




גישתאתלהטמיעביוזמהשותףשבע-בבארהנפשלבריאותהמרכז

תומךלמרכזהמרכזוהפיכתהנפשלבריאותהשירותיםבמערךההחלמה

.החלמה

:רציונל

החלמהבתהליכימרכזייםהינםעצמיתומכוונותהעצמה,בחירהשלמרכיבים

מכוונינפשבריאותשירותי.פסיכיאטריתממחלהשסובליםאנשיםעבור

בתהליךפעילכשותףתפיסתו,במרכזהאדםתפיסתאתמדגישים,החלמה

.הטיפולקבלתבמהלךשיחוכבעלהשירותקבלת

תוךסביבתוושלהאדםשלובכוחותביכולותואמונהתקווהעלהואהדגש

פתיחות,הוליסטיתגישה,העצמה,במרכזהאדם,עצמיניווטשלעקרונות

.ותקווהכבוד,משמעות,ושייכותקשריםעלדגש,וגמישות



:מטרת התוכנית

,פ תפיסה מכוונת החלמה"העברת  המרכז על כל שרותיו לפעול ולטפל ע

.שיתוף ומעורבות המטופלים ומשפחותיהם בתהליך ההתערבות, תוך שילוב

בסופו של תהליך יהיה למתמודד שליטה רבה יותר על מה שקורה בתכנית  

בחירה ומתן משמעות אישית כחלק  , הטיפול והשיקום עם דגש על כבוד

.מהכלים להתמודדות עם מחלה פסיכיאטרית



?האם אנו היינו משתמשים בשירותי המרכז-שירות מצטיין ורגיש•

תוך שימוש במודלים  כוללניים המתמקדים באדם וסביבתו-אחראיות כוללת•

.  חברתיים, קהילתיים, קבוצתיים, משפחתיים, פרטניים: מעגלי שינוי•

:  ומחויבות להתאמת השירותים בהתאם לצורך, מיפוי צרכים מול מענים•

".ולא התאמת האדם למסגרת, תפירת חליפה לאדם"

ואמונה ותקווה בפוטנציאל היכולות והכוחות שלו ושל  , תפיסת האדם במרכז•

.סוציאלית -פסיכו-סביבתו בגישה אינטגרטיבית ביו

מקצועי-צוות רב, משפחות, מטופלים: מעגלים של שיתוף•

בכל  , נגישים ואיכותיים על כל הרצף, לספק שירותי בריאות נפש זמינים.

הטיפול  , האבחון, הייעוץ, דרגות החומרה ולכלל הגילאים בתחומי המניעה

. והשיקום לכלל אוכלוסיית הנגב



.ניהול מחלה והחלמה,זכות לאוטונומיה ובחירה, כבוד: ערכים  

גישה מבוססת ערכים מובנית שניתן  , הטמעת שיטת עבודה:  חזון

בעל  , להטמיעה בכל היחידות ותאפשר  לכל צרכן לחוש אוטנומי

.בחירה וכבוד בעת שהותו במערכת

:יעדים

צמצום של השפעות המחלה על חייהם של המתמודדים

הצבת מטרות והתקדמות לקראת יעדים אישיים משמעותיים

 ניהול של המחלה באופן עצמאי וקידום תהליכי החלמה בהתאם לחזון האישי

הרחבת האוטונומיה במצבים בהם אין יכולת לאדם לבחור

  מתן אפשרות לתכנן את אופן הטיפול בזמן משבר ומניעת משברים חריפים

חוזרים



:שותפים

קרן טאובר•

א  "יספר•

איגוד הפסיכיאטריה בישראל  •

,  המרכז להכשרה וחקר שירותים ומדיניות בתחום בריאות הנפש•

אוניברסיטת חיפה  

שבע-המרכז לבריאות הנפש באר•

מתמודדים  •

משפחות•

משרד הבריאות-אגף השיקום•



Beer-Sheva



The Mental Health Center –Beer Sheva is affiliated to the 
Faculty of Medical Science of the Ben Gurion University of the 
Negev. Open since 1978.

Supply mental health services (prevention, treatment and 
rehabilitation) to the Negev area with a population of 
800.000 habitants.

It is based on a Bio-psycho-social model of work by a multi 
professional team (psychiatrists, nurses, social workers, 
psychologist, occupational therapists, nutritionists etc)

It has 445 inpatient beds (385 psychiatrics+ 60 geriatrics) 
,and departments according to the severity of patient’s 
illness and the need for protection.

Ambulatory services are provided in 3 clinics: Children and 
adolescents, Adults and Psycho-Geriatrics.

