
המרכז הרפואי שערי צדק

גיוס משתתפים ומשתתפות למחקר

המרכז הרפואי שערי צדק בשיתוף חברת SensPD מקיים מחקר קליני בנושא גילוי מוקדם ואובייקטיבי של אוטיזם.

במהלך המחקר תתבצע בדיקה פשוטה, קצרה ולא פולשנית, "כמו בדיקת שמיעה" לילדים וילדות עם אוטיזם / כשל שפתי 

והתפתחות תקינה בגילאים 1.5 - 5 שנים.

ההורים יקבלו תלוש שי על סך 100 שקלים ל"סופר פארם" כאות הוקרה על השתתפותם במחקר.

איך משתתפים? 

שלחו אלינו מייל ל: 

moriaharel@gmail.com ,מוריה הראל

אנו ניצור איתכם קשר בהקדם לתיאום מועד לבדיקה. 

בואו לתרום לגילוי מוקדם של אוטיזם ולסייע לקידום הנושא!

דף הסבר להורים - בדיקת ויסות התפיסה החושית באמצעות חוש השמיעה

מטרת המחקר: המחקר בודק האם ויסות התפיסה החושית באמצעות חוש השמיעה שונה אצל ילדים על הקשת האוטיסטית בהשוואה לילדים עם לקות שפתית

התפתחותית וילדים עם התפתחות תקינה.

חשיבות המחקר: אם ויסות התפיסה החושית  אכן שונה, ניתן יהיה להשתמש בבדיקה פשוטה זו על מנת לסייע בזיהוי אוטיזם בשלבים התפתחותיים מוקדמים מאוד, לטפל

מוקדם ולשפר את התפקוד הסופי באופן משמעותי.

תהליך הבדיקה: הבדיקה דומה מאוד לבדיקת סינון שמיעה שעובר כל יילוד לפני שחרורו מבית החולים. קלינאית תקשורת מיומנת ומנוסה מתאימה את האוזניות לילד/ה

ומשמיעה שורה של צלילים ומילים למשך מספר דקות. במקביל נבקש מאחד ההורים למלא שאלון סקירה התפתחותית המעריך את התחומים השונים של ההתפתחות (משך

המילוי  כ- 10 דקות).

היכן מבוצעת הבדיקה: הבדיקה תבוצע במוקדים שונים בארץ בתיאום עם המשתתפים / ות.

תועלת למשתתפים:

1. המשתתפים יקבלו את דו"ח הסקירה ההתפתחותית ויימסר להם האם יש חשד להפרעה בשמיעה (חשד לירידה בשמיעה של מעל 25 דציבל באחת האוזניים).

2. ההורים יקבלו תלוש שי על סך 100 שקלים לרשת "סופרפארם" כאות הוקרה על השתתפותם במחקר.

3. תרומה למדע ביכולתו לקדם זיהוי מוקדם ואובייקטיבי של אוטיזם. 

מי יכול להשתתף?  ילדים בגיל שנה וחצי עד 5 השייכים לאחת משתי הקבוצות הבאות:

1. ילדים עם אבחנה של הפרעה בקשת האוטיסטית.

2. ילדים עם אבחנה של לקות שפתית התפתחותית (ללא הפרעה בקשת האוטיסטית, לא אצלם ולא  אצל אחד האחים).

3. ילדים עם התפתחות תקינה, בתנאי שאין להם אחים / אחיות עם אחת ההפרעות הנ"ל. 

מתי לא ניתן להשתתף? 

1. קיימת בעיית שמיעה ידועה באחת האוזניים או בשתיהן (ירידה של למעלה מ 25 דציבל בסף השמיעה).

2. יש כרגע כפתורים או דלקות כרוניות באוזניים.

3. תהליך האבחון עדיין לא הסתיים (לא ברורה האבחנה).

4. אם קיים שימוש בתרופות פסיכו-טרופיות (לדוגמא - ריטלין).

איך משתתפים: שלחו אלינו מייל moriaharel@gmail.com לתיאום כולל מספר פלא' וכתובת מגורים, אנו ניצור אתכם קשר בהקדם לתאום הבדיקה.

 שם ההורה: ____________     פלא': ___________________

כתובת: ________________________________________

אבחנה (נא לציין): לקות שפתית התפתחותית (ללא הפרעה בקשת האוטיסטית) / הפרעה בקשת האוטיסטית
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