מילב"ת
המרכז הישראלי לאביזרי עזר ,בינוי ותחבורה לנכה

MILBAT
The Israel Center for Technology and Accessibility

תל השומר  ,12625 -ישראל

Tel - Hashomer, Israel

טל'Tel: 272-3-1393732912 :
פקס Fax : 272-3-1317552 :

אתר האינטרנט של מילב"תhttp://come.to/milbat :
דואר אלקטרוניE-mail: milbat@hotmail.com :

 רקע כללי :מילב"ת היא מרכז מידע הדרכה וייעוץ שפועל כעמותה ציבורית ללא כוונות רווח,
בבי"ח תל השומר .במרכז צוות רב מקצועי שעוסק בפתרון בעיות באמצעות טכנולוגיה מסייעת
” “Assistive Technologyמגוון האפשרויות רחב מאוד – ממוצרי מדף ועד לפיתוחים שנעשים
ע"י מתנדבים עבור אנשים שמוצרי מדף לא מתאימים להם .המטרה היא לאפשר איכות חיים
מירבית בתחומי  ,ADLלימודים ,עבודה ופנאי.
 תפקיד המרפאה בעיסוק במילב"ת :לתת מידע וייעוץ בהתאמת אביזרים ופתרונות טכניים
בהתאם לניתוח פעילות בעיסוקים שונים ולמצב הסוציו-אקונומי ולרקע המשפחתי-חברתי.
 המכון לריפוי בעיסוק:
שעות פעילות :שעות העבודה הן ,2:99 - 57:99 :שמהן שעות קבלת קהל הן.2:99 – 51:99 :
 שם המנהלת המקצועית והאחראית על הדרכה :גב' שושנה גולדברג  -מאיר
 צוות הריפוי בעיסוק :כולל  4מרפאות בעיסוק.
 ייעוץ :הייעוץ במילב"ת נערך במספר צורות ייעוץ :טלפוני ,בכתב וייעוץ במרכז בתל השומר.
הפונים למילב"ת מגיעים בד"כ להתייעצות שאורכת שעה עד שעתיים ,ולעיתים למס' מפגשים
כאלו .לעיתים קרובות מתלווים אליהם מטפלים שונים כגון :מרפאה בעיסוק,
פיזיותרפיסטים ,קלינאית תקשורת ,אחות וכו'.
 בין הפונים ניתן למנות :נכים ,קרובי משפחה ,Caregivres ,צוותי טיפול שונים ,יצרנים
ויבואנים של אביזרי עזר ,אדריכלים ,מהנדסים בתחומים רלוונטים ,סטודנטים מתחומי
הרפואה הנלווים ותחומי עיצוב שונים.
לעיתים משתלבים בייעוץ מס' יועצים מתחומים שונים לדוגמא מרפאה בעיסוק וקלינאית
תקשורת ,בהתאם לצורך.

 תפקיד היועץ דורש:
 יכולת הקשבה ורגישות לצרכי הפונה על מנת להתאים את אופי מתן המידע ליכולת ההבנה
וקבלת המידע של הפונה.
 יכולת תקשורת בין אישית ויצירת קשר מהיר עם פרטים ,משפחות ,צוות טיפולי וקבוצות
שונות.
 יכולת אבחון והגדרת בעיה ,ניתוח פעילות ועיסוקים.
 יכולת לתקשר עם אנשים טכניים שעוסקים בהתנדבות בפיתוחים ספציפיים במקום
שמוצרי מדף אינם מספיקים.
 יצירתיות.
 תפקוד בצוות.
 טיפול במידע :חיפוש אינפורמציה ,קליטת חומר חדש ,קיטלוג אינפורמציה והכרת
האיבזרים בתצוגה ,הפעלה וטיפול.
 יכולת לתקשר עם סוכנים ,יצרנים וספקים שונים שעוסקים בציוד ומתן שירות.
 הדרכה :ייחוד הקליניקה :בהדרכה מגוון האוכלוסייה רחב מאוד – מבחינת איבחונים,
גילאים ונסיבות .המודרך מלווה במדריך אבל משתתף גם בפעילויות עם אנשי צוות נוספים.
צופה ומשתתף בייעוצים – ובסיורים והדרכות קבוצתיות.
כמן כן ,עוסק בריכוז ,איסוף ,עיבוד חומר חדש ,הכנת חומר להדרכות מיוחדות ,משתתף
בישיבת מתנדבים ומלווה תהליכים של בניית אביזרים מותאמים ע"י אנשים טכניים.
 הציפיות מהסטודנט :לרכוש מיומנות בהגדרת בעיות והתאמת פתרונות9אביזרים טכניים,
תוך הבחנה בין מוצרי מדף לאילתורים – מוצלחים .ובהתאמה במגמה להגיע לפתרון תפקודי
מירבי – בכל המיימדים.
 מטרתנו היא להגיע לשילוב טכנולוגיות שונות בתהליכי הטיפול ,השיקום ,הסיעוד ,בזמן הנכון,
עם שילוב של כוח אדם וסביבה מתאימה במטרה להגיע לתיפקוד מירבי.

