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 סיכום פרק מתוך ספר

  )Assessment: הערכה (4פרק שם הפרק: 
  מחברים: ניל אדמס ודיאן מ. גריידר

  2005שנת פרסום: 
  

Adams, N., & Grieder, D.M. (2005). Treatment planning for person-centered care:  The road to 

mental health and addiction recovery: Mapping the Journey for individuals, families, and 

providers. Burlington, MA.: Elsevier Academic Press. 

-ידי אילה פרידלנדר כץ, על-סוכם על ,במסגרת פרויקט חומר מקצועי בעברית של אתר יספר"א

אוני' העבודה סוציאלית יה"ס לב התמחות בשיקום בבריאות הנפשבאדיבות תלמידי הפי תרגום 

  .העברית

  

  הערכה

  

 ביצירת הראשון המהותי הצעד זהו למעשה, .אינפורמציה לאסוף הנה הערכה מטרת, עין למראית

 ספרות עשירה ונרחבת. הערכההתהליך טיב בתלוי  תכניתטיבה של  נטען כי. אדם ממוקדת תכנית

, מדגישה את תפקידם המרכזי של תיוהתמכרובו הנפש בבריאות החלמה בשירותי העוסקת

הבנת במהותי ותפקידם הכה ביצירת שירותים ממוקדי אדם ומכווני החלמה, תהליכי הער

  .והצרכים של אנשים ומשפחות םהאפיונים הייחודיי

  

   ההערכה תהליך

, יכולותיהם, כוחותיהם את - מלא אופןב והמשפחה הפרט את להבין האחריות למטפלים

את  מכין זה ידע רק. העזר בקבלת וקשייהם צרכיהם, חלומותיהם, תקוותיהם ,עבר-הצלחות

 והשאיפות התרבות, הערכים עם אחד בקנה העולה יעילה תכנית ליצוריכולתם של נותני שירותים 

  .השירותים מקבלי של

מסייעים, , חיםובט יחסים לבניית היוזמה היא: מידע איסוף רק מאשר יותר נהיה הערכה אך

.  והמשפחה הפרט לצרכיהמגיבה  תכנית נבנית עליהש בריתכבסיס ראשוני ל, התורמים להחלמה

 איסוף תוך לדרך ליציאה נותהתארג של הנקודה זוהי ',למסע יציאה' של פורהאהמט במונחי

 ים ביותר,חשוב םה אוספים שאנו מידעהשל  איכותהו דיוקאין ספק כי ה. למסעה הנחוצ ההציד

 תהליך את לבלבל קל, רבים במקריםאך נראה כי האופן שבו נאסף המידע הוא קריטי לתהליך. 

מערכת  בניית ובראשונה בראש עניינה הערכה אך, וטפסים ניירת עבודת של דרישות עם ההערכה

 אריתילינ גישהמתוך שיח משמעותי, על פני  להתבצע יךצר ומסמכים טפסיםשל מילוי . יחסים

  .ופורמאלית

תכנון , ותהכנה מתחילות, היעד ובחירת לטייל החלטה בעקבות: 'המסע מפתל' דומה הדבר

הגדרה של יעד, מסלול ותחנות ביניים תמנע מצבים של . ביניים לעצירות נקודותבחירת ו המסלול

 ההגעה מימוש -אלה בסיסיים לצעדים הצמדות בלא. נועקבותי על לשובצורך ו מוטעההגעה לכוון 
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, עמנו להביא עלינו מהשבו נזהה , התארגנות להתחלה"" של שלבה נהיה הערכה. סביר אינו ליעד

 תכנית יצירת של במסע. המסע לקראת נארוזו חיונימה ש כל נקבץ ונאסוף את, ההציד את בחרנ

, בהערכה הדיון המשך לפני. את ההתקדמות הניעאפשר לנו לשמ הדלק יאה אינפורמציה, אישית

. מסוים בלבול יוצרים ובכך זה בזה מוחלפים קרובות שלעתים מושגיםשלושה  להבהיר חשוב

  :נפרדות קליניות פונקציות מיצגים גם הם ,בזה זה קשורים ושגים אלהשמ בעוד

ראשוני של זיהוי ותיעדוף של סוגיות  תהליך:  )Triage( קדימויות קביעתומיון ראשוני   )1(

