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שילוב בעלי ידע מניסיון אישי בהנחיית  

"IMR-ניהול מחלה והחלמה"התערבות 

בבריאות הנפש



?  על מה נדבר היום

:  רקע על המחקר*

שילוב אנשים בעלי ניסיון אישי במתן שירות*

תיאור ההתערבות*

תיאור הפרויקט יישום ניהול מחלה והחלמה במחוז מרכז *

דרום

תיאור המחקר ותוצאותיו*



שתי תמורות מרכזיות

שילוב בעלי ידע מניסיון במערך מתן השירותים*

)  EBP(פיתוח של התערבויות מבוססות על ראיות  *

ומקדמות החלמה  



שילוב בעלי ניסיון אישי כנותני שירות

אדם המתמודד עם מחלת נפש ונמצא  :צרכן נותן שירות*
בתהליך החלמה ומתוקף ניסיונו עובד כנותן שרות  

) Solomon, 2004(למתמודדים אחרים 

אדם המתמודד בעצמו בעל ידע ייחודי ועשוי  : רציונל*
להשפיע ולתרום על תהליכי החלמה של אנשים אחרים

מחקרים מצביעים על כך שלא נמצאו  : בסיס מחקרי*
בחלקם נמצאו  , הבדלים בתוצאות השירותים וההתערבויות

.תוצאות טובות יותר 



...שילוב הצרכנים כנותני שירות

מפחית הסטיגמה של אנשי המקצוע  *

מהווה הוכחה מוחשית לגבי יכולתם של אנשים  *

המתמודדים עם מחלות נפשיות להחלים ולחיות חיים  

בעלי משמעות  

כמנחה בהתערבות עשוי לתרום לחידוד בהגדרת תפקיד  *

הופך אותו לברור יותר ובכך מגביר  , הצרכן כנותן שירות

מצמצם את עמימות היחסים  , את ניצול הידע שלו

שמתקיימים במסגרות



התערבות מבוססת על ראיות ומקדמת   

:החלמה

ניהול מחלה והחלמה

IMR- Illness Management

and Recovery 



?מהי תכנית ניהול מחלה והחלמה

) EBP(מבוססת על ראיות , התערבות שיקומית מובנית

,  המקדמת התמודדות יעילה עם המחלה והחלמה אישית

:מטרתה

בעלות משמעות   מטרות אישיותלאתר ולהתקדם לקראת   *

).ההחלמהקידום תהליך (עבור האדם 

שליטה טובה  רכישת ידע ומיומנויות שיסייעו בהשגת   *

).  ניהול המחלה(יותר על המחלה ועל הסימפטומים 



מרכיבים יעילים עליהם מתבססת   

ההתערבות ניהול מחלה והחלמה

חינוכיים-מרכיבים פסיכו*

פיתוח פתרונות התנהגותיים על מנת לקדם שימוש יעיל  *
)medication  adherence(בתרופות 

)Relapses(פיתוח תכנית למניעת הישנות המחלה *

) Coping skills(פיתוח דרכי התמודדות *

) Social skills(פיתוח מיומנויות חברתיות *



IMRמאפייני ההתערבות 

חודשים 9לאורך ) פרטני או קבוצתי(פגישות שבועיות *

).  פרקים(שונים  תחומי עבודה 11מאורגנת על פי *

.  הקשורים לפרק מספר נושאיםבכל פרק *

)  skills( מיומנויותו) strategies( אסטרטגיות, מידעהפרק כולל *

.  לניהול עצמי של המחלה ולקידום ההחלמה

.וחוברת למנחה חוברת עבודה למשתתףהתוכנית מלווה על ידי *

.  קידום מטרות ולמידת הפרקים: שני נתיבים במקבילעובדים על  *

קוגניטיביות  , חינוכיות-פסיכו, מוטיבציוניות שימוש בטכניקות*

.  והתנהגותיות להעברת התכנים



?IMRמי יכול להנחות את 

יכולה להיות מונחית על   IMR"לפי מפתחי ההתערבות 

ידי עובדים בעלי מיומנויות וניסיון בתחום בריאות 

,  מרפאים בעיסוק, עובדים סוציאליים: כגון. הנפש

כמו כן יכולה להיות מונחית על ידי  . פסיכולוגיים ועוד

".צרכנים נותני שירות שהוכשרו לכך

(Gingerich & Mueser, pp. 98 2011)

 



מחקרים ברחבי העולם מצביעים על 

:  השפעה חיובית של ההתערבות לגבי

התקדמות בהשגת מטרות אישיות ובניהול  *

).ב"ארה, יפן, ישראל(המחלה 

התמודדות חברתית וחוויה העצמית של תמיכה  *

חברתית

איכות חיים והפחתת  , תפקודים פסיכוסוציאליים*

).  יפן(סימפטומים 



:בישראל IMRיישום 

...כמעט עשור של למידה והתפתחות 
)קבוצה אחת(פיילוט ראשון בשלוותה  2004

)קבוצות 13 , מנחים 13(יישום ראשון מלווה במחקר  2005

קורס ראשון בבית הספר לשיקום   2005

  300, קבוצות 35-כ, מנחים 60" (מרכז דרום"פרויקט יישום  2010

)משתתפים

  40עד כה "  (ש"מרכז לבריאות הנפש ב"פרויקט יישום ב:עד היום 2011

.  במרפאות ובמחלקות, בקהילה) משתתפים  300 -כ, קבוצות 40, מנחים

ס לשיקום והחוג לבריאות נפש "קורסי הכשרה בב:ועד היום 2011

)  משתתפים 300-כ, קבוצות 40, מנחים 65עד כה . (קהילתית

.ס בקרית אונו"פתיחת קבוצת הדרכת המשך במסגרת ב 2012



המשתתפים בהתערבות ניהול את תוצאות להשוות : מטרת המחקר   

ידע מסוגים  מחלה והחלמה כאשר ההתערבות מונחית על ידי בעלי 

.  מדרכי שיקום ואנשי מקצוע, צרכנים נותני שירות: שונים

שילוב שיטות כמותיות ואיכותניות במטרה ללמוד  :המחקרשיטות 

לגבי תהליך ותוצאות ההתערבות  בקבוצות השונות

הניתן על ידי צרכנים הינו בעל תרומה  שירות : הנחת המחקר

.והשפעה רבה יותר על תהליכים ותוצאות ההתערבויות



הטמעת התערבות ניהול מחלה והחלמה  

2010-2011 -במחוז מרכז דרום

:מבנה

ימי הכשרה במהלך השנה 5 *

הדרכה קבוצתית אחת לשבועיים *

קבוצות בשטח *

?מי השתתף

)  מדריכים וצרכנים נותני שירות, אנשי מקצוע(מנחים   60*

). עמותות 9, מסגרות 32-ב(קבוצות   34נפתחו *

מהם השלימו את   200, מתמודדים השתתפו בקבוצות 300*

ההתערבות



Baseline: Allocated 

to control n=42

Baseline: Allocated to  

Intervention  n= 210

Randomized: n=252

Contacted: n= 320

35 agencies 

19 Professionals 

Groups: n= 126

Analyzed intervention

7 Peer  providers

groups:

n=28 (24.1%) 

Analyzed 

(control): n= 38

Lost to follow 

up: n= 35   

8 Paraprofessional 

groups n= 41

8 peer providers 

groups: n= 43 

Lost to follow 

up: n= 15  
Lost to follow 

up: n= 14  Lost to follow 

up: n= 4   

Analyzed intervention

16 Professionals 

groups:

n=81 (55.2%) 

Analyzed intervention

6 Paraprofessionals 

groups:

n=27 (20.7%) 



חלקיות -תוצאות המחקר הכמותיות

קבוצות ההתערבות השתפרו לעומת קבוצת הביקורת  *
בין קבוצות ההתערבות    (p<.05)נמצא הבדל סטטיסטי מובהק 

.  בין קבוצת הביקורת

לא נמצא הבדל במידת יעילות ההתערבות בין שלושת סוגי  *

תוצאות ההתערבות היו דומות בכל אחת   (p>.05): ההנחיה

.  מקבוצות ההנחיה



Differences in IMR mean scores along the four study 

groups time 1 - time 2
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:נשירה

ציון גבוה בנשירה בקרב הקבוצות שהונחו על ידי *

אנשי מקצוע

ציון הנמוך בנשירה בקרב הקבוצות שהונחו על ידי *

צרכנים

FIDELITY :

ציון סולם נאמנות למודל גבוה ודומה לגבי שלושת *

סוגי הקבוצות



נאמנות למודל המקורי

IMR fidelity scaleGroup type

SDMean

3.8 All three IMR groups 

0.33 4.14 Professionals

0.38 3.84 Peer- providers 

0.44 3.81 Paraprofessionals



ממצאים איכותניים

חוויה הסובייקטיבית של משתתפי קבוצות ההתערבות*

משתתפים בשלושת סוגי הקבוצות  15רואיינו *

  -תהליכי יישום  ההתערבות*

אנשי מפתח בתפקידים שונים במטרה לאפיין גורמים  20-רואיינו כ*
.  שקידמו ועכבו את התהליך

  -חווית ההנחיה של מנחים צרכנים נותני שירות*

מנחים צרכנים לגבי חוויתם תוך הנחיית ההתערבות 12רואיינו *



:מרכזיות תימות

תוצאות ההתערבות1.

אלמנטים שהיו משמעותיים בתהליך2.

תרומתם של המנחים הצרכנים בתהליך  .2.1

ההתערבות



מסקנות וסיכום
מתקדמים יותר לקראת  IMRמתמודדים המשלימים התערבות *

.מטרותיהם בהשוואה לאנשים שאינם משתתפים בהתערבות

קשורות להיותם המנחים  אינן  IMRהשפעות חיוביות של *

צרכנים נותני שירות או מדריכי שיקום, אנשי מקצוע

: הינו ברמת הנשירה) מבחינה סטטיסטית(ההבדל היחיד *

. בקרב הצרכנים רמת הנשירה הייתה פחותה משאר הקבוצות



ניסיון להסביר את הממצאים
שיקומיים בתהליכי  -תפקיד מרכזי של יחסים טיפוליים*

ההחלמה

ישימה  , מקיפה, מעצם היותה מובנית IMRערך ההתערבות *

הינה יעילה כל עוד היא  , הכוללת אסטרטגיות אפקטיביות

מועברת על ידי מנחים שהוכשרו לכך והעברתה נאמן למודל  

. המקורי

צרכנים נותני שירות הינם בעלי פוטנציאל לגייס מתמודדים  *

.  לשירותי שיקום  ולהתערבויות מקדמות החלמה



:  מסקנות וסיכום מחוויית המשתתפים
הגשת מטרות אישיות נחוות כתוצאה משמעותית עבור *

המשתתפים

רכישת ידע אודות המחלה וחיבור לידע ממקור אישי תואר  *

גם הוא כמרכזי בהתערבות

בעקבות הלמידה והשגת המטרות מתרחש שינוי תפיסתי  *

בקרב המרואיינים

עבודה עם החוברת נחווית כתורמת ללמידה ולתהליך הקבוצה*

המרכיב הקבוצתי מעצים את השפעת ההתערבות בעיני  *

המרואיינים



מה למדנו מהראיונות לגבי שילוב  

?צרכנים כמנחים

הם מהווים מודל לחיקוי והזדהות*

הגברת תחושת התקווה*

למידה על תהליכי החלמה של אחרים*

למידה על ניהול עצמי של המחלה יחד עם אדם  *

"היה שם"ש

סובלני וגמיש, יצירת קשר אמפטי*

תוך מרחב של הדדיות*



סוגיות לגבי שילוב צרכנים כמנחי  

IMR

נושא החשיפה העצמית*

תהליכים מקבילים מול העבודה בחוברת*

צורך בלמידת מיומנויות מקצועיות*

דרכי היישום של הידע והניסיון האישי תוך מתן *

מקום גם למומחיות של האחר

דעות קדומות  (עבודה יחד עם אנשי מקצוע *

"?האם אני שווה מולם", )הדדיות



כיוונים להמשך הדרך
: והתערבות מקדמות החלמה אחרות IMRלגבי 

התערבויות שהוכחו כיעילות  להנגיש*

קידום הנגשה בקרב אוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים*

המשך למידה ומחקר לגבי תהליכי יישום יעילים*

:  לגבי שילוב צרכנים כמנחים

לשריין מקומות ולעודד כניסה להנחית התערבויות תוך מתן תמיכות נכונות  *

תרומם הייחודית למיקסום

עידוד שילובם בתפקידים מוגדרים במסגרות השונות*

.המשך למידה על הדרכים המתאימות לשילוב*

.להמשיך ולחקור את תרומתם של צרכני כנותני שירות*
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