שלום רב לכם,
לפניכם איגרת מידע בנוגע לבחינת קיומה של מוגבלות שכלית התפתחותית.
בן משפחתכם מועמד לוועדת אבחון של האגף לטיפול באדם עם מוגבלות
שכלית התפתחותית.
ודאי תרצו לדעת :מה משמעות ועדת אבחון? מה התהליך שצריך לעבור? מה
משמעות ההחלטה?

יש לכם ודאי עוד שאלות .ננסה באגרת הזו לענות על כמה מהן:
הבסיס למהלך :הינו חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית
התפתחותית) תשכ"ט –  .1969מטרת החוק מעבר להכרה הפורמאלית בדבר
קיומה של מוגבלות שכלית ,היא להבטיח דרכי טיפול מתאימות לאדם.
התהליך מתחיל אצל העובד הסוציאלי במחלקה לשירותים חברתיים
במקום מגוריכם :הכולל שיחה אתכם המהווה בסיס לדוח הסוציאלי
איסוף כל החומרים הרלוונטיים ,חוות דעת רפואיות ,דוחות חינוכיים
ו/או תעסוקתיים ,מסמכים ממכון להתפתחות הילד (במידה ויש) חוות דעת
פסיכיאטרית (במידת הצורך) ועוד .כל אלה מאוד חשובים ונחוצים למערכת
המאבחנת כדי להגיע לאבחנה נכונה.
עובד סוציאלי במחלקה לשירותים חברתיים במקום מגוריכם הוא הכתובת
המרכזת את הטיפול בכם.
כל החומר שנאסף על ידו מועבר למחוז של משרד הרווחה (אל מפקח/עו"ס
לחוק) .במידה ומתרשם העו"ס לחוק כי קיים יסוד סביר למוגבלות שכלית
התפתחותית ,מופנה החומר למרכז אבחון או לוועדה בלבד(וזאת עפ"י
החומרים והצורך) ,שיהיה קרוב ככל שניתן למקום מגוריו של המאובחן.
מהו אבחון :תהליך רב מימדי ,הבודק תפקוד שכלי ,יכולת הסתגלות ,חוזקות
וקשיים ,רצונות וצרכים ,מצב בריאותי ונפשי ,רקע משפחתי סביבתי וצורך
בתמיכות להן זקוק המאובחן.
קיימת חשיבות רבה לכך שבן משפחתכם יעבור אבחון מקיף לפני הגעתו
לוועדת האבחון.

הועדה מורכבת מחמישה אנשי מקצוע -עו"ס לחוק (יו"ר הועדה) ,פסיכולוג,
מחנך ,רופא ופסיכיאטר .לצורך קבלת ההחלטה פוגשת הועדה את המאובחן ,את
האחראי עליו ,את הגורמים הטיפוליים וכל גורם רלוונטי אחר שהיא רואה לנכון.
ברוב המקרים תתקיים הועדה באותו מקום בו התקיימו הבדיקות האבחוניות.
למרות זאת חשוב להדגיש כי ועדת אבחון הינה גוף נפרד ממרכז אבחון.
החלטות הוועדה :ההחלטות הוועדה נמסרות בעל פה למוזמנים,
ולאחר מכן נשלח סיכום הדיון בוועדת האבחון לאחראים ,לעובד
הסוציאלי המטפל ,לעו"ס לחוק/מפקח ולמשרד הרווחה .במידה
ולפני ועדת האבחון נערך אבחון במרכז האבחון – תקבלו גם עותק מהאבחון.
ערר :הנכם יכולים להגיש ערעור על החלטות ועדת האבחון לוועדת ערר
תוך  45יום מקבלת סיכום הדיון .וועדות הערר נמצאות בבתי משפט השלום
בירושלים ,ת"א וחיפה .את הערר יש לשלוח לבית משפט השלום הרלוונטי
לידי יו"ר ועדת ערר ולציין על המעטפה שהערר הוא עפ"י חוק הסעד (טיפול
באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית) תשכ"ט – .1969
חשוב להדגיש כי כל התהליך החל מפנייתכם למחלקה לשירותים
חברתיים ועד לסיום ועדת אבחון נמשך מספר חודשים ויכול אף
לקחת כחצי שנה .שיתוף הפעולה שלכם הכרחי לצורך קבלת
החלטות נכונות בכל אחד מהשלבים ואנו מקווים כי ההחלטות שיתקבלו בסיום
התהליך יאפשרו לבן המשפחה שלכם לקבל את השירות המתאים לו ביותר.
כיום אנו יודעים שבעזרת טיפולים ,תמיכות וסיוע מתאימים ,אדם עם מוגבלות
שכלית התפתחותית יכול להתקדם ולשפר את תפקודו בכל תחומי חיים.

מרכז האבחון :ברגע שמגיע החומר למרכז אבחון ,נציג ממרכז
האבחון יצור אתכם קשר לצורך תאום מועדי הבדיקות הנחוצות,
לרוב :בדיקה רפואית ,תפקודית ,פסיכולוגית ובדיקה פסיכיאטרית
לפי הצורך.
תהליך האבחון עשוי לכלול בין מפגש אחד למספר מפגשים בודדים .משך
האבחון תלוי במקרה עצמו ותוך התחשבות בבקשות המשפחה.
בתום תהליך האבחון מתקיים דיון של כל חברי הצוות המאבחן .לאחר מכן
מועבר החומר לוועדת אבחון.
ועדת אבחון :הועדה פועלת מתוקף החוק ורק לה סמכות חוקית
לקבוע אבחנה של מוגבלות שכלית ודרכי טיפול .ע"כ הוועדה
תחליט האם מדובר באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית .במידה
והחליטה שכן ,הועדה תקבע דרכי טיפול מתאימות.

כיום אנו יודעים שבעזרת טיפולים,
תמיכות וסיוע מתאימים ,אדם עם מוגבלות
שכלית התפתחותית ,יכול להתקדם ולשפר
את תפקודו בכל תחומי החיים