 .ומשבר חירום מצבי, במיוחד הערכת סיכונים כמו בפולילט כניסהב

 של וההתאמה הצורך תעילקבוקצר  מקדים הערכה תהליך:  )Screening( מיפוי ראשוני )2(

 .'דוכ הטיפול רמת, פולילט התאמה על החלטה בקבלת קרובות לעתים, שירותים

, פוליהט וםשייכדי  תוך לרוב, מידעו נתונים של מעמיק איסוף:  )Assessment( הערכה )3(

 .סיוע תכנית לפיתוח מוקדם הכרחי שלב . זהווהמשפחה הפרט צרכי תנלהב נחוץה

 תשאול י"ע המתחיל הערכה, מדי קרובות לעתים .בהערכה סוקיע זה פרק, השלוש מבין

 על לחשוב הוא האתגרהחלמה -מכוונתואדם -ממוקדת שבגישה בעוד. 'בסדר לא מה'ב והתמקדות

מפגש עם ושל האדם  הקבל. עזרה המחפשות ומשפחותאנשים  מול ומזמינות חיוביות דרכים

 תהניטראלי השאלהאת  לשאוליש  פשוט לעתים .נקודת מבטו ייעשו בהתייחסות לבקשת העזרה

 המטפל בין ביחסים יחסי הכוחות את מחדש לערוך תמאפשראוכל לעזור?" ה כיצד: "והמזמינה

ביצירת כיוון חיובי ופרודוקטיבי בבניית היחסים עם הלקוח  עוזר הדבר. שירותים המבקש והאדם

. בקשר מעורבות או תברי כבניית ממוסגר זה תהליך בהםש זמנים נםיש. (פרט או משפחה)

 מתוך באנשים פוליט. הנרקמים יחסיםלחוויה בו איכותל, טוןבתהליך זה ישנה חשיבות מרבית ל

 הנסיבות תהיינה, אותנו המדריך כללכ המקצועית, פרקטיקהקבוע ב סטנדרט להיות צריך כבוד

  . תהיינה אשר

 לעתים סריםווח עיותבב התמקדות. הערכהב כוחות-מבוססת גישהמרבית מיוחסת אף ל חשיבות

 או ,במחויבות לתמוך או לעודדכדי  בכך אין. וכישלון בושה, אשם לרגשות מובילה קרובות

 מותירה קרובות ולעתים שלילית פרספקטיבה מדגישה סריםוח מבוססת גישה. להחלמה להוביל

 בתהליך אפילו העצמהל הזדמנות ישנה ,זאת במקום. הבעיה שהם בהרגשה והמשפחה הפרט את

 חשיפת פני על עשייה על הוא הפוקוס אדם-וממוקדות כוחות-מבוססות בגישות. מידעה איסוף של

  .לקוחה מצד משמעותית ומעורבות, פעולה שיתוף, אמון לבנות גישה זו עוזרת. הבעיות אזורי כל

 נתונים יסוף, לפני שניגשים לאולמידה אוריינטציה של כלשהו סוג עם להתחילמציעה  אחרת גישה

או  נפש חולי של הרחב למושג אוריינטציה: ינהלבח אוריינטציה של רמותכמה  ישנןכאן . רכהוהע

אוריינטציה לתכנית  או/ו יםלשירות אוריינטציה, התכנון לתהליך אוריינטציה, מתמכרים

 הפרט של הידעו ניסיוןל, צרכיםספציפית. ארבע רמות אלה יכולות לקבל ביטוי בהתייחסות ל

 מתמודדיםהקיימים ל בשירותים כיםהתהליאת  מכירים כלל- רךבד שמטפלים למרות. והמשפחה

 כל רבים אנשים אצל. אותם מכירים אינם עזרה המחפשים האנשיםמ רביםש הרי, למתמכריםו

 לעתים מבוגרים והן ילדים הן. ביטחון וחוסר חרדה מעורר שירותים חיפוש של חדש ניסיון

 בהסבר מתחילים אםלכן . לצפות למה שידעו בלא, ותמוטע ותפישות פחדים מגיעים עם קרובות

 ברית ה שלבניית תולתחיל חרדות הפחתתל יעזור הדבר, כולו התהליך של מקפת סקירה או

מדגים את ההיררכיה של הצעדים לבניית תכנית  1תרשים מס'  .ההערכה בקידוםשתתמוך 

  מבוססת הערכה:
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  : ארגון הצעדים לבניית תכנית1תרשים מס' 

  :התוכנית יצירת              :וזהות ותתרב

        Outcomes )תוצאות(  

                                                 Services       )שירותים(  

                                       Objectives     )יעדים(  

          Goals)מטרות(  

        Understanding  )הבנה(  

          Assessment )הערכה(  

                          

  

קודמו,  על נבנה בפירמידה שלב כל, כאשר תכנית בניית של בתהליך היררכיהמציג את ה 1תרשים 

הערכה . הראשון המהותי השלב הוא היסודות בנייתכאשר , בית בניית של פורהאמטבדומה ל

וצריך  הסדר י"עפ יושלם חריהא באש צעד כלמהווה שלב ראשון שעליו מתבססת הפירמידה. 

 תעבוד לא לרוב קדימה קפיצה או צעד על דילוג.  הרצויה התוצאהעל מנת שתושג  כראוי התבצעל

 לבקשה בתגובה התהליך של ההתחלה היא ההערכה, פרקטי גם כמו מטפורי באורח. כראוי

חשיבות בהנחת היסודות ובשלבים הבאים, ומשפיעים על -תרבות וזהות מהווים רקע רב. לעזרה

 על פשוט גרפי הסבר המספק ,אוריינטציהיעיל ל כלישמש ל יכולה הפירמידה ה כולו.המבנ

 אנשים מחדש לעודד הזדמנות מספק בתרשים זה חוזר עיון ,למעשה. תהליךב השונים הצעדים

 במה רק האינאדם -עבודה ממוקדת. והאינדיבידואליים הייחודיים צרכיהם הבנתלהתמקד ב

 בבניית להיעזר יכולים עזרה המחפשים אנשים זו בדרך. יםעשנ הדברים כיצד גם אלא שנעשה

 מעצים רבות פעמים תהליך זה. האישיות ומטרותיהם ציפיותיהםאת  המשקפת לשינוי תכנית

  להלן תיאור השלבים: .מוצלחות לתוצאות ויוביללכשעצמו, כאשר נקבעים שלבים ש ועוזר

 הזדמנות זוהי .בחירתו י"עפ קרוביוו האדם בהשתתפות הערכה בפגישת מתחיל תכנית פיתוחא. 

 בהערכה. הנתונים הנאספים מוצלחת ברית לבנות ולהתחיל בטיפול האדםאת  לערב מטפלעבור ה

  .מסייעים ליצירת הבנה ולניסוח הגדרות ראשוניות

התייחס ב מטרותוזיהוי  ארוך לטווח החלמהנעשית הסתכלות על תהליך של  הבא בשלבב. 

יעדים  ומייצגות ,שירותה מקבל של בשפתו מנוסחותהמטרות  אידיאלי פןבאו. רצויות תותוצאל

  לטווח ארוך אליהם הוא שואף.

להשגת היעדים שהוגדרו. אלה הם  לנקוטאותם יש ש פעולהל םצעדיהשלישי יופיעו ה בשלבג. 

-הלקוח, המוגדרים במסגרת לוח של וכוחותיו יכולותיו, העדפותיו, צרכיוהמתבססים על  שינויים

 בהלימהו ביעדים כתמיכה ניתנים תרבות-רגישי התערבויות או שירותים. השגה-מנים ברז

 הכישוריםאת  לבנותלאדם  עוזרים אלה שירותים, אידיאליבאופן . אינדיבידואלית העדפהל

  .בקהילה טבעיות תמיכותככל האפשר שילוב ב לכלול צריכות ו. התערבויותשל והיכולות

 הערכה של מתמשך תהליךדרוש כולו במסלול המותאם ללקוח,  ד. על מנת לשמור על התהליך

 יעדיםהצבת ב צורך על צביעלה גםשלב זה יכול . יםושינוי תקופתית התקדמות לאור מחדש

 לקראת במסע הדרך לאורך לאדם לעזור כדי שירותיםהפניה ל או, שינויים נדרשים נוספים

  .מטרותיו
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מדובר בפנייה עצמית או אף במעורבות לא  בתהליך הערכה בעקבות בקשה לסיוע, בין אם

 . סיפורו כבסיס לאיסוף המידע את שיספר כפרטנר האדם את לערב הוא הראשון הצעדוולונטרית, 

 זה לעתים. הערכהצורך ל כלל-, בדרךאחד ביקורל רק )משפחה אויבוא אדם ( בהןש נסיבות נןיש

שיובילו יחסים  ליצור או ליזום ביכולתנו כישלון משקף המשך העדר רבות פעמים אך, בסדר

 פרטים, מסוימות שבנסיבותהצטברו עדויות לכך . העזרה בתהליךלמעורבות של האנשים 

 זהו .הנפש בריאות שירותי מערכתכבלתי מועילים ואף טראומטיים ב קשרים חווים ומשפחות

 ,הימנעות ,סטיגמה של סוגיות ןבה, תרבותיות-רב לקהילות יםשירות במתןבמיוחד  קריטי נושא

מאתגרת אף יותר את  זו עובדה. ערוך לאין קשות הן הנפש בריאות של במומחים לבטוח והיכולת

התרבותי  והרקע אדם לכלורגישות מרבית  לב תשומת ,זאת עם. טובה הערכה האפשרות לבצע

  .של האנשים צרכיהם של הולמיד יחסים מערכת בבניית הצלחהשלו, תאפשר  הייחודי

  

  רכהההע מחזוריות

 לא לבטח הערכה הן כהתחלת תהליך, והן כמשימה מתמשכת. מתוארת קרובות לעתים הערכה

 הערכה או הערכה בצעל עלינו הדרך לאורך צעד בכל. פעמי חד כמאורע מוגדרת להיות צריכה

 אישי חזון מימוש. הזמן בחלוף חלוש והשינויים השירותים השפעתשתכלול הערכה לגבי , מחדש

 נהתשמוה החדשה לאינפורמציה להתייחס עלינו שבו דינמי תהליך הנו Wellness-ו החלמה של

 אור שופכים והתערבויות לשירותים תגובות. מטופל כל של אישי אינדיבידואלי מסע מכל הנובעת

 אנשים הם שלחיי. שונות ועדיפויות חדשים כיוונים ללמד על הצבת הפוטנציאל להן ויש חדש

  . לסייע המטפל ממאמצי בנפרד מתרחשים שינוייםו סטטיים אינם וסביבותיהם

 והן ארייםילינ יביםכמרכוללים הן  שירותמתן ו תכנון של תהליכים כיצד מתאר 2תרשים 

או פנייה לקבלת עזרה, ולאחר מכן ), Outreach(ליצירת קשר  ציםמאמ. מעגלייםמרכיבים 

 מהווה הערכה, מידה באותהם. , יכולים להיראות כליניארייהרצוי שינויקראת יצירת הל התהליך

 התוצאהלהשגת  עד עצמה על חוזרתש מעגליתה" הלולאה"מ חלקכולל, כ בתהליך מרכזית נקודה

 בתמה כרוכה ,להערכה וחזרה שירותיםמתן ל תכניתבין ל הערכהבין  המחזוריות. מכוונים אליהש

 שיטות להרבה תמשותפה בעיה. תרבותם של בקונטקסט והמשפחה האינדיבידואל הבנת: מרכזית

 מטפלים. ותקופתי סדיר, פורמאליכתהליך  מחדש הערכה של תיעוד העדר היאשל מתן שירות 

, גם בהיעדר מחדש הערכה וכן הערכה של מתמשך תהליך ביצעו בפועל שהם קרובות לעתים יטענו

 שמירת עדיין ,התיעוד נטל תחת כורעים שהם רבות פעמים חשים עובדים רביםש למרות תיעוד.

 הפיקוח לדרישות מעבר. אחרת פעילות כל כמו הסיוע בתהליך חשוב חלק היא מדויק תיעוד

, המשכיות להבטיח יכולתנוהתיעוד של מחשבות ותצפיות במהלך מתן השירות מגביר את  ,בעבודה

 מטפלים ןהו באדם פוליהט אתהן  משרתת מתועדת אינפורמציה ותיאום בין שירותים., עקביות

 לאורך פוליהטורציפות  המשכיותאת  להבטיח עוזר ההערכה נתוני של הולם יעודת .בעתיד אחרים

  .זמן

  

  מרכיבים בתהליך הערכה ותכנון: 2תרשים 

                Outreach ׁ  
  מאמצים להשגת קשר                                                                                                    

      



5 

 

     

                                                                                                                             
        

  
  Persons`/Families' request for assistance                                                                

 פנייה לקבלת עזרה                                                                           
          

                                    
  

                                                                                                     Response in context   
                       תרבות של בקונטקסט תגובה                                                                                                

  

                                                                                                                     
                                                                                              Understanding the individual           

  הבנה של האדם                                                                                                              

                                                                                                               
                            ssessmentA הערכה:  

  זיהוי ותיעדוף של צרכים                                                                                                        
  זיהוי חסמים לשינוי                                                                                                        

הצבת מטרות ויעדים                                                                                                                                                                             
  הגדרת תוצאות רצויות                                                                                                        

  בניית תכנית אישית                                                                                                        
  
  

הערכה תקופתית  ביצועל המתאימה לתקופה באשר הוראות או סטנדרטיים חוקים שאין למרות

הניתנים לכל  לשירותים תאםוומ רלבנטי להיותצריך  להערכה שנקבע זמןה, ההערכה ועדכון

 בבדיקת. שמחד הערכהל ניםקריטריווצרים י ימוןמו פיקוח גורמי קרובות לעתים. אדם

 המבוססות שירות-מטרות למצוא דופן יוצא זה אין, רבים שירותיםו הנהוגה בתכניות הפרקטיקה

 פרקטיקהכחלק מ כה להתקייםצרי ומקיפה ליתאפורמ מחדש הערכה.  ישנות מאוד הערכות על

 יותר וממוקדות קצרותתקופתיות  הערכות. שנהאחת ל לפחותו ,ארוך לטווח שירותיםמתן  של

 ההערכה תקופת ,אקוטישירות לטווח קצר או למצב ב כשמדובר. יותר קרובות לעתים ובוצעי

. השירות של הממוצע הזמן משךל תתייחס וגם ,תכנית כל לגבי הזמן למסגרת תתייחס מחדש

 הממשיכים אנשים. באופן פורמאלי מחדש להערכה נוחים זמנים רבות פעמים הן ביניים-נקודות

  .מחדש להערכה טובים מועמדים הם גםבאותו שירות,  המקובל זמןה ךמשל מעברלקבל שירות 

  

 :לאסוף מה

? מספיקה הנה אינפורמציה כמה: שאלות כמה הרי שעולות מידע, איסוףל כיוון שהערכה קשורה

: זו היא התשובה?  לפרטים כניסה של הנכונה הרמה מהי? הנאספים נתונים של הנכון ההיקף מהו

 בפרקטיקה. והמשפחה האדם את הולמת בצורה להביןעל מנת  קתמספ בכמותיש לאסוף מידע 

 המגיבים ארוך לטווח שירותים המקצועית לרוב השירות הוא שמגדיר את כמות המידע הנדרשת.

 יותר קצר לטווח תכניותואילו ב ,יותר מפורטות הערכות לדרוש נוטים מתמשכים לצרכים

כמו  חיצוניים מקורותהמידע מוכתב מ לעתים סוג והיקף. מפורטות פחות הערכות תידרשנה

וכן משימוש בכלים לביצוע הערכה , רישיונות מקניםאו , ארגונים וגופים הנותנים מימון

בהכרח מתנגשת עם דרישות  אינה אדם- ממוקדת הערכהפי סולם או אינדקס. -סטנדרטית על
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סוג  מאשר וגישהמיקוד  של עניין יותר יאה במרכז האדםבאוריינטציה של  הערכה; אלהכ

, בההנכללים  הנושאים טווח ואת שלנו ההערכה יריעת את שוקלים כשאנו. הנאספים הנתונים

 רק לא. המשפחהשל ו האדםשל  כוחותה זיהוי הוא מהאחרים ומהותי חשוב אחד שעניין ייתכן

, הוא דםלא קףוות הכרה לתת במאמץ המשודר שהמסר אלא, לכשעצמה חשובה זו שאינפורמציה

מידע לגבי . הערכה של יותר רחבתהליך הב תומךאת הלקוח ומעודד החלמה, וכן  מערבלכשעצמו 

הצרכים  את יותר טוב להבין לנו עוזר, העצמית והערכתו, הישגיו, חלומותיו, האדם יו שלתקוות

המהווה  עזרה, בקשהמ האדם כלפי הכבוד חוויית שלגישה זו משקפת מהות . ים שלואתגרוה

 מקיפה הערכה ביצוע. האדם של ואתגריו צרכיוהמותאמת ל וצלחתמ תכנית ייתלבנ בסיס

 אפשרות צמצםל כדי ,רחבים נושאים או קטגוריות לפי הנתונים ארגון י"ע רבות פעמיםמסתייע 

 גדול הנו דםהא.  ומורכבים ייחודיים הם אנשים הם שלחיי. קריטית אינפורמציה על פסיחה של

דבר ל קל זה איןעבור רבים  תם מאתגרים ביותר., גם בהיושלו הסימפטומים מאשר בהרבה

משמעה  מקיפה הערכה. משבר תותיבע במיוחדבפתיחות וישירות אודות פרטים שונים בחייהם, 

 צרכיו את לזהות מלאה הזדמנות סיוע המחפש לאדם תמתאפשר וכי נשמט לא חשוב היבט ששום

 הגמישות את מאתגרת היאו ,אחת הערכה פגישת מאשר יותר מחייבת זו גישה לפעמים. וכוחותיו

  .שירותיםהעבודה ב ושיטות הארגונים את, כמו גם מטפלים של והיצירתיות

  

  ?ומשפחה אדם כל של לצרכיו בהתאם "נתפרת" הערכה כיצד? תוכוללני פהמקיהערכה  פירוש מה

:  למשל כוון לעניין זה.ל יכולים ומוגבלות אתנירקע , מין, גיל גון:כ אינדיבידואליים אפיונים

נושאי בריאות . יםלמבוגר בהקשר עבודה יונושא יםלילד נוגעב חינוכיים נושאים לחקור מקובל

 אין. מבוגר בגיל אדםצרכים של לבמיוחד  נוגעים אךמעסיקים אמנם כל אדם לאורך החיים, 

 ולהקיף להרחיבהאפשרות ש בעוד. הרחבה ם של דברים לביןולעומק לפרטים כניסהין ב לבלבל

עשויות להשתנות בהתאם למידת  בהערכה לפרטים וכניסה העמקההרי ש, כללי קריטריון מהווה

 למרות. מקבלש הטיפוללסוג  שהביאו את האדם לקבלת שירות, וכן נסיבותה חומרתהמורכבות ו

גופי . ופירוט העמקה אותהאת  מחייבים כולם לא, חיים-תחומי של רחב בטווח לגעת שחשוב

 של וממצה ארוכה רשימה ייצרום מסוימים, סטנדרטינוספים המחייבים מימון ורישוי וגורמים 

 מתאימים או רלבנטיים תמיד הפריטים כל שלא ברור. עם זאת כוללנית בהערכה יכללוש פריטים

 תידרש לעתים, כאמור. אדם-פרקטיקה ממוקדתמ חלק היא אדם לכל ההערכה תפירת .כל אדםל

הוגדרו ש האחרונים בשינויים משתקפת בגמישות בצורך ההכרה, זאת עם. רב ופירוט יתר העמקת

 דורשת זו חדשה גישהבסטנדרטים של התנהגות בריאה מטעם רשויות הממשל בארה"ב. 

 מבלי, סוציאלית-פסיכו הערכהמסגרת ב ףשנאסמידע וה הנתונים את בכתב מארגונים להגדיר

  .ספציפיים לדרוש התייחסות לתחומים

  

  "למה"ל "מה"מ

יא משימה ה הבנה דיכל זו אינפורמציה העברתהרי ש, ראשון צעד הינו אינפורמציה שאיסוף בעוד

באופן .  "למהבין ה"ל "מה"ה בין לבלבל לאש חשובקריטית הנזנחת לעתים קרובות. בהקשר זה 

את מירב הפרטים שאיסופם עשוי לאפשר לנו להתחיל להבין למה. השאלה  מתארת הערכהכללי, 

שתצליח  תכנית בפיתוח הקריטי הגורם רבות פעמיםאדם ומשפחה היא  " בנוגע לצרכים שללמה"

 נושאיםשאינה מדויקת לגבי  התייחסות של סיכוםלתת מענה לאותם צרכים. בלעדיה, נישאר עם 

  . הבנה של משמעותית ברמה לתמוך הביכולת ואה ראויה להערכה המדדבסופו של דבר, . ובעיות
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.  למדי רווחת ואף פשוטה אינפורמציה נהיה לו שנרשמו כפי תרופות נוטל שאדם אינו לדעת: למשל

 משטרשל  מדיניות ואכיפת יישום שיבטיחו התמיכה סוגייכולה להצביע על צורך ב לבדה זו עובדה

 האדם מדוע רבות סיבות יתכנו, זאת עם. , לעתים באמצעות טיפול בזריקה לטווח ארוךתרופתי

לא רצויות, היעדר תועלת נראית, חוסר ארגון ונטייה  , בהן: תופעות לוואיתרופות נוטל אינו

לשכוח, אמונה של האדם כי הבריא, היעדר משאבים כספיים, אמונות דתיות, היעדר הסבר על 

מטרת הטיפול התרופתי, התנגדות המשפחה, העדפה לשיטות טיפול אלטרנטיביות, הזיות שמיעה 

 מצאו מחקרים הקשורה לטיפול בעבר.ששוללות את הטיפול, חוסר אמון ברופא, או טראומה 

השפעות  על המבוססת מודעת החלטה קרובות לעתיםהיא  לאדם שנרשמו תרופות לקיחת שאי

  כי מצא בבוסטון ייעוץ קבוצת של מחקר. אישית בחירה אוכספי  מחיר, של התרופה מזיקות

 כבלתי יהלווא תופעותעשו זאת בשל תפישת  התרופות נטילת על המוותרים מהחולים 20%

 זקוקים אינםהיו סבורים ש 14%; וויתרו על תרופות בשל מחירן הגבוה 17%; מתישות או רצויות

 איזה השאלה לגביבקבוצה האחרונה אנשים ראו עצמם כשופטים הטובים ביותר . לתרופות

 המרקחת לבית המרשמיםאת  להביאיש להם קושי  כימהם טענו  10%. ומתי חויקי הם תרופות

 ,תרופות נוטל ינואדם אש העובדה שביסוד סיבהה הבנת .הביתה המלא המרשם את להביא או

 הלוואי מתופעות שמסתייגים כלפי אנשים התגובה, למשל. המטפל תגובתעשויה להשפיע על 

 סמך עללהבחין כי  קל. תרופותתגובה כלפי אנשים שאין ביכולתם לממן את המ שונה תהיה

 טיפולית תגובה, לא ניתן להציע לעובדות מעבר הולכתש מדויקת הבנה מבלי, בלבד הנתונים

  .אפקטיבית

  

  הפרעות של כפולה אבחנה

 55%תופעה שכיחה ביותר. למשל, נמצא כי  נהיה כפולה אבחנהמחקרים מצביעים על כך ש

מהאנשים  60% וכי, בסמים שימוש של היסטוריה על דיווחו סכיזופרניהמהאנשים שאובחנו עם 

 אנשים כשמעריכים :ברורלכן נדרש מסר . פסיכיאטרית דיאגנוזהלו שהשתמשו בסמים קיב

 בהם לראות מוכנים להיות המטפלים על, התמכרותבעיית  או פסיכיאטרית פרעהה המציגים

 אבחנתית לקטגוריה יתאימו בהכרח שלאוסוגיות לטיפול  מרובים צרכים עם, מלאים אנשים

על פני הערכה , סוציאלי-פסיכו- ביו גרטיביאינט הערכה בכלי להשתמש מומלץלכן  .בלבד אחת

 קיפהמ הערכה. תיוהתמכרומתחום ה םמומחי ושל הנפש בריאות מומחינפרדת של 

  .וסיוע שירותואינטגרטיבית נדרשת ללא קשר למקום שאליו פנה האדם כדי לקבל 

  

  סוגיות תרבותיות בנוגע להערכה

של מגוון תרבותי, עולה חשיבותו על רקע ההשתנות הדמוגרפית של החברה והתפתחות גוברת 

טוס טאסלדיון בסוגיות תרבותיות בתהליך ההערכה. חוסר הגינות בנוגע לנגישות והקריטית של ה

. משמעותיתדאגה לובמדינות אחרות הינו מקור  ה"ברפואי עבור מיעוטים אתניים וגזעיים באר

הפכה חלק מסמכותם ים פיזיים, פסיכולוגיים ואחרמחסומים , תרבות, של שפה הסרת מחסומים

תהליכי הערכה, כעומדים בפתח התגובה לצרכים, נדרשים להבטיח הבנה  .של שירותי הבריאות

מתמקדת בצרכיו הגישה ממוקדת אדם  החיוניים בתהליכים אלה. ורגישות להבדלים תרבותיים

ן לא ניתשל כל פרט ומשפחתו הינה התמצית של גישה מותאמת ומגשרת תרבותית.  הייחודיים

במכלול שירותי בריאות והן בהערכה הן מודעות תרבותית, רגישות ויכולת להפריז בחשיבותה של 

- איןכי אם ל מוצא אתניהנפש. בהקשר זה, חשוב לזכור כי המונח תרבות אינו מתייחס רק לגזע ו
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. הבנה זו הינה או קהילה אדם מגדיר את זהותו האישית ואת שייכותו לקבוצה ןדרכים בהספור 

עשות בתוך הקשרם י. הבנת האדם ומשפחתו חייבת להביותר בפרקטיקה ממוקדת אדםזית מרכ

כשירות ה דרכים בהן תרבות יכולה ליצור מחסום לתגובה המתאימה.להתרבותי ובמודעות מלאה 

החל מהאופן בו מובן ונתפש האדם היא קריטית בתהליכי הערכה,  התרבותית של נותני שירותים

שיקולים אלה הם אלמנטים לים תרבותיים במתן אבחנה וטיפול. ועלת שיקהפונה לסיוע ועד להפ

 ווביליביצירת תוכנית שירות שתכלול התערבויות טיפוליות מותאמות תרבותית שחיוניים 

  לתוצאות טובות יותר עבור מטופלים.

 הגדרה של המושג תרבות. גישה פשוטה אך יעילה היאנוכח הבנת חשיבותה של תרבות, יש צורך ב

בהם שפה היא מפתח מרכזי  ,זיהויה של תרבות כמכלול משותף של אמונות, נורמות וערכים

אתניות, גזע, שיוך מגדרי, מוגבלות ומאפייני הגדרה עצמית אחרים.  הםלהבנה. גורמים נוספים 

אלא מתקיימת במצב תמידי של  ,ואינה קפואה לאורך זמןקבוע יש לזכור כי תרבות אינה נתון 

ניתן להתבונן ולקחת בחשבון את המגוון בהגדרה זו שהולך ומתעצם. ו ,ד ומועברשינוי שנלמ

  באמצעות שורה של גורמים: התרבותי-האנושי

 גיל והשפעות דוריות -

 מגבלות מתפתחות ונרכשות -

 דת ואוריינטציה רוחנית -

 אתניות -

 אקונומי-מצב סוציו -

 שיוך מיני -

 מורשת מולדת -

 מוצא לאומי -

 מגדר -

יזכרו  נותני שירותלוודא כי היכול לשמש כדי ממצה, היא מעניקה כלי  אף כי רשימה זו אינה

  הופכים כל פרט ליחיד ומיוחד. אשר ים נלהתייחס לאפיו

סוגיות של תרבות, אתניות, גזע והיבטים נוספים בהם משתמש אדם להגדרת זהותו העצמית 

סיון יות תרבותיות, נומתוך כך על הערכה. מסור נותני שירותים,משפיעים על האינטראקציה עם 

הן מצד נותן השירות והן מצד המקבל, כולם חלק בלתי מוצהר אך עוצמתי  ות,קדומ ותודע

  ינתן ויתקבל המידע. יצירתי, ומשפיעים כיצד זרהבמערכת יחסים של עהנוצרת דינאמיקה ב

ופל, פחדים, חרדות ודעות קדומות של המט פגתרגשית מסייעת לגילוי ולהמבחינה סביבה בטוחה 

ח ווכ , מעמדטוסאשל סט םהערכה. הבנה ורגישות לתפקידלהצלחת תהליך הועל כן היