דיקנאט הסטודנטים

הנחיות להגשת בקשה להתאמות בבחינות בגין לקות רפואית או מוגבלות:
על מנת לקבל התאמות לבחינות בגין לקות רפואית או מוגבלות ,יש צורך באישור מדיקנאט
הסטודנטים .לא ניתן להשתמש באישורים אשר התקבלו ממוסדות אחרים .סטודנטים הזקוקים
להתאמות בבחינות עקב לקות רפואית או מוגבלות ,יפעלו בהתאם להנחיות שלהלן:
 )1שיחת היכרות לבדיקת הצרכים והסיוע להם זקוק הסטודנט .
 )2מילוי טופס חוות דעת רפואית וויתור על סודיות אותם ניתן להוריד באתר או לקבל
במייל להורדת הטופס לחץ כאן.
 )3צרוף מסמכים לבקשה:
א .אישורים רפואיים עדכניים מרופא מומחה ,בהתאם ל"הנחיות לתיעוד רפואי"
בהמשך מסמך זה.
ב .אישור על הכרה בנכות במידה וקיים מהמוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון.
ג .מומלץ לצרף אבחון ממכון אבחון באמצעות מת"ל יש להגישו בצירוף המסמכים
הרפואיים (ללינק לקבלת רשימת מכוני אבחון מת"ל ).
את הבקשה בצירוף האישורים יש להגיש בתחילת כל שנת לימודים מחדש ,ועד חודש ממועד
תחילת הבחינות .בקשות שיוגשו באיחור יטופלו בסמסטר העוקב.
הבקשה תישקל על ידי הגורמים המקצועיים ,עם קבלת ההחלטה תישלח תשובה או מכתב
התאמות לגורמים הרלוונטיים במרכז האקדמי ולמגיש הבקשה.
הנחיות לתיעוד רפואי לשם קבלת התאמות:
התמחות מקצועית של הרופא המאבחן :צריכה להיות התאמה בין סוג ההתמחות המקצועית של
הרופא והמגבלה אותה הוא מאבחן .לרופא יהיו הכשרה וניסיון רלוונטי בתחום .כמו כן ,לא יהיה
קשר אישי או משפחתי בין הרופא לסטודנט.
אבחנה רפואית :על האישור הרפואי לכלול אבחנה ברורה.
מבחנים ופרוצדורות נלוות :רצוי לצרף לחוות הדעת הרפואית גם תוצאות של כלי אבחון ,תצפיות
וראיונות בהם נעשה שימוש בהליך האבחוני.
השפעת האבחנה על היכולת התפקודית :חשוב לתת מידע לגבי מידת החומרה של המצב הרפואי,
השפעת הלקות על יכולת התפקוד ,והאם המצב הוא כרוני או זמני .המידע לגבי השפעת המצב

הרפואי על התפקוד חשובה כדי לקבוע האם קיימת מגבלה ואילו התאמות נדרשות כדי לאפשר
תפקוד אקדמי.
תיאור סוגי טיפולים :תיאור הטפול התרופתי ,ציוד עזר ,טכנולוגיה מסייעת ,שירותי טיפול
ושיקום; תיאור תופעות לוואי של טיפול תרופתי והשפעתו על תפקוד גופני ,התנהגותי או
קוגניטיבי.

