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חוברת זו מבוססת על:
Illness Management and Recovery workbook, Susan Gingerich & Kim Mueser,
Dartmouth Medical School, New Hampshire – Dartmouth.
החוברת כוללת מידע ג ממקורות נוספי:
אתר מקוו "קולות"
אתר מקוו של ביטוח לאומי
אתר מקוו "אל ס"
אתר מקוו של משרד הבריאות
אתר מקוו של הרשות למלחמה בסמי

לתשומת לב!
מטרת החוברת הינה לשמש מקור נוס להרחבת הידע האישי של המשתמש בה .השימוש בחוברת או
הסתמכות על האמור בה באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש בה .התכני המופיעי בחוברת אינ
מהווי תחלי לייעו רפואי ו/או מקצועי ואי לראות בה כאלה.
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מרכזי "מיל" – "מרכז ייעו למשפחות מתמודדי" כוללי ארבעה מרכזי הממוקמי בנתניה,
חיפה ,ירושלי ואשדוד .המרכזי פועלי תחת ארגו "אנוש" המפעיל מרכזי אלה .המרכזי נועדו
לסייע למשפחות של מתמודדי ע מחלת נפש .במרכזי נית לקבל מידע אודות המחלה לבני
המשפחה ,מידע על הטיפול התרופתי ותופעות הלוואי הנלוות אליו ,מידע בנושא שירותי השיקו
העומדי לעזרתו של נפגע הנפש ומת עזרה בהתמודדות ע סירוב ליטול תרופות ,הזנחה עצמית,
הסתגרות ,התנגדות לקיו קשר ע גור טיפולי והתנהגות אלימה .השירותי הניתני ע"י המרכזי
כוללי :ייעו אישי ,ייעו קבוצתי ,הרצאות ,סדנאות בנושאי הנוגעי להתמודדות בני המשפחה ע
המחלה ,ביקורי בית הנערכי לצור #אבחו ויצירת קשר ראשוני וייעו משפטי הנית על ידי עו"ד
בנושאי כמו אפוטרופסות ,צוואות ועוד .הצוות המטפל כולל עובדות סוציאליות ,מרפאות בעיסוק,
פסיכותרפיסטיות ומטפלות באמנות.

פרטי התקשרות:
אתר מקווhttp://www.enosh.org.il/Index.asp?CategoryID=311&ArticleID=1600 :
אשדוד
רח' העצמאות  ,93קומה ב' ,משרד  ,312טלפון08-8551225 :
milamashdo@enosh.org.il
ירושלים
בית ויצ"ו  -רח' החלוץ  ,47בית הכרם ,טלפון 02-6522147
milamjeru@enosh.org.il
נתניה
רח' סמילנסקי ) 22מעל הסופר פארם( ,טל' 09-8335042
milamneta@enosh.org.il
חיפה
רח' הרצוג  ,1טל' 04-8642644
milamhaifa@enosh.org.il
מרכז "שלנו" "שירות למשפחות נפגעי נפש ויצו" כולל מרכז אחד הממוק בתל אביב .המרכז פועל
תחת ארגו "ויצו" המפעיל מרכז זה .מרכז "שלנו" הוק על מנת להקל על מצוקת המשפחה ,להקנות
לה כלי ,תמיכה ,יעו והכוונה בכל הקשור להתמודדות ע החולה והסביבה .המרכז מספק את
השירותי הבאי :פגישות מידע וייעו שנועדו לבצע הערכה לגבי צרכי המשפחות והעברת
אינפורמציה בכל הנוגע לשירותי ולזכויות של נפגעי הנפש .כמו כ ,המרכז כולל ייעו קבוצתי ,ביקורי
בית ,משפחות למע משפחות הפעלת בני משפחה מתנדבי וארגו קבוצות לעזרה עצמית ,ימי עיו,
הרצאות וסדנאות והפנייה למרכזי מידע .הצוות במרכז כולל אנשי מקצוע המתמחי בבריאות הנפש,
יועצת שיקומית ועובדת סוציאלית.

פרטי התקשרות:
כתובת :דוד המלך  ,40בית הורים ,תל אביב יפו
טלפון 03-7303919 :פקס03-7303934 :
שעות קבלה :א' , 13:30 - 08:00ב' , 20:00 - 12:00ג' , 20:00 - 12:00ד' 19:00 - 12:00
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פרק

1
מידע על המחלה

ψ

מהי סכיזופרניה?

סכיזופרניה היא הפרעה נפשית מרכזית המשפיעה על אנשי רבי .אד אחד מתו #כל מאה
) ,(1%לער ,#מפתח הפרעה זו בשלב כלשהו בחייו .זה קורה בכל אר ,בכל תרבות ,בכל קבוצה
אתנית ובכל רמת הכנסה.

סכיזופרניה גורמת לסימפטומי אשר עלולי לשבש תחומי רבי בחייה של בני אד ,במיוחד
בעבודה ובחיי החברה .חלק מהסימפטומי מקשי על האד לדעת מה אמיתי ומה לא.
סימפטומי אלו תוארו כדומי ל"אד החול כאשר הוא לגמרי ער" .סימפטומי אחרי
עשויי לגרו לבעיות במוטיבציה ,ריכוז וחוויית ההנאה.

ככל שהאד יבי יותר אודות המחלה וייקח תפקיד פעיל בטיפול שלו ,כ #ירגיש טוב יותר ויוכל
לפעול להשגת מטרותיו בחיי.

חשוב לדעת שקיימות סיבות רבות לאופטימיות בנוגע לעתיד:
• ישנו טיפול אפקטיבי לסכיזופרניה.
• אנשי ע סכיזופרניה יכולי ללמוד לנהל את מחלת.
• אנשי ע סכיזופרניה יכולי לקיי חיי יצרניי.

סכיזופרניה היא הפרעה פסיכיאטרית מרכזית המשפיעה על תחומי
רבי בחייו של אד
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 1מכל  100אנשי יפתח סכיזופרניה בשלב כלשהו בחייו.
אנשי יכולי ללמוד לנהל את הסימפטומי של סכיזופרניה ולנהל
חיי יצרניי.
 ψכיצד מאבחני סכיזופרניה?
אבחנה של סכיזופרניה ניתנת על בסיס ראיו קליני הנער #על ידי אנשי מקצוע שהוכשרו לכ,#
לרוב רופא ,א #לפעמי אחות ,פסיכולוג ,עובד סוציאלי או איש מקצוע אחר מתחו בריאות
הנפש .הראיו כולל שאלות לגבי הסימפטומי של האד והתפקוד שלו בתחומי חיי שוני ,כגו
מערכות יחסי ועבודה.

נכו להיו אי בדיקת ד ,צילו רנטג או סריקה מוחית אשר נית להשתמש בה לאבחו
סכיזופרניה .על מנת לאבח בצורה מדויקת הרופא עשוי לבקש בדיקה גופנית ובדיקות מעבדה
וד שונות אשר יסייעו לו לשלול גורמי אחרי לסימפטומי ,כמו גידול מוחי או פגיעה במוח.

אבחנה של סכיזופרניה ניתנת על בסיס ראיון קליני הנערך על ידי איש מקצוע
מתחום בריאות הנפש

ψ

מה הסימפטומי של סכיזופרניה?

חשוב לזכור שנית למצוא את הסימפטומי של סכיזופרניה ג במחלות נפש אחרות .אבחנה של
סכיזופרניה מבוססת על צירו של סימפטומי שוני ,כמה זמ ה קיימי וחומרת.
סימפטומי שמתרחשי רק כאשר אד משתמש באלכוהול או סמי אינ נכללי .כמו כ ,לא
אחד אי בדיוק אות סימפטומי או הפרעה באותה דרגה.
הסימפטומי:
♣ "הזיות" פירוש תפיסות שווא.
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הכוונה היא שאנשי שומעי ,רואי ,חשי או מריחי משהו שלמעשה אינו ש .שמיעת קולות
היא סוג ההזיה הנפו ביותר .יתכ שחלק מהקולות ה נעימי ,א #פעמי רבות ה אינ
נעימי ,אומרי דברי מעליבי או קוראי לאנשי בשמות .כאשר אנשי שומעי קולות,
נדמה שהקולות נכנסי דר #האוזניי וה נשמעי כקולות אנושיי אחרי .זה נשמע מאד
אמיתי.
דוגמאות:
• "הקול המשי #להעביר עלי ביקורת ולומר לי שאני אד רע".
• "היו פעמי בה שמעתי שני קולות מדברי עלי ומעירי על מה שאני עושה".

אנשי רבי ג חווי הזיות חזותיות ,הכרוכות בראיית דברי שלא נמצאי ש.
דוגמאות:
• "פע ראיתי אריה עומד בדלת לחדר שלי .זה נראה כל כ #אמיתי".
• "חשבתי שראיתי אש נכנסת דר #החלו .א אחד אחר לא ראה זאת".

♣

"אשליות" פירוש אמונות שווא.

הכוונה היא שלאנשי יש אמונות חזקות ובלתי ניתנות לערעור ,אפילו לנוכח ראיות הסותרות
אות .אמונות אלה ה ייחודיות מאד ואינ משותפות לאנשי אחרי באותה תרבות או דת.
האשליות ה אמיתיות מאד לאנשי שחווי אות ,א #ה נראות בלתי אפשריות ולא אמיתיות
לאחרי.
אשליה שכיחה אחת היא כאשר אנשי מאמיני כי אחרי רוצי לפגוע בה ,כאשר אי זה
המצב )אשליה פרנואידית( .אשליה שכיחה אחרת היא כאשר אנשי מאמיני שיש לה עושר,
כוחות מיוחדי ,או כישרונות מיוחדי .אשליות אחרות כוללות אנשי המאמיני כי אד אחר
או כוח כלשהו יכולי לשלוט במחשבותיה או במעשיה ,או האמונה שאנשי אחרי מזכירי
אות או מדברי עליה.
דוגמאות:
• "אני האמנתי שמישהו ניסה להרעיל אותי".
• "הייתי משוכנע שהטלוויזיה דברה עלי".
• "האמנתי שאני עשיר מופלג ,למרות המינוס בחשבו הבנק שלי".

_________________________________
7

מחלות נפש קשות ובני המשפחה  /ד"ר איתמר לוי ועמיתיו
• "חשבתי שאנשי קראו את מחשבותיי".
• "לא משנה מה הרופא אמר ,הייתי משוכנע שיש לי טפילי".

♣

"הפרעה בחשיבה" פירושה חשיבה לא מאורגנת.

סימפטו זה מקשה על האד להתמקד בנושא אחד ,להשתמש במילי הנכונות ,ליצור משפטי
שלמי או לדבר בצורה מאורגנת שמאפשרת לאנשי אחרי להבי.
דוגמאות:
•

"אנשי אמרו לי שקפצתי מנושא לנושא .ה אמרו שדברי אינ הגיוניי".

•

"נהגתי להמציא מילי כשתיארתי דברי לאחי ,אבל הוא אמר שהוא אינו מבי מה אני
אומר".

•

הייתי מדבר ופתאו הייתי מפסיק באמצע מחשבה ולא יכולתי להמשי .#זה היה
כאילו משהו חס את מחשבתי".

♣

"קשיי קוגניטיביי" פירוש בעיות בריכוז ,זיכרו וחשיבה מופשטת.

הכוונה היא שיתכ ויהיו לאנשי קשיי לשי לב ,לזכור דברי ולהבי רעיונות.
דוגמאות:

♣

•

"היה לי קשה להתרכז בקריאה או בצפייה בטלוויזיה".

•

"לא יכולתי לזכור תכניות או פגישות".

•

היה לי קשה להבי רעיונות מופשטי".

"התדרדרות בתפקוד החברתי או התעסוקתי" פירושה שמקדישי פחות זמ בקשרי

ע אנשי אחרי או שלא יכולי לעבוד או ללכת לבית הספר.
סימפטו זה הוא חשוב במיוחד מכיוו שהוא חייב להימש #לפחות  6חודשי על מנת לתת
אבחנה של סכיזופרניה .הוא חשוב ג מפני שיש לו השפעה רבה על יכולת של אנשי לבצע את
תפקידיה בתחומי רבי ,למשל היכולת לדאוג לעצמ,לילדיה או לבית.
דוגמאות:
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•

"קשרי ע אנשי הפכו להיות דבר מאד לא נוח .מאד שאהב לצאת ע חברי הפכתי
לאד שמפחד מכ #ונמנע מכ #בכל הזדמנות אפשרית".

•

"כבר לא יכולתי לנקות ולבשל .מטלות יומיומיות בבית הפכו עבורי לדבר שאי אפשר
להתמודד איתו".

•

"העבודה שלי הייתה חשובה לי מאד ,א #באופ הדרגתי היא הפכה למשהו שקשה לי
לבצע .ניסיתי בכל מאודי א #הייתה לי בעיה אפילו ע המשימות הפשוטות ביותר .היה
לי קשה להסביר זאת לאחרי".

♣

"התנהגות לא מאורגנת או קטטונית"

מתייחסת לשני סוגי התנהגות קיצוניי .שניה נדירי יחסית" .התנהגות לא מאורגנת" היא
התנהגות שנראית לאחרי אקראית או חסרת תכלית" .התנהגות קטטונית" מתרחשת כאשר
אד מפסיק כמעט את כל התזוזה שלו והופ #חסר תנועה )או כמעט חסר תנועה לחלוטי(
לתקופות זמ ממושכות.
דוגמא להתנהגות לא מאורגנת:
•

"נהגתי לבלות ימי שלמי בהעברת כל הסירי והמחבתות מהמטבח למרת לחדר
האמבטיה ובחזרה למטבח .אחר כ #הייתי מתחיל את כל התהלי #מחדש".

דוגמא להתנהגות קטטונית:
•

"אינני זוכר זאת א #אחי סיפר לי שלפני שהתחלתי לקבל עזרה ,הייתי יושב באותו כסא
שעות על גבי שעות .לא הייתי מזיז שריר ,אפילו לא כדי לשתות מי.

♣

"סימפטומי שליליי" פירוש חוסר אנרגיה ,מוטיבציה ,הנאה והבעה.

סימפטומי שליליי מובילי לכ #שאנשי מתקשי ליזו ולהתמיד בתכניות ,להתעניי
וליהנות מדברי שפע אהבו ,ולהביע רגשות בפני אחרי באמצעות הבעת פני וטו דיבור .בעוד
סימפטומי אלו עשויי להיות מלווי בהרגשת עצב ,לעיתי קרובות זה לא קורה .בעוד אחרי
עשויי לראות בסימפטומי אלו סימ לעצלות ,זו אינה עצלות.
דוגמאות:
•

"כבר לא היה אכפת לי אי #אני נראה .אפילו הפסקתי להתקלח".
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•

"היה לי כל כ #קשה לפתוח בשיחה ע אנשי ,אפילו כשחיבבתי אות".

•

"לא הייתה לי האנרגיה ללכת לעבודה או לצאת ע חברי או להתמיד.בתכניות".

•

דברי שפע היו מהני ,כמו לשחק טניס ,כבר לא גרמו לי הנאה".

•

"אנשי אמרו לי שה לא יכלו לדעת מה אני מרגיש .ה אמרו שה לא יכלו לקרוא את
ההבעה שלי .אפילו כשהתעניינתי במה שה אמרו ,ה חשבו שאני משועמ או לא
מעוניי".

_________________________________
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הסימפטומי העיקריי של סכיזופרניה ה:
• הזיות
• אשליות
• הפרעות בחשיבה
• קשיי קוגניטיביי
• התדרדרות בתפקוד החברתי או התעסוקתי
• התנהגות לא מאורגנת או קטטונית
• סימפטומי שליליי )חוסר אנרגיה ,מוטיבציה,
הנאה או הבעה רגשית(

לאף אחד אין בדיוק אותם סימפטומים או הפרעה באותה דרגה.

_________________________________
11

מחלות נפש קשות ובני המשפחה  /ד"ר איתמר לוי ועמיתיו

ψ

מה גור לסכיזופרניה?

סכיזופרניה אינה אשמתו של א אחד .פירוש הדבר שהאד עצמו לא גר להפרעה וג לא בני
משפחתו או כל אד אחר .מדעני מאמיני כי הסימפטומי של סכיזופרניה נגרמי על ידי
חוסר איזו כימי במוח .כימיקלי המכוני "נוירוטרנסמיטרי" שולחי מסרי במוח .כאשר
ה אינ מאוזני ,ה עלולי לגרו למוח לשלוח מסרי המכילי מידע שגוי.

המדעני אינ יודעי מה גור לחוסר איזו כימי זה ,א #ה מאמיני שהגור לכ #מתרחש עוד
לפני הלידה .כלומר ,לחלק מהאנשי יש "פגיעות ביולוגית" להתפתחות סכיזופרניה אשר פורצת
בגיל מאוחר יותר.

סכיזופרניה אינה אשמתו של איש.

מדענים מאמינים כי סכיזופרניה נגרמת על ידי חוסר איזון כימי במוח.

בנוס לפגיעות הביולוגית ,כנראה שג לח משחק תפקיד בהתפתחות סכיזופרניה ובמהל#
המחלה .התיאוריה בדבר הדר #בה הפגיעות והלח מקיימי קשרי גומלי זה ע זה מכונה
"מודל פגיעות לח" )הרחבה בהמש .(#לפי מודל זה ,הסכיזופרניה נגרמת בשל פגיעות פסיכו
ביולוגית ,הנקבעת בשלב מוקד של החיי ע"י השפעות גנטיות וסביבתיות מוקדמות .מרגע
שהפגיעות התבססה ,התפרצותה ומהלכה של המחלה נקבעי באמצעות היחסי הדינאמיי בי
גורמי ביולוגיי ופסיכו סוציאליי.

לחץ מהווה גורם משמעותי להופעת סימפטומים או החרפתם
שאלות רבות לגבי סכיזופרניה אינ זוכות למענה .מחקרי רבי עדיי נערכי בניסיו ללמוד
יותר על ההפרעה.
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 Ψמהו מהל המחלה בסכיזופרניה? מה קורה לאחר שהאד מפתח סימפטומי לראשונה?
רוב האנשי מפתחי סכיזופרניה בגיל ההתבגרות או הבגרות הצעירה ,בער #בגילאי  16עד .30
אנשי שוני בתדירות הסימפטומי שלה ,בחומרת ובמידה שההפרעה משבשת את חייה.

סכיזופרניה משפיעה על אנשי שוני בדרכי שונות .חלק מהאנשי חווי את ההפרעה בצורה
מתונה יותר והסימפטומי מופיעי רק מספר פעמי בחייה .אנשי אחרי חווי את ההפרעה
בצורה חזקה יותר וסובלי מאפיזודות ,אשר חלק דורשות אשפוז .חלק מהאנשי חווי
סימפטומי באופ כמעט תמידי א #לא סובלי מאפיזודות חמורות הדורשות אשפוז.

סכיזופרניה נוטה להיות אפיזודית ,כאשר עוצמת הסימפטומי משתנה במש #הזמ" .החרפת
סימפטומי"" ,אפיזודה אקוטית" או "הישנות" הכוונה היא כאשר הסימפטומי מופיעי מחדש
או נהיי חמורי יותר .ע חלק מהמקרי החוזרי של הישנות המחלה נית להתמודד בבית,
א #מקרי אחרי דורשי אשפוז על מנת להג על האד או על אחרי .בעזרת טיפול יעיל ,רוב
האנשי הסובלי מסכיזופרניה יכולי להפחית את הסימפטומי ולחיות חיי יצרניי
ומשמעותיי.

סכיזופרניה נוטה להיות אפיזודית ,עם סימפטומים שבאים ונעלמים בעוצמות
שונות.
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ψ

דוגמאות לאנשי הסובלי מסכיזופרניה

ישנ אנשי מפורסמי שפיתחו סכיזופרניה:

ג'ו נאש ) 1928עד היו( הוא מתמטיקאי אמריקאי אשר גילה תגליות מתמטיות בעלות יישומי
רבי בתחו הכלכלה .הוא זכה בפרס נובל לכלכלה בשנת  .1994סיפורו מסופר בספר ובסרט
"נפלאות התבונה".

וויליא צ'סטר מינור ) 1834עד  (1920היה מנתח צבאי אמריקאי בעל ידע נרחב בשפה ובספרות
האנגלית .הוא תר תרומה נכבדת למילו אוקספורד האנגלי ,המילו המקי ביותר בעול.

ואסלב ניג'ינסקי ) 1890עד  (1950היה רקד רוסי אשר הפ #לאגדה בזכות חוסנו הפיזי ,תנועותיו
הקלות ושפת הגו מלאת ההבעה שלו .שמו מתקשר במיוחד ליצירת מחול בש " Afternoon of a
."Faun

אנשי אחרי שפיתחו סכיזופרניה אינ מפורסמי אלא מובילי בשקט חיי יצרניי,
יצירתיי ומשמעותיי:

מר א :עובד בחנות למוצרי אמנות .יש לו מערכת יחסי קרובה ע שני אחיו ,את הוא משחק
כדורת באופ קבוע .הוא אוהב לצייר ומתכנ להשתת בקורס ערב בציור בשנה הקרובה.

גב' ב :היא אישה נשואה ויש לה שני ילדי בבית ספר יסודי .היא חברה ג בוועד הבית וג בוועד
בית הספר ונהנית לעבוד בגינה.

מר ג :חי בהוסטל ומתנדב בג החיות .בעבר הוא נזקק לאשפוזי תדירי א #הצליח להישאר
מחו לבית החולי מזה שנתיי .הוא מחפש עבודה בשכר.

קיימות אינספור דוגמאות של אנשים עם סכיזופרניה שתרמו לחברה.

_________________________________
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 Ψסיכו הנקודות העיקריות לגבי סכיזופרניה:
•

סכיזופרניה היא הפרעה פסיכיאטרית חמורה המשפיעה על תחומי רבי בחייו של אד.

•

 1מכל  100אנשי מפתח סכיזופרניה בשלב כלשהו בחייו.

•

אנשי יכולי ללמוד לנהל את הסימפטומי של סכיזופרניה ולחיות חיי יצרניי.

•

אבחנה של סכיזופרניה ניתנת באמצעות ראיו קליני ע איש מקצוע מתחו בריאות
הנפש.

•

הסימפטומי העיקריי של סכיזופרניה ה:
הזיות
אשליות
הפרעות בחשיבה
קשיי קוגניטיביי
התדרדרות בתפקוד החברתי או התעסוקתי
התנהגות לא מאורגנת או קטטונית
סימפטומי שליליי )חוסר אנרגיה ,מוטיבציה ,הנאה או הבעה רגשית(

•

לא אחד אי בדיוק אות סימפטומי או הפרעה באותה דרגה.

•

סכיזופרניה אינה אשמתו של איש.

•

מדעני מאמיני כי סכיזופרניה נגרמת על ידי חוסר איזו כימי במוח.

•

ללח תפקיד משמעותי בהישנות או החרפת של סימפטומי.

•

סכיזופרניה נוטה להיות אפיזודית ,ע סימפטומי שבאי ונעלמי בעוצמות שונות.

•

קיימות אינספור דוגמאות של אנשי ע סכיזופרניה שתרמו לחברה.

•

סטיגמה היא הדעות והגישות השליליות הקיימות לגבי מחלות נפש.

•

מה שהאד עושה משפיע על ההחלמה שלו.

•

ישנ צעדי שהאד יכול לעשות כדי לנהל סימפטומי פסיכיאטריי באופ
יעיל.

_________________________________
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 ψמהי הפרעה דו,קוטבית?
)הפרעה בי,פולארית או מאניה דפרסיה(
הפרעה דו קוטבית היא הפרעה נפשית מרכזית המשפיעה על אנשי רבי .לעיתי מכונה
ההפרעה " מאניה דפרסיה" .אד אחד מתו #כל מאה ) ,(1%לער ,#מפתח הפרעה זו בשלב כלשהו
בחייו .זה קורה בכל אר ,בכל תרבות ,בכל קבוצה אתנית ובכל רמת הכנסה.

