
 

 

 פעילות מרפאת קשר

  

כדי לתת מענה לילדים ומבוגרים המתקשים  2005מרפאת קשר הוקמה בשנת 

  "להגשים את הפוטנציאל" במישורי החיים השונים .

צוות המרפאה, המנוהל על ידי ד"ר בועז רפפורט , מורכב ממאמנות אישיות 

  ופסיכולוגים.

  והקבוצה; במהלך השנים נבנו במרפאה תכניות והתערבויות ברמה הפרט

  נבנה תהליך אבחון והתערבות הן לילדים והן למבוגרים.  -ברמת הפרט

  נבנו סדנאות לילדים, להורים, למבוגרים ולאנשי חינוך . -ברמת הקבוצה

במסגרת המרפאה ניתנת גם הכשרה למאמנים על מנת להעמיק את הבנתם 

  וניסיונם בהפרעת קשב וריכוז .

אבחון רפואי מקיף במידה שעברו  רקגרים במרפאת "קשר" יטופלו ילדים ומבו

  . במרפאה

  

  תהליך האבחון

  תהליך האבחון והטיפול במרפאת קשר הינו פרי ניסיון עם אלפי מטופלים .

מטרת האבחון הינה להביא לשינוי בחיים. לכן, התהליך האבחוני בודק 

  אספקטים שונים של התפקוד ובעקבותיו ניתן להמליץ על התהליך הרצוי.

ן כולל הערכה רפואית מקיפה של ד"ר רפפורט עם בדיקה פסיכולוגית האבחו

  ובדיקה ממוחשבת. 

   האבחון יעשה בשניים עד שלושה מפגשים .

  יעיל . וטיפול האבחון המדויק מאפשר תהליך התערבות

  

  

  תהליך הטיפול

   אבחון מדויק הינו הכרחי לשינוי במצב !  בתהליך ההתערבות ד"ר רפפורט יהווה

  )CASE MANNAGERתיק" ("מנהל 

 תרופתי ושאינו תרופתילתהליך ההתערבות/ הטיפול עשויים להיות שני חלקים: 

.  

במידה ויש צורך באיזון תרופתי , ד"ר רפפורט יוכל ללוות את התהליך ,  •

חלקו דרך המייל וחלקו בבדיקות מעקב במרפאה . תרופות מסל 

  ידי רופא המשפחה בהתאם להמלצת ד"ר רפפורט . הבריאות יינתנו על 



 

 

  

במידה ויש צורך בתרופות מיבוא אישי, ד"ר רפפורט ידאג לאישורן מול 

 משרד הבריאות .

לגבי התערבות שאינה תרופתית; המטופל יופנה לאנשי הצוות הנוספים  •

במרפאה: הדרכה הורית,  אימון קשב אישי או טיפול פסיכולוגי, בהתאם 

 באבחון .למה שיקבע 

ד"ר רפפורט יוכל להמשיך להיות אחראי על הטיפול במידה והמטופל  •

  לבדיקות מעקב כפי שייקבע .יגיע 

  

  בדיקות מעקב

ד"ר רפפורט הינו אחראי על האבחון והטיפול במרפאה ("מנהל תיק"). 

  לצורך כך ישנן בדיקות המעקב 

על מנת בדיקת מעקב של ד"ר רפפורט נועדה ללוות את תהליך ההתערבות 

  לוודא את הצלחתו .

לשלמות התהליך כולו ותבוצענה בדרך כלל  הכרחיותבדיקות אלה הינן 

  הצורך יומלץ על פגישות מעקב נוספות. חודשים .במידת 3-6אחת ל 

  ויש להן עלות נפרדת .כלולות בעלות האבחון אינן  עלות בדיקות מעקב

  

  עלויות

  - אבחוני המקיף הכולל העלות הכספית הראשונית הינה עבור התהליך ה

עם מאמנת  פגישת הכרות אחתדו"ח מפורט המסכם את תהליך האבחון , 

תמיכה במייל מול  -האיזון התרופתי הראשוני במידה ונדרש ותחילתאישית 

  ד"ר רפפורט במשך השלושה חודשים הראשונים.

  לטיפול פסיכולוגי עלות נוספת מהפגישה הראשונה .

ה: אימון אישי, הדרכה הורית , טיפול לגבי המשך ההתערבות במרפא

  פסיכולוגי ובדיקות המעקב של דר' רפפורט, תהינה עלות נוספת .

  

  צוות המרפאה ישמח לעזור וללוות את המטופל ומשפחתו,

  בברכה, 

  ד"ר בועז רפפורט

 רופא להפרעות קשב בילדים ובמבוגרים


