
המלצות לתקשורת עם חולה המתקשה לתקשר באמצעות דיבור

ספקו לחולה את התנאים המיטיבים לקבלת מידע: 
מצב עוררות: אל תציגו בפני החולה מידע חשוב או חדש כשהוא מנומנם. יש להסב את תשומת לבו של החולה ע"י מגע   •

בכתף/יד, יצירת קשר עין או קריאה בשמו . 

עזרים מסייעים: ספקו לחולה המרכיב משקפיים /מכשיר שמיעה /שיניים תותבות את העזרים הדרושים לו.  אם לא ניתן   •
להשתמש באלו, קחו זאת בחשבון ונסו למצוא חלופות

תמיכה בהתמצאות בזמן ובמקום: תלו שעון, לוח שנה, לוח התמצאות  •

תמיכה בכתיבה: ככל שהדבר מתאפשר, עגנו את המסרים הנאמרים לחולה גם בכתב, במיוחד מילות מפתח.   •

תקשורת בכתיבה או בהקלדה: במידת האפשר, אפשרו לחולה לתקשר עם סביבתו בכתיבה; בעזרת דף ועט, לוח מחיק   •
וטוש, טאבלט וכד'. הקפידו על מנח שיאפשר לחולה לכתוב או להקליד בנוחות; במידה והדבר אפשרי, הושיבו את 

החולה והניחו את המשטח בגובה המרפק שלו כשידו שעונה עליו.

תמיכה באמצעות חפצים: ככל שהדבר מתאפשר, עגנו את המסרים הנאמרים לחולה גם בחפצים הקשורים למסר   •
שנאמר לו: למשל, הראו לו צילום רנטגן כשמסבירים לו שהוא הולך לצילום

מסרים קצרים וברורים: דברו במשפטים פשוטים וברורים. חיזרו על מסרים חשובים.   •

תמיכה חזותית: השתמשו בתמיכה חזותית שתבהיר את המסר הדבור: הצבעה, תנועות ידיים )ג'סטות(, כתיבה על נייר   •
או לוח, הצבעה על מסרים בלוח תקשורת

אישור מהחולה: בקשו אישור מהחולה שהבנתם אותו כהלכה  •



1. לוחות כן ולא
תמיכה ביכולת החולה להגיב בכן/לא לשאלות 

בססו סימנים קבועים ל"כן", "לא" שהחולה מסוגל להפיק עצמאית: למשל, הנהון בראש, 
הסטת מבט, מצמוץ, הרמת גבה או אגודל. במידת האפשר, תלו שלט ליד מיטת החולה 

המפרט את הסימנים הללו, על מנת שכל מי שבא איתו במגע יכיר את הסימנים הללו. 

• נסחו כל שאלה באופן ברור והמתינו לתגובה. אפשרו לחולה שהות להגיב, מבלי לחזור 
על השאלה מספר פעמים

• כאשר קיימות מספר אופציות אפשריות, הציגו אותן מראש כדי לאפשר לחולה להכיר 
אותן, לפני שהוא נדרש לבצע בחירה. הציגו תמיד אפשרות ל-"משהו אחר". 

• אם לא ברור כיצד החולה אומר "כן"/"לא" – שאלו את החולה שאלות שהתשובה להן 
ידועה. הסבירו לחולה את מטרת הבדיקה, כדי לשמור על כבודו. 

קיימים 2 לוחות.







לוח איות- תומך ביכולת החולה להביע מסרים כתובים.   .2

תקשורת באמצעות איות: בדקו האם החולה מסוגל לאיית באמצעות הצבעה )באצבע או 
במיקוד מבט( על אותיות המוצגות לפניו בלוח. בקשו מהחולה להצביע על אות ספציפית, 

לאיית את שמו, את שם הרחוב בו הוא גר וכד'. 

•אם החולה אינו מסוגל להצביע באצבע או במבט, היעזרו בסריקה שמיעתית – אמרו את 
שמה של כל אות והצביעו עליה בלוח איות. חכו לסימן "כן"/"לא" מהחולה. כתבו בראש 

הדף את האותיות עליהן השיב החולה בחיוב.
• אם החולה איננו מסוגל להצביע בעצמו )באצבע או בעיניים(, סרקו אתם את האפשרויות 

עבורו:  
- עברו על כל שורה בנפרד, הצביעו עליה ושאלו אם האות נמצאת בשורה הזו )לדוגמה, 

הצביעו על השורה הראשונה ושאלו "האם זה בשורה הזו?" וכך הלאה( 
- חכו לתשובה חיובית מהחולה באמצעות הסימן המוסכם ל-"כן". ודאו את הבחירה בקול רם. 
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3. לוח צרכים: 

לרשותכם לוח תקשורת מצורף. הציעו לחולה להצביע על מסרים אותם היה רוצה לומר. 

• אם החולה איננו מסוגל להצביע בעצמו )באצבע או בעיניים(, סרקו אתם את האפשרויות עבורו:  

- עברו על כל שורה בנפרד, הצביעו עליה ושאלו אם המסר נמצא בשורה הזו )לדוגמה, הצביעו על 
השורה הראשונה ושאלו "האם זה בשורה הזו?" וכך הלאה( 

- הצביעו על כל אחד מהמסרים בשורה הנבחרת, תוך שאתם חוזרים בקול על האפשרות המוצעת  
)לדוגמא, "האם זה קושי בנשימה?"(

- חכו לתשובה חיובית מהחולה באמצעות הסימן המוסכם ל-"כן". ודאו את הבחירה בקול רם

קיימים 2 לוחות.
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4. סקאלה לכאב:

לרשותכם סקאלת כאב וכן דמות גוף אדם. ניתן להציג לחולה  ובקשו ממנו להצביע )על איזור הגוף 
בו הוא חש כאב ואחר"כ על מידת הכאב.

אם החולה איננו מסוגל להצביע בעצמו )באצבע או בעיניים(, סרקו אתם את האפשרויות עבורו:  

- עברו על כל אזור גוף בנפרד, הצביעו ושאלו אם כאן כואב )לדוגמה, הצביעו על הראש ושאלו 
"האם הראש כואב?" וכך הלאה( 

, תוך שאתם חוזרים בקול על האפשרות  - הצביעו על כל אחד מהמספרים  בסקאלת הכאב 
המוצעת  

- חכו לתשובה חיובית מהחולה באמצעות הסימן המוסכם ל-"כן". ודאו את הבחירה בקול רם
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