הפרעה דו קוטבית גורמת לסימפטומי אשר עלולי לשבש תחומי רבי בחייה של בני אד.
חלק מהסימפטומי גורמי לתנודות קיצוניות במצב הרוח ,מהמרומ שבמרוממי )מאניה(
לירוד שבירודי )דיכאו( .חלק מהסימפטומי האחרי של הפרעה דו קוטבית עשויי להקשות
על האד לדעת מה אמיתי ומה לא )סימפטומי פסיכוטיי(.

חשוב לדעת שקיימות סיבות רבות לאופטימיות בנוגע לעתיד:
•

ישנו טיפול אפקטיבי להפרעה דו קוטבית.

•

אנשי ע הפרעה דו קוטבית יכולי ללמוד לנהל את מחלת.

•

אנשי ע הפרעה דו קוטבית יכולי לקיי חיי יצרניי.

ככל שהאד יבי יותר אודות המחלה וייקח תפקיד פעיל בטיפול שלו ,כ #ירגיש טוב יותר ויוכל
לפעול להשגת מטרותיו בחיי.

הפרעה דו-קוטבית היא הפרעה פסיכיאטרית מרכזית המשפיעה על תחומים
רבים בחייו של אדם.

 1מכל  100אנשים יפתח הפרעה דו-קוטבית בשלב כלשהו בחייו.

אנשים יכולים ללמוד לנהל את הסימפטומים של הפרעה דו-קוטבית ולנהל חיים

_________________________________
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יצרניים.

ψ

כיצד מאבחני הפרעה דו,קוטבית?

אבחנה של הפרעה דו קוטבית ניתנת על בסיס ראיו קליני הנער #על ידי אנשי מקצוע שהוכשרו
לכ ,#לרוב רופא ,א #לפעמי אחות ,פסיכולוג ,עובד סוציאלי או איש מקצוע אחר מתחו בריאות
הנפש .הראיו כולל שאלות לגבי הסימפטומי של האד והתפקוד שלו בתחומי חיי שוני ,כגו
מערכות יחסי ועבודה.

נכו להיו אי בדיקת ד ,צילו רנטג או סריקה מוחית אשר נית להשתמש בה לאבחו
הפרעה דו קוטבית .על מנת לאבח בצורה מדויקת הרופא עשוי לבקש בדיקה גופנית ובדיקות
מעבדה וד שונות אשר יסייעו לו לשלול גורמי אחרי לסימפטומי ,כמו גידול מוחי או פגיעה
במוח.

אבחנה של הפרעה דו-קוטבית ניתנת על בסיס ראיון קליני הנערך על ידי איש
מקצוע מתחום בריאות הנפש
ψ

מה הסימפטומי של הפרעה דו,קוטבית?

חשוב לזכור שנית למצוא את הסימפטומי של הפרעה דו קוטבית ג במחלות נפש אחרות.
אבחנה של הפרעה דו קוטבית מבוססת על צירו של סימפטומי שוני ,כמה זמ ה קיימי
וחומרת .סימפטומי שמתרחשי רק כאשר אד משתמש באלכוהול או סמי אינ נכללי.
לא אחד אי בדיוק אות סימפטומי או הפרעה באותה דרגה.
הסימפטומי:

♣

מצב רוח מרומ קיצוני החוזר על עצמו נקרא "מאניה"

אנשי שעברו תקופות של מאניה דיווחו על הסימפטומי הבאי:
הרגשה קיצונית של שמחה והתרגשות" .הייתי כל כ #מאושר בחיי שלי; הרגשתי כאילו אני על
גג העול .חשבתי שכל העול אוהב ומערי אותי".
הרגשת עצבנות" .חשבתי שיש לי תכנית גאונית באמצעותה נית להרוויח אלפי דולרי.
התעצבנתי מאד כשאנשי שאלו שאלות שהביעו פקפוק בי".

_________________________________
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הרגשת בטחו עצמי לא מציאותית" .שלחתי תסריט בכתב יד לסטיב ספילברג .הייתי בטוח
שהוא יקנה אותו מיד לסרטו הבא".
פחות שינה" .הרגשתי כי יש לי צור #בשעתיי שינה בלבד ללילה .הייתי נרגש מכדי לישו יותר
מזה".
דיבור רב" .אנשי אמרו לי שדיברתי כל הזמ; ה לא יכלו להשחיל מילה .לא יכולתי לעצור את
עצמי כי היה לי כל כ #הרבה לומר".
מרו מחשבות" .הראש שלי היה כל כ #מלא במחשבות ,לא יכולתי לעמוד בקצב שלה".
הסחת דעת מהירה" .לא יכולתי להתרכז בדבריה של המורה שלי לאנגלית מכיוו שכל צליל אחר
הסיח את דעתי תקתוק השעו ,זמזו המזג ,מכונית שעברה ליד ,מישהו הול #במסדרו ,ציפור
מזמרת מחו לחלו .זה הצי אותי".
פעלתנות יתר" .לפעמי עבדתי  20שעות ביו על ההמצאות שלי .או שהייתי מארג מחדש כל
פריט ריהוט בבית שלי ואז משנה זאת שוב ביו למחרת".
שיפוט לקוי" .חשבתי ששו דבר רע לא יכול לקרות לי .לכ ,בזבזתי את כל הכס בחשבו הבנק
שלי ,לוויתי מכל מי שאני מכיר ואז חייבתי במקסימו את כל כרטיסי האשראי שלי .ג ניהלתי
פרשיית אהבי של לילה אחד ע אד שאינני מכירה כלל – למזלי לא היה לו איידס או משהו
כזה".

♠

מצב רוח ירוד קיצוני החוזר על עצמו נקרא "דיכאו"

ההגדרה של "דיכאו" כוללת:
מצב רוח עצוב".לא יכולתי לראות שו דבר חיובי בחיי .הכול נראה לי שחור ושלילי".
אכילה מעטה או מרובה" .כשאני בדיכאו ,אני מאבד כל עניי באוכל .שו דבר לא נראה טעי
ואני בקושי אוכל משהו .איבדתי חמישה ק"ג בפע הקודמת".
שינה מעטה או מרובה" .היה לי קשה מאד להירד בלילה .שכבתי ער במש #שעות ,מתהפ #מצד
לצד .אחר כ #הייתי מתעורר ב  4בבוקר ולא מצליח לחזור לישו .אנשי אחרי שאני מכיר ע
דיכאו סובלי מהבעיה ההפוכה .ה מרגישי צור #לישו כל הזמ – ה מבלי  12שעות ביו
ויותר במיטה".
הרגשת עייפות ואנרגיה מעטה" .הייתי גורר את עצמי לעבודה בכל בוקר א #בקושי יכולתי אפילו
לענות לטלפו כשהגעתי לש .הכול היה כרו #במאמ".
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הרגשת חוסר אוני ,חוסר תקווה ,חוסר ער" .נפרדתי מהחבר שלי כי חשבתי שאני מפסידנית
אי סיבה שהוא יהיה 'תקוע' איתי .מגיע לו יותר .נדמה היה לי שכל מה שאני עושה לא מצליח.
ראיתי רק כאב לב בעתיד שלי".
תחושת אשמה על דברי שאינ באשמת" .התחלתי להרגיש אחראי לכל מיני דברי :שיתוק
המוחי של אחי ,תאונת הדרכי שהתרחשה לפני ביתי ,אפילו ההוריק שהעי את גגות הבתי
בפלורידה .משו מה חשבתי שהכול באשמתי".
מחשבות או מעשי אובדניי" .כשהגעתי לשפל המדרגה ,הרגשתי שהדר #היחידה לצאת מזה
היא לעזוב את העול הזה .חשבתי שלאשתי ולילדי יהיה יותר טוב בלעדי .למרבה המזל ,לא
פגעתי בעצמי למרות שחשבתי על זה".
קושי בריכוז וקבלת החלטות" .לקח לי יותר משעה לקרוא מכתב ב עמוד אחד מהבנק .לא
יכולתי להתרכז .יו אחד לא הלכתי לעבודה כי לא יכולתי להחליט איזו חולצה ללבוש".

♠

סימפטומי שמקשי על האד לדעת מה אמיתי ומה לא מכוני "סימפטומי
פסיכוטיי".

לחלק מהאנשי הסובלי מהפרעה דו קוטבית יש סימפטומי פסיכוטיי .ה תיארו את
החוויות הבאות:
שמיעה ,ראיה ,תחושה או ריח של דברי שלמעשה אינ נמצאי כלל )"הזיות"(.
"שמעתי סוגי שוני של קולות .לפעמי הקולות היו בסדר ורק השמיעו הערות כגו 'עכשיו אתה
אוכל צהריי' .א #לפעמי הקולות אמרו דברי כמו 'אתה טיפש; א אחד לא רוצה להיות חבר
של כזה מפסיד' .או שה אמרו דברי מפחידי על אנשי אחרי' ,יש לו סכי והוא רוצה להרוג
אות".'#
אמונות יוצאות דופ או לא מציאותיות שאינ משותפות לאנשי אחרי מאותה תרבות
)"אשליות"(.
"הייתי משוכנע שיש לי כוחות מיוחדי שיכולי לעצור טילי במסלול .חשבתי שכוחות הביו
רודפי אחרי כי ה רוצי לשלוט בכוחות שלי .אפילו חשבתי שמדברי על זה בטלוויזיה".
חשיבה לא מאורגנת )"הפרעה בחשיבה"(.
"ניסיתי לספר לאחותי על מה אני חושב א #קפצתי מנושא לנושא והיא אמרה לי שאי לה מושג
על מה אני מדבר".
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הסימפטומים העיקריים של הפרעה דו-קוטבית הם מאניה ,דיכאון וסימפטומים
פסיכוטיים.

לאף אחד אין בדיוק אותם סימפטומים או הפרעה באותה דרגה.

מה גור להפרעה דו,קוטבית?
הפרעה דו קוטבית אינה אשמתו של א אחד .פירוש הדבר שהאד החולה לא גר להפרעה וג
לא בני משפחתו או כל אד אחר .מדעני מאמיני כי הסימפטומי של הפרעה דו קוטבית
נגרמי על ידי חוסר איזו כימי במוח .כימיקלי המכוני "נוירוטרנסמיטרי" שולחי מסרי
במוח .כאשר ה אינ מאוזני ,ה עלולי לגרו לתנודות קיצוניות במצב הרוח של האד.
חוסר איזו כימי זה עלול ג לגרו למוח לשלוח מסרי המכילי מידע שגוי.

המדעני אינ יודעי מה גור לחוסר איזו כימי זה ,א #ה מאמיני שהגור לכ #מתרחש עוד
לפני הלידה .כלומר ,לחלק מהאנשי יש "פגיעות ביולוגית" להתפתחות הפרעה דו קוטבית ,דבר
שקורה בגיל מאוחר יותר.

הפרעה דו-קוטבית אינה אשמתו של איש.

מדענים מאמינים כי הפרעה דו קוטבית נגרמת על ידי חוסר איזון כימי
במוח.
בנוס לפגיעות הביולוגית ,כנראה שג לח משחק תפקיד בהתפתחותה ובמהלכה של המחלה.
התיאוריה בדבר הדר #בה הפגיעות והלח מקיימי קשרי גומלי זה ע זה מכונה "מודל פגיעות
לח" )הרחבה בהמש .(#לפי מודל זה ,ההפרעה הדו קוטבית נגרמת בשל פגיעות פסיכו ביולוגית,
הנקבעת בשלב מוקד של החיי ע"י השפעות גנטיות וסביבתיות מוקדמות .מרגע שהפגיעות
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התבססה ,התפרצותה ומהלכה של המחלה נקבעי באמצעות היחסי הדינאמיי בי גורמי
ביולוגיי ופסיכו סוציאליי.

לחץ מהווה גורם משמעותי להופעת סימפטומים או החרפתם
שאלות רבות לגבי ההפרעה הדו קוטבית אינ זוכות למענה .מחקרי רבי עדיי נערכי בניסיו
ללמוד יותר על ההפרעה.

ψ

מהו מהל המחלה בהפרעה דו,קוטבית? מה קורה אחרי שהאד מפתח סימפטומי
לראשונה?

לרוב ,אנשי מפתחי הפרעה דו קוטבית בגיל ההתבגרות או הבגרות המוקדמת ,בער #בגילאי 16
עד  .30אנשי עשויי ג לחוות סימפטומי לראשונה בשנות ה  40או ה  50לחייה .אנשי
שוני בתדירות הסימפטומי שלה ,בחומרת ובמידה שההפרעה משבשת את חייה.

הפרעה דו קוטבית משפיעה על אנשי שוני בדרכי שונות .חלק מהאנשי חווי את ההפרעה
בצורה מתונה יותר והסימפטומי מופיעי רק מספר פעמי בחייה .אנשי אחרי חווי את
ההפרעה בצורה חזקה יותר וסובלי מאפיזודות ,אשר חלק דורשות אשפוז.

הפרעה דו קוטבית נוטה להיות אפיזודית ,כאשר עוצמת הסימפטומי משתנה במש #הזמ.
"החרפת סימפטומי"" ,אפיזודה אקוטית" או "הישנות" זה כאשר הסימפטומי מופיעי מחדש
או נהיי חמורי יותר .ע חלק מהמקרי החוזרי של הישנות המחלה נית להתמודד בבית,
א #מקרי אחרי דורשי אשפוז על מנת להג האד או על אחרי.

בעזרת טיפול יעיל ,רוב האנשי הסובלי מהפרעה דו קוטבית יכולי להפחית את הסימפטומי
ולחיות חיי יצרניי ומשמעותיי.

הפרעה דו-קוטבית נוטה להיות אפיזודית ,עם סימפטומים שבאים ונעלמים
בעוצמות שונות.
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ψ

דוגמאות לאנשי הסובלי מהפרעה דו,קוטבית

ישנ אנשי מפורסמי שפיתחו הפרעה דו קוטבית:

פאטי דוק היא שחקנית אמריקאית שכיכבה בסדרת טלוויזיה משלה ובסרטי שוני .היתה לה
ג קריירה של שירה וכתיבה.

רוברט בורסטי היה אחד מעוזריו המיוחדי של הנשיא קלינטו .עבודתו זכתה להערכה רבה
בבית הלב.

וינסנט וא גו היה אחד מהציירי המפורסמי ביותר שחיו.

קיי רדפילד ג'יימיסו היא פסיכולוגית ,חוקרת וסופרת .בשנת  2001היא זכתה בפרס “אגודת
מק'ארתור" ,שזוכה לעיתי לכינוי "פרס הגאוני".

אנשי אחרי שפיתחו הפרעה דו קוטבית אינ מפורסמי אלא מובילי חיי יצרניי,
יצירתיי ומשמעותיי בשקט:

גב' א היא עורכת די בחברה גדולה ופעילה בכנסיה שלה.

מר ב מלמד בבית ספר יסודי .הוא נשוי ומצפה לילדו הראשו.

מר ג עסוק בחיפוש עבודה .בעבר הוא נזקק לאשפוזי תדירי א #הצליח להישאר מחו לבית
החולי מזה שלוש שני.

קיימות אינספור דוגמאות של אנשים עם הפרעה דו-קוטבית שתרמו לחברה.
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ψ

סיכו הנקודות העיקריות לגבי הפרעה דו קוטבית:
•

הפרעה דו קוטבית היא הפרעה פסיכיאטרית חמורה המשפיעה על תחומי רבי בחייו
של אד.

•

 1מכל  100אנשי מפתח הפרעה דו קוטבית בשלב כלשהו בחייו.

•

אנשי יכולי ללמוד לנהל את הסימפטומי של הפרעה דו קוטבית ולחיות חיי
יצרניי.

•

אבחנה של הפרעה דו קוטבית ניתנת באמצעות ראיו קליני ע איש מקצוע מתחו
בריאות הנפש.

•

הסימפטומי העיקריי של הפרעה דו קוטבית ה מאניה ,דיכאו וסימפטומי
פסיכוטיי.

•

לא אחד אי בדיוק אות סימפטומי או הפרעה באותה דרגה.

•

הפרעה דו קוטבית אינה אשמתו של איש.

•

מדעני מאמיני כי הפרעה דו קוטבית נגרמת על ידי חוסר איזו כימי במוח.

•

ללח יש תפקיד חשוב בהפעלת והחמרת של הסימפטומי.

•

הפרעה דו קוטבית נוטה להיות אפיזודית ,ע סימפטומי שבאי ונעלמי בעוצמות
שונות.

•

קיימות אינספור דוגמאות של אנשי ע הפרעה דו קוטבית שתרמו לחברה.

•

סטיגמה היא הדעות והגישות השליליות הקיימות לגבי מחלות נפש.

•

מה שהאד עושה משפיע על ההחלמה שלו.

•

ישנ צעדי שהאד יכול לעשות כדי לנהל סימפטומי פסיכיאטריי באופ יעיל.
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ψ

מהו דיכאו?

דיכאו הוא אחת מההפרעות הנפשיות הנפוצות ביותר 15 .עד  20אנשי מתו #כל מאה חווי
תקופה של דיכאו רציני בשלב כלשהו בחייה .זה קורה בכל אר ,בכל תרבות ,בכל קבוצה
אתנית ובכל רמת הכנסה.

דיכאו גור לאנשי למצב רוח ירוד במיוחד ותחושה על עצב .הדיכאו עשוי ג לגרו לבעיות
בתאבו ,שינה ורמת האנרגיה .אצל חלק מהאנשי ,הדיכאו עלול להפריע מאד בחיי העבודה
והחברה.

חשוב לדעת שקיימות סיבות רבות לאופטימיות בנוגע לעתיד:
•

ישנו טיפול אפקטיבי לדיכאו.

•

אנשי ע דיכאו יכולי ללמוד לנהל את מחלת.

•

אנשי ע דיכאו יכולי לקיי חיי יצרניי.

ככל שהאד יבי יותר על אודות המחלה וייקח חלק פעיל בטיפול שלו ,כ #ירגיש טוב יותר ויוכל
לפעול להשגת מטרותיו בחיי.

דיכאון הוא הפרעה פסיכיאטרית מרכזית המשפיעה על תחומים רבים בחייו של
אדם.

 15עד  20מכל  100אנשים חווים תקופה של דיכאון בשלב כלשהו בחייהם.

אנשים יכולים ללמוד לנהל את הסימפטומים של דיכאון ולנהל חיים יצרניים.
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ψ

כיצד מאבחני דיכאו?

אבחנה של דיכאו ניתנת על בסיס ראיו קליני הנער #על ידי אנשי מקצוע שהוכשרו לכ ,#לרוב
רופא ,א #לפעמי אחות ,פסיכולוג ,עובד סוציאלי או איש מקצוע אחר מתחו בריאות הנפש.
הראיו כולל שאלות לגבי הסימפטומי של האד והתפקוד שלו בתחומי חיי שוני ,כגו
מערכות יחסי ועבודה.

נכו להיו אי בדיקת ד ,צילו רנטג או סריקה מוחית אשר נית להשתמש בה לאבחו
דיכאו .על מנת לאבח בצורה מדויקת הרופא עשוי לבקש בדיקה גופנית ובדיקות מעבדה וד
שונות אשר יסייעו לו לשלול גורמי אחרי לסימפטומי ,כמו גידול מוחי או פגיעה במוח.

אבחנה של דיכאון ניתנת על בסיס ראיון קליני הנערך על ידי איש מקצוע
מתחום בריאות הנפש
ψ

מה הסימפטומי של דיכאו?

חשוב לזכור שנית למצוא את הסימפטומי של דיכאו ג במחלות נפש אחרות .אבחנה של
דיכאו מבוססת על צירו של סימפטומי שוני ,כמה זמ ה קיימי וחומרת .סימפטומי
שמתרחשי רק כאשר אד משתמש באלכוהול או סמי אינ נכללי.

חשוב ג להכיר בכ #כי קיימות מספר דרגות חומרה בדיכאו .ד מידע זה מתמקד באבחנה של
דיכאו עמוק .אבחנה זו כוללת אפיזודה אחת או יותר שנמשכת לפחות שבועיי בה יש מצב רוח
דכאוני )עצוב( במיוחד או חוסר עניי או הנאה כמעט בכל הפעילויות .על מנת לקבל אבחנה של
דיכאו עמוק ישנ מספר סימפטומי נוספי שחייבי להיות נוכחי בו זמנית ,כגו שינויי
בתאבו ,שינה ,אנרגיה או ריכוז .כמו כ ,לא אחד אי בדיוק אות סימפטומי או הפרעה
באותה דרגה.
הסימפטומי:
מצב רוח עצוב".לא יכולתי לראות שו דבר חיובי בחיי .הכול נראה לי שחור ושלילי .הייתה לי
הרגשה 'ירודה' כל הזמ"
אכילה מעטה או מרובה" .כשאני בדיכאו ,אני מאבד כל עניי באוכל .שו דבר לא נראה טעי
ואני בקושי אוכל משהו .איבדתי חמישה ק"ג בפע הקודמת".
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שינה מעטה או מרובה" .היה לי קשה מאד להירד בלילה .שכבתי ער במש #שעות ,מתהפ #מצד
לצד .אחר כ #הייתי מתעורר ב  4בבוקר ולא מצליח לחזור לישו .אנשי אחרי שאני מכיר ע
דיכאו סובלי מהבעיה ההפוכה .ה מרגישי צור #לישו כל הזמ – ה מבלי  12שעות ביו
ויותר במיטה".
הרגשת עייפות ואנרגיה מעטה" .הייתי גורר את עצמי לעבודה בכל בוקר א #בקושי יכולתי אפילו
לענות לטלפו כשהגעתי לש .הכול היה כרו #במאמ".
הרגשת חוסר אוני ,חוסר תקווה ,חוסר ער" .נפרדתי מהחבר שלי כי חשבתי שאני מפסידנית
אי סיבה שהוא יהיה 'תקוע' איתי .מגיע לו יותר .נדמה היה לי שכל מה שאני עושה לא מצליח.
ראיתי רק כאב לב בעתיד שלי".
תחושת אשמה על דברי שאינ באשמת" .התחלתי להרגיש אחראי לכל מיני דברי :שיתוק
המוחי של אחי ,תאונת הדרכי שהתרחשה לפני ביתי ,אפילו ההוריק שהעי את גגות הבתי
בפלורידה .משו מה חשבתי שהכול באשמתי".
מחשבות או מעשי אובדניי" .כשהגעתי לשפל המדרגה ,הרגשתי שהדר #היחידה לצאת מזה
היא לעזוב את העול הזה .חשבתי שלאשתי ולילדי יהיה יותר טוב בלעדי .למרבה המזל ,לא
פגעתי בעצמי למרות שחשבתי על זה".
קושי בריכוז וקבלת החלטות" .לקח לי יותר משעה לקרוא מכתב ב עמוד אחד מהבנק .לא
יכולתי להתרכז .יו אחד לא הלכתי לעבודה כי לא יכולתי להחליט איזו חולצה ללבוש".

הסימפטומים העיקריים של דיכאון הם:
• מצב רוח עצוב
• אכילה מעטה או מרובה מדי
• שינה מעטה או מרובה מדי
• הרגשת עייפות ואנרגיה מעטה
• הרגשת חוסר אונים ,חוסר תקווה ,חוסר ערך
• תחושת אשמה על דברים שאינם באשמתך
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• מחשבות או מעשים אובדניים
• קושי בריכוז וקבלת החלטות

לאף אחד אין בדיוק אותם סימפטומים או הפרעה באותה דרגה.
ψ

מה גור לדיכאו?

חשוב מאד לדעת שהדיכאו אינו באשמת האד החולה ,משפחתו ,או כל אד אחר .לפעמי
כשאנשי בדיכאו ,ה מתחילי לחשוב שה גרמו לכ .#מדעני מאמיני כי הסימפטומי של
דיכאו נגרמי על ידי חוסר איזו כימי במוח .כימיקלי המכוני "נוירוטרנסמיטרי" שולחי
מסרי במוח .כאשר ה אינ מאוזני ,ה עלולי לגרו למצב רוח ירוד.