Diverse treatment approaches are in use:  cbt, dynamic, 
narrative, psychodrama, bibliotherapy, rehabilitation, family 
counseling, group work,, community work, 
etc.                                                                          

It provides professional training for students of different 
fields.





:מרכיבי התוכנית לשנתיים  הראשונות

קבוצות מיקוד בנושא הטמעת גישת ההחלמה ושילובה בשירותי בריאות הנפש-1

ושמירה על רצף והמשכיות בין שירותים  

המשכיות  , המטרה יצירת מרחב לרב שיח בנושא שיפור הרצף הארגוני והשיקומי

לקדם ולתרום לשיפור איכות חייהם של המתמודדים  , ושיתוף הפעולה בין הגורמים

כלים , יצירת מקום לדיון בשאלות וחשיבה מחודשת על מענים, ומשפחותיהם

.ואמצעים

ר מקס "ירושלמי וד' התקיימו שני מפגשים של קבוצות מיקוד בהנחיה של פרופ

אנשי מקצוע בכירים  , ס ארצית בבריאות הנפש"עו, א"לכמן בהשתתפות נציגי יספר

מנהלים מקצועיים, סים "עו, מנהל מרפאה, מנהלי מחלקות, נ"מהמרכז לברה

.מתמודדים ועוד, משפחות: נציגי צרכנים, רכזת שיקום מחוזית, של חברות שיקום

נכתב דף עמדה מסכם שיופץ בהמשך בהסתמך לתמלילי המפגש והתייחסות  

.לתהליך 



הכשרת צוות בגישת ניהול מחלה והחלמה-2

IMR- יישום והטמעה של התערבות מבוססת  , הכשרה-ניהול מחלה והחלמה

שנמצאה יעילה בשיפור תוצאות רצויות עבור מתמודדים עם מחלות  , ראיות

תוך , עיקרון של חיים משמעותיים לצד התמודדות עם ההפרעה הנפשית. נפש

.השגת מידע ומיומנויות הנדרשות לקדם תהליכי החלמה וניהול מחלה

ללוות ולהדריך מומחים מתחום הטיפול  , מטרת תוכנית ההכשרה היא להכשיר

להנחות  , המעוניינים ללמוד את מודל ההתערבות ניהול מחלה והחלמה, והשיקום

.קבוצות או פרטים ולהטמיע אותו



:תוכנית ההכשרה

ש "נ ב"מתקיימת שנה ראשונה של הכשרה משותפת לצוותים מהמרכז לברה

י צוות המרכז להכשרה וחקר שירותים ומדיניות  "ומיחידות שיקום בקהילה ע

דיויד  ' פרופ)נ "בתחום בריאות הנפש מאוניברסיטת חיפה וצוות מהמרכז לברה

ייחודיות ההכשרה המשותפת תורמת  (. ענת שליו' גב, פאולה גרבר' גב, רועה

.לרצף הארגוני ולחיזוק הקשרים בין מערכי הטיפול והשיקום

:תוכנית ההכשרה כוללת

ימי עיון מרוכזים במהלך השנה5קיום •

אנשי מקצוע אשר מנחים  15בכל קבוצה , קבוצות הדרכה שבועיות2קיום •

בקבוצות מתנהל דיון כיצד להטמיע  . וליווי פרטניIMRקבוצות  בגישת 18-כ

במרפאה וביחידות שיקום וחשיבה יצירתית לגבי  , את הגישה באשפוז

.התמודדות עם קשיים שעולים

.להרחיב מעגלי ביצוע ושותפות, תוכנית דו שנתית

י צוות המרפאה  "אשר מאורגן ע" כנס מתמודדים"5.7.11-מתוכנן ב, כמו כן

דיויד רועה  ' בהשתתפות פרופ" ניהול מחלה והחלמה"הקהילתית בנושא 

מתמודדים אשר משתתפים בקבוצות ואנשי מקצוע  , פאולה גרבר' וגב

.שמנחים אותם



כנס מתמודדים בנושא ניהול מחלה והחלמה

אני סובל  
מה  , ממחלה

עוזר לי לנהל  
?אותה

, יש לי בעיה
מה יכול לעזור 

לי לפתור  
?אותה

מה זה  
?  החלמה

אנו שמחים להזמינכם לכנס מתמודדים אשר ייערך ביום שלישי  
.באר שבע, באולם הקטן במרכז לבריאות הנפש, 16:00בשעה , 5.7.11-ה

, יש לי חלום
איך אני יכול  
?להגשים אותו

איך אני יכול 
לבחור עבור 

?עצמי

העצמה  
, אישית

?תלויה בי

:בתוכנית
.התכנסות וכיבוד קל16.00
. סגנית מנהלת השירות הסוציאלי, ס מוניקה פרידמן"עו-ברכות 16.15
. אוניברסיטת חיפה, פאולה גרבר אפשטיין' דיויד רועה וגב' פרופ? מהי החלמה וניהול מחלה16.20
. פאנל מתמודדים המספרים על התנסות בקבוצות בניהול מחלה והחלמה16.40
.דיון וסיכום, שאלות17.00
. סיום17.45

.                                             צוות המרפאה, נשמח לראותכם
08-6401495ס אסתר קנבסקי "עו: לפרטים נוספים

?  מי הבוס

BEER-SHEVAהמרכז לבריאות הנפש

MENTAL HEALTH CENTERשבע-באר

 Ben Gurion University of the Negev, ISRAELבנגב, גוריון-אוניברסיטת בן

מרפאה קהילתית למבוגרים

 



"הנחיות מקדימות פסיכיאטריות"פיתוח  -3

הינו מסמך חוקי הנוצר כדי לענות על  " הנחיות מקדימות לטיפול פסיכיאטרי"

הוראות מקדימות  .אובדן האוטונומיה והבחירה בזמנים של משבר נפשי

פסיכיאטריות מאפשרות לאנשים להביע את רצונותיהם והעדפותיהם ולתכנן את 

ולמניעת  , אופן הטיפול בזמן משבר עתידי במצבים בהם אין יכולת לאדם לבחור

.  משברים חריפים חוזרים

-ס סיגל מאוטנר "התהליך נמצא בשלבים ראשוניים ונעשה בשותפות עם עו

קרן טאובר  , PADרכזת פיתוח פרויקט 



:מה נעשה עד כה

,  ש"מפגשים של ועדת היגוי המורכבת מצוותים רב מקצועיים מהמרכז בב3התקיימו 

נציגי , מנהלי יחידות שיקום בקהילה,סים בכירים"עו, מנהלי מחלקות, פסיכיאטרים בכירים

, נציגת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות,נציגי משפחות ומתמודדים , יספרא

.רכזת שיקום מחוז דרום ועוד, "בזכות"נציגת 

.  להתאימו לשימוש  וחשיבה ודיון על תהליכי הטמעתו, מטרת המפגשים  לדון בכלי

.נערך מפגש עם צוות המרפאה בהשתתפות  מתמודדים השותפים לפרויקט

על ידי מתמודדים המטופלים במרפאה  PADהוחלט בשלב ראשון על פיילוט  של מילוי 

.ש"נ בב"הקהילתית של המרכז לברה

,  צוותי שיקום, מתוכננת הכשרה קצרה משותפת  עבור אנשי  מקצוע מצוות המרפאה
.מתמודדים ומשפחות

.בימים אלו נבנית תכנית ההטמעה במחלקות

קשיים  , מדובר בתהליך מורכב אשר פועלים בו  משאבים וכוחות  לצמיחה ליד מגבלות
.                                                                   יצירתית וגמישה, וספקות הדורש חשיבה מחודשת

.פורום בכיר מלווה מטעם המרכז-4

ומעקב המורכב מאנשי מקצוע המובילים  הטמעה, קיום פורום בכיר מלווה לבניית נהלים

. ש"נ ב"בתחום שיקום והחלמה והנהלת המרכז לברה

ולומדים לעבוד יחד ולקדם  , נפגשת באופן קבוע, של נציגי השותפים-וועדת ביצוע-.5
.התכנית



:תודות

לאנשי מקצוע מכל  : אנו רוצים להודות לכל מי ששותף בתוכנית

למשפחות ולמתמודדים שלקחו ולוקחים  , התחומים והמסגרות

בוועדת היגוי  , חלק פעיל מאוד בעבודה של קבוצות המיקוד

בקורס  ,  לפיתוח והטמעה של הנחיות פסיכיאטריות מקדימות

הכשרה בניהול מחלה והחלמה ובכל  מרכיבי התוכנית ועושים  

.  את המסע לאפשרי למרות הקשיים 

,  ולסיום

אנו מרגישים כי זכות נפלה בחלקנו להיות שותפים בתהליך  

שנותן מקום אמיתי לצרכן בתוך מערכת  , מהפכני וחדשני

שכה  , וביטוי לערכים הבסיסיים מבחינתנו במקצוע, הבריאות

.קשה לשמור עליהם במערכות

!תודה על ההקשבה


