה ,דיכאון ,ירידה
בערך עצמי ,הפרעות
בתפקוד מיני ,אי שקט,
קוצר רוח ,חוסר ברצייה
קושי בוויסות רגשי:
התפרצויות זעם  /בכי /
צחוק ,אפתיה ,חוסר
אמפתיה.

בתחום הקוגניטיבי

פגיעת ראש היא פגיעה רב ממדית ,הנגרמת ממחלה או מפגיעה ישירה ומשפיעה על כל תחומי החיים.
קשיים בקשב ,ריכוז
וזיכרון ,האטה ונוקשות
בחשיבה ,הפרעות שפה,
קשיים בתכנון ופתרון
בעיות ,בעיות בשיפוט,
קושי בזיהוי צרכים
והבעתם
קושי בוויסות קוגניטיבי:
חוסר עכבות,
אימפולסיביות ,קושי
בהנעה.

כתוצאה מפגיעת הראש ניתן לראות ולחוות שינויים בתפקוד בהשתתפות ובהתנהגות כמו לדוגמה:
-

קשיים בפעולות הקשורות לזמן ולמרחב :בלבול בהתמצאות ,קושי לאמוד זמן או להתחייב ולעמוד בזמנים ,לנהל
יומן
דחיינות :קושי ליזום-ולהתחיל או להתמיד-ולסיים פעולות יום יום בשגרת הבית ,העבודה והפנאי
קשיים בארגון :קושי לתכנן ולהוציא לפועל משימות ומטלות בתחומי החיים השונים ,קושי להתנהל עם כסף ,איבוד
חפצים אישיים כמו משקפיים ,מפתחות ,ארנק ,טלפון  -בתכיפות גבוהה
קושי לתפעל מכשירים וחפצים כמו טלפון ,מחשב ,טאבלט ,שלט
ליקויים בתקשורת בין אישית הקשורים לקשיים בפיענוח והבנה של שפה ,קודים חברתיים ,מחוות ,הבנת מצבים
והקשרים.
נסיגה בהשתתפות ובתפקוד
שיבוש או איבוד מיומנויות שהיו אוטומטיות כמו לסדר תיק ,לבשל ,לנהוג ,לקרוא ,להסתרק ,להתגלח.
שינוי באישיות :פוגעים ומעליבים אחרים ,לא מתחשבים ,פועלים בפזיזות – מגיבים אחרת מהצפוי.

הערכה

תכנית טיפול

מעקב התקדמות

הערכה מחדש

בכל התחומים
שהוזכרו מעלה:
פיזי ,רגשי,
קוגניטיבי,
התנהגותי
ההערכה כוללת
אבחונים שונים,
שאלונים,
תצפיות ומדגמי
עבודה

שתכלול מטרות
רלוונטיות
לנסיבות חייך,
ומתחשבות
ביכולות ,בצרכיו
ובמשאבים שיש
לרשותך
בטיפול ישיר:
טיפול פרטני,
קבוצתי ,ניהול
טיפול
בטיפול עקיף:
תרגול בבית,
הדרכה לבני
משפחה
ומטפלים אחרים

מעקב אחר
מטרות הושגו
ואלו שלא הושגו
עדכון וניסוח
מחדש למטרות
שלא הושגו,
עדכון תכנית
הטיפול לאור
ההתקדמות

הערכה במונחים
של תפקוד
והשתתפות בכל
תחומי החיים
כולל חזרה
לעבודה ,נהיגה,
לימודים ,עיסוקי
פנאי וכד'
רשימת כל
ההתאמות
שאתה צריך כדי
להיות במיטבך:
תרגול אישי,
התאמות סביבה
והתאמות
עיסוקים

סיום טיפול

תהליך הטיפול אצל המרפא/ה בעיסוק שלך יתייחס לכל השינויים שאתה חווה ויכלול:
סיכום בכתב של
תהליך הטיפול
חוות דעת
והמלצות
להמשך שיתקיים
במסגרת אחרת
או באופן עצמאי
הפנייה לגורמי
טיפול נוספים או
אחרים

שירות הערכה ,טיפול וחוות דעת מקצועיות של מרפאים בעיסוק אפשר לקבל:
•
•
•

בקופות החולים במכונים בקהילה או בשירות טיפולי בית – בהפניית רופא
בבתי החולים במחלקות כלליות ,במחלקות שיקום ובאשפוזי יום – בהפניית רופא
במגזר הפרטי :במכונים ובקליניקות ובטיפול בבית הלקוח – בהפניית רופא או בהפנייה עצמית

מחפשים מרפא/ה בעיסוק?
ודאו שיש לו רישיון מטעם משרד הבריאות .אתר משרד הבריאות -רשימת מרפאים בעיסוק בעלי
רישיון
דף מידע זה נכתב על ידי יעל ניסן ,מרפאה בעיסוק מ.ר14-91846 .
מרכזת תחום רפואה כללית וקהילה בשירות הארצי לריפוי בעיסוק במשרד הבריאות