מחקרי גילו כי חוויה של לח רב או אובד ,כגו לאבד אד אהוב או להיות קורב של מעשה
התעללות או אלימות ,יכולי להגדיל את סיכוייו של אד לפתח דיכאו .ללח יש כנראה ג
תפקיד במהל #המחלה בדיכאו .התיאוריה בדבר הדר #בה הפגיעות והלח מקיימי קשרי
גומלי זה ע זה מכונה "מודל פגיעות לח" )הרחבה בהמש .(#לפי מודל זה ,הדיכאו נגר בשל
פגיעות פסיכו ביולוגית ,הנקבעת בשלב מוקד של החיי ע"י השפעות גנטיות וסביבתיות
מוקדמות .מרגע שהפגיעות התבססה ,התפרצותה ומהלכה של המחלה נקבעי באמצעות היחסי
הדינאמיי בי גורמי ביולוגיי ופסיכו סוציאליי.

שאלות רבות לגבי דיכאו אינ זוכות למענה .מחקרי רבי עדיי נערכי בניסיו ללמוד יותר על
ההפרעה.

הדיכאון אינו אשמתו של האדם החולה.
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מדענים מאמינים כי הסימפטומים של דיכאון נגרם על ידי חוסר איזון כימי
במוח.

לחץ מהווה גורם משמעותי להופעת סימפטומים או החרפתם
ψ

מהו מהל המחלה בדיכאו? מה קורה אחרי שהאד מפתח סימפטומי לראשונה?

אנשי יכולי לפתח דיכאו בכל שלב בחייה .תדירות הסימפטומי ,חומרת והמידה
שההפרעה משבשת את החיי שונה מאד לאד .אצל חלק מהאנשי הסימפטומי מופיעי
רק מספר פעמי בחייה .אנשי אחרי חווי מספר אפיזודות ,אשר חלק דורשות אשפוז .חלק
מהאנשי חווי סימפטומי באופ כמעט תמידי א #לא סובלי מאפיזודות חמורות הדורשות
אשפוז.

דיכאו נוטה להיות אפיזודי ,כאשר עוצמת הסימפטומי משתנה במש #הזמ" .החרפת
סימפטומי"" ,אפיזודה אקוטית" או "הישנות" זה כאשר הסימפטומי מופיעי מחדש או
נהיי חמורי יותר .ע חלק מהמקרי החוזרי של הישנות המחלה נית להתמודד בבית ,א#
מקרי אחרי דורשי אשפוז על מנת להג האד או על אחרי.

בעזרת טיפול יעיל ,רוב האנשי הסובלי מדיכאו יכולי להפחית את הסימפטומי ולחיות
חיי יצרניי ומשמעותיי.

דיכאון נוטה להיות אפיזודי ,עם סימפטומים שבאים ונעלמים בעוצמות שונות.
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ψ

דוגמאות לאנשי הסובלי מדיכאו

ישנ אנשי מפורסמי שפיתחו דיכאו:

ווינסטו צ'רצ'יל היה ראש ממשלת אנגליה במהל #מלחמת העול השנייה והוביל את ארצו
לניצחו.

מייק וואלס הוא כתב טלוויזיה אמריקאי ,ידוע בראיונות שהוא עור #בתכנית הטלוויזיה "60
דקות".

אנשי אחרי שפיתחו דיכאו אינ מפורסמי אלא מובילי בשקט חיי יצרניי ,יצירתיי
ומשמעותיי:

מר א הוא סטודנט בקולג' שמשחק בנבחרת הכדורגל.

גב' ב היא אישה נשואה וא לילד ב שנתיי .היא עובדת בבית ומטפלת בבנה.
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ψ

סיכו הנקודות העיקריות לגבי דיכאו:
•

דיכאו הוא הפרעה פסיכיאטרית חמורה המשפיעה על תחומי רבי בחייו של אד.

•

 15עד  20אנשי מכל  100חווי תקופה של דיכאו רציני בשלב כלשהו בחייה.

•

אנשי יכולי ללמוד לנהל את הסימפטומי של דיכאו ולחיות חיי יצרניי.

•

אבחנה של דיכאו ניתנת באמצעות ראיו קליני ע איש מקצוע מתחו בריאות הנפש.

•

הסימפטומי העיקריי של דיכאו ה:

•

מצב רוח עצוב

•

אכילה מעטה או מרובה מדי

•

שינה מעטה או מרובה מדי

•

הרגשת עייפות ואנרגיה מעטה

•

הרגשת חוסר אוני ,חוסר תקווה ,חוסר ער#

•

תחושת אשמה על דברי שאינ באשמתו של האד

•

מחשבות או מעשי אובדניי

•

קושי בריכוז וקבלת החלטות

•

לא אחד אי בדיוק אות סימפטומי או הפרעה באותה דרגה.

•

הדיכאו אינו אשמתו של האד.

•

מדעני מאמיני כי דיכאו נגר על ידי חוסר איזו כימי במוח.

•

ללח תפקיד משמעותי בהתעוררות ובהחמרת המחלה.

•

דיכאו נוטה להיות אפיזודי ,ע סימפטומי שבאי ונעלמי בעוצמות שונות.

•

קיימות אינספור דוגמאות חיוביות של אנשי ע דיכאו שתרמו לחברה.

•

סטיגמה היא הדעות והגישות השליליות הקיימות לגבי מחלות נפש.

•

מה שהאד עושה משפיע על ההחלמה שלו.

•

ישנ צעדי שהאד יכול לעשות כדי לנהל סימפטומי פסיכיאטריי באופ
יעיל.
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פרק

2
המשפחה והמחלה

ψ

המשפחה ומחלות נפש קשות:

"א לא אחד מאיתנו חי לבדו .אלו שמנסי נידוני לחיי אומללי .אפשר בכנות לומר שחלק
מההיבטי בחיי ה יותר אינדיבידואלי וחלק יותר סוציאליי .א #ע זאת ,אנו חיי באופ
עקרוני ע אחרי ,ובשני המוקדמות של חיינו אנו חיי ע בני משפחתנו כמעט באופ בלעדי"
).(Nathan Ackerman

למחלה פסיכיאטרית קשה וממושכת יש השלכות רבות ומשמעותיות ,לא רק על המתמודדי
איתה אלא ג על המערכת המשפחתית כולה ,הנדרשת ,בעקבות המחלה ,להסתגל לשגרת חיי
חדשה .השפעתה של מחלה פסיכיאטרית על בני המשפחה משמעותית במיוחד ,לאור הקשר היו
יומי וההדוק הקיי במקרי רבי בי האד המתמודד ע המחלה הפסיכיאטרית לבי בני
משפחתו.

המחקרי המודרניי הראשוני שבחנו את חשיבות הקשר שבי חולה הסכיזופרניה למשפחתו
החלו בשנות ה  40וה  50של המאה הקודמת .מחקרי אלה התמקדו בפסיכופתולוגיה של כל
אחד מההורי בהנחה שההפרעות הנפשיות של ההורי ה שהטביעו את חותמ השלילי על
התפתחות הילד בשני הראשונות לחייו .תיאוריות אלה תיארו את משפחות החולי כמשפחות
בעלות דיספונקציות שעשויות להוביל לליקויי פסיכיאטריי .למשל ,מחקרי שכאלה תיארו
הפרעות נפשיות טיפוסיות להורי של חולה סכיזופרני ,כאשר מרבית המוקד הופנה אל הא .א
ע הפרעות אלו קרה ,שתלטנית ואטומה לצורכי ילדיה ,קיבלה את הש "א סכיזופרנוגנית".
ע השני ,התברר כי אי הוכחה להימצאות הפרעה נפשית טיפוסית שכזו בהורי .יתר על כ,
השפעת תיאורי אלו הייתה שלילית ביותר ,בעוררה בהורי תחושת אשמה לא בדוקה כאילו ה
שימשו גור ישיר להתפתחות המחלה.

_________________________________
31

מחלות נפש קשות ובני המשפחה  /ד"ר איתמר לוי ועמיתיו
כיו הולכות ומתרבות העדויות על חשיבות הגורמי הביולוגיי ,על שילוב של מספר גורמי
ביצירת המחלה ועל מתחי שוני ,כאלה שאינ בהכרח משפחתיי ,שיכולי לעורר התפרצות
מחלה פסיכיאטרית; למרות זאת ,משפחות ממשיכות להיתפס כגור למחלה ,בייחוד כשמדובר
בחולי סכיזופרניה.

בנוס ,סטיגמות חברתיות מופנות לא רק כלפי האד המתמודד ע מחלה פסיכיאטרית אלא ג
כלפי בני משפחתו .הסטיגמה מהווה מקור נוס של סבל ושל סיכו פסיכולוגי ה עבור האד
החולה ,שבשבילו משפחתו היא מקור תמיכה חיוני ,וה עבור בני המשפחה עצמ ,שיכולת
התמודדות ע המחלה וע הקשיי שהיא מעמידה בפניה ,עלולה להיפג .כמו כ ,משפחות
רבות חשות בושה רבה עקב מחלת ב המשפחה ,ומשקיעות אנרגיה רבה בהסתרת המחלה.

משפחות רבות של ב משפחה המתמודד ע מחלה פסיכיאטרית חוות תחושת עומס גדולה ,בשל
היות האחראי בפועל לשלומ הנפשי ,הבריאותי והכלכלי של יקיריה .העומס על בני
המשפחה הוא בחלקו "עומס אובייקטיבי" כלומר כזה הנובע מאירועי חיצוניי ,הקשורי
במחלה )התנהגות האד החולה ,צור #לדאוג לו ,קשיי בניהול משק בית תקי ופגיעה כלכלית
וחברתית( ובחלק ו" עומס סובייקטיבי" ,הקשור למצוקה הרגשית המתעוררת בעקבות אירועי
אלה.

על העומס המשפחתי מתווספת הסטיגמה המשפחתית ,ה ברמת הכאב וה ברמת המתח
והדאגה .במקרי רבי הסטיגמה כלפי המתמודד ע מחלת נפש ובני משפחתו מגבירה את
העומס שחווי בני המשפחות .כ #לדוגמא ,אחת ההשפעות החזקות של הסטיגמה היא אובד
התמיכה החברתית .הדבר קורה כיוו שהסטיגמה והיחס החברתי ,גורמי להתרחקות של אנשי
שהיו קרובי בעבר ,או יוצרי בקרב בני המשפחות בושה וצור #להסתיר את דבר המחלה; כ#
עלולי בני המשפחה לחוש כי אי אנשי קרובי שיוכלו לתמו #בה ולהיות לה אוז קשבת
ברגעי מצוקה .במקביל ,קרובי המשפחה חווי לא פע ביקורת והאשמה מצד החברה; כ#
שהתגובות הרגשיות לביקורות אלו משתלבות ע הכאב וע הרגשות המתעוררי בעקבות
הדרישות ,הקשות ממילא ,שמציבה המחלה עצמה.
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בדומה להרבה אנשי המתמודדי ע מחלה פסיכיאטרית ,ג בני משפחה ,שבהיות חלק
מהחברה ,היו מאז ומתמיד שותפי לעמדות הסטיגמטיות כלפי החולי וכלפי המשפחות מצד
החברה ,נוטי לעתי להפני את הסטיגמה החברתית הקיימת כלפי המשפחות ולפתח סטיגמה
עצמית ,המופנית פנימה .הפנמה זו של מערכת התפיסות השליליות הקיימות בחברה עלולה לגרו
לבני המשפחה להאמי כי תפיסות אלה אכ נכונות ,ולכ ג לגיטימיות; דבר שגורר תפיסות
עצמיות שליליות ,פגיעה בדימוי ובער #העצמי וכ פיתוח ציפיות לדחייה וליחס שלילי.
תחושת אש היא הביטוי הנפו ביותר של סטיגמה מופנמת .בנוגע למחלה פסיכיאטרית ,העובדה
שקיימת בציבור הרחב השקפה שעל פיה המשפחה אחראית במידה זו או אחרת למחלה ,מעודדת
הפנמה זו של הסטיגמה בצורת רגשות אש קשי הפוגעי בהערכה העצמית .מעבר להאשמות
שמקור בסטיגמה ,יש כאלה שמאשימי את עצמ על כ #שלא ניגשו לקבל עזרה מוקד יותר,
על כ #שהתרגזו בקלות רבה מדי ,או על כ #שלא זיהו את הסימני למשבר המתקרב.

תחושת אשמה שכאלה שכיחות לא רק בהקשר למחלה נפשית אלא בכל מצב משברי הקשור
לדמות קרובה .למעשה ,תגובותיה של משפחות של חולי במחלת נפש קשה ,כאשר ה נפגשות
ע המחלה ,נמצאו דומות לאלה המתרחשות במקרי של מחלה פיזית קשה ומוות .מספר
חוקרי הציעו כי בני משפחותיה של חולי במחלת נפש קשה עשויי לחוות תחושות של אבל
ואובד כלפי ב משפחת באופ דומה למקרה של מוות של אהוב.

בני משפחה ג חשי לעתי קרובות אשמה על פעולות שה עושי מתו #דאגה לשלומ שלה
מס4ני חיי ,על כ #שה מאשפזי
ולשלו יקיריה )למשל; על שה קוראי למשטרה במצבי ַ
מש4ני אות במוסדות או בבתי שתנאי החיי בה
את יקיריה על א מחאותיה ,או ַ
טובי פחות מאלה הקיימי בבית ועוד .כמעט בכל המצבי הדורשי החלטות שנוגעות להגנה
על עצמ ועל גבולותיה ,נדרשי בני המשפחה להתמודד ע הכעס והעלבו של ב המשפחה
הפגוע וע האמביוולנטיות שלה עצמ בכ #שה מונעי דברי מאד יקר לה .קרובי רבי
נוטי להרגיש כמו "הורי רעי"" ,ילדי רעי" או "אחי רעי" ,כאשר עליה לערו #בחירות
שכאלה.
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ψ

תפקידה של המשפחה:

למשפחה תפקיד מרכזי ביותר במער #הטיפול הנפשי כמשאב חיובי ותומ #עבור החולה .בני
המשפחה יכולי לספק לחולה תמיכה רגשית ,יכולי לסייע לחולה באופ אינסטרומנטאלי כגו
כלכלה ,דיור ועזרה יומיומית ,ויכולי להוות מקור מידע בעל ער #רב לגורמי המטפלי.

מחקרי רבי מציעי כי נוכחותה של מערכת יחסי אינטימית בסביבה ,עשויה להיות מספקת
בכדי לסתור את ההשפעות הלח של אירועי החיי .עזרה שכזו מצריכה תקשורת בינאישית
ברורה של רגשות ,כמו ג יכולת פתרו בעיות הדדית ומיומנת .התפתחות של פונקציות אלה
במסגרת המשפחתית עשויה להפחית את השפעות אירועי החיי על חולי הסכיזופרניה .לפיכ ,#יש
צור #במיומנויות בינאישיות של פתרו בעיות של מצבי לח הקשורי למשפחה ,לעבודה ,לזמ
הפנאי ולקונטקסט החברתי ,כמו ג הפחתה בתדירות של אירועי החיי טעוני לחצי .בחלק
זה ,למשפחה קיי תפקיד חשוב ביותר .היצמדות לקווי המנחי עשויי לתת כלי רבי ער#
לבני המשפחה בהתמודדות ע המחלה.
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ψ

קוי מנחי למשפחה
להל רשימת דברי שכל אחד יכול לעשות כדי לעזור לדברי להתנהל באופ
חלק יותר:
 .1ל לאט .החלמה לוקחת זמ .מנוחה היא חשובה .דברי ישתפרו
בקצב שלה.
 .2השאר רגוע .התלהבות היא נורמאלית .מת אותה .חילוקי דעות
ה דבר נורמאלי .מת ג אות.
 .3תנו אחד לשני מרחב מחיה .פסק זמ הוא דבר הכרחי לכול .זה
בסדר להציע לעזרה  .זה בסדר להגיד "לא".
 .4קבע גבולות .כול צריכי לדעת מה הגבולות .כמה גבולות טובי
שומרי על הדברי ברורי.
 .5התעל ממה שאתה לא יכול לשנות .תחליק חלק מהדברי .אל
תתעל מאלימות.
 .6שמור על הפשטות .תגיד את מה שיש ל #להגיד בצורה ברורה,
רגועה וחיובית.
 .7השמע להוראות הרופא .קח את התרופות כפי שמופיע במרש.
קח רק תרופות ע מרש.
 .8המש עסקי כרגיל .שק את שגרת החיי המשפחתית מהר
ככל האפשר .שמור על קשר ע משפחה וחברי.
 .9בלי סמי רחוב או אלכוהול .ה מחמירי את הסימפטומי,
יכולי לגרו לנסיגות ולמנוע החלמה.
 .10זהה סימני מוקדמי .שי לב לשינויי .התייע ע המשפחה
של.#
 .11פתור בעיות צעד אחר צעד .ערו #שינויי באופ הדרגתי .עבוד על
דבר אחד בכל פע.
 .12הנמ ציפיות ,באופ זמני .השווה את החודש הזה לחודש הקוד
במקו לשנה שעברה או לשנה הבאה.
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פרק

3
"פגיעות לחץ"

ψ

מודל פגיעות – לח:

♠

מה גור לסימפטומי פסיכיאטריי?

והישנות המחלה

מדעני עדי אינ מביני במדויק מדוע לחלק מהאנשי יש סימפטומי של מחלת נפש
ולאחרי אי .בנוס ,ה אינ יכולי לחזות אצל מי יופיעו מספר אפיזודות של
סימפטומי ואצל מי רק אפיזודה אחת או אפיזודות בודדות .תיאוריה אחת שזכתה
לתמיכה נרחבת היא " מודל פגיעות

לח" .תיאוריה זו גורסת כי ג לח וג פגיעות

ביולוגית תורמי לסימפטומי.

לח וביולוגיה תורמי שניה לסימפטומי.

♠

מה המרכיבי הביולוגיי במחלת נפש?

המונח "פגיעות ביולוגית" מתייחס לאנשי אשר נולדי ע נטייה לפתח בעיה בתחו
רפואי מסוי או אשר רוכשי נטייה זו בשלב מאד מוקד בחיי .לדוגמא ,לחלק
מהאנשי יש פגיעות ביולוגית להתפתחות אסטמה ואילו לאחרי יש פגיעות ביולוגית
להתפתחות לח ד גבוה או סוכרת .באופ דומה ,חושבי כי יתכ שלאנשי יש פגיעות
ביולוגית להתפתחות סכיזופרניה ,הפרעה דו קוטבית ,או דיכאו.

האיבר בגו שמושפע מסוכרת הוא הלבלב אשר אחראי לאיזו רמת האינסולי .במחלת
נפש ,האיבר בגו שמושפע הוא המוח המורכב מביליוני של תאי עצב )נוירוני(
המכילי כימיקלי שוני )נוירוטרנסמיטרי( .מדעני מאמיני כי מחלות הנפש
נגרמות על ידי חוסר איזו בנוירוטרנסמיטרי שבמוח.
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כמו בהפרעות אחרות ,כגו סוכרת ,לח ד גבוה ומחלות לב ,מרכיבי גנטיי ממלאי
תפקיד בפגיעות למחלות נפש .הסיכויי שאד יפתח דיכאו ,הפרעה דו קוטבית או
סכיזופרניה גבוהי יותר א קרוב משפחה לוקה א הוא בהפרעה .מחקרי מדעיי
רבי  ,כולל פרויקט הגנו האנושי ,חוקרי את המרכיבי הגנטיי הקשורי למחלות
נפש.
למרות זאת ,מרכיבי גנטיי אינ מספקי הסבר מלא לגבי הסיבה בגללה חלק
מהאנשי מפתחי מחלת נפש .לדוגמא ,אצל אנשי רבי הסובלי ממחלת נפש אי
היסטוריה של סימפטומי פסיכיאטריי במשפחה .ישנה הסכמה נרחבת לכ #שמרכיבי
לא גנטיי עשויי לתרו א ה להתפתחות מחלת נפש .לדוגמא ,גורמי ביולוגיי
מוקדמי ,כמו עובר הנחש לווירוס בעודו ברח ,עשויי להיות חשובי.

ישנה עדות מדעית מעטה לכ #ששימוש באלכוהול או בסמי גורמי לאנשי מלכתחילה
לפתח פגיעות ביולוגית למחלות נפש .א #כאשר הפגיעות הביולוגית כבר קיימת אצל אד,
שימוש באלכוהול וסמי עשוי להוות טריגר להופעת סימפטומי או להחרפת.

לביולוגיה יש תפקיד בפגיעות האד להתפתחות מחלת נפש.

גורמי ביולוגיי תורמי לחוסר איזו כימי במוח הקשור ,לדברי מדעני ,לסימפטומי
פסיכיאטריי.
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♠

מה מרכיבי הלח במחלת נפש?

מדעני מאמיני כי ג לח ממלא תפקיד חשוב בהופעת סימפטומי פסיכיאטריי.
לח עשוי להיות הטריגר להופעת סימפטומי או הגור להחרפת .הלח עשוי להיות
גור משמעותי במיוחד בהחרפת הפגיעות הביולוגית לדיכאו .לדוגמא ,א מישהו איבד
אד אהוב ,היה קורב להתקפה מינית או אלימה ,היה עד לאירוע טראגי או חווה מקרי
אחרי של לח יוצא דופ ,סיכוייו לחלות בדיכאו גוברי.

הדר #בה אנשי חווי לח שונה מאד מאד לאד .למעשה ,גור מלחי עבור אד
אחד עשוי לא להוות בכלל מקור ללח עבור אד אחר .הרשימה הבאה כוללת דוגמאות
למצבי שנחשבי מלחיצי בעיני רוב האנשי:
•

דברי רבי מדי לעשות ,כמו הציפייה לבצע מספר מטלות בתקופת זמ קצרה.

•

מעט מדי לעשות ,כמו לשבת כל היו ללא פעילות משמעותית שיש לבצעה.

•

מערכות יחסי מתוחות ,בה אנשי מתווכחי לעיתי קרובות ,מביעי כעס
או מעבירי ביקורת זה על זה.

•

שינויי חיי דרמטיי ,כמו איבוד אד קרוב ,שינוי מקו מגורי ,עבודה חדשה,
נישואי או לידת ילד.

•

בעיות כלכליות או משפטיות.

•

חולי או עייפות.

•

שימוש באלכוהול או בסמי.

•

להיות קורב לפשע.

•

עוני או תנאי חיי דלי.

חיי חופשיי מלח אינ קיימי כ #שא אד אינו יכול לחמוק מלח .למעשה ,על
מנת לפעול להשגת מטרות חשובות בחיי ,היכולת להיענות לאתגרי חדשי ,העשויי
להוות מקור ללח ,היא חיונית .א #חשוב להיות מודעי לזמני בה האד נתו ללח
וללמוד אסטרטגיות התמודדות יעילות.
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מודל פגיעות  -לחץ

שימוש
באלכוהול
ובסמים

התמודדות:
● פעילויות משמעותיות
● סגנון חיים בריא
● מערכות יחסים תומכות
● אסטרטגיות להתמודדות
עם בעיות וסימפטומים

מחריף

פגיעות ביולוגית
מסייע

לסימפטומים

מסייע

מחריף

מסייע

לחץ

טיפול תרופתי
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מדוע אנשי סובלי מהישנות המחלה?
הסימפטומי של מחלות נפש משתני בעוצמת לאור #זמ .לפעמי אי סימפטומי בכלל;
לפעמי ה קלי או מתוני; לפעמי ה עלולי להיות חמורי.
כאשר סימפטומי פסיכיאטריי נהיי חמורי ,הדבר בדר #כלל זוכה לכינוי "הישנות" או
"אפיזודה אקוטית של המחלה" .בחלק מהמקרי של הישנות נית לטפל בבית ,א #מקרי
אחרי דורשי אשפוז כדי להג על האד או על אחרי.

