עכשיחודבש בעברית!
מחיר היכרות

TSI
TSI--2

שאלון אבחון טראומה

כלי אבחון לאנשי מקצוע

הערכת השפעות מרובות של חוויה טראומטית
הצורך המתמשך בהערכה סטנדרטית ונרחבת של השפעות טראומה הנו ברור .סוגים שונים של טראומה הנם נפוצים יחסית,
ובעלי השפעות לטווח ארוך .לדוגמה ,מעריכים כי  %8מכלל האוכלוסייה סובלים מ PTSD -בשלב כל שהוא בחיים .אחוז האנשים
שחוו מלחמות ,עינויים ,אונס ,שהיו פליטים ,או שנחשפו לאירועי חיים קשים וקיצוניים ,הוא בין  02ל 42 -אחוזים .בספרות העוסקת
בטראומה מתועדים גם מגוון סימפטומים שאינם ייחודיים ל ,PTSD -אך נמצאו קשורים לקורבנוּת בקרב ילדים ומבוגרים.

סולמות ה– TSI-2

על אף הצורך בהערכה רחבה לסימפטומים של טראומה ,רוב המבחנים
הפסיכולוגיים הקיימים בתחום זה מעריכים סימפטום/סינדרום בודד; על אף
סולמות ותת סולמות קליניים :עוררות חרדתית
שמבחינה פסיכומטרית הם בעלי מהימנות ותוקף ,בדרך כלל הם אינם מנתחים
(חרדה ,עוררות יתר) ,דיכאון ,כעס ,חוויות
את הטווח הרחב של ההשלכות הפוסט-טראומטיות הפוטנציאליות .מבחנים
חודרניות ,הימנעות הגנתית ,דיסוציאציה,
שמשמשים באופן רחב ,בהקשר זה ,הנם הערכות של , PTSDדיסוציאציה,
תחושות סומטיות טורדניות (כאב ,כללי) ,
תבניות של התקשרות והפרעות בזהות או ביחסים .בנוסף ,קיימים מבחנים
בעיות במיניות (חששות בנושא מין ,התנהגות
פסיכולוגיים כלליים יותר ,המכילים תת סולמות שמתמקדים בדחק פוסט-
מינית דיספונקציונלית) ,אובדנות (חשיבה
טראומטי ,או בסימפטומים של הפרעת אישיות גבולית .בהקשר זה ,הערכה
אובדנית ,התנהגות אובדנית) ,התקשרות לא
רחבה שבודקת את רוב התוצאות הקשורות לטראומה עשויה להיות יעילה יותר בטוחה (הימנעות מקשר ,רגישות לדחייה),
בצורה משמעותית ,מכיוון שהיא מאפשרת פיתוח של "פרופיל סימפטומי
ייחוס עצמי לקוי (מודעות עצמית לקויה,
טראומה" רחב לכל נבדק .הגרסה הראשונה של ה TSI -נמצאת בשימוש של

מוכוונות לאחרים) ,התנהגויות להפחתת מתח.

קלינאים ,פסיכולוגים במסגרות פורנזיות וחוקרים ,במסגרת הערכת מקרים
פקטורים :הפרעה בתפיסה עצמית ,דחק
מורכבים של סימפטומים פוסט-טראומטיים .ה TSI-2 -הנו מורחב יותר מהTSI -
פוסט-טראומטי ,החצנה ,סומטיזציה.
בשל פיתוח נוסף של סולמות ה TSI -הקיימים ,ובשל הוספת סולמות חדשים
סולמות תוקף :רמת תגובה ,תגובה חריגה.

במטרה לכסות טוב יותר את טווח הסימפטומים.

טופס הזמנה בפקס
אני מעוניינ/ת להזמין:

מחיר רגיל

מחיר היכרות

כולל דמי משלוח

ערכת TSI-2

₪605

₪ 060

ערכת TSI-2-A

₪605

₪ 060

₪900

₪ 090

ערכה מלאה  TSI-2וTSI-2-A -

פרטים
טלפון:

שם:
עיר:

רחוב:

מיקוד:

מס .חבר בארגון מקצועי:

מקצוע:
דוא“ל:

צרפו אותי לניוזלטר החודשי לקבלת חדשות ועדכונים מקצועיים מסייקטק בלבד.

מדריך אחד וכל סוגי הטפסים בתיק נשיאה.

פרטי כרטיס אשראי

המחירים כוללים מע“מ ודמי משלוח.
במחיר היכרות עד סוף מאי  4102בלבד.

מוסדות :אנא צרפו
הרשאה מוסדית כמקובל

מס .כרטיס אשראי
תוקף

מספר ת.ז.

מס .תשלומים

חתימה

להזמנה צרו אתנו קשר 20-4605042
ואנו נשלח לכם את הערכה בדואר רשום!
www.psychtech.co.il

שם איש קשר

תפקיד

20-4605042
20-4605242
custserv@psychtech.co.il

