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המערך לטיפול בטראומה מינית
האשפוז הממוקד
להלן ציון המסמכים הנדרשים על מנת לבדוק את התאמת תכנית האשפוז הממוקד למטופלת.
את המסמכים יש לשלוח למספר פקס , 70-3008776 :עבור :ד"ר שמואל הירשמן – מנהל המערך לטיפול
בטראומה מינית והגב' עמליה בן משה – רכזת המערך .כמו כן ,יש ליצור קשר עם רכזת המערך בטלפון מספר :
.70-3008006
המסמכים הנדרשים:


צילום תעודת זהות של הפונה (כולל ספח).



מטרת האשפוז על פי תפיסת הפונה (הכוונה למטרה מנוסחת)



דו"ח מהפסיכיאטר המטפל בקהילה לרבות טיפול תרופתי והמלצה על אשפוז.



דו"ח פסיכוסוציאלי – מפורט ככל הניתן .נבקש להתייחס למערכות התמיכה של המועמדת לאשפוז
(משפחתית ,תעסוקתית ,שיקומית ,אנשים קרובים).



דו"ח מרופא משפחה  -אבחנות ,טיפולים תרופתיים.



דו"ח מפורט מהמטפל הרגשי הכולל:
 .1ציון מטרת האשפוז
 .0במקרים של קיום מצבים דיסוציאטיביים או פגיעה עצמית:

א .תיאור המצבים – משך ,אופי ,טריגר ,גורמים מסייעים ,גורמים מפריעים.
ב .המלצות להתמודדות :לפני ,תוך כדי ואחרי האירוע.


טופס אומדן הערכה כללית – ימולא על ידי המטפל הרגשי (מצורף בהמשך)



טלפונים רלוונטיים – מטפלים ,מטופלת ,אנשי קשר.

לאחר קבלת כל המסמכים נוכל לדון בבקשתה.

בברכה
עמליה בן משה
רכזת המערך לטיפול בנפגעות טראומה מינית
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המערך לטיפול בנפגעות טראומה מינית
אומדן הערכה כללי
שלום רב,
על מנת להעריך את מצבן הרגשי של הפונות לטיפול האשפוז הממוקד במוסדנו ניסחנו מספר היגדים המתייחסים למרכיבים
החשובים לבחינת מצבן ותפקודן.
תאריך:
שם המטופלת_________________________ :
מספר ת.ז____________________________ :
____________________________________________

במידה רבה

במידה בנונית

במידה מועטה

כלל לא

לא רלוונטי

 1קושי בתפקוד בעבודה
 2קושי בתפקוד ביחסים אישיים
 3הפרעה במצב הרוח
 4אירועי פגיעה עצמית
 5עוצמת המחשבות האובדניות
 6שימוש בסמים ואלכוהול
 7התנהגויות חסרות שליטה עצמית
 8קושי בהיענות לטיפול תרופתי
 9קושי בהיענות לטיפול אחר
 11הופעת מצבים דיסוציאטיביים

את השאלון יש לשלוח לפקס ,14-6278115 :לידי עמליה בן משה – רכזת המערך

תודה על שיתוף הפעולה
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