מחלות נפש נוטות להיות אפיזודות ,ע סימפטומי שמשתני
בעוצמת לאור #זמ.
מחלת נפש משפיעה על אנשי שוני בצורה שונה מאד .אצל חלק מהאנשי למחלה יש ביטוי קל
וה חווי רק אפיזודה אחת או אפיזודות בודדות בחייה .אצל אנשי אחרי הביטוי של
המחלה הוא קשה יותר וה חווי מספר אפיזודות אשר חלק דורשות אשפוז .חלק מהאנשי
חווי סימפטומי באופ תמידי א #לא סובלי אפיזודות חמורות שדורשות אשפוז.

מדעני לא הצליחו לזהות את כל הסיבות בגלל אנשי חווי הישנות של סימפטומי .למרות
זאת ,המחקר מראה שהסיכויי להישנות גוברי כאשר:


אנשי נמצאי תחת לח



אנשי מפסיקי לקחת את התרופות שלה



אנשי משתמשי באלכוהול או בסמי

_________________________________
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כיצד נית למנוע או להפחית מקרי של הישנות?
ישנ דברי רבי שנית לעשות כדי למנוע או להפחית מקרי של הישנות:
•

ללמוד ככל האפשר על המחלה.

•

להכיר את הסימפטומי האישיי של ב המשפחה החולה.

•

להכיר את הטיפולי העוזרי להחלמה.

•

לספק תמיכה לב המשפחה החולה.

•

לוודא שב המשפחה החולה משתמש בתרופות באופ יעיל.

•

לזהות אירועי או מצבי שתרמו להישנות בעבר.

•

לזהות את סימני האזהרה המוקדמי לתחילתה של הישנות.

•

לסייע במניעה מסימני אזהרה מוקדמי להפו #להישנות מלאה.

מה "סימני אזהרה מוקדמי"?
ג כשאנשי עושי כל שביכולת למנוע זאת ,הסימפטומי שלה עשויי לחזור ועשויה להיות
לה הישנות .בחלק מהמקרי הישנות של המחלה יכולה להתרחש במש #תקופת זמ קצרה ,כגו
ימי ספורי ,כאשר סימני האזהרה ה מועטי ,א בכלל .למרות זאת ,רוב המקרי של
הישנות מתרחשי באופ הדרגתי במש #תקופת זמ ארוכה ,כגו מספר שבועות.

לעיתי קרובות חלי שינויי בחוויה הפנימית של האד ובהתנהגות שלו כאשר ההישנות
החוזרת מתחילה .אצל חלק מהאנשי ,יתכ שהשינויי כה קלי בהתחלה שה אינ שמי לב
אליה .אצל אחרי השינויי יותר בולטי ומלחיצי .כאשר אנשי מסתכלי אחורה לאחר
הישנות ,פעמי רבות ה מביני ששינויי מוקדמי אלה היו סימני להישנות החוזרת שהחלה.
שינויי אלה מכוני "סימני אזהרה מוקדמי".

ניתן להשתמש באסטרטגיות שונות כדי למנוע או להפחית מקרים של הישנות.

_________________________________
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סימני אזהרה מוקדמי נפוצי כוללי:
•

הרגשת מתח או חרדה

•

אכילה מרובה או מעטה

•

בעיות בשינה

•

צור #מופחת בשינה

•

דיכאו או מצב רוח שפו

•

חוסר חשק להיות ע אנשי אחרי

•

הרגשת עצבנות

•

הפסקת טיפול

•

בעיות בריכוז

•

מחשבה שאנשי אחרי נגד#

•

שימוש או התמכרות לאלכוהול או סמי

•

בזבוז כס רב או הגזמה בקניות

•

בטחו יתר לגבי היכולות

מה סימני אזהרה מוקדמי נוספי?
לחלק מהאנשי יש סימני אזהרה מוקדמי שאי לאחרי .חשוב לדעת לזהות ג את סימני
האזהרה המוקדמי הייחודיי האלו.
להל דוגמאות לחלק מסימני האזהרה המוקדמי הייחודיי:
"לפני שתי האפיזודות האחרונות שלי הסתפרתי תספורת קצוצה מאד".
"אחי ש לב ששרקתי כל הזמ".
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"התחלתי לקנות כרטיסי לוטו ,פעמיי שלוש ביו".
"התחלתי ללבוש אות בגדי בכל יו .אות מכנסי חאקי וחולצה כחולה".
"התחלתי להתעסק באומנויות הלחימה .התאמנתי על מהלכי במש #שעות".

הא אנשי תמיד מזהי שה חווי סימני אזהרה מוקדמי?
אנשי לא תמיד מודעי לשינוי בהתנהגות ולכ #שה חווי סימ אזהרה מוקד להישנות.
לדוגמא ,מישהו עשוי לא לשי לב לכ #שהוא מרגיש עצבני במיוחד .במקו זאת ,הוא עשוי
לחשוב שאנשי אחרי מתנהגי בצורה מעצבנת במיוחד.

חברי ,אנשי משפחה ,עמיתי במקו העבודה ,מטפלי מתחו הבריאות ואנשי תומכי
אחרי שמי לב לעתי קרובות כאשר מישהו נראה שונה או מתנהג בצורה שאינה אופיינית לו.
ה יכולי להיות בני ברית חשובי המסייעי בזיהוי סימני אזהרה מוקדמי .בני המשפחה,
חברי ומטפלי מתחו בריאות הנפש יכולי להיות "זוג נוס של עיניי ואוזניי" השמי לב
לסימני אזהרה מוקדמי.

בני משפחה ,חברים ,מטפלים מתחום בריאות הנפש ותומכים אחרים יכולים
לסייע לבן המשפחה החולה בזיהוי סימני אזהרה מוקדמים.

כיצד נית להתכונ למניעת הישנות?
אי אפשר לחזות מי יסבול רק מאפיזודה אחת או שתיי של סימפטומי חמורי של מחלת נפש
ומי יסבול מיותר .בניית תוכנית למניעת הישנות עשויה לסייע למנוע הישנות ולצמצ למינימו
את חומרת האפיזודות שמתרחשות.

בזמ פיתוח תוכנית למניעת הישנות ,חברי ,מטפלי ,בני משפחה ואחרי יכולי לעזור לב
המשפחה החולה לזכור פרטי לגבי מה שהתרחש בעבר ולהציע הצעות לגבי הצעדי שיש לנקוט
בה במקרה שסימני אזהרה מוקדמי מופיעי.
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אנשי תומכי יכולי ג להיות בעלי תפקיד בתוכנית עצמה .לדוגמא ,בני משפחה עשויי
להודיע לב המשפחה החולה א ה שמי לב לסימני אזהרה מוקדמי או לסייע להפחית את
הלח על ידי הליכה משותפת או כל פעולה אחרת שב המשפחה החולה ירצה בה ,ע"מ להפחית
את הלח .כמוב שההחלטה הסופית לגבי מה יהיה בתוכנית ומי יהיה מעורב בה היא בידי ב
המשפחה החולה.

תוכניות למניעת הישנות ה יעילות ביותר א ה כוללות:
•

תזכורות לדברי שהיוו טריגרי בעבר

•

תזכורות לסימני אזהרה מוקדמי שהופיעו בעבר

•

מה עוזר לב המשפחה החולה כשהוא מתנסה בסימ אזהרה מוקד

•

ע מי יש ליצור קשר במקרה חירו
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פרק

4
הטיפול התרופתי

ψ

הטיפול התרופתי – הפחתת הפגיעות הביולוגית:

טיפול תרופתי מסייע לתק את חוסר האיזו הכימי המוביל להופעת סימפטומי .ישנ סוגי
שוני של תרופות לטיפול בסוגי שוני של סימפטומי.

ההחלטה הא לקחת תרופות היא החלטה של המטופל .לתרופות ישנ חסרונות :ה אינ
מרפאות מחלת נפש ויש לה תופעות לוואי .התרופות עוזרות לחלק מהאנשי יותר מלאחרי.
למרות זאת ,תרופות ה אחד מהכלי היעילי ביותר שיש בידינו להפחתת או להעלמת
סימפטומי ולמניעת הישנות חוזרת של המחלה ואשפוז.

דר #נוספת להפחתת הפגיעות הביולוגית היא הימנעות מאלכוהול וסמי .שימוש באלכוהול
וסמי משפיע על הנוירוטרנסמיטרי במוח ,דבר שעלול הוביל להחרפת סימפטומי והישנות
המחלה .שימוש באלכוהול וסמי עשוי להוביל ג לבעיות חוקיות ,כלכליות ובריאותיות,
הגורמות ללח אשר עשוי להוות טריגר לסימפטומי .בנוס ,שימוש באלכוהול ובסמי עשוי
להפריע להשפעות החיוביות של התרופות.

כאשר אנשי נוטלי תרופות כחלק מהטיפול שלה ,ה בדר כלל:
 חווי פחות סימפטומי או חווי סימפטומי בעוצמה פחותה.
 מתרכזי בקלות רבה יותר וחושבי יותר בבהירות.
 נרדמי מהר יותר וישני שינה טובה יותר.
 מגשימי יותר מטרות.
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כיצד מקבלי החלטה המבוססת על מידע לגבי תרופות?
יש לקבל החלטות המבוססות על מידע לגבי כל האפשרויות הטיפוליות ,כולל טיפול תרופתי.
כאשר מקבלי החלטה לגבי תרופות ,חשוב ללמוד כמה שיותר ולשקול את היתרונות האפשריי
והחסרונות האפשריי ,לפני נטילת התרופה.

הרופא הוא חלק חיוני מתהלי #קבלת ההחלטות .הוא או היא מומחי בתחו התרופות ובעלי
ניסיו בעזרה לאחרי במציאת תרופות יעילות .למרות זאת ,חשוב להיות מאד פעילי בהחלטות
הנוגעות לתרופות .אחרי הכול ,המטופל הוא המומחה להתנסות במחלת נפש והוא זה שיודע מה
גור ל #להרגיש טוב יותר או גרוע יותר .לכ ,הדר #הטובה ביותר לקבל החלטות כוללת שותפות
בי המטופל לבי הרופא שלו ,תו #שימוש במומחיות של שניה.

תרופות ה חלק מהכלי החזקי ביותר הקיימי להפחתת סימפטומי ולהפחתת הסיכוי
להישנות חוזרת של המחלה.

מה הרווחי שנית להפיק מתרופות למחלות נפש?
נמצא כי התרופות מועילות בשתי דרכי עיקריות:
 הפחתת סימפטומי במהל #ולאחר אפיזודה אקוטית של המחלה.
 הפחתת הסיכויי לאפיזודות חוזרות בעתיד.

הפחתת סימפטומי במהל #אפיזודה אקוטית
כאשר הסימפטומי של מחלת הנפש ה חמורי ומטרידי ביותר ,הדבר מתואר בדר #כלל
כהישנות חוזרת או אפיזודה אקוטית של המחלה .ההתנסות בהישנות חוזרת של המחלה שונה
מאד מאד לאד .לחלק מהאנשי יש רק אפיזודה אקוטית אחת או מספר מועט של אפיזודות
אקוטיות ,בעוד אחרי סובלי מה לעיתי יותר קרובות.
נטילת תרופות פסיכיאטריות עשויה לסייע בהפחתת סימפטומי במהל #אפיזודה אקוטית.
כאשר נוטלי אות על בסיס קבוע ,ה יכולות להפחית את הסיכוי להישנות חוזרת של המחלה.
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במהל #ולאחר אפיזודה אקוטית ,טיפול תרופתי עשוי לסייע בהפחתת חומרת הסימפטומי.
לפעמי התרופות עוזרות לאנשי באופ מהיר ,וה מסוגלי להירגע ,לחשוב יותר בבהירות
ולהרגיש פחות מדוכאי תו #ימי ספורי .בפעמי אחרות עשויי לעבור מספר שבועות עד שיש
הפחתה משמעותית בסימפטומי.

הפחתת הסיכויי להישנות חוזרת של המחלה
נטילת תרופות באופ קבוע מסייעת לאנשי במניעת הישנות חוזרת של סימפטומי חמורי.
אד אחד תיאר את התרופה שלו כ"שכבה המגנה ביני לבי הסימפטומי" .אד אחר אמר
שהתרופה "היא פוליסת הביטוח שלי לכ #שאשאר בריא".

נטילת תרופות לא מרפאה מחלות נפש ואי ערובה לכ #שהאד לא יחווה שוב אפיזודה אקוטית.
למרות זאת ,עבור רוב האנשי ,נטילת תרופות באופ קבוע מפחיתה באופ משמעותי את הסיכו
להישנות חוזרת ואשפוזי.

באילו תרופות משתמשי לשיפור סימפטומי פסיכיאטריי?
סוגי שוני של תרופות מסייעי לסוגי שוני של סימפטומי .קיימי מספר סוגי של
סימפטומי פסיכיאטריי ,ויתכ כי נדרשת יותר מתרופה אחת על מנת לטפל בה.
ישנ ארבע קטגוריות עיקריות של תרופות אשר משתמשי בה לטיפול במחלות נפש חמורות.
סיכו של התרופות והרווחי מהשימוש בה מוצג בטבלה בעמוד הבא
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תרופות ורווחי
קטגוריה תרופתית

רווחי אפשריי

תרופות אנטי דיכאוניות

עשויות להפחית סימפטומי של דיכאו ,כולל מצב רוח שפל,
אנרגיה נמוכה וקושי בריכוז .ה עשויות ג להיות אפקטיביות
בטיפול בהפרעות חרדה.

מייצבי מצב רוח

עשוית לסייע בהפחתת קיצוניות במצב הרוח ,כולל מאניה
ודיכאו.

תרופות אנטי פסיכוטיות

עשויות להפחית סימפטומי של פסיכוזה ,כולל הזיות,
אשליות ודיבור או התנהגות לא מאורג.

תרופות הרגעה ואנטי חרדה

•

עשוית להפחית חרדה ,תחושה של גירוי יתר וקושי בשינה.

ראה נספח למידע נוס /על התרופות השונות.

מה תופעות הלוואי של תרופות?
חשוב להיות מודעי ג לרווחי הפוטנציאליי וג לתופעות הלוואי הפוטנציאליות של שימוש
בתרופה מסוימת שניתנה .תרופות למחלות נפש ,כמו תרופות למחלות אחרות ,עשויות לגרו
לתופעות לוואי בלתי רצויות.

תרופות משפיעות על אנשי בדרכי שונות .לחלק מהאנשי אי תופעות לוואי או יש תופעות
לוואי מועטות בלבד מהתרופה שלה .אחרי שנוטלי את אותה התרופה עשויי לחוות תופעות
לוואי משמעותיות .התגובה לתרופה תלויה בגורמי רבי ,כולל גיל ,משקל ,מי ,קצב חילו
חומרי ותרופות אחרות שהאד נוטל.

ברוב המקרי ,תופעות הלוואי ה זמניות ומשתפרות במש #הזמ כאשר הגו מסתגל לתרופה.
ישנ סוגי של תופעות לוואי ,שאינ כל כ #נפוצי ,הנשארי זמ רב ואפילו עשויי להיות
קבועי .לתרופות החדשות יותר יש בדר #כלל פחות תופעות לוואי ותופעות פחותות בחומרת.
תופעות הלוואי החמורות יותר מתקשרות לרוב לתרופות האנטי פסיכוטיות הישנות יותר כגו
הלדול ,סטלזי ותורזי.
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א האד מזהה שיש לו תופעות לוואי ,חשוב שיצור קשר ע הרופא המטפל בהקד האפשרי.
הרופא צרי #לעזור לו בהערכת חומרת תופעות הלוואי ומה נית לעשות לגביה .המטופל הוא זה
שצרי #להחליט ע איזה תופעות לוואי הוא יכול לחיות ואילו סיכוני הוא מוכ לקבל על עצמו.

כאשר יש לו תופעות לוואי ,הרופא שלו עשוי לייע לו לעשות אחד מהדברי הבאי :להפחית את
מינו התרופה ,ליטול תרופה אחרת בשביל תופעת הלוואי ,או להחלי לתרופה אחרת .קיימות ג
מספר אסטרטגיות להתמודדות ע תופעות לוואי המסייעות להפחתת חוסר הנוחות או מבטלות
את תופעות הלוואי.

מדוע הטיפול התרופתי מסוב כל כ?
כל אחד מגיב לתרופות בצורה שונה .יתכ שייקח זמ עד שהמטופל והרופא שלו ימצאו את
התרופה שעוזרת לו באופ מרבי ומלווה בכמה שפחות תופעות לוואי.

בדר #כלל לוקח זמ עד שתרופות למחלות נפש מתחילות לפעול .ה אינ כמו משככי כאבי,
לדוגמא ,שמשפיעי תו #שעות בודדות .יתכ שיעברו מספר שבועות עד שהמטופל ישי לב לשינוי
בהרגשתו .חשוב שידבר ע הרופא שלו באופ קבוע לגבי הרגשתו ,כ #שיוכלו לפעול יחד למציאת
התרופה הטובה ביותר עבורו .בו זמנית ,מומל להמשי #להשתמש באסטרטגיות החלמה רבות
ככל האפשר ,כגו :תכניות לעזרה עצמית ,התעמלות ,תזונה נכונה והימנעות מסביבה מלחיצה.

ψ

כיצד להשיג את התוצאות הטובות ביותר ,ע"י שימוש בתרופות?

אנשי רבי מתקשי לזכור לקחת את התרופות באופ קבוע .ע זאת ,בדיקה חוזרת של
ההורי ,לעיתי ,עשויה להיחוות כחודרנית וטורדנית מצד האד ע המחלה .א כ ,כיצד נית
לסייע לאד ע המחלה לזכור בכוחות עצמו לקחת את התרופות?

"התאמה התנהגותית" כוללת את האסטרטגיות הבאות ,המיועדות לעזור לאד להתאי את
נטילת התרופות לשגרה היומית שלו .מאחר ולכל אחד יש שגרה שונה ,חשוב להתאי
אסטרטגיות אלו לצרכי של האד ע המחלה.
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לקבוע לוח זמני תרופתי פשוט ככל שנית.



כאשר האדם עם המחלה נוטל מספר תרופות מספר פעמים בכל יום ,קשה לעקוב אחר כל המינונים .יש
לדבר עם הרופא ויחדיו לנסות לעשות את לוח הזמנים התרופתי פשוט ככל הניתן בלי לאבד אף אחד
מהרווחים .ככל שהאדם עם המחלה יצטרך ליטול פחות תרופות ופחות פעמים ביום ,יהיה לו קל יותר
לעקוב .יש תרופות שניתן לקבל פעם בשבועיים בזריקות המשפיעות לטווח ארוך.

לקחת את התרופות באותה שעה בכל יו.



נטילת התרופה באותה שעה )או באות שעות( בכל יו מסייעת לזכור .זה ג עוזר לשמור על רמה
קבועה של התרופה בזר הד של האד ע המחלה ,דבר שמעניק לו את מקסימו הרווח לאור#
היו.

 לשלב את נטילת התרופה בשגרה היומית.
פעמי רבות קל יותר לזכור לקחת תרופה א זה משתלב בפעילות יומית אחרת .דוגמאות
לפעילויות יומיות כוללות צחצוח שיניי ,מקלחת ,ארוחת בוקר והתכוננות לעבודה.

 להשתמש בסימני שיעזרו לזכור.
אנשי רבי פיתחו סימני משלה שיזכירו לה לקחת את התרופות שלה באופ קבוע.
דוגמאות לסימני :שימוש בכלי לאחסו תרופות המסודר לפי מנות יומיות ,שימוש בלוח שנה,
פתקי תזכורת ,מיקו בקבוק התרופות ליד חפ שנעשה בו שימוש יומיומי ,בקשה מקרוב
משפחה או אד אחר להזכיר.
 לזכור את הרווחי
לפעמי עוזר להזכיר את הסיבות בגלל יש ליטול את התרופה .נית ליצור ע האד ע
המחלה טבלת מעקב "רווחי מתרופות שהשתמשתי בה".
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היתרונות והחסרונות של שימוש בתרופות
יתרונות לנטילת תרופה )רווחי(

ψ

חסרונות לנטילת תרופה

דרכי התמודדות יעילות ע תופעות לוואי

אחת הבעיות שעולות פעמי רבות הינה שבני המשפחה אינ יודעי כיצד להתמודד ע תופעות
הלוואי שהאד ע המחלה מתלונ עליה.
הטבלה הבאה כוללת חלק מתופעות הלוואי הנפוצות של קטגוריות התרופות השונות והצעות
כיצד להתמודד אית או לבטל את השפעת.
תופעת לוואי
עייפות

אסטרטגיה
מנוחה קצרה במש #היו.
פעילות גופנית קלה בחו ,כגו הליכה.
לשאול את הרופא לגבי נטילת תרופות בשעות הערב.

תאבו מוגבר ועליה

לתת מקו למזונות בריאי במער #התזונה ,כגו פירות ,ירקות ומיני

במשקל

דג .הפחתת כמות המשקאות התוססי ,הקינוחי והמזו המהיר.
לעסוק בפעילות גופנית קבועה.
לעשות דיאטה יחד ע או להצטר לתכנית להפחתת משקל.

חוסר מנוחה קיצוני

למצוא פעילות הדורשת מר רב שהאד ע המחלה נהנה ממנה ,כגו
ריצה ,אירובי ,ספורט ,גינו ,שחייה או רכיבה על אופניי.

קשיחות בשרירי

לעשות תרגילי מתיחות באופ קבוע או יוגה או תרגילי איזומטריי.

סחרחורת

לא לקו במהירות ממצב של ישיבה או שכיבה.

ראיה מטושטשת

א הראיה מטושטשת קלות ,יש לדבר ע הרופא על הרכבת משקפי
קריאה.

רגישות לשמש

להישאר בצל ,להשתמש בקר הגנה וללבוש בגדי מגני.
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להימנע מיציאה בשעות היו בה השמש חזקה.
רעד

לא למלא כוסות עד הסו.

יובש בפה

ללעוס מסטיק ללא סוכר ,למצו סוכריות קשות ללא סוכר או לשתות
מי לעיתי קרובות.

סיכו הקווי הכלליי בנושא תרופות:
•

תרופות ה חלק מהכלי החזקי ביותר הקיימי להפחתת סימפטומי ולהפחתת
הסיכוי להישנות חוזרת של המחלה.

•

הדר #הטובה ביותר לקבל החלטה לגבי תרופות היא להיות חלק פעיל משותפות ע
הרופא המטפל.

•

לאנשי עשויות להיות אמונות חזקות בנוגע לתרופות אשר עלולות להפריע בקבלת
החלטה מודעת.

•

נטילת תרופות פסיכיאטריות עשויה לסייע בהפחתת סימפטומי במהל #אפיזודה
אקוטית .כאשר נוטלי אות על בסיס קבוע ,ה יכולות להפחית את הסיכוי להישנות
חוזרת של המחלה.

•

ישנ ארבע קטגוריות עיקריות של תרופות אשר עשויות להביא לשיפור בסוגי שוני של
סימפטומי פסיכיאטריי.

•

תרופות פסיכיאטריות עשויות לגרו לתופעות לוואי.

•

א האד ע המחלה מחליט ליטול תרופות ,הוא ישיג את התוצאות הטובות ביותר על
ידי כ #שייטול אות באותה שעה בכל יו.

•

פיתוח אסטרטגיות להתאמת התרופות לשגרה היומית של האד ע המחלה יסייעו לו.

•

יתכ שייקח זמ עד שהאד ע המחלה והרופא שלו ימצאו את התרופה היעילה ביותר
עבורו.

•

ממומל לדבר ע הרופא המטפל על כל הדברי שמעוררי בבני המשפחה והאד ע
המחלה שאלות או מדאיגי אות בנוגע לתרופות ולתופעות לוואי.
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נספח – מידע על התרופות השונות:

תרופות אנטי,פסיכוטיות
תרופות אנטי פסיכוטיות זוכות לעיתי לכינוי "תרופות הרגעה חזקות" או "נוירולפטי" .ה
מיועדות להפחית סימפטומי של פסיכוזה ,כולל תפיסות שווא )הזיות( ,אמונות שווא )אשליות(
וחשיבה מבולבלת )הפרעות בחשיבה(.

