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כללי עקרונות האימון של בנות עם תסמונת רט 
והטיפול בהן

מהי תסמונת רט – מבוא בדגש על מאפיינים קליניים והתערבות 	

הזמן הוא עכשיו – מדוע יש צורך בתוכניות התערבות  	
אינטנסיביות מיידיות עבור בנות עם תסמונת רט

זהירות נסיכה – מאפיינים ייחודיים של בנות עם תסמונת רט 	

סקלות הערכה בתסמונת רט 	

מה מפעיל אותן – גורמי מוטיבציה 	

מאפיינים רפואיים בתסמונת רט – התנהלות רפואית וטיפולית  	
מומלצת

החשיבות של תוכנית אינטנסיבית בתסמונת רט – תוכנית בית  	
כתיאור מקרה

תרגילים שכדאי תמיד לבצע עם בנות עם תסמונת רט ותרגילים  	
שעדיף להימנע מהם

רגשות אצל בנות עם תסמונת רט וחשיבותם 	

לדבר עם תסמונת רט – הארות קליניות מראיונות עם בנות עם  	
תסמונת רט בעלות יכולת דיבור
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