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 התפקידים העיקרים של ההחלמה 4
 (Mike Slade, 2009  ) 

 זהות מחוץ להיות אדם עם הפרעה " )חיובית"לפתח זהות
 (פסיכיאטרית

משמעות להפרעה פסיכיאטרית\לבנות הסבר 

 

ניהול עצמי של ההפרעה פסיכיאטרית 

 

לפתח ולרכוש תפקידים חברתיים מוערכים 



 מערך מסורתי בבריאות הנפש

 יש הנחנה שאנשים המתמודדים עם מוגבלות פסיכיאטרית
 .אינם מסוגלים לבחור לטובת האינטרס של העצמם

 

 חייבים לבחור עבור משתמשי השירותיםלעיתים 

 

 של האדם מבחירתולשמור על הבטיחון המערך מעדיף 

 

כתוצאה מעמדות אלו האדם הופך להיות תלוי למערכת ,
 חוסר אונים נלמד= לשירותים ולאנשי מקצוע 

 



 ?מה קורה אם האדם אין לו מטרות
Larry Davidson & Priscilla Rigway, 2010 

ייאוש בגלל כישלונות חוזרים 

 סטיגמה ואפליה, בגלל מחלה פסיכיאטרית הכלהאדם איבד 

 (?אך מחזירים התקווה והרצון לסתכן מחדש)

  האדם עבר תהליך של סוציאליזציה במהלך השנים ולא מגלה יותר
יש כאן תהליך  . ”learned helplessness “. )אכפתיות לשאיפותיו

 .של דלות ולכן אין לאדם האמצעים להשיג מטרותיו

רוצה לשמור על הקיים, פחד לקחת סיכונים 

דיכאון משני לאבחנה המרכזית 

סגירות, חוסר אימון באחרים ובמטפלים 

פעילות של סימפטומים המונע מהאדם ליהנות מפעילות והשתתפות 

 

 



Changing Paradigms 

From Learned Helplessness 
The Central Attitudinal Barrier 

 
People with mental health problems cannot be self-determining 

because to be mentally ill means to have lost the capacity for 

sound reasoning.  It means one is irrational and crazy.  Thus all 

thoughts, choices, expressions, etc. of people who have been 

diagnosed with mental illness can be ignored 

LEARNED HELPLESSNESS 

The Prophecy is fulfilled 
As we become experts in being helpless patients, 

the central barrier is reinforced 

The Cycle of Disempowerment and Despair   
from Deegan, P. (1992) The independent living movement and people with  

psychiatric disabilities: Taking back control over our own lives.   
Psychosocial Rehabilitation               Journal 15 (3) 3-19 

The System takes control 
Therefore the professionals within the system must take 

responsibility for us and our life choices 



לשנות מערכת בריאות הנפש כדי שהוא יהפוך לתומך החלמה  
 .תוך מתן הגדרה עצמית

מאמין שאנשים יכולים ומחלימים ממחלות פסיכיאטריות 

עוזר להחלמה תוך מתן שירותים ותמיכות בשיטת ה- Self directed 
Care 

  הטיפול במערך מכוונן החלמה מתמקד במטרות האישיות של האנשים
 מה באמת חשוב להם להשיג בחייהם–

  סוגיות הקשורות לביטחון ולסיכונים חייבים להיות מנוהלים ביחד בין
 משתמשי השירותים והתמיכות ואלה המספקים אותם

אנשים מתמודדים יכולים לעשות טעויות וללמוד מהם 

 



תכנון הספקת שירותים לפי הגישה 
 המסורתית לעומת הגישה של האדם במרכז

 גישת האדם במרכז המסורתית הגישה

 השירות מותאם לאדם האדם צריך להתאים את עצמו לשירות

 האדם מגדיר התוצאות הרצויות י התוכנית"התוצאות מוגדרים ע



 ערכים בסיסים

חופש בחירה 

שליטה עצמית על החיים 

אחראיות אישית 

נגישות לשירותים ולתמיכות 

שביעות רצון ושירות איכותי 

יעילות ומועילות 

הגינות 

חוסר בכפיה 

 תחרות 

 



  WHAT  IS  A  REAL   

 PERSON CENTERED  PLAN?? 

The consumer sets the agenda 

 

The consumer chooses the team 

 

The team works on the consumer’s agenda 

 

There are measurable accomplishments 

 

The team celebrates those accomplishments 

 

The plan is about the individual’s life 





Rehabilitation Readiness Factors 

• Need for Change…..extent of satisfaction and/or success in current 
situation 

• Commitment to Change…..extent to which the person is motivated to 
make changes 

• Personal Closeness…..extent to which the person is open to connecting 
with others, in particular the practitioner  

• Self-Awareness…..extent to which the person understands her/his 
preferences, interests, & values 

• Environmental Awareness…..degree to which the person is aware of the 
differences between environments 



 שלבים לשינוי
Prochaska & DiClemente, 1983 

 לפני התבוננות- Precontemplation 

 אין מודעות לצורך בשינוי     

התבוננות Contemplation -      

 יש מודעות אך אין רצון או מוכנות לעבור לפעילות    

הכנהPreparation -    

 יש החלטה לפעילות קרובה וקיימת תכנון מטרות    

פעילות Action -  

 פעילות לקראת שינויים בחיים ובהתנהגות    

  תחזוקה- Maintenance   

עבודה למניעת חזרה למצב הקודם ופעילות להמשך הצלחות 



Take risks 

Make mistakes 

Learn what they like and dislike 

Learn what they want and need 

Learn to communicate what they want and 

need 

Make decisions and know where to go for 

advise/support 

Work toward achieving the lifestyle of their 

preference 

PEOPLE  EXPERIENCING  SELF 
DETERMINATION 



 בעלי עניין המעורבים בנושא קביעת המטרות

 חמש קבוצות עיקריות של בעלי עניין

 צרכנים

 בני משפחה ותומכים אחרים

 אנשי מקצוע בבריאות הנפש

 מובילי תוכניות ומנהלים בתחום בריאות הנפש

 סמכויות ציבוריות בנושא בריאות הנפש



Person-Centered Planning 

 :עוזר לאנשים לזהות

 מי הם וכיצד הם היו רוצים לחיות 1.

  מטרות אפשריות המבוססות על כיצד הם היו רוצים. 2

 לחיות   

 מחסומים לתוכניותיהם ולמטרות שהם עיצבו לעצמם. 3

 או שירותים שיכולים לאפשר הצלחה/תמיכה ו. 4

 ... ,הזמן, התקציב, אלמנטים פרטניים לתכנון הפעילות. 5

 



 אפיונים של התוכנית הפרטנית

 מטרה אישיות מפורטות

  שלבי שינוי

 הערכת נכונות לשיקום

 משימות

 מכשולים

 משאבים

 ניהול סיכונים

 זמן

 ייחודיות

 תקציב