תרופות אנטי פסיכוטיות מסייעות לא רק בהפחתת סימפטומי פסיכיאטריי במהל #ולאחר
אפיזודה חמורה אלא מסייעות ג במניעת הישנות חוזרת של המחלה ואשפוז .ה אינ ממכרות.
חלק מהתרופות החדשות יותר מסייעות ג בהפחתת סימפטומי שליליי ,כולל חוסר אנרגיה,
מוטיבציה ,הנאה וביטוי רגשי.

קיימי שני סוגי של תרופות אנטי פסיכוטיות .התרופות אנטי פסיכוטיות מהדור היש כוללות
הלדול ,מובא ,מלריל ,נביי ,פרוליקסי ,סרנטיל ,תורזי וטרילפו .התרופות אנטי פסיכוטיות
החדשות יותר כוללות קלוזריל ,גאודו ,ריספרדל ,סרוקל ,זלדוקס וזייפרקסה .פיתוח של תרופות
חדשות הוא תהלי #שנמש #כל הזמ ,כ #שחשוב להתעדכ יחד ע הרופא לגבי התרופות הקיימות
בשוק כיו.
תרופות אנטי,פסיכוטיות
הש הכימי

ש המותג
קלוזריל*

קלוזפי

הלדול

הלופרידול

לוקסיט

לוקספי

מלריל

תיאורידזי

מובא

מולינדו

נביי

תיאותיקס

פרוליקסי

פלופנזי

ריספרדל*

ריספרידו

סרנטיל

מסורידזי

סרוקל*

קיוטיאפי
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סטלזי

טריפלופרזי

תורזי

קלורפרומזי

טרילפו

פרפנזי

גאודו*

זיפרסידו

זייפרקסה*

אולנזפי

* = תרופות אנטי פסיכוטיות מהדור החדש
תופעות לוואי של תרופות אנטי,פסיכוטיות
אנשי שוני מגיבי בצורה שונה לתרופות .חלק מהאנשי שנוטלי תרופות אנטי פסיכוטיות
סובלי מתופעות לוואי מעטות בלבד או לא סובלי מה בכלל .אנשי אחרי סובלי מיותר
תופעות לוואי .חשוב לזכור שלכל תרופה יש תופעות לוואי משלה ,ולכ יש לדבר ע הרופא על
תופעות הלוואי הספציפיות המתלוות לתרופה שהומלצה לאד ע המחלה.

היתרו הגדול של התרופות החדשות יותר הוא שה גורמות רק למעט מתופעות הלוואי
האקסטרה פירמידיות )תנועת שרירי( לה גרמו התרופות מהדור היש ,כגו קשיחות שרירי,
רעד קל ,חוסר מנוחה ועוויתות בשריר .ה ג גורמות להרבה פחות בעיות בתחו המיני ואי
סדירות של המחזור החודשי .למרות זאת ,ג התרופות מהדור היש וג אלו מהדור החדש
עלולות לגרו לעליה במשקל ,במיוחד חלק מהתרופות החדשות יותר.

דיסקינזיה טרדית היא תופעת לוואי נוירולוגית לא רצויה .היא גורמת לתנועת שרירי
אבנורמלית ,בעיקר באזור הפני ,הפה ,הלשו והידיי .דיסקינזיה טרדית מתקשרת לשימוש
מתמש #בתרופות אנטי פסיכוטיות מהדור היש והיא עשויה לנוע בחומרתה מקלה לחמורה.
חשוב מאד ליידע את הרופא המטפל א יש לאד ע המחלה תנועת שרירי אבנורמאלית כ#
שהוא יוכל לבדוק הא יש לו דיסקינזיה טרדית.

חלק מתופעות הלוואי של תרופות אנטי פסיכוטיות ה נדירות א #עלולות להיות חמורות מאד א
ה מתקיימות" .אגרנולוסיטוסיס" זה כאשר אנשי מפסיקי לייצר את כדוריות הד הלבנות
הדרושות למלחמה בזיהומי .זוהי תופעת לוואי מסוכנת העשויה להתרחש כתוצאה מהשימוש
בקלוזריל .א #כאשר נערכות בדיקות ד סדירות כדי לעקוב אחר מצב כדוריות הד הלבנות,
קלוזריל יכולה להיות תרופה בטוחה מאד.
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מייצבי מצב רוח
תרופות המייצבות את מצב הרוח מסייעות לטפל בבעיות של מצבי רוח קיצוניי ,כולל מאניה
ודיכאו .ה מסייעות בהפחתת הסימפטומי האקוטיי ובמניעת הישנות חוזרת של המחלה
ואשפוז .ה אינ ממכרות .תרופות אלו כוללות:

הש הכימי

ש המותג
אסקלית ,שחרור מבוקר של אסקלית

ליתיו פחמתי

טגרטול

קרבמזפי

דפקוט ,דפקי

חומצה ולפרואית

תופעות לוואי של מייצבי מצב רוח
לא כל מי שנוטל מייצבי מצב רוח סובל מתופעות לוואי .למרות זאת ,חשוב להיות מודעי
לתופעות לוואי אפשריות וליצור קשר ע הרופא המטפל ברגע ששמי לב לאלו.

ליתיו
תופעות לוואי אפשריות של ליתיו כוללות בחילה ,התכווצויות בבט ,צמא ,עייפות ,כאבי ראש
ורעד קל .תופעות לוואי חמורות יותר כוללות :הקאות ,שלשולי ,צמאו קיצוני ,עוויתות בשריר,
דיבור לא ברור ,בלבול ,סחרחרות או קהות חושי .למרות שהליתיו הוא יסוד כימי טבעי ,כמו
חמצ או ברזל ,הוא עלול להיות מזיק א נוטלי מינו גבוה מדי .על מנת למנוע זאת ,הרופא
חייב להשגיח על כמות הליתיו בגו בעזרת בדיקות ד סדירות.

כשהאד נוטל ליתיו ,חשוב ג שהתזונה שלו תכיל מספיק מלח מכיוו שהנתר במלח עוזר
בהפרשת הליתיו .כלומר ,על האד ע המחלה להימנע מדיאטה הנמוכה במלח ומנטילת
תרופות משתנות כגו פלואידקס ע פמברו ,אקווה ב ,טרי אקווה או אקווה ריד.

טגרטול ודפקוט
תופעות לוואי אפשריות של טגרטול ודפקוט כוללות :עייפות ,כאבי שרירי או חולשה ,יובש בפה,
עצירות או שלשול ,חוסר תאבו ,בחילה ,פריחה בעור ,כאבי ראש ,סחרחורת ,עניי מיני מועט
ונשירת שיער זמנית.
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חלק מתופעות הלוואי חמורות יותר וכוללות :בלבול ,חו ,צהבת ,סימני כחולי בעור או
דימו ,נפיחות בבלוטת הלימפה ,הקאות ובעיות ראיה )למשל ,ראיה כפולה( .חשוב לערו #בדיקות
ד קבועות כדי להשגיח על המינו של תרופות אלו ולבדוק שינויי בתאי הד או בתפקודי הכבד.
מכיוו שתרופות אלו עשויות לגרו להרגעה ,יש להיזהר בזמ אתה נהיגה או הפעלת מכשור כבד.
מומל להגביל את השתייה למשקה אלכוהולי אחד בשבוע.

תרופות אנטי,דכאוניות
תרופות אנטי דכאוניות מטפלות בסימפטומי של דיכאו ,כולל מצב רוח שפל ,אנרגיה נמוכה,
בעיות בתאבו ,בעיות שינה וקושי בריכוז .ה עשויות ג להיות אפקטיביות בטיפול בהפרעות
חרדה .ה מסייעות בהפחתת הסימפטומי האקוטיי ובמניעת הישנות חוזרת של המחלה
ואשפוז .תרופות אנטי דיכאוניות עשויות להיות יעילות ג לטיפול בהפרעות חרדה כגו הפרעת
אימה ,הפרעה טורדנית כפייתית או פוביות .ה אינ ממכרות.

תרופות אנטי דיכאוניות מהדור החדש ,כגו משפחת התרופות הקרויה serotonin ) SSRI
 ,(selective reuptake inhibitorsנוטות לגרו לפחות תופעות לוואי .תרופות  SSRIכוללות
פרוזאק ,פאקסיל ,זולופט ,סרזו ולובוקס .תרופות חדשות מתפתחות כל הזמ .התרופות האנטי
דיכאוניות הנפוצות ביותר כוללות:

הש הכימי

ש המותג
אנאפרניל

קלומיפרמי

דזירל

טרזודו

אפקסור

ולאנפקסי

אלביל

אמיטריפטיליי

לודיומיל

מפטרוטיליי

לובוקס*

פלובוקסמי

מרפל

איסוקרבוקסזיד

נרדיל

פנלזיי
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נורפרמי

דסיפרמי

פמלור ,אבנטיל

נורטריפטיליי

פאקסיל*

פראקסיטיי

פרוזאק*

פלוקסטיי

סרזו*

נפזדו

סינקווא ,אדפי

דוקספי

טופרניל

אימיפריימיי

ויוקטיל

פרוטריפטייליי

וולבוטרי

ברופופריו

זולופט*

סרטרליי

* = תרופות אנטי דיכאוניות מהדור החדש )(SSRI

תופעות לוואי של תרופות אנטי דיכאוניות
לא כל מי שנוטל תרופות אנטי דיכאוניות סובל מתופעות לוואי .א #חשוב להיות מודעי לתופעות
לוואי אפשריות למקרה שה יופיעו .יש לספר לרופא המטפל על כל אחת מתופעות הלוואי הבאות:
בחילה ,הקאות ,התרגשות ,חרדה ,כאבי ראש ,בעיות בתחו המיני ,יובש בפה ,סחרחורת ,הרגעה,
עליה במשקל ,עצירות ,דפיקות לב מואצות ,אבנורמליות של הלב ,נדודי שינה ,בעיות בזיכרו,
גירוי יתר ,לח ד גבוה.

היפו מאניה ,מאניה ותרופות אנטי דיכאוניות
לפעמי אחוז קט מהאנשי שנוטלי תרופות אנטי דיכאוניות מפתחי סימפטומי של היפו
מאניה או של מאניה במהל #מספר שבועות .הסימפטומי של היפו מאניה כוללי עצבנות ,נטייה
לוויכוחי ,חרדה ,צור #מופחת בשינה ודיבור רב .הסימפטומי למאניה כוללי תחושת גדלות,
אופוריה ,עוינות ,התנהגות מאד מכוונת למטרה ועיסוק בפעילויות אשר עלולות להזיק .א האד
ע המחלה חווה סימפטומי אלו ,עליו לידע את הרופא המטפל באופ מיידי .הוא עשוי להפחית
את מינו התרופה או להפסיק אותה בכלל.
אמצעי זהירות בעת נטילת מרפל ונרדיל
ישנ הרבה מאכלי ותרופות שיש להימנע מה כאשר נוטלי מרפל ונרדיל ,כולל מזונות
מועשרי ב  , tyramineכמו גבינות מיושנות ,בשרי מיושני כגו סלאמי ופפרוני ותמציות
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שמרי )למעט מהמקרי בה ה אפויי בלח וכדו'( .כדאי שתימנע ג משתיית בירה ,יי
קיאנטי ,יי שרי וורמוט ,ונטילת תרופות מסויימות כגו טגרטול ,דופאר ,סינמט ,דמרול ,אלדומט,
רטאלי ותרופות לעיכול וגרייה .חשוב שתבקש מהרופא של #רשימה מלאה של מזו ותרופות שיש
להימנע מה.
למרות שזה נדיר ,מדי פע אנשי מפתחי תסמונת בשורש כ היד )(carpal tunnel syndrome
כאשר ה נוטלי מרפל או נרדיל .נית לתק זאת בעזרת תחליפי ויטמיני מתאימי.

תרופות הרגעה ואנטי,חרדה
תרופות הרגעה ואנטי חרדה מסייעות בהפחתת חרדה ותחושה של גירוי יתר .חלק מתרופות אלו
ג עוזרות לאנשי לישו .שלא כמו תרופות אחרות למחלות נפש ,תרופות אלו משפיעות תו #שעה
או שעתיי בלבד .בנוס ,שלא כמו תרופות אחרות למחלות נפש ,חלק מתרופות ההרגעה והאנטי
חרדה עשויות להיות ממכרות ולרוב יש להימנע משימוש ממוש #בה .א משתמשי בתרופות
אלו ,יש צור #במעקב צמוד.

חשוב לציי שנית להשתמש בחלק מהתרופות ג לטיפול בחרדה וג לטיפול בבעיות שינה ,ואילו
בחלק משתמשי רק לאחת מהבעיות .בנוס ,חלק מהתרופות ה ממכרות ואילו אחרות אינ.
חשוב לדבר ע הרופא המטפל על הרווחי ותופעות הלוואי של התרופה אותה האד ע המחלה
נוטל .בי התרופות נית למצוא:
הש הכימי

ש המותג
אטיב

לורזפ

בנדריל

דיפנהידראמי

בוספר

בוספירו

סנטרקס

פרזפ

דלמיי

פלורזפ

הלקיו

טריאזול

קלונופי

קלונזפ

ליבריו

קלורדיאזפוקסייד

נוקטק

הידרט כלורלי
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רסטוריל

טמזפ

סראקס

אוקסזפ

ואליו

דיאזפ

קסאנאקס

אלפרזול

תופעות לוואי של מייצבי מצב רוח
לא כל מי שנוטל מייצבי מצב רוח סובל מתופעות לוואי .למרות זאת ,חשוב להיות מודעי
לתופעות לוואי אפשריות וליצור קשר ע הרופא המטפל ברגע ששמי לב לאלו .תופעות הלוואי
הנפוצות ביותר ה השפעה רבה מדי של הס המרגיע ,עייפות ובעיות בזיכרו או במיומנויות
קוגניטיביות אחרות .בגלל ההשפעה המרגיעה ,רצוי שלא לשתות יותר ממשקה אלכוהולי אחד
בשבוע .רצוי ג להיזהר בזמ נהיגה .כפי שצוי קוד ,שימוש ממוש #בחלק מתרופות אלו יכול
להוביל לתלות בה.
טיפול בתופעות לוואי של התרופות השונות
כאשר האד ע המחלה סובל מתופעות לוואי ,יש ליצור קשר ע הרופא המטפל באופ מיידי.
לאחר דיו בתופעות הלוואי ובחומרת ,יתכ שהרופא יציע אחד מהדברי הבאי :הפחתת מינו
התרופה ,הוספת תרופה לתופעות הלוואי או מעבר לתרופה אחרת .יתכ שהרופא ג יציע מספר
דברי שהאד ע המחלה יכול לעשות בכדי להפחית את חוסר הנוחות הנגרמת מתופעות הלוואי
או לבטל את השפעת.
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פרק

5
שימוש בסמים

ψ


שימוש בסמי ואלכוהול

ואלכוהול

הגדרה:

המושג "תחלואה כפולה" חל על מי שסובל משתי מחלות בו בזמ .בהקשר של התמכרות לסמי,
תחלואה כפולה היא שימוש בסמי לצד הפרעה פסיכיאטרית .מצבי אלו של תחלואה כפולה
מצריכי טיפול ייחודי מתו #התחשבות בשני מרכיבי ההפרעה .בעשורי האחרוני ניכרת עלייה
במודעות לגבי החולי הרבי שסבלו מתחלואה כפולה.
בקרב אוכלוסיית המתמכרי השימוש בסמי יכול להופיע באינטראקציה ע הפרעות
פסיכיאטריות בכמה צורות:
 .1הוא יכול לגרו לסימפטומי פסיכיאטרי.
 .2הוא עלול להרע הפרעות פסיכיאטריות שכבר קיימות.
 .3הוא עלול לכסות על הפרעות או סימפטומי פסיכיאטרי שכבר קיימי.
 .4הוא עלול לגרו להפרעות פסיכיאטריות כתוצאה מהפסקת השימוש.
 .5הפרעות פסיכיאטריות יכולות לחקות התנהגויות מתמכרות.
 .6הפרעות פסיכיאטריות עלולות ליצור דח לשימוש בסמי.



ממצאי סטטיסטיי:

במחקרי שנעשו בקרב אוכלוסיות נפגעי סמי הנתוני בטיפול נמצא שיעור גבוה מאוד של
תחלואה כפולה .כמו כ ,במחקרי שנעשו בארה"ב נמצא קשר בי שני סוגי ההפרעה:
•

הסיכוי שאד הסובל מהפרעת אישיות אנטי סוציאלית ישתמש בסמי גבוה פי 21
מהסיכוי של אד שאינו סובל מהפרעה כזאת.

•

הסיכוי שאד הסובל מסכיזופרניה ישתמש בסמי גבוה פי חמישה מהסיכוי של אד
שאינו סובל מהפרעה כזאת.
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•

הסיכוי שאד הסובל מהפרעה דו קוטבית )מניה דפרסיה( ישתמש בסמי גבוה פי
ארבעה מהסיכוי של אד שאינו סובל מהפרעה כזאת.

•

הסיכוי של אד הסובל מדיכאו ,מחרדה או מבולימיה להשתמש בסמי גבוה פי שניי
מסיכויו של אד שאינו סובל מהפרעה כזאת.

•

ב  75%מהמקרי ,ההפרעה הנפשית קודמת לשימוש בסמי ומאובחנת כבר בגיל
ההתבגרות.



מה התלות וההתמכרות לס וכיצד ה מאובחנות ומובדלות משימוש שאינו מוגדר
כהתמכרות? )מתו #אתר הרשות הלאומית למלחמה בסמי ואלכוהול ואתר אל ס(.

דרכי האבחנה המקובלות כיו בעול גובשו על ידי ארגו הפסיכיאטרי האמריקני DSM-IV-
 ,TRורוכזו בספר שמהדורתו האחרונה פורסמה ב :2000
על פי מיו זה ההפרעות הקשורות לשימוש לרעה בסמי מתחלקות לשתי קבוצות אבחנתיות
עיקריות:
הפרעות הנגרמות ישירות בשל השימוש בסמי ,באלכוהול ,בתרופות וכד' הכוללת שתי תת
הפרעות :הפרעת שימוש לרעה בחומרי פסיכו אקטיביי ) ,(Substance Abuseוהפרעת
התמכרות ותלות בחומרי פסיכו אקטיביי ).(Substance Dependence
הפרעות הנגרמות כתוצאה מהשימוש בחומרי פסיכו אקטיביי ) Substance Induced
 (Disorderכגו :הרעלה )כולל מנת יתר( ,תסמונת גמילה ,הזיות ,פסיכוזות ,מצבי רוח ,דיכאונות
וכד'.
הפרעות השימוש בחומרי פסיכו,אקטיביי
שימוש לרעה בס :שני קריטריוני אבחוניי חייבי להתקיי בשנה שקדמה לבדיקה ,על מנת
לאבח אד כמשתמש לרעה בס:
 .1שימוש לא מסתגל בחומרי פסיכו אקטיביי ,שגור לפגיעה משמעותית בתפקוד שמתבטאת
באחת או יותר מהדרכי הבאות:
•

שימוש חוזר ונשנה בחומרי פסיכו אקטיביי הגור לכשל במילויו חובות
האד בעבודה ,בלימודי ו/או במשפחה.
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•

שימוש חוזר ונשנה בחומרי פסיכו אקטיביי בנסיבות בה עצ השימוש עלול
לסכ את האד או את זולתו )נהיגה תחת השפעה ,ביצוע בדיקות או ניתוח
בהשפעת חומר פסיכו אקטיבי ,הפעלת ציוד מכני הנדסי ,וכד'(.

•

הסתבכויות חוזרות ונשנות ע החוק כתוצאה מהשימוש בס.

•

המש #השימוש בס למרות הבעיות המשפחתיות ,החברתיות או הכלכליות
הנגרמות כתוצאה מהשימוש.

 .2התופעות שנגרמו כתוצאה מהשימוש בס אינ תואמות את הקריטריוני של תלות
המפורטות להל.
תלות בס :נקבעו שבעה קריטריוני לאבחו התלות וההתמכרות לס ולפחות שלושה מה
חייבי להופיע בשנה שקדמה להפניית האד לאבחו:
 .1סבילות.
 .2תסמונת גמילה )מתוארת בהמש.(#
 .3נטילת הס בכמויות העולות על הכוונה המקורית של המשתמש.
 .4קיו שאיפה ורצו להפחית את כמות השימוש ולשלוט בדפוס השימוש )ללא הצלחה(.
 .5השקעת זמ בדפוס פעילות זה – חלק ניכר מזמנו של האד מושקע בהשגת הס או בעצ
היותו תחת השפעת הס.
 .6פגיעה בתפקודי חברתיי ,כלכליי ,משפחתיי ואחרי.
 .7המש #כפייתי בשימוש למרות ה"ידיעה" ,כי השימוש גור לפגיעה בתחומי חיי רבי.

הפרעות הנגרמות כתוצאה מהשימוש בס
קבוצה אבחונית זו כוללת את התופעות הבאות :הרעלה שמאופיינת על ידי הפרעות בתפיסה,
בערנות ,בהתנהגות הפסיכו מוטורית ,בקשב ,בחשיבה ובשיפוט ,ובהתנהגות הבינאישית; הזיות ,
שכחה ,פסיכוזה ,הפרעות במצב הרוח )דיכאו ו/או מאניה( ,ניסיונות התאבדות; התקפי חרדה
ופאניקה ,הפרעות בשינה ,הפרעות בתפקוד המיני.
גישת ה  DSMשונה במקצת ממיו התופעות הפסיכיאטריות שגובש בעבר על ידי ארגו הבריאות
העולמי ) (WHOהמכונה  .ICD-10מיו זה מבחי בי בני אד המגלי תלות בס ) Drug
 (dependenceואחרי הסובלי מהתמכרות ) .(Addictionהתלות בס מתבטאת בשני ממדי
עיקריי :תלות גופנית ותלות נפשית .התלות הגופנית היא מצב שבו הסתגל הגו לנוכחותו של
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הס ,ובמקרי מסוימי מתקשה האורגניז לתפקד ללא נוכחותו של הס במערכת .אחד
הביטויי לתלות הגופנית הוא התפתחות הסבילות לס ,כלומר הגדלה עקבית של כמויות הס
שהאד נזקק לה .א #הביטוי הדרמטי ביותר לתלות הפיזית מופיע בעת הפסקה פתאומית של
השימוש בס .במקרה זה מופיעות תופעות לוואי גופניות )ולעיתי א נפשיות( הקרויות
"תסמונת גמילה" .עוצמתה של תסמונת הגמילה נעה מאי נוחות גופנית קלה הכוללת תופעות כמו
כאבי ,הקאות ,התכווצויות שרירי ועוויתות ,ועד אובד הכרה ולפעמי א מוות

לפי סוג

הס שבשימוש ומידת התלות בו.

התלות הנפשית מוצאת את ביטויה בהתפתחות דפוסי של התנהגות כפייתית – הרגלית הנגרמת
משימוש חוזר ונשנה בס ונובעת מרצו כפייתי לחזק את עוצמתה של החוויה הדועכת ולהפחית
את עוצמת החרדה המתעוררת מהחשש שמא לא ימצא די ס .ככל שעוצמתה של החרדה עולה כ
יקדי האד להשתמש בס באופ "המונע" את מצב החרדה; הממד ההתנהגותי מתבטא
בהתפתחות דפוס התנהגות כפייתי המכוו להשגת הס ולשימוש חוזר ונשנה בו.



סבילות – הסתגלות הגו /לס )מתו #אתר הרשות הלאומית למלחמה בסמי ואלכוהול
ואתר אל ס(

תגובותו של האד לס אינה תלויה רק בעוצמתו של הס ובכמויות שהחדיר האד לגופו ,אלא
ג במידת הרגישות של המערכות הגופניות שלו לס הנדו .אי אנו יודעי כיצד מווסת הגו את
רגישותו לחומרי כימיי שוני ,אול קיימת הנחה שמדובר במנגנו שמקורותיו מולדי .מנגנו
זה מופעל כנראה שעה שהאורגניז נחש לחומר מסוי במש #תקופה ממושכת .חשיפת
האורגניז לס גורמת בדר #כלל להפחתת רגישותו של הגו לס – זוהי הסבילות ),(Tolerance
המתבטאת בפועל בהגדלת כמויות הס הדרושות לאד על מנת להשיג את החוויה המצופה.

מנגנו זה מתבטא בתפקוד של שתי מערכות גופניות עיקריות .האחת היא מערכת העצבי
המרכזית הקשורה לתופעת הסבילות התפקודית .הסבילות התפקודית מתרחשת כאשר המוח או
אזורי מסוימי בו ,מסתגלי לס באופ שמפחית את השפעתו .מידת ההסתגלות של מערכת
העצבי המרכזית לסמי השוני אינה אחידה .יש סמי שאליה מסתגלת מערכת העצבי
המרכזית במהירות ולאחרי באיטיות ,א #בכל מקרה גורמת ההסתגלות לצור #להגדיל את
הכמויות על מנת לחוות את ההשפעה המצופה .הסתגלותה של מערכת העצבי המרכזית
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מועברת ,לעתי קרובות ,ג לסמי אחרי השייכי לאותה קבוצה פרמקולוגית או שהשפעת
עליה דומה .לתופעה זו קוראי סבילות צולבת תפקודית .למשל ,אד המשתמש באופ קבוע
בתרופות שינה או בתרופות הרגעה מפתח סבילות ג למשקאות אלכוהוליי .לכ ,עירוב של
תרופות שינה ואלכוהול עלול לגרו ,לעתי ,להרעלה וא למוות.

המערכת האחרת המושפעת על ידי מנגנו זה היא המערכת המטבולית ,ובמקרה זה אנו מזהי
את הסבילות המבנית .הס המוחדר לגו מפורק ולאחר מכ מורחק על ידי מערכות גופניות
שונות .תהלי #זה קרוי מטבוליז .בעקבות שימוש חוזר ונשנה בס ,מגבירה המערכת המטבולית
את פעילותה ,הס מתפרק במהירות רבה יותר והשפעתו מתקצרת .המשתמש ,השוא להארי#
את מש #ההשפעה של הס ,יטה להגדיל את הכמויות הנצרכות או להשתמש בס לעיתי
תכופות יותר ,או ינקוט בשני הצעדי כאחד .ג במערכת המטבולית קיימת סבילות צולבת
המתרחבת מס אחד לסמי אחרי בעלי מכניזמי דומי של פעילות; למעשה ,פוחתת
ההשפעה של כל הסמי מאותה קבוצה ,מאחר שהגו מפרק אות במהירות רבה יחסית.

תופעה חריגה היא הסבילות הנסוגה ,המתבטאת בהפחתת כמויות הס שמחדיר האד לגופו.
ידועה התופעה שלאחר שני רבות של שימוש כפייתי באלכוהול או בסמי אחרי מפחיתי חלק
מהמתמכרי באופ ניכר את כמויות הס שה צורכי ,ללא קשר לעוצמתה של ההתמכרות
וללא מחשבה תחילה וכוונה מודעת .עדיי אי הסבר מניח את הדעת לתופעה זו.



ניקוי הגו /מהסמי:

לגמילה הגופנית שני היבטי עיקריי :הראשו הוא הרחקת הס מ האד והשני הפחתת
הייסורי הנובעי מתסמונת הגמילה .שיטת הטיפול ומש #הזמ מותני בסוגי הס שבה
משתמש האד ובמידת נכונותו ויכולתו להתמודד ע תסמונת הגמילה .יש סמי ,שלמרות
הייסורי הקשי הכרוכי בגמילה הפיסית מה ,אי נשקפת ממנה סכנה לחיי האד
אופיאטי למיניה ,תרופות מר ,קוקאי .בסמי אחרי אלכוהול ,ברביטורטי קיימת סכנה
לחיי האד ,א לא ייעשה תהלי #הגמילה באמצעות מת תרופות הרגעה ,ה"מחליפות" את הס
מבחינה פרמקולוגית ומאפשרות גמילה פיסית איטית ,ללא סכנה לאד .בעת תהלי #הטיפול,
נעשה ג שימוש בתרופות להרגעה ולהפחתת כאבי .השימוש בתרופות במקרה זה זמני בלבד,
וכאשר מתחילות תופעות הגמילה להיעל ,מופסק השימוש בה באופ הדרגתי.
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חלוקה של סוגי הסמי השוני) :מתו #אתר הרשות הלאומית למלחמה בסמי
ואלכוהול ואתר אל ס(

החלוקה המקובלת על העוסקי בתחו מדעי ההתנהגות מתבססת בעיקרה על ההשפעות של
הס על המשתמש .לפי שיטת מיו זו נהוג לחלק את החומרי הפסיכו אקטיביי לארבע קבוצות
עיקריות .הקבוצה הראשונה היא קבוצת הסמי המדכאי שכ זוהי קבוצת הסמי הנפוצה
ביותר בישראל ובעול המערבי וכוללת את המשקאות האלכוהוליי.
א .סמי המדכאי את פעילותה של מערכת העצבי המרכזית וביניה אלכוהול ,תרופות
שינה ותרופות מרגיעות.
ב .סמי הזיה )הלוצינוגני – גורמי הזיות( הכוללי מריחואנה )גראס( ,ל.ס.די ,.מסקאלי,
פיוטה ודומיה.
ג .סמי מעוררי וממריצי את פעילותה של מערכת העצבי המרכזית ובה גלולות מר
)ספיד ,פופרס( למיניה ,אקסטזי ,קוקאי וקראק וכ קפאי וניקוטי.
ד .חומרי משככי כאבי הכוללי אופיו ,הרואי ,קוק פרסי וחומרי נרקוטיי
סינטטיי כגו מתדו )אדול(.
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טבלת סמים והשפעותיהם
הס

תלות
פיסית

חשיש
ומריחואנה

ל.ס.ד
מוסקאלי
פיוטה
פסילוממי
)פטריות
וקקטופי(
ועוד

נפשית

השפעה לטווח קצר
סבילות

נפשית

גופנית

לעיתי קיימת עליה בדופק,
עלולה
בשימוש בעקבות צריבה
להופיע
שימוש ואדמומיות
בשימוש קבוע
ממוש בעיניי,
קבוע
עליה
ובכמויות
ברגישות,
גדולות
רצו לישו,
הרפיה,
אופוריה

אי

יש
נמוכה

יש
גבוהה

השפעה לטווח ארו
גופנית

דברנות וצחוק .פגיעה
שינוי בתפיסת במערכת
הנשימה,
צורות ,...
פגיעה
לעיתי
הפרעה בכושר בתפקוד
הלב,
השיפוט,
שלשולי
חרדה,
ועצירות,
פאניקה
והזיות .פגיעה רגישות
בכושר הריכוז ,למחלות
בזכרו ,בכושר כבד ,ירידה
בכמות
הלמידה
ובקואורדינציה ההורמו
הזכרי
מוטורית
ובתפקוד
המיני,
שיבוש
המחזור
אצל נשי.
שימוש
התהלי ...
התקי
והווצרות
גידולי
סרטניי.
פגיעה
במערכת
החיסו

הזיות
חולשת
שרירי ורעד ,תחושתיי
)ראיתיי
עליה בלח
הד ובדופק ,ושמיעתיי(,
לעתי
עליה בחו
הגו ,/שיבוש העמקה
בקואורדינציה בתודעה ,פחד
חרדה
וכישורי
ופאניקה,
מוטוריי,
תגובות
התרחבות
פאראנואידות
אישוני,
בחילה
ולעתי
עוויתות

בדר כלל
אי

נפשית
תסמונות
חוסר
מוטיבציה,
פגיעה
בזכרו
ובכושר
השיפוט.
היווצרות
הרגל
והגברת
רמת
החרדה

מעורר או
מחזק
מחלות
נפש,
פלאשבק
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תסמונת
גמילה

בדר כלל
אינה
קיימת.
בעקבות
שימוש
קבוע,
חוסר
שינה,
חרדה,
דכאו ,רעד
וצמרמורות

אי
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השפעת הייחודית של הסמי על אנשי ע מחלת נפש קשה:

הבנת השפעות הסמי והאלכוהול על מהל #המחלה ניתנת להבנה טובה במסגרת המודל לח
פגיעות עליו דיברנו במפגשי קודמי ,הסכיזופרניה נגרמת בשל פגיעות פסיכו ביולוגית ,הנקבעת
בשלב מוקד של החיי ע"י השפעות גנטיות וסביבתיות מוקדמות .מרגע שהפגיעות התבססה,
התפרצותה ומהלכה של המחלה נקבעי באמצעות היחסי הדינאמיי בי גורמי ביולוגיי
ופסיכו סוציאליי.

בי המשתני הפסיכו סוציאליי העשויי להשפיע על הסכיזופרניה ,לח ,מיומנויות התמודדות
ותמיכה חברתית נמצאו כחשובות במיוחד .לח עשוי לעורר את הפגיעות הביולוגית ,להחמיר את
הסימפטומי ולעורר הידרדרויות .כמו כ ,הלח עלול להוביל את האד לשימוש בסמי או
אלכוהול בכדי להפחית את הלח ולהימנע מהתמודדות עימו .ע זאת ,מיומנויות התמודדות
יכולות למזער את ההשפעות המזיקות של הלח .לבסו ,תמיכה חברתית יכולה להפחית את
השפעות הלח על הפגיעות ,ולהגביר את יכולתו של החולה להתמודד.

בי הגורמי הביולוגיי המשפיעי על מהל #הסכיזופרניה ,טיפול תרופתי ושימוש בסמי הינ
הגורמי הקריטיי ביותר .ישנה עדות מדעית מעטה לכ #ששימוש באלכוהול או בסמי גורמי
לאנשי מלכתחילה לפתח פגיעות ביולוגית למחלות נפש ,א #כאשר הפגיעות הביולוגית כבר
קיימת אצל אד ,שימוש באלכוהול וסמי עשוי להוות טריגר להופעת סימפטומי או
להחרפת.

תרופות אנטי פסיכוטיות יכולות להפחית מחומרת של סימפטומי והפגיעות להידרדרות ,ואילו
שימוש בסמי עשוי להחמיר את הסימפטומי ולתרו להידרדרות .שימוש באלכוהול וסמי
משפיע על הנוירוטרנסמיטרי במוח ,דבר שעלול להוביל להחרפת סימפטומי והישנות המחלה.
שימוש באלכוהול וסמי עשוי להוביל ג לבעיות חוקיות ,כלכליות ובריאותיות ,הגורמות ללח
אשר עשוי להוות טריגר לסימפטומי .בנוס ,שימוש באלכוהול ובסמי עשוי להפריע להשפעות
החיוביות של התרופות.
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הטיפול בבעיית התחלואה הכפולה בישראל

הטיפול באוכלוסייה הסובלת מתחלואה כפולה הוא מורכב מכיוו שהוא מצרי #התמודדות
טיפולית ע שני חוליי במקביל :שימוש בסמי או התמכרות לסמי ומחלת נפש .לטענת גורמי
המקצוע ,פעמי רבות חולי אלו "נופלי בי הכיסאות" .מכיוו שהטיפול בבעיות אלו נחלק בי
שני גורמי טיפוליי )בריאות הנפש והתמכרות לסמי( ,הסובלי מתחלואה כפולה אינ
מקבלי טיפול משו גור ממסדי.
אפשר לחלק את הטיפול באוכלוסייה הסובלת מתחלואה כפולה לשניי :טיפול בקהילה וטיפול
במסגרת אשפוז.

טיפול בקהילה
הטיפול בקהילה נית במסגרת מרפאות לבריאות הנפש או במסגרת לשכות הרווחה והיחידות
לטיפול בהתמכרות לסמי .כיו ,ממצאי רבי מצביעי על כ #שבפועל יש נתק בי היחידות
לטיפול בנפגעי סמי )שחלק שייכות למשרד הבריאות וחלק למשרד הרווחה( לבי המרפאות
לבריאות הנפש .הנתק מתבטא בכ #שפעמי רבות חולה שסובל מתחלואה כפולה מופנה
מהשירות לטיפול בהתמכרויות – שאינו יכול להתמודד ע טיפול בתסמיני פסיכיאטריי – אל
המרפאה או המחלקה הפסיכיאטרית ,ומהיחידה הפסיכיאטרית הוא מופנה ליחידה לטיפול
בהתמכרויות וחוזר חלילה .לעתי אי הוא מופנה כלל ,אלא נדחה על הס.

טיפול ביחידת אשפוז או בקהילה טיפולית
בישראל יש כמה יחידות אשפוז וקהילות טיפוליות שמטרת לטפל בחולי הסובלי מתחלואה
כפולה:
•

יחידה קטנה )חמש מיטות( לתחלואה כפולה בבית החולי הפסיכיאטרי בטירת
הכרמל .מרכז פסיכיאטרי לבריאות הנפש ,ת.ד ,9 .טירת כרמל ,טל04 8559222 :

•

מחלקה ג' בבית – החולי הפסיכיאטרי לב השרו .מחלקה לתחלואה כפולה
הכוללת  20מיטות .מחלה זו הינה מחלקה כלל ארצית .בי"ח לב השרו,
פרדסייה ,טל09 8981111 :

•

מחלקה של  16מיטות בבית החולי הפסיכיאטרי בבאר שבע במימו משות של משרד
הבריאות ושל הרשות למלחמה בסמי .מחלקה זו היא מחלקת אשפוז כלל ארצית .היא
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מספקת את השלבי הראשוני של הטיפול ובכלל אבחו ,גמילה גופנית ואיזו תרופתי
ונפשי .מרכז פסיכיאטרי לבריאות הנפש ,ת.ד 4600 .באר שבע ,טל08 6401502 :
•

מחלקה לתחלואה כפולה בבית חולי הפסיכיאטרי הממשלתי "אברבנאל" בבת י –
המחלקה נפתחה לפני כשנה וחצי ומיועדת לחולי מאזור המרכז .מאז נפתחה המחלקה
טופלו בה יותר מ  200איש .במחלקה  20מיטות והטיפול בה הוא כוללני ותרופתי .בי"ח
אברבנאל ,קק"ל ,בת י ,טל03 5084229 :

•

יחידה קטנה בבית החולי הממשלתי בנס ציונה ,המאשפזת אלכוהוליסטי בוגרי
הסובלי מתחלואה כפולה ,טלפו.08-9384131 :

•

כפר "איזו" – כפר טיפולי אשר הוק על ידי עמותה ציבורית ומופעל בקיבו שדות י.
בכפר נקלטי חולי נפגעי סמי הסובלי מבעיות נפשיות ,רוב תרמילאי אשר
השתמשו בסמי הזיה במהל #טיול בחו"ל והגיבו תגובה פסיכוטית )אצל חלק התגובה
נבעה מהסמי ואצל חלק התגובה היא התעוררות של מחלת נפש ראשונית( .הטיפול
בכפר הוא פסיכיאטרי ,פסיכו תרפויטי ושיקומי .קיבו שדות י ,ד.נ .מנשה ,38805
טלפו ,04-6100992 / 3 :פקס.04-6100994 :

•

קהילה טיפולית לתחלואה כפולה "משמר לחיי" – תוכנית ניסיונית משותפת למשרד
הרווחה ולמשרד הבריאות עבור אוכלוסייה הסובלת מתחלואה כפולה שאינה מקבלת
טיפול במסגרות טיפוליות קיימות .התוכנית מופעלת מראשית שנת  .2003משמר לחיי,
ת.ד ,537.עילבו טל04 6785444.

אוכלוסיית היעד של הקהילה הטיפולית היא בעלי רקע של מחלת נפש )הנתונה בנסיגה( שהיו
באשפוז פסיכיאטרי ,אובחנו במערכת בריאות הנפש כמי שסובלי מתחלואה כפולה ומנכות
נפשית של  40%לפחות וזקוקי למעקב רפואי פסיכיאטרי ותרופתי .הקהילה הטיפולית מיועדת
לקבוצות שונות ,ובה מתמכרי לסמי שהופנו לאחר תהלי #אבחו משולב )אבחו פסיכיאטרי
ואבחו ההתמכרות(.

הקהילה מציעה לסובלי מתחלואה כפולה מסלול ייחודי של  18חודשי בתו #הקהילה
הטיפולית .שלושה שלבי למסלול ,והאחרו מתמקד ביציאה הדרגתית מחו לתחומי הקהילה
הטיפולית.

_________________________________
69

מחלות נפש קשות ובני המשפחה  /ד"ר איתמר לוי ועמיתיו



קבוצות תמיכה:

אל,אנו – קבוצת תמיכה למשפחות וחברי של אלכוהוליסטי
תמיכה בשיטת  12הצעדי
קהל יעד :בני משפחה וחברי של אלכוהוליסטי
שפות :עברית אנגלית
אנשי קשר :הילה ,טל) :בית( 03,5600828
אתר אינטרנטhttp://www.al-anon.org :

אלכוהוליסטי אנונימיי  ,סני /תל,אביב AA - Alcoholics Anonymous ,
תמיכה באמצעות שיטת  12הצעדי
קהל יעד :בעלי הבעיה
שפות :עברית אנגלית צרפתית ספרדית גרמנית
אנשי קשר :ראה פירוט באתר
טל :קו ח  24שעות ביממה 0528,356918
דוא"לwebmaster@aa-israel.org :
אתר אינטרנטhttp://www.aa-israel.org :

סניפי נוספי:
באר,שבע ,רח' הרצל  , 57צביקה.052 – 2712292 :
חיפה ,קבוצת "העוג" ,רח' יוס ,18 /חדר במקלט ליד תיאטרו חיפה ,דוד,052 – 4434035 :
ג'ו.052-4583258 :
ירושלי ,קבוצת "שלו" ,רח' הפלמ"ח  24קומה אחרונה ,יור,02,5830092 :
פליקס ,02,5630524 :ברדה/054 – 4823728 :
תל,אביב "תיקווה" ,קבוצה דוברת עברית ,רח' ארבע ארצות מקלט בגינה בי ז'בוטינסקי לבזל
שוקי.052 2428697:
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תל,אביב "תיקווה" ,קבוצה דוברת אנגלית ,רח' ארבע ארצות מקלט בגינה בי ז'בוטינסקי לבזל
לויס ,054-4920105 :דויד.052 4370944 :
תל,אביב קבוצת "שלווה" ,מקלט בגינה ליד דיזנגו ,254 /דורית,09,9588490 :
קו ח.052 – 8356918 :
רעננה קריית שרת ,סמטת המרגנית מקלט  ,8 #איל.052 8622123,
רעננה אלנו,קבוצה לדוברי אנגלית ,בית הכנסת "שבטי ישראל" ,רח' הר,סיני,
פיי.054,462,7427 ,09,746,2008 :
נס,ציונה ,יציאת אירופה  ,19אורנה.050,5653064 :
אשדוד ,בשדרות הרצל פינת רחוב שבי ציו במקלט ,איש קשר.054 2257901 :
טבריה ,רח' אהל יעקוב ) ,5ליד מלו עד( אבי.04,6792636 :
בית שמש ,יעקוב ,052 8084406 :בראד.052 2639972 :
בית שמש ,רטורנו,קהילה טיפולית ,חנה ,054 6404938 :בני,052 3776880 :
יעקוב.052 2534664 :
כרמיאל ,רח' צה"ל  82מקלט  ,4ניקולאי ,054 – 7318031 :גנדי.054 – 5846148 :

עולי אלכוהוליסטי דוברי רוסית Alcoholics Anonymous Russian Speaking ,
לתמו ולהיתמ בשיטת  12הצעדי
קהל יעד :עולי אלכוהוליסטי ובני משפחותיה
שפות :רוסית
אנשי קשר :יפי פלדמ ; פאבל
טל :יפי , 0507,601846קו ח  02,9997920פאבל 0507,817910
כתובת :ת.ד ,8795.ירושלי 91087

מכורי אנונימיי NA - Narcotics Anonymous ,
מכורי אנונימיי מאורגנת כקבוצות המנהלות את עצמ ותומכות בעצמ ,תו דבקות במערכת
עקרונות משותפי ,אשר הותאמו משניי,עשר הצעדי ושתיי,עשרה המסורות של
אלכוהוליסטי אנונימיי.
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משרד מחוזי ,רחוב המקצוע  , 6תל אביב
טלפו למידע ,03,6886465 :פקס03,6886464 :
פתוח :א' ה' בי השעות 15:00 , 19:00
יו ד' בי השעות 14:00 , 10:00
דואר אלקטרוני office@naisrael.org.il
הקו הח050,5947837 :

נית למצוא רשימה של שירותי גמילה מהתמכרות בקישור:
http://www.voices.co.il/guide/guide1b.asp
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פרק

6
 ψסטיגמה וסוגיות חברתיות:
ψ

יחסי חברתיי:

סטיגמה וסוגיות
חברתיות

מערכות יחסי חברתיות ה חלק חשוב מחייה של בני אד .עבור אנשי רבי ,איכות מערכות
היחסי היא מרכיב חיוני בסיפוק העצמי שלה .מערכות יחסי תומכות גורמות לאנשי
להרגיש טוב לגבי עצמ ולהיות יותר אופטימיי לגבי העתיד .מערכות יחסי תומכות עשויות ג
לסייע לאנשי להפחית לח ,ועפ"י מודל פגיעות לח ,הפחתת לח עשויה לסייע בהפחתת
הסיכויי להישנות חוזרת של המחלה.

יצירת קשרי חברתיי במקו העבודה ,לימודי ,וא בסביבה השכונתית ,יכולי לסייע
לחולי רבי להתמודד כמול הבעיות שעולות בסביבות הללו .ע זאת ,לרבי מהאנשי ע
מחלות נפש קשות ,קיימי קשיי ביצירת קשרי חברתיי ובהתמודדות ע בעיות חברתיות
יומיומיות .מעבר לכ ,#לעיתי מתרחשת נסיגה חברתית עקב הקושי להתמודד מול הקשיי
החברתיי והסטיגמות הרבות הרווחות בקרב האוכלוסייה.

במחקר שנער ,#נמצאו ארבע קונספציות היוצרות את סטריאוטיפ מחלות הנפש ,כפי שבאות לידי
ביטוי בקרב הציבור .ראשית ,אנשי החולי במחלת נפש נחשבי למסוכני .שנית ,ה אחראי
במידה מסוימת למצב .שלישית ,ה חולי במחלה כרונית הקשה לריפוי ,ובעלי פרוגנוזה
עגומה .ולבסו ,ה בלתי צפויי ,ואינ מסוגלי לנהוג עפ"י הנורמות החברתיות המקובלות.
הנה מספר דוגמאות לקונספציות שגויות הקיימות בקרב הציבור הרחב:

"אנשי ע מחלות נפש ה חשוכי מרפא".
מציאות :מחלות נפש ה ניתנות לטיפול ,וחלק מהאנשי הסובלי מה יכולי להבריא ואכ
מבריאי .יש להביט במחלות נפש באותו אופ בו אנחנו מביטי על מחלות גופניות .בדיוק כמו
סרט ומחלות לב ,אנחנו יודעי שלמחלות נפש רבות יש סיבות חד משמעיות ושה דורשות
טיפול.כשטיפול נית והוא נגיש ,נית לצפות לשיפור שיאפשר לאד לחזור אל הקהילה ולנהל
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חיי נורמאליי.

"כל האנשי שיש לה מחלות נפש ה אלימי ומסוכני לחברה".
מציאות :אנשי ע מחלות נפש אינ מהווי איו לפשע יותר מכל אד אחר באוכלוסייה
הכללית .אנשי שהחלימו ממחלת נפש וחוזרי אל הקהילה עשויי לסבול יותר מחרדה,
ביישנות ופאסיביות ,ויותר סביר שיהוו קורב לפשע אלי

מאשר מבצעיו .במחקר שבו נצפו

 20,000איש שקיבלו טיפול למחלת נפש במש 18 #חודשי לאחר שחרור מבתי החולי ,נתגלה
כי רק  33איש מתוכ נעצרו על פשעי שכללו אלימות .בבחינה מדוקדקת יותר של אות  33איש,
התגלה שכמעט לכול היה תיק פלילי עוד לפני שאושפזו .לאד שטופל בבי"ח עקב מחלת נפש,
אבל לא היה לו תיק פלילי ,יש למעשה פחות סיכוי להיעצר על פשע מהאזרח הממוצע.

"אנשי שטופלו בשל מחלת נפש ה לא יציבי ,ויכולי להתחיל 'להשתולל' בכל רגע".
מציאות :אצל מרבית האנשי שסובלי ממחלת נפש ,יש סיכוי גדול יותר שיתכנסו בעצמ
ויתרחקו ממגע חברתי מאשר שיתעמתו באגרסיביות ע אחרי .הפחד שה 'ישתוללו' אינו
מבוסס במציאות ,ואינו סיבה תקפה למנוע מה הזדמנויות תעסוקה ,דיור או קשרי
ידידות.מומחי מצייני כי הידרדרות במצב נפשי מתחוללת בהדרגה ,לא באופ פתאומי .א
רופאי ,חברי ,משפחה והאנשי הסובלי ממחלת הנפש בעצמ מודעי לסימני אזהרה
מוקדמי ,אפשר לגלות נסיגות במצב הנפשי ולטפל שה כיאות לפני שה הופכות רציניות.

"אנשי שקיבלו טיפול למחלת נפש ה עובדי גרועי".
מציאות :אנשי רבי שהחלימו ממחלת נפש ה עובדי מצויני ,שמעסיקי רבי מדווחי
עליה שה דייקני ,ונעדרי מהעבודה פחות מהעובדי האחרי .אנשי שטופלו עבור מחלת
נפש דומי פחות או יותר לאחרי מבחינת מוטיבציה ,איכות עבודה ואור #הזמ בו ה מחזיקי
במשרה אחת .ע זאת ,חשוב להבי שמספר מהאנשי שטופלו עבור מחלת נפש יכולי לסבול
מנסיגות במצב שעלולות לגרו לה להפסיד זמ בעבודותיה .אבל ,בעזרת תכניות המאפשרות
לוח זמני ושעות עבודה גמישות שיתאימו לבעיות הפוטנציאליות הללו ,אנשי ע מחלת נפש
יכולי להיות עובדי יעילי ופורי .פשוט צרי #לתת לה את ההזדמנות.

_________________________________
74

מחלות נפש קשות ובני המשפחה  /ד"ר איתמר לוי ועמיתיו

"אנשי שהחלימו ממחלת נפש מתאימי יותר לעבודות ברמה נמוכה ,ולא לעמדות אחראיות".
מציאות :בדיוק כפי שהפוטנציאל לקריירה של אנשי אחרי תלוי בכישרונות ,בניסיו,
במוטיבציה ובכישורי האישיי שלה ,כ #ג אצל אנשי ע מחלת נפש.

פעמי רבות ,הסטיגמות עשויות להתגל כאפליה ממשית .בשני האחרונות התפרסמו מקרי,
בה אנשי ע מוגבלות הופלו בקבלת שירות ציבורי ,או מנעו מה כניסה למקו ציבורי ,מחמת
מוגבלות.

חשוב לדעת שישנו חוק מרכזי המג על אנשי ע נכות פיזית או פסיכיאטרית מפני אפליה .חוק
זה )חוק שוויו זכויות לאנשי ע מוגבלות  (1998מכיר באנשי ע מוגבלות כבעלי זכויות שוות
וקובע כי זכות לשוויו ,לכבוד ,להשתתפות פעילה בחברה ,לקבלת החלטות בחייה ולמימוש
זכויותיה במסגרת השירותי הקיימי .החוק אוסר להפלות אנשי ע כל סוגי המוגבלויות,
בי א המוגבלות זמנית או קבועה ,ובלי קשר לסיבת המוגבלות – לידה ,תאונה ,מחלה או כל
סיבה אחרת.
החוק קובע ,כי אסור להפלות אד מחמת מוגבלותו–

•

בכניסה למקו ציבורי כמו אתרי תיירות ,בתי מלו ובתי הארחה ,גני ציבוריי,

מסעדות ובתי קפה ,אולמות תרבות ובידור ,מוזיאוני ,ספריות ,דיסקוטקי ,מתקני ספורט,
בריכות שחיה ,חנויות וקניוני ,או כל מקו אחר ,שנועד לשמש את הציבור.

•

במת שירות ציבורי

כמו שירותי תחבורה )אוטובוסי ,רכבות ,מטוסי ,אניות,

שירותי השכרת רכב( ,תקשורת ,חינו ,#תרבות ,בידור ,תיירות וכ שירותי בנקאות וביטוח.

•

בהספקת מוצר.

מה נחשב לאפליה?

•

א נשאלת לגבי מוגבלות ,#לפני שסירבו להעניק ל #שירות או לאפשר ל #כניסה.

•

א הוצבה בפני ,#כתנאי לקבלת השירות או המוצר ,דרישה ,אשר לא הוצבה בפני
אד ללא מוגבלות.

•

א סרבו לאפשר ל #להיכנס למקו ,או לתת ל #שירות או מוצר ,א #לא מנעו זאת
מאד ללא מוגבלות באות נסיבות.

_________________________________
75

מחלות נפש קשות ובני המשפחה  /ד"ר איתמר לוי ועמיתיו

ψ

מה חלק מהאסטרטגיות באמצעות נית להגיב לסטיגמה?

לכל אסטרטגיה יש יתרונות וחסרונות .הפעולה שבה בוחרי לנקוט תלויה במצב הספציפי .חלק
מהאסטרטגיות בה נית להשתמש ה:

•

ללמוד את נושא מחלות נפש

לפעמי אנשי שחווי סימפטומי פסיכיאטריי אינ יודעי את העובדות בעצמ .יתכ שה
מאשימי את עצמ עבור הסימפטומי או חושבי שה אינ יכולי לדאוג לעצמ או להיות
חלק מהקהילה .מחשבות אלה יכולה להיות ג נחלת של שאר בני המשפחה .תופעה זו מכונה
"סטיגמה עצמית".

חשוב להלח בסטיגמה עצמית מכיוו שהיא עשויה לדכא את האד ע המחלה ובני משפחתו
ולגרו לה לאבד תקווה להחלמה .אחת הדרכי להלח בסטיגמה עצמית היא ללמוד את נושא
הסימפטומי הפסיכיאטריי ומחלות הנפש ,ולדעת להפריד בי מיתוסי לעובדות.

דר #נוספת להלח בסטיגמה עצמית היא להשתת בקבוצת תמיכה או קבוצה אחרת בה האד
ע המחלה לומד להכיר אנשי שוני שחוו סימפטומי פסיכיאטריי.

•

לתק את המידע השגוי שנמצא אצל אחרי ללא חשיפה אישית

ככל שהאד ע המחלה ובני משפחתו יידעו יותר על מחלות נפש ,כ #יוכלו להלח טוב יותר
בדעות קדומות ,בי א ה באות מאחרי או מעצמ.
עמית לעבודה עשוי לומר" :כל האנשי שסובלי ממחלות נפש ה מסוכני" .יתכ שהאד ע
המחלה או ב המשפחה יחליט לומר" :למעשה ,קראתי מאמר ארו #בעיתו בו נאמר שמרבית
האנשי הסובלי ממחלות נפש אינ אלימי .תקשורת ההמוני פשוט חוגגת על מקרי
מסוימי".

•

חשיפה בצורה סלקטיבית של הניסיו האישי ע סימפטומי פסיכיאטריי

חשיפת מידע לגבי הניסיו האישי של ב המשפחה או האד ע המחלה עצמו ,ע סימפטומי
פסיכיאטריי היא החלטה אישית .כדאי לחשוב כיצד האד השני עשוי להגיב .חשוב לשקול את
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הסיכוני והיתרונות שנית להפיק מכ ,#ה לטווח הקצר וה לטווח הארו .#יתכ שיעזור להתייע
ע בני המשפחה טר קבלת החלטה בנושא זה.

אנשי שוני מאד בבחירה שלה הא לחשו מידע על עצמ ,וא כ

כמה .יתכ שב

המשפחה או האד ע המחלה יחליטו לחשו מידע אישי רק בפני בני משפחה אחרי וחברי.
או יתכ שיחשפו מידע בפני אחרי רק כשהדבר הכרחי .לדוגמא ,יתכ שהאד ע המחלה יזדקק
להתאמות מיוחדות על מנת לבצע את עבודתו .יתכ שיהיו מצבי רבי בה ירגיש נוח לחשו
מידע .יתכ אפילו שיסכי לדבר בפומבי על מחלות נפש למע מטרות של חינו #או סנגור.

•

הכרת הזכויות החוקיות

חשוב ללמוד את החוק נגד אפליה .כאמור ,חוק זה )חוק שוויו זכויות לאנשי ע מוגבלות (1998
מכיר באנשי ע מוגבלות כבעלי זכויות שוות וקובע כי זכות לשוויו ,לכבוד ,להשתתפות
פעילה בחברה ,לקבלת החלטות בחייה ולמימוש זכויותיה במסגרת השירותי הקיימי.
החוק טוע לשוויו במקו העבודה ,לאיסור הפליית עובד בגלל מוגבלותו ולהתאמת מקו
העבודה לצרכיו .כמו כ ,טוע החוק להתאמת התחבורה הציבורית והנגשתה לאוכלוסיית
הנוסעי ע המוגבלות .בנוס .החוק הורה על הקמת נציבות שוויו זכויות לאנשי ע מוגבלות
אשר מטרתו קידו זכויות לאנשי ע מוגבלות.

חשוב להקדיש זמ להבנת העקרונות הבסיסיי של החוק הזה והדר #בה הוא עשוי להשפיע על
אד ע המחלה א האד מרגיש שזכויותיו החוקיות הופרו ,קיימות מספר פעולות בה הוא
יכול לנקוט ,תלוי במצב.

לפעמי הדר #היעילה ביותר היא לדבר ישירות ע האד המעורב במקרה .לדוגמא ,בדר #כלל
עדי לגשת למעסיק לגבי הצור #בהתאמות סבירות במקו העבודה .דוגמא להתאמה סבירה היא
בקשה להעביר את השולח לאזור שקט יותר במשרד על מנת לשפר את הריכוז.

לפעמי הדר #היעילה יותר תהיה לגשת למומחה לש יעו ,תמיכה ,סנגור ,תיוו #וא עזרה
משפטית .לדוגמא ,א בעל בית מסרב להשכיר דירה בגלל הסימפטומי הפסיכיאטריי ,יתכ
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שהאד ע המחלה ובני משפחתו ירצו לפנות לגו מוסמ #על מנת לקבל יעו וסיוע .ג א
המעסיק לא נענה לבקשה לעשות התאמות במקו העבודה ,יתכ שיבחרו לפנות לגו מוסמ.#

צעדי פורמאליי שבה נית לנקוט:

•

להגיש תלונה פלילית במשטרה; בית המשפט מוסמ– #
 .1להטיל על המקו או על השירות המפלה קנס בגובה של עד  99,600ש"ח ,אשר
ישול לאוצר המדינה.
 .2להפסיק את פעולתו של המקו או השירות הציבורי ,א זו הפע השנייה בה
מורשע אותו מקו בעבירה לפי חוק זה.

•

להגיש תביעה לפיצוי כספי בבית משפט; בית המשפט מוסמ #לפסוק לטובת #פיצוי בגובה
של עד  50,000ש"ח ,ג א לא נגר ל #נזק .אפשר להגיש את התביעה נגד
 .1האד אשר הפלה אות #בפועל )למשל ,שומר אשר מנע כניסת.(#
 .2מנהל המקו .המנהל לא ישא באחריות א יוכיח ,כי לא ידע על הפליית ,#וא
נקט צעדי סבירי כדי למנוע הפליה במקו )למשל ,תדר #את עובדיו בדבר
איסור ההפליה(.

•

לפנות לארגו ,הפועל לקידו זכויות לאנשי ע מוגבלות ,ולבקש ממנו להגיש תביעה.

♦

בזכות ,המרכז לזכויות אד של אנשי ע מוגבלויות; ת.ד ,35401 .ירושלי,
 , 91352טל ,02-65213080 :פקס.www.bizchut.org.il ,02,6521219 :

♦

גב' רינת ארניאס ,אחראית פניות הציבור ,רח' בית הדפוס  ,12בית השנהב ,אג/
 Bירושלי  ,95483טל ,02-6527718, :פקס.02-6527783 :
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פרק

7
סיוע כלכלי

ψ

מידע על סיוע כלכלי ,מציאת עבודה ושיקו

ψ

גופי מממני ואפשרויות סיוע כלכליות:

תעסוקתי.

ותעסוקתי

בחלק זה נסקור את האפשרויות לסיוע כלכלי העומדות בפניי האד ע המחלה .גופי מממני
שוני ,מספקי אמצעי שיקו שוני בה בני המשפחה והאד ע המחלה יכולי להיעזר.

מה המקורות המרכזיי של שירותי בבריאות הנפש?
בישראל ,בשני האחרונות ,מערכת בריאות הנפש עוברת שינויי .דוגמא לאחד השינויי הוא
החוק לשיקו נכי נפש בקהילה  .2000חוק חדש זה מגדיר מי זכאי לשיקו פסיכיאטרי וקובע את
תחומי הסיוע ומינוי מתא טיפול שיהיה אחראי ליישו ותיאו מת כל השירותי אשר אליה
אד ע נכות הנפש זכאי .שינוי זה ושינויי נוספי יכולי לגרו לבלבול ביחס לשירותי
המוצעי ,למי זכאי לה ולאיי #לגשת לה .בד"כ ,למתאמי טיפול ולבעלי מקצוע במערכת
בריאות הנפש כמו פסיכיאטרי ,עובדי סוציאליי ,אחיות ,פסיכולוגי ,ומרפאי בעיסוק יש
מידע מעודכ בנושא זה.

כיו ,המקורות המרכזי לשירותי שוני בבריאות הנפש ה :מרפאות קהילתיות לבריאות
הנפש ,מחלקות פסיכיאטריות בבתי חולי כללי ,בתי חולי פסיכיאטרי ,יחידות לשיקו
בקהילה ,ומחלקות רווחה בעיריות .התקציבי לשירותי המסופקי ע"י המקורות הנ"ל באי
ממשרד הבריאות ,ביטוח לאומי ,וקופת החולי.

כיו בישראל השירותי בבריאות הנפש מסופקי ע"י
מקורות שוני.
מי זכאי להטבות כספיות?
תכניות הקשורות להטבות נוסדו לעזור לחברי של הקהילה כאשר יש לה קשיי כספיי.
לפעמי אנשי אינ מגישי בקשות לתכניות אלה בגלל שבקשות אלה גורמות לה לתחושה של
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מבוכה .חשוב לזכור שב המשפחה החולה הוא חלק מקהילה גדולה וראוי לקבל תמיכה כספית
ותמיכות אחרות אשר מיועדות לעזור לאנשי לנהל את חייה.

הבנה של הדר #להגיש בקשה ועצ הגשת הבקשה יכולות משימות מורכבות .שיחה ע מתא
טיפול או ע עובדת סוציאלית היא דר #טובה למצוא אילו הטבות ב המשפחה החולה יכול
להיות זכאי לה ואי #להגיש בקשה כדי לקבל .מתא טיפול או עובד סוציאלי ג יודע על
השינויי האחרוני בתכניות הקשורי להטבות.

בהתא להיסטוריה התעסוקתית וצרכיו הכספיי השוטפי ,ב המשפחה החולה יכול להיות
זכאי לאחת מהטבות הכספיות הבאות:

♠

קצבת נכות מביטוח לאומי

כל תושב ישראל בגיל שבי  18עד  65וכל תושבת ישראל בגיל  18עד  60ע נכות גופנית ,שכלית,
או נפשית כתוצאה ממחלה ,תאונה ,ומלידה ,זכאי לקצבת נכות בהתא לתנאי מסוימי.
תנאי אלו מורכבי ומתייחסי לאחוז הנכות הרפואית שוועדה רפואית תקבע .וועדה זו ג
תערי #את המידה שנכות זו מגבילה את היכולת לעבוד ולהשתכר .לפי הערכות אלה ונתוני
אישיי נוספי ,הוועדה קובעת ג זכאות לקבל קצבה נכות מבטוח לאומי וג את גובה הקצבה
שב המשפחה החולה זכאי לה.

א ב המשפחה החולה מעוניי לקבל קצבת נכות חודשית ,עליו לפנות לסני בטוח הלאומי
שבמקו מגוריו .עובד שיקו יסביר את התנאי אשר לפיה זכאיות לקצבה נקבעת .א ב
המשפחה החולה סבור שהוא זכאי לקבל קצבה נכות חודשית ,עובד השיקו יעזור לו להגיש
תביעה לקצבה בטופס המתאי .הזכאיות הסופית שלו לקצבה תיקבע רק לאחר שוועדה רפואית
תבדוק את נכות הרפואית וכושר ההשתכרות שלו .אמנ ,אפילו א ב המשפחה החולה אינו
בטוח שהוא זכאי לקבל קצבה ,מותר לו להגיש תביעה לקצבה.

♠

עזרה כספית

לעיריות בישראל יש מחלקות רווחה המציעות הטבות שונות לאנשי במצוקה לפי תנאי שוני.
פקידי הסעד במחלקות האלה יכולי לספק מידע בקשר להטבות שהעירייה מחלקת .הטבות אלה

_________________________________
80

מחלות נפש קשות ובני המשפחה  /ד"ר איתמר לוי ועמיתיו
כוללות כס למזו וביגוד ועזרה בשכר לימוד לילדי ובמציאת דיור בשכר דירה נמו .#א יש לב
המשפחה החולה הכנסה נמוכה ובעיות בתחו בריאות הנפש ,הוא יכול להיות זכאי להטבות
האלה .יש לקחת בחשבו שהעזרה הכספית מוענקת ע"י מחלקת הרווחה של העיריות היא ,בד"כ,
מצומצמת ושונה מעירייה לעירייה.

לפי ההיסטוריה התעסוקתית והמצוקה הכספית של ב המשפחה החולה,
ייתכ שהוא זכאי לקצבת נכות מבטוח לאומי או
עזרה כספית ממחלקת הרווחה של העירייה שלו.

♠

הא מגיעות לב המשפחה החולה הטבות בתחו הביטוח הרפואי?

עובדי שיקו בביטוח לאומי ,פקידי סעד ,ומתאמי טיפול במערכות שיקו אחרות ,בד"כ ,יכולי
לספק מידע בקשר להטבות המגיעות בתחו ביטוח הבריאות .א ב המשפחה החולה ג עובד
וג מקבל קצבה מבטוח לאומי ,אז ,יורידו את התשלו לביטוח בריאות מהמשכרת שלו .א אינו
עובד ,אז ,יורידו תשלו זה מהקצבה לבטוח לאומי שלו .הפרטי בקשר להטבות האלה משתני
משנה לשנה וממקו למקו .לכ ,חשוב לשוחח ע מישהו במקו המגורי שלו המידע
המעודכ.

ψ

אפשרויות תעסוקתיות:

בחלק זה נסקור את האפשרויות התעסוקתיות העומדות בפניי האד ע המחלה .מעבר
לתעסוקה עצמאית ,קיימי גופי שוני המסייעי בתהלי #השיקו התעסוקתי .גופי מממני
שוני ,מספקי אמצעי שיקו שוני בה בני המשפחה והאד ע המחלה יכולי להיעזר.



סל שיקו מטע משרד הבריאות:

סל שיקו בא להגדיר את מגוו השירותי הניתני במסגרת שיקו נכי נפש בקהילה ,אשר נחקק
במטרה להגביר את יכולת ההשתלבות של אנשי המתמודדי ע מוגבלויות נפשיות בקהילה,
כמו ג ליצור תשתית שיקומית מתאימה להתפתחות בתו #הקהילה ,בדרגה מרבית של עצמאות,
כבוד ואיכות חיי .התכנית באה להבנות את המסגרת של השיקו של אנשי המתמודדי ע
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פגיעה נפשית בקהילה ואשר אושרה לה זכאות לקבלת סל השירותי השיקומיי ,מכור#
התנאי לזכאות לסל שיקו.

סל שיקו מכיל שירותי בתחומי הדיור ,ברמות שונות של דיור מוג .החל מהוסטלי כוללניי,
הכוללי בתוכ נוכחות צוות גבוהה ,עד לדיור מוג ולווי המותא לרמת העצמאות של הדייר.
כמו כ מסגרת סל שיקו של משרד הבריאות מכילה שירותי שוני בתחו התעסוקה ,החל
ממועדוני תעסוקתיי וכלה בשירותי להכוונה ,ליווי השמה וסיוע בהשתלבות בתעסוקה בשוק
החופשי.

סל שיקו מכיל ג שירותי שוני בתחו החברתי ,ברמות שונות ,שירותי חונכות וסמ #לליווי
אישי ,שירותי השכלה נתמכת להשלמת בגרויות ,העשרה ורכישת מיומנויות מחשב ,ושירות
השכלה אקדמאית נתמכת לסיוע לסטודנטי המתמודדי ע מוגבלות פסיכיאטרית.
בנוס לאלה מכיל סל שיקו סיוע במימו טיפולי שיניי וכ שירותי נוספי.

זכאי לסל שיקו צרכני בגילאי  18עד  ,65אשר אושרה לה לפחות  40אחוז נכות נפשית,
מוכרי בביטוח לאומי על סעיפי  33,34ע"י רופא או וועדה רפואית שהוסמכו ע"י המוסד
לביטוח לאומי לקבוע אחוזי נכות לצור #קבלתה של גמלת נכות או גמלת בגי פגיעה בעבודה .כמו
כ זכאות אפשרית במקרי חריגי ג לאנשי אשר אינ מוכרי כבעלי אחוזי נכות כמפורט
לעיל בביטוח לאומי ,ואשר יש ביד קביעה לאחוזי נכות תואמי שנערכה ע"י פסיכיאטר
שהוסמ #ע"י שר הבריאות .פניות לסל שיקו יידחו במקרי של מכורי לסמי או לאלכוהול,
אנשי שאינ נמצאי במעקב פסיכיאטרי ,ואנשי המתנהגי באלימות.
תעסוקה דר סל שיקו
השירותי ניתני בשלוש רמות עיקריות:

•

מועדו תעסוקתי לאנשי אשר עדיי לא רכשו הרגלי תעסוקה .המועדו מיועד לספק
מסגרת מוגנת ותומכת לרכישת מיומנויות בתעסוקה.

•

מפעל מוג בו המשתקמי עוברי הסתגלות דומה למפעל נורמטיבי.

•

תעסוקה נתמכת בה משולבי המשתקמי במקומות עבודה תו #ליווי ,הדרכה וקשר
שוט ע המעסיק.
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בנוס לכ ,#התכנית כוללת ג שירותי אבחו תעסוקתי והשמה תעסוקתית .בעיקרו ,שיקו
תעסוקתי דר #מסגרת סל שיקו של משרד הבריאות מתייחס בעיקר להשמה בעבודה בשוק
החופשי ,בתנאי מוגני )פחות שעות ודגש על התאמת סביבת העבודה לצרכי וכדומה( תו#
ליווי מתמש #במקו העבודה ע"פ הצור.#

שיקו מקצועי דר הביטוח הלאומי
זכאות:
אד שמוכרי לו מעל  20אחוזי נכות נפשית דר #ביטוח לאומי ,זכאי לקבל מימו לתכנית שיקו
מקצועי האמורה להקנות לו מקצוע לתעסוקה .ישנ מסגרות מוגנות כגו :מרכזי שיקו ,א #אי
הכרח שהמסגרת/קורס בה מתבצעת ההכשרה תהיה מסגרת שיקומית .בפנייה לביטוח לאומי
רצוי ביותר שיהיה מעורב גור מטפל שמכיר ויכול ללוות בתהלי #ההכשרה והשיקו .פעמי
רבות ,כאשר אי כיוו מסוי לתעסוקה ,יופנה האד לעבור אבחו תעסוקתי ,שהוא בד"כ
באוריינטציה שיקומית ,ולאחר מכ תיעשה הערכה לגבי השתלבות בכיווני שוני של
תעסוקה/הכשרה מקצועית/קורסי.

האד המשתק זכאי לסיוע באבחו והכוונה מקצועית  ,לתשלו הוצאות הקשורות בלימודי,
כגו שכר לימוד ,הוצאות נסיעה ,ספרי ומכשירי לימוד .אד אשר נקבעה לו זכאות לשיקו
מקצועי מכורח אחוזי נכות בביטוח לאומי ואינו מקבל קצבת נכות ,או קצבת נכות חלקית זכאי
לתשלו של דמי שיקו בזמ ההכשרה .רכז השיקו )עובד סוציאלי( בסני מייע לזכאי לשיקו
בכל הנוגע לבחירת מקצוע מתאי ולהשתלבות בעבודה ,לאחר היכרות אישית עמו ובחינה של
שאיפותיו ,כישוריו ומגבלותיו.

מש #ההכשרה המקצועית או הלימודי נקבע על פי הכישורי של המבקש והמקצוע שנבחר ,ולא
יעלה על שנה אחת .מי שנקבעה לו דרגת נכות של  65%ומעלה ונמצא מתאי ללימודי לקראת
מקצוע במוסד להשכלה גבוהה יהיה זכאי לסיוע עד לגמר התואר הראשו.
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בקשה לדיו חוזר בקשר להחלטות
לביטוח לאומי ולמחלקות רווחה יש דרכי המאפשרות ל #לבקש דיו חוזר בהחלטות אשר נעשו
בקשר לזכאיות לשירותי והטבות שוני .כאשר פוני לבקש שירותי והטבות ,רצוי לשאול על
הדרכי הקיימות לבקש דיו חוזר בבקשה .א מרגישי שהחלטה איננה צודקת ,נית להשתמש
בדרכי אלו.

♠

רשימת המקומות לתעסוקה נתמכת ,מפעל מוג ומועדו תעסוקתי:
תעסוקה נתמכת:

שילוב בעבודה בשוק החופשי ע"י השמה ולווי המשוקמי עד להטמעת והסתגלות במקו
העבודה.
בית ח,בר יוחאי 051,598660 ,03,6778513 ,03,6782644 , 10
מיועד לאנשי ע נכות נפשית המוכרי ע"י משרד הבריאות ורוצי להיקלט לעבודה בשוק
החופשי .בית ח מספק לה הדרכה וליווי .מבוסס על גישה פרטנית ונעשה באמצעות ראיו,
אבחו תעסוקתי מעשי ,הדרכה מקצועית ,וליווי יומיומי בעבודה המתאימה לרצונו ,נטייתו
וכישורי המועמד .בית ח שוקד על קשרי ע כל הגורמי הבאי במגע ע המשתק
)רופאי ,משפחה ,עובדי סוציאליי ,דיור חלופי ,מועדוני חברתיי וכו'( ,מתו הבנה
שהתעסוקה היא חלק חשוב מהשיקו.
שיקו תעסוקתי אחר מושב צור משה ,רח'התמר ת.ד 053,732131, 09,8942842 ,611.פקס:
.09,8942843
דגש על התאמת תחו העבודה ,אופייה ,שעות העבודה והמעסיק לכל אחד ואחד מהמשתקמי,
מתו הערכה ותקווה שמקו העבודה החדש מהווה עבור המשתק כמעי 'בית שני' מקבל
ויציב לאור זמ .נדרשי רצו המשתק עצמו להתקבל לעבודה קבועה במסגרת השוק החופשי
והערכת הגור הטיפולי המפנה שאכ קיימת אצלו היכולת לעשות זאת .לא יתקבלו לפרויקט
משתקמי שהינ בעלי רקע שיקו של אלימות מכל סוג שהיא.
מש"ק רחובות ,דר יבנה,אזור תעשייה ,ת.ד 3882.רחובות  ,08,9469914 ,08,9461133פקס:
.08,9465575
פרויקט תעסוקה נתמכת ,מרכז שיקו רחובות .משתקמי המסוגלי להיקלט בעבודה בשוק
החופשי ,תו תהלי של תמיכה וליווי ע"י מדריכי מקצועיי .הפרויקט ק ביוזמתו ומימונו
של סל שיקו .שילוב נפגעי נפש בעבודה בשוק החופשי בשכר ע"פ תפוקה ,תו ליווי צמוד של
צוות המרכז.
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פרויקט שביל .תעסוקה נתמכת אנוש נתניה .ת.ד ,09,8348526 ,09,8324525 ,2650 .פקס:
.09,8840876
מיועד לנפגעי נפש הנמצאי בתהלי שיקו בקהילה תחת טיפול ומעקב פסיכיאטרי .עברו
וועדת סל שיקו ובמהלכה אושרה לה תעסוקה נתמכת .גיל המועמדי  20,50.קריטריוני
לקבלה :אישור וועדת סל שיקו ,רצו ומוטיבציה של המועמד להתקד ברצ /התעסוקתי,
רכישת הרגלי עבודה בעבר העומדי בסטנדרטי הנדרשי לעבודה בשוק החופשי ,יכולת
ביטוי והתמצאות בקהילה .הופעה חיצונית מאורגנת .מטרת הפרויקט לקד אנשי לקראת
תפקוד תעסוקתי מלא בקהילה תו כדי שילוב במקומות עבודה רגילי .מהות הפרויקט הינה
הליווי ,התמיכה והקשר האינטנסיבי ע המשתק והמעסיק במהל תקופת העבודה .תכני
ייחודיי :קבוצת הכנה לתעסוקה בשוק החופשי .קבוצת המש הינה קבוצת הליווי והתמיכה.
זמינות ונגישות רכזת ההשמה של הפרויקט כלפי המשתק.
שח" , /תעסוקה נתמכת פ"ת .בר כוכבא  ,70פ"ת ,03,9309735 ,03,9318452 .פקס:
.03,9313121
פרויקט תעסוקה נתמכת זה ,נועד לשילוב של משתקמי בעבודה בשוק החופשי ,התחרותי
בקרב אוכלוסייה בריאה ,בתנאי ליווי מוגני .הליווי הנית בפרויקט אינו מוגבל בזמ .קבוצת
תמיכה :משמשת ליווי למועמדי להשמה ,ולעובדי בחו .מטרתה לעזור בפתרו בעיות
והעלאת קשיי מתו ניסיונות במקו העבודה .משתתפי חדשי יגיעו לארבעה מפגשי
לפחות ,לפני שיצאו להשמה בעבודה .השתתפות בקבוצה היא חובה למשתקמי בפרויקט.
תעסוקה נתמכת – פרויקט שרוול .בר כוכבא  ,70פ"ת03-9309735 .
מטרה :השמת משתקמי ע מחלת נפש בשוק העבודה הפתוח ,כאשר מתקיימי יחסי 'עובד,
מעביד '.פרויקט משות /למוסד לביטוח לאומי ומשרד הבריאות ,קיי משנת .1998המטפל
האישי מפנה את המשתק לאחר שהעבר תהלי אבחו והערכה פסיכו,סוציאלית ,תו
התמקדות בהיבט השיקומי,תעסוקתי .מנהלת הפרויקט מקיימת ראיו קבלה יחד ע המטפל.
בשלב זה מגדירי בפני המשתק את מטרות הפרויקט .לאור כל הדר שומר צוות הפרויקט
על קשר ,מצד אחד ע הסביבה החיצונית ומצד שני ע המסגרת הטיפולית שממנה הוא בא.
גוד וויל ,בנימינה ,ת.ד ,04 ,6389607/8 ,30500 ,22 .פקס.04-6380045:
אוכלוסיית האנשי ע צרכי מיוחדי הנה אוכלוסייה ייחודית המחייבת מעצ היותה כזו
התייחסות מקצועית מיוחדת בכל תחומי החיי וביניה בתחו התעסוקה .בכל תחו ותחו
התקדמות של אנשי אלו ,תלויה ביכולת האישית ובצוות המטפל והמשפחה .הצוות המטפל
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בוח ומנתח את הנתוני ובונה תוכנית הדרכה לקידומו של האד ולעיתי בהמש משמש
כצוות שמבצע בפועל תוכנית זו .המטרה בתוכניות אלו היא לממש עד כמה שאפשר את
הפוטנציאל הטמו בכל אד ואד על פי יכולתו והמוגבלויות הנובעות מעצ היותו אד ע
צרכי מיוחדי הנדרש לשיקו .השאיפה בתחו התעסוקה היא להגיע לתרבות ואופי עבודה
עד כמה שיותר דומה וקרובה למוגדר כתרבות עבודה "נורמאלית" ,תו יצירת סביבת עבודה
מתאימה לאנשי מיוחדי אלו.
מפעל מוג:
מפעל מוג הינו מפעל המותא להעסקת אנשי שאינ מסוגלי לעבוד במסגרת השוק הפתוח.
מטרתו לאפשר לאנשי אלו עבודה בכבוד ,תו #מיצוי יכולת התעסוקתית והתאמת סביבת
עבודה ליכולותיה וצורכיה .כמו כ הוא מקנה מיומנויות עבודה ומיומנויות חברתיות בעזרת
צוות המדריכי הנמצא במקו.המפעל משמש ג כמקו תעסוקה לאנשי הנמצאי בשלב
ביניי וזקוקי להכנה ואימו לקראת עבודה בשוק החופשי.
נתניה אש"ת ,האורזי  4א.ת נתניה ת.ד  ,09,8619041 ,13128פקס09,8619133 :
עבור משתקמי הזקוקי לעבודה מוגנת ברמות מורכבות שונות :ייצור ואריזת מגבוני נייר,
עבודה בקבלנות משנה עבור מפעלי ,בעיקר בשקיות ניילו והלחמת הקצה ,וא /מתפרה.
מפעלי אש"ת נוספי :כפר סבא  ,הנגר  6כ"ס ת.ד.09,7658465 ,2336 .
פתח תקווה :גליס  ,34פ"ת ,03,9308084 ,פקס.03,9046997 :
חווה חקלאית,שיקומית מודיעי ,עמותת ת.ד.ר ,יהודה הלוי  88ת"א ,03,5618143 ,פקס:
.03,5610275
נפגעי נפש המעונייני לרכוש מיומנויות,לעבוד ולהשתכר בתחו החקלאות ,במסגרת גמישה
המותאמת לצרכיה וליכולת של החולי .העמותה קיבלה לידיה שטח אדמה בפאתי יער ב,
שמ בקרבת העיר מודיעי .בשטח זה הוקמה חוות 'בראשית '.חוות בראשית מהווה מסגרת
תעסוקתית בה עובדי בתחומי חקלאות וגינו .תחומי העבודה מגווני ובעלי יתרונות
שיקומיי.
מפעלי מוגני מרכז שיקו רחובות )מש"ק(:
העסקה מוגנת של נכי ובעלי מוגבלויות שונות .התייחסות למשתק כעובד בעל כישורי
תעסוקתיי הכוללי התמדה,תפוקה אישית ויכולת השתכרות.
מפעלי אש"ת :החבצלת  ,17ראשל"צ .03,9452531
אלי כה ,שכונת יד אליעזר ,נס ציונה .08,9301556
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המפוח  ,17א.ת .רחובות.9363668 ,

מועדו תעסוקתי:
מועדו תעסוקתי הינו מסגרת עבודה בה מייצרי מגוו רחב של מוצרי ומקבלי תמיכה,ליווי,
עידוד והעשרה בתחומי רבי .המועדו מהווה מקו עבודה לאנשי בעלי נכות נפשית שאינ
מסגלי להתמודד ע דרישת העבודה בשוק העבודה החופשי,הבריא וזקוקי למסגרת עבודה
תומכת בשעות הבוקר .כמו,כ הוא מאפשר לה להרוויח שכר לפי יכולת ותוצרי עבודת.
ח" ,יחידה שיקומית תעסוקתית ,דר רמתיי  ,92הוד השרו.09,7401060 ,
מטרת המקו להקנות הרגלי עבודה ומיומנות חברתית תפקודית ,אבחוני תעסוקתיי ,וחשוב
מכל ,השתלבות מחדש בקהילה כ שלא יחיו בתחושה שה לנטל על החברה .רשימת
הפרויקטי של העמותה:פרויקט חונכות ,פרויקט חנות שיקומית ,פרויקט תיאטרו קהילתי,
פרויקט חנוכה.
מרכז תעסוקה שיקומית אנוש נתניה .עולי הגרדו ,מול בית מס 26 ,במקלט.09,8623543 ,
נפגעי נפש מגיל  18הנמצאי במסגרת טיפול ומעקב פסיכיאטרי .מועמדי אשר מעונייני
ויכולי להשתלב במסגרת ,ואושרו בוועדת סל שיקו .מועמדי שאינ משתמשי בסמי או
אלכוהול ,ואינ בעלי רקע עברייני ואלי .המסגרת מיועדת לנפגעי נפש הנמצאי בתהלי
שיקו בקהילה .במסגרת נרכשי הרגלי עבודה ומיומנויות שונות לקראת השמה בשוק
החופשי.המקו מהווה מסגרת השתייכות ומקור תמיכה התורמי לשיפור הביטחו והדימוי
העצמי .תכני ייחודיי :סדנת הכשרה לתעסוקה מתקדמת יותר בשוק החופשי ,וועדת עיתו
המועדו ,קבוצות טיפול ,וקבוצות בנושאי אקטואליי שוני.
סטודיו לאמנות  ,אנוש ראשו .בילו  , 22ראשל"צ.03,9507940 ,
סטודיו לאומנות הינו מסגרת אלטרנטיבית שמטרתה שיקו מתו עיסוק בתחומי שוני של
אומנות יצרנית .בסטודיו עוסקי בעבודות חמר ,ע,ציור על משי ,ציור על ע .מלבד שיעורי
האומנות ,מוקדש זמ לממדי אישיי וחברתיי.מטרות מרכזיות :הקנייה ולמידה של
מיומנויות בתחומי האמנות השוני .הקניית הרגלי עבודה .יחד ע מיומנויות שיווק שיסייעו
במכירת היצירות.
אנוש כפר סבא ,ת.ד.09,7679237 ,1311 .
מועמדי בגילאי 18,60,החייבי באישור סל שיקו ובהשתתפות בראיו קבלה )הנקבע ע"י
רכזת המועדו(,שלאחריו מתקיי דיו צוותי בדבר קבלתו של המועמד .לכל משתק נבנית
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תכנית שיקומית אישית המתאימה ליכולתו האישית ,המוטיבציה והשלב בו הוא נמצא .התכנית
נבנית בשיתו /פעולה בי המשתק ,המשפחה ,צוות המועדו ,והצוות המטפל בקהילה .התכנית
קובעת את זמני ההגעה למועדו ואת ההשתתפות בסדנאות השונות .דר הסדנאות ,פועלי
המשתק ואיש הצוות להשגת המטרות השיקומיות.
אנוש ,רמלה ,הרב מימו  ,5רמלה.08,9201353 ,
נפגעי נפש בוגרי שעברו סל שיקו וזקוקי לליווי תעסוקתי פרטני וללמוד הרגלי עבודה
ומיומנויות חברתיות .הפעילות מתחלקת לשני ענפי מרכזיי :עבודה חרושתית ועבודה
אמנותית .במסגרת העבודה האמנותית נעשה שימוש בחומרי וטכניקות מגוונות כגו :ציור על
ע ,בניית עציצי מפיסות נייר וכד'.המשתקמי מקבלי שכר עבור הגעת ועבור מכירת
המוצרי .במסגרת הפעילות נבנית תכנית שיקו אישית ע"פ היכולות והצרכי הייחודיי
בשיתו /ע המשתק וגורמי רלוונטיי בקהילה .כמו כ קיימת פעילות חברתית והעשרה .וכ
פעילות המכוונת לניהול חיי היו,יו כגו :חוג תזונה ובישול.
כישורי חיי  ,אנוש נתניה.שדרות ב צבי ,מול בי"ס חב"ד ,שיכו דורה ,נתניה.09,8851980 ,
המסגרת מיועדת לאות אנשי אשר זקוקי למסגרת מקדמת ומעשירה א לא דר תעסוקה
או עבודה .המסגרת מיודעת להכשיר אנשי לקראת חיי עצמאיי בקהילה ,תו תמיכה
ופיתוח מיומנויות חיי .פיתוח מיומנויות תפקודיות ,התמדה ,תקשורת ,ניהול זמ ותקציב,
התמצאות בקהילה .פיתוח נטיות אישיות בתחומי אומנות ,כתיבה יצירתית ,בישול ,קולנוע,
טבע וכו '.פיתוח יכולות קוגניטיביות ואחרות כגו:ביטחו עצמי ,יוזמה ,אחריות,קבלת החלטות,
הזדהות והשתייכות .הגברת מוטיבציה.בניית קשר ע מסגרות קהילתיות רלוונטיות .הכוונה
וליווי למסגרות המש .תכני ייחודיי :פרויקטי וסדנאות יצירה מקוריי ,קווי ייצור
מקומיי אמנותיי ורווחיי .השתתפות לפי בחירה במגוו הפעילויות ,לפי תחומי התעניינות,
מעורבות החברי ,הפעלת המסגרת והפרויקטי.
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פרק

8
ψ

סיכו האפשרויות הטיפוליות והתמודדות מול

אפשרויות טיפוליות
והתמודדות עם

מערכת בריאות הנפש:


המערכת
מה האפשרויות הטיפוליות העומדות לבחירה?

נית לבחור מבי מספר אפשרויות טיפוליות שיוכלו לסייע לב המשפחה החולה להגשי
את מטרותיו ,הכול לפי מצבו האישי ומה שזמי בקהילתו .חלק מהאנשי בוחרי
אפשרות אחת או שתיי; אחרי בוחרי יותר .הרבה תלוי במטרות ההחלמה של ב
המשפחה החולה.



מה השירותי בבריאות הנפש המוצעי ע"י המקורות השוני?

המקורות השוני הנ"ל ,בד"כ ,מספקי טווח רחב של שירותי .א מקור מסוי
)לדוגמא :מרפאה קהילתית לבריאות הנפש( אינו מספק שירות שאת מחפשי
)לדוגמא :תעסוקה או פעילות חברתית( ,הוא יכול לספק מידע על המקומות בקהילה
בה נית למצוא את השירות .שירותי בבריאות הנפש המסופקי ע"י המקורות
השוני ה:
•

אבחו והערכה בבריאות הנפש

•

תיאו טיפול

•

ניהול תרופות

•

ארגוני ותמיכת עמיתי

•

טיפול אינדיבידואלי

•

טיפול קבוצתי

•

אימו מיומנויות חברתיות

•

שירותי פסיכו חינוכיי משפחתיי ושירותי אחרי למשפחה

•

אשפוז יו

_________________________________
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•

קבוצות תמיכה

•

חינו #בקשר למחלת נפש

•

שירותי חירו

•

ריפוי בעיסוק

•

שירותי לשעות הפנאי

•

שירותי תעסוקה

•

טיפול משולב למחלות נפש ולהתמכרות
מערכות שונות בישראל מספקות מגוו רב של שירותי

_________________________________
90

מחלות נפש קשות ובני המשפחה  /ד"ר איתמר לוי ועמיתיו



אילו שירותי יכולי להתאי לב המשפחה החולה?

הצרכי של אנשי ע סימפטומי פסיכיאטרי שוני מאד אחד לשני .מערכות
לבריאות הנפש לעתי קרובות מציעות מגוו שירותי על מנת לספק את הצרכי של כל
אחד ואחד.
אפשרויות טיפוליות העומדי לרשות

מטרות החלמה

ב המשפחה החולה
מציאת ושמירת טיפול תרופתי יעיל

קבלת תמיכה וידע מאנשי אחרי
שהתנסו בסימפטומי פסיכיאטריי

מציאת עבודה

פתרו בעיות אישיות בעזרת איש
מקצוע או קבוצה
שיפור מיומנויות תקשורת

מסגרת ופעילות יומית )הניתני על

•

פסיכיאטר

•

קבוצה לטיפול תרופתי

•

אחות פסיכיאטרית

•

קבוצות תמיכה לצרכני

•

מועדוני פסיכו סוציאליי

•

טיפול קבוצתי

•

עבודה נתמכת

•

שיקו תעסוקתי

•

תכניות התנדבות

•

שיקו פסיכיאטרי

•

טיפול פרטני

•

טיפול קבוצתי

•

קבוצות למיומנויות חברתיות

•

טיפול קבוצתי

•

תכנית חלקית בבית חולי

ידי אנשי מקצוע(

שיפור מערכות יחסי משפחתיות

• טיפול פסיכו חינוכי משפחתי

קבלת מידע

• טיפול התנהגותי משפחתי

אימו בפתרו בעיות

• קבוצה דינאמית
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כיצד למצוא יותר מידע על הדרישות של השתתפות בתכניות הספציפיות ?

נית למצוא מידע על החלקי העקרי של השירותי האלו מאנשי מקצוע )פסיכיאטרי,
פסיכולוגי ,עובדי סוציאליי ,אחיות ,ומרפאי בעיסוק( המועסקי במרכזי לבריאות
הנפש ,בתי חולי פסיכיאטרי ,מחלקות פסיכיאטריות של בתי חולי כללי ,מועדוני
חברתיי ותעסוקתיי ,ודיור מוג ,בטוח לאומי .בנוס ,ארגוני של צרכני ושל משפחות של
צרכני כמו מתמודדי למתמודדי ,אנוש ,ובנפשנו יכולי להיות מקור למדע זה .אפשר ג
למצוא מדע באתרי על האינטרנט ,באמצעות של מדרי #הטלפוני ,או ע"י פנייה לאחד ממשרדי
הממשלה )משרד הבריאות ,משרד העבודה והרווחה ,ומשרד החינו.(#



ממי נית לבקש עזרה א יש בעיה ע מערכת בריאות הנפש?

מערכות בריאות הנפש יכולות להיראות עצומות ומאוד מציפות .במערכות בריאות הנפש
מסוימות ,ממונה מישהו להיות "סנגור של הצרכני" או "חוקר תלונות" ע"מ לעזור לאנשי ע
בעיות שייתכ שיש לה ע המערכת .רעיו טוב הוא להכיר את סנגור הצרכני במרכז לבריאות
הנפש של ב המשפחה החולה .בעיירות מסוימות ,קיימי משרדי לצרכי הצרכני או לסנגור על
הצרכני .זה יכול לעוזר ללמוד את אופ השימוש במשאב זה .לפעמי ,הצוותי של המקומות
האלה כוללי אנשי אשר חיוו תסמונת פסיכיאטרית ואשר עובדי כסנגורי .האנשי האלו
יכולי לעזור לכ לענות על השאלות שלכ ולהדרי #אתכ בתהלי #של סנגר.

לפעמי ,אנשי מרגישי שה "הלכו לאיבוד" במערכת .זה עוזר למצוא מישהו בצוות הטיפולי
אשר נוח לדבר איתו .אנשי ,בד"כ ,מרגישי יותר נוח לדבר ע מישהו אשר מקשיב לבעיות
שלה ,שואל שאלות ,זוכר מה שנאמר בשיחה בעבר ,מציע הצעות ,ונמנע מהערות שיפוטיות
וביקורתיות .מהרגע שאותר אד שכזה ,כדאי לעדכ אותו בבעיות ולבקש את עזרתו.
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