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הערכה פסיכוסוציאלית -אינטייק

פגישה עם
פרטים כלליים:
תאריך:
שם הילד:
ת.ל:.
כתובת:
טלפון:
קופ"ח:
מרפאה:
רופא מטפל:
טיפת חלב מעקב:
הופנה/הופנתה על ידי:
תאריך קבלת הפניה:
סיבת ההפניה:
חשד ללקות תקשורת איחור התפתחותי היפוטוניה בעיות התנהגות קשיי למידה אחר

אבחונים וטיפולים שעבר עד כה:
פיזיותרפיה
קלינאית תקשורת
ריפוי בעיסוק
פסיכולוגיה

מסגרת חינוכית :רגילה/שילוב/סייעת/מיוחדת
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מסגרות קודמות:
דוח ממסגרת חינוכית:

רקע רפואי:
אישפוזים:

ניתוחים:

אבחנות:
בירור רפואי:
מעקבים רפואיים:
בדיקת שמיעה:
בדיקת ראיה:
בדיקות אחרות) :גנטיקה

הדמיה

MRI

EEG

מטבולי

אחר

(

יכולת ניידות :עצמאי/ת ,סדים ,קביים ,כיסא גלגלים ,עגלה ,כיסא ממונע
אביזרים בהם משתמש:

היסטוריה מילדותית:
ילד מספר

מתוך

היריון תקין
מעקב מילדותי מסודר
ללא יתר לחץ דם הריוני ,סכרת הריונית
ללא מחלת חום במהלך ההיריון או טיפול אנטיביוטי
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ללא טיפול תרופתי
תנועות עובר תקינות

הפלות מוקדמות  -ללא
לידה תקינה:
שבוע לידה -

משקל לידה -

ללא צורך בהתערבות רופא ילדים
ללא צהבת בתקופת הילוד
ללא הפרעה בנשימה
ללא הפרעה באכילה בתקופת הילוד
סינון שמיעה -

התפתחות) :בסוגרים גיל ממוצע(
תיאור כללי של הילד/ה בהיותו תינוק ) יניקה ,ערנות ,תגובות לגירויים ( –

מוטוריקה גסה

שישה שבועות עד  3חודשים
הרמת ראש בשכיבה על הבטן -מדווח

 3חודשים עד  6חודשים
הרמת ראש ובית חזה בשכיבה על הבטן -מדווח

 6חודשים עד  9חודשים
התהפכות מהגב לבטן ומהבטן לגב -מדווח
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זחילת ציר  /גחון " /על  "6מגיל

 9חודשים עד  12חודשים
ישיבה עצמאית -מדווח
קימה עצמאית לעמידה -מדווח

 12עד  18חודשים
הליכה עם עזרה -מדווח

 18עד  24חודשים
הליכה ללא עזרה מגיל
עליה במדרגות בעזרה -מדווח

שנתיים עד שלוש
ריצה ללא נפילה -מדווח
עליה וירידה במדרגות ללא עזרה -מדווח

שלוש עד ארבע
עמידה על רגל אחת -מדווח
קפיצה ממדרגה -מדווח

ארבע עד שש
קפיצה על רגל אחת -מדווח
הליכה עקב בצד אגודל -מדווח

מוטוריקה עדינה
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 3חודשים עד  6חודשים
בשכיבה על הגב ,משחק באצבעות הידיים -מדווח
אחיזה בחפץ המונח בכף היד -מדווח
הושטת יד לחפץ ואחיזה בו -מדווח
עקיבה במבט מעלה מטה -מדווח

 6חודשים עד  9חודשים
העברת חפצים מיד ליד -מדווח
יכולת להקיש בחפצים זה בזה כמשחק -מדווח

 9עד  12חודשים
אחיזת צבת )פינצטה( -מדווח

 18עד  24חודשים
בניית מגדל מקוביות -מדווח
)1.5ש' 3ק2 ,ש' 6ק3 ,ש' 9ק או גשר(

שנתיים עד שלוש
חיקוי קווים מאונכים ,אופקיים ומעוגלים -מדווח
חיקוי דוגמת עיגול  -מדווח

שלוש עד ארבע
העתקת עיגול מדוגמה מוכנה -מדווח

ארבע עד שש
העתקת צורות גיאומטריות :ריבוע  ,X,ומשולש
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ציור דמות אדם -מדווח

שפה:
שישה שבועות עד שלושה חודשים
השמעת קולות כתגובה לקולות אדם -מדווח

 3חודשים עד  6חודשים
השמעת קולות מגוונים כולל עיצורים -מדווח

 6עד  9חודשים
השמעת הברות חוזרות עיצור  /תנועה – מדווח

 9עד  12חודשים
השמעת קולות בדו שיח -מדווח
הבנת הוראות פשוטות -מדווח
השמעת מילה אחת או קולות משמעותיים -מדווח

 3 – 2מילים -מדווח
הכרות עם לפחות חלק גוף אחד -מדווח
הצבעה על פי בקשה על חפצים מוכרים -מדווח
הבעת רצון במחווה או מלל -מדווח

 18עד  24חודשים
אוצר מילים של מעל  10מילים -מדווח
צרוף  2מילים למשפט -מדווח
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שנתיים עד שלוש
שימוש בהטיות ראשונות :יחיד-רבים ,זכר-נקבה -מדווח
משפט מ 3 -מילים או יותר -מדווח
דיבור של מכוון למטרות תקשורת -מדווח

שלוש עד ארבע
ספירה עד  -3מדווח
הבנה של לפחות  3מילות יחס כגון :על ,על יד ,מתחת ועוד -מדווח
דיבור מובן -מדווח

ארבע עד שש
תאור של תמונה תוך שימוש בפעלים בזמנים נכונים -מדווח
תשובה על שאלות התמצאות -שם מלא ,גיל וכתובת – מדווח

אוצר מילים:

חברתי:
6שב3 -ח'
עקיבה במבט -מדווח
חיוך חברתי -מדווח

 3חודשים עד  6חודשים
תגובה לקול ולצלילים -מדווח
תגובה בהנאה לקול ולדמות אדם -מדווח
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 9חודשים עד  12חודשים
אכילה עצמאית -מדווח
תגובה לקריאה בשם -מדווח
תגובה שונה לאנשים מוכרים ואנשים זרים -מדווח

 12עד  18חודשים
קשר עין בזמן משחק משותף -מדווח

 18עד  24חודשים
אכילה עצמאית בכפית -מדווח
כווץ שפתיים לנשיקה -מדווח

שלוש עד ארבע
נעילת נעליים ולבוש פרט לכפתור -מדווח

ארבע עד שש
לבוש באופן עצמאי -מדווח
שימוש בכף ומזלג -מדווח
משחק משותף הכולל דמיון וחיקוי עם ילדים אחרים -מדווח

:ADL
אכילה :שימוש בכפית ,בקבוק ,כוס ,מזלג וסכין ,ידיים – קיים
הרגלי אכילה:
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הלבשה3) :ש'( באופן עצמאי -קיים
ניקיון:
שירותים :טרם גמילה ,גמילה חלקית ,גמילה מלאה מגיל
שינה:

תיאור כללי של הילד על ידי בני המשפחה:

נקודות חוזק:

תחומי עניין:

שפה ודרכי תקשורת:
הבעת רצון במלמול ,הברות ,מילים ,משפט קצר ,משפט לא ברור ,משפטים ברורים ,רמזים ,במחוות ,ז'רגון
שיתוף בהנאה ,חוויה ,יצירת קשר עין ,יוזמות תקשורתיות ,משחק עם בני אותו גיל ,משחק עם מבוגרים.
במידה ויש קושי ,האם קיים שיפור בזמן מחלת חום.
קיימת אקולליה ,ישנה סטראוטיפיות מוטוריות ) נפנוף ,סיבוב חפצים ,ריצה בסיבוב ,תבניות תנועה קבועות,
שימוש במבעים אידיוסינקרטיים(.
ישנה תגובת מצוקה שלנוכח שינויים בשגרה או יש קושי במעברים ,יש התחברות חזקה או מיקוד יתר בחפצים
יוצאי דופן ,יש עיסוק או תחומי עניין מוגבלים חזרתיים באופן מופרז
יש תגובות חריגות לגירויי קול מסוימים ,יש תגובות חריגות למרקמים מסוימים ,יש עניין מוגבר באורות  ,הרחה
או נגיעה מוגזמת בחפצים ,חפצים מסתובבים

קשיים מיוחדים:

בעיות התנהגות:
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פחד -ללא
אלימות -ללא
התפרצויות זעם  -ללא
הפרעות תחושה --ללא
בהייה )קיפאון תוך כדי פעולה או דיבור( -ללא

תגובות הורים:
עומדים על מילוי הוראות ,מוותרים:
כיצד פותרים בעיות סירוב בבית:
המשפחה:
האם
שנת לידה
ארץ לידה -
שנת עליה -
השכלה -
מקצוע -
מקום עבודה -

האב:
שנת לידה -
ארץ לידה -
שנת עליה -
השכלה -
מקצוע -
מקום עבודה -
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שפת דיבור בבית:
קרבת משפחה בין ההורים :יש /אין
הורים בריאים
בעיות מיוחדות ומחלות במשפחה:

הילדים:

אחים ואחיות :בריאים ,אין בעיות נוירולוגיות או בעיות התפתחות ,במסגרת חינוך רגילה ,ללא סייעת או שילוב
אחים ואחיות של האב :בריאים ,אין בעיות נוירולוגיות או בעיות התפתחות
אחים ואחיות של האם :בריאים ,אין בעיות נוירולוגיות או בעיות התפתחות
ילדי האחים והאחיות אב :בריאים ,אין בעיות נוירולוגיות או בעיות התפתחות
ילדי אחים ואחיות אם :בריאים ,אין בעיות נוירולוגיות או בעיות התפתחות

מצב סוציואקונומי:
נמוך )עד 7900שח למשק בית( ,בינוני נמוך ) ,(7900-13000בינוני גבוה ) ,(13000-18400גבוה )יותר מ
(18400
תנאי דיור :רכישה שכירות ,בית ,ישוב קבע ,פזורה
מערכות תומכות :נעזרים במשפחה ,אחרים ) חונך /סייעת /פר"ח /מטפל  /אחר (
ביטוח לאומי:
שרותי הרווחה:
אחרים:

ציפיות ההורים:

התרשמות כללית:
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המלצות:

סופי פוזנר עו"ס בכירה
המכון להתפתחות הילד משרד הבריאות מחוז דרום ,באר שבע
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