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מכללת הדסה ירושלים

פרויקט הנגשת השיח הרפואי בין רופא המשפחה לבין אנשים עם אפזיה
נושא הנגשת מידע הינו נושא מרכזי בשנים האחרונות כחלק מהמודעות העולה לצורך
להנגיש את החברה שלנו לאנשים עם לקויות.
הלקויות השפתיות של אנשים עם אפזיה מונעות מהם להיות שותפים בעלי ערך בשיח
תקשורתי עם הסביבה .לצורך הנגשת השיח התקשורתי עם אוכלוסייה זו פותחו כלים
ושיטות אימון שונות אשר בהם משתמשים ברחבי העולם .כמו:
).SCA - Supported Conversation for adults with Aphasia (Kagan 2010
מחקרים רבים מצביעים על כך שאימון פרטנרים לתקשורת מביא לשינוי משמעותי
ביעילות התקשורתית של השיחה עם אנשים עם אפזיה  -ללא קשר לרמת הלקות
השפתית שלהם .השיח עם נותני השירותים בקופות החולים הינו חלק משמעותי בתפקוד
היום יומי של אנשים עם אפזיה בקהילה.
מרכז אדלר לאפזיה במכללה האקדמית הדסה הינו מרכז ללא מטרות רווח אשר נותן מענה
שיקומי וחברתי לאנשים עם אפזיה ובני משפחותיהם הנמצאים בשלבים הכרוניים של
הפגיעה .המטרה העיקרית של פעילות המרכז הינה לאפשר לאנשים עם אפזיה לתפקד
בחברה עם היכולות הקיימות וזאת על ידי עבודה עימם והנגשת הסביבה התקשורתית
שלהם.
במסגרת פעילות המרכז פותחה תוכנית שמטרתה להקל על השיח התקשורתי בין רופאי
המשפחה לבין אנשים עם אפזיה .התוכנית כוללת סדנאות לרופאי משפחה וחלוקה של
עזרי תקשורת ייעודיים שפותחו על ידי צוות המרכז.
הסדנאות כוללות הרצאה של כשעה המתמקדת בתיאור שיטת ה  SCAהעוסקת בדרכים
לשיפור השיח התקשורתי בין אדם עם אפזיה לשותפי תקשורת ובהצגה וחלוקה של שיחון
רפואי לרופא המשפחה ולאנשים עם אפזיה .השיחון מהווה אמצעי פרקטי להחלפת מידע עם
המטופל ,ניתן להיעזר בו כדי לקבל מידע מהמטופל וכדי להעביר לו מידע.
נשמח לתאם תאריכים לסדנאות ,הסדנאות יועברו על ידי קלינאיות תקשורת מסגל המרכז.
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