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דרושים הורים לילדים עם תסמיני  ADHDלהשתתפות במחקר
אנו מגייסים הורים לילדים בני  3-7שנים שיש להם תסמיני  ADHDשמפריעים לתפקוד שלהם בבית
ובמסגרת החינוכית ,ושהוריהם מעדיפים לסייע להם באמצעות טיפול לא תרופתי.
ה POET-זהו טיפול בריפוי בעיסוק שפותח בישראל במיוחד עבור ילדים צעירים עם תסמיני .ADHD
הטיפול בגישת  POETמבוצע באמצעות  8מפגשי הדרכת הורים ,ויש ראיות ליעילותו כאשר מבוצע פנים
מול פנים בשיפור התפקוד של הילדים ,תסמיני ה  ADHDשלהם והיכולת של הוריהם להבין איך לסייע להם.
במחקר נציע להורים המעוניינים להיות מטופלים בגישת  ,POETלקבל את הטיפול באופן מקוון .הטיפול
יינתן ע"י מרפאות בעיסוק שעובדות בקליניקות פרטיות בישראל ,ושמקבלות הדרכה שוטפת על יישום
מדויק ומקצועני של ה POET -ממפתחת הגישה ,ד"ר כרמית פריש.
קבלת הטיפול במסגרת מחקר תכלול מילוי שאלונים מקוונים בשלושה מועדים ,לפני הטיפול ,בסיומו,
וכחודשיים לאחר סיומו .בנוסף תועבר לילד משימה אבחונית משחקית ע"י מרפאה בעיסוק מצוות המחקר
לפני הטיפול ובסיומו (בביתכם ,או בקליניקה שלה ,לפי בחירתכם) .הטיפול יתבצע באמצעות תוכנת זום
מאובטחת (עם סיסמא וחדר המתנה) ,בשעה נוחה להורים.
כתגמול על נכונות ההורים לסייע בביסוס ראיות ל  POETכאשר היא מבוצעת באופן מקוון ,הם יקבלו
במתנה גישה לסדרת הרצאות מוקלטות שפותחו ע"י ד"ר פריש במיוחד עבור הורים בעלי תסמיני :ADHD
איך להצליח ליישם את הטיפול בילדיהם למרות תסמיני  ADHDהורי ,ואיך לסייע לילדים עם צורך רב
בתנועה ו/או קשיי תכנון להעסיק את עצמם בבית .ייעשה מאמץ מרבי להתאים להורים אלו שעות טיפול
שנוחות להם כמה שיותר ,ותינתן להם הנחה של  10%מעלות מפגשי הטיפול .הורים המעוניינים/ות
להשתתף מוזמנים לפנות ישירות למרפאה בעיסוק לבחירתם ,מתוך הרשימה המצורפת:
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