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 ליפית.חומכת ותקשורת ת ראשי תיבות של ,תת"ח, הן:

 :מה המשמעות ? ההסבר שניתן למצוא במספר אתרי אינטרנט הוא

 ח(?”מהי תקשורת תומכת חליפית )תת

ישנם שני סוגי תת"ח ח היא כל צורת תקשורת נוספת, שתומכת או מחליפה דיבור וכתיבה. ”תת
 עיקריים:

 תקשורת ללא עזרים כמו שפת סימנים, הבעות פנים ותנועות גוף. .1
תקשורת עם עזרים כמו לוחות תקשורת, פלטי קול ואמצעים דיגיטליים כמו מחשב, טאבלט, אייפד  .2

 עם תוכנת תקשורת מתאימה.
 מתגים, זרועות ותמיכות.לעיתים אמצעים אלו מצריכים הנגשה כמו למשל מערכת מיקוד מבט, 

 (ירושלים –)לקוח מאתר בי"ח אלי"ן 

 אנשים.  2במילים פשוטות, תת"ח היא סוג של שיח בין 

היות ואחד מהמשתתפים בשיח אינו יכול להביע את עצמו בדרך הקונבנציונלית, השיח הזה שונה 

 מן השיח שאני ואת או אתה ננהל.

רפואים -לכן השיח מורכב מאמצעים מיוחדים שמאפשרים למשתמש )כך הוחלט ע"י הצוותים הפרא

 לקרוא לאותו אדם המשתמש בתת"ח( להתבטא. 

 למשל תמונות שממחישות את מה שאין אפשרות לומר במילים.

 לדוגמא:

 תת"ח ? איך נתרגם אותו ל -המשפט : אני עייף 

  זאת למשל :ע"י תמונה שמסמלת עייפות. כמו  

 

 

 

 המשתמש יצביע על התמונה על מנת לומר לאדם שלידו שהוא עייף.

אם כך, אפשר לחשוב על התמונות כאוצר המילים של המשתמש. ואם התמונות הם אוצר המילים 
של המשתמש, אז יש צורך בהרבה, הרבה, הרבה מאד תמונות. רק תחשבו כמה מילים יש באוצר 

 המילים של כל אחד מאיתנו.

אכן, יש צורך בהרבה תמונות או סמלים )תמונות שצוירו במיוחד לצרכי תת"ח( ולכן יש צורך לארגן 
 אותן בצורה הנכונה על גבי " דפי תקשורת". 
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 איך נראה דף תקשורת ? כך:

 

זהו "דף תקשורת" או יש כאלה שקוראים לזה "לוח תקשורת". ונכון, אתם צודקים, יש צורך 

אבל לא רק זה. צריך גם לדעת כיצד לארגן את דפי התקשורת כך בהרבה דפי תקשורת. 

 .שהמשתמש יוכל לגשת אליהם במהירות המהירבית 

אבל לא להכנס ללחץ. בשביל זה בדיוק יש לנו את קלינאיי התקשורת. הם אלה שיוכלו להדריך 

 ולארגן את הדפים בצורה שהכי מתאימה למשתמש. כיצד לבנות

 בגדול, זאת המשמעות הבסיסית ביותר של התת"ח.

 מכאן והלאה, יש המון אפשרויות והרבה אמצעים להקניית שימוש בתת"ח ע"י המשתמש.

 אילו תמונות משתמשים בתקשורת התת"ח 

 (עייף האם התמונות ילוו גם במילים )למשל בדוגמא מעלה, נוסיף : אני 

 מהי רמת המורכבות של המשפטים/מילים שיופיע בשימוש בתת"ח 

  בעזרת איזה אמצעי תתבצע התקשורת; מודפס, ע"י שימוש במחשב או אייפד או מתגים

 )אביזרים מיוחדים שנדבר עליהם באחת הכתבות הבאות(

 בשיתוףרפואי -עוד כמה וכמה שיקולים מקצועיים שעליהם צריכים לקבל החלטה הצוות הפראו

 עם המשפחה של המשתמש.

 

לסיכום, שימוש בתת"ח הוא עולם מלא באפשרויות שונות שמטרתם להתאים אישית את 

 היכולת לתקשורת של המשתמש.

 מקווה שהצלחתי להבהיר קצת איך זה עובד.

אם יש לכם שאלות, הבהרות או כל דבר אחר, אשמח לדעת. אפשר להכנס באתר לרשום לנו. 

  האפשרית. מבטיחה לחזור במהירות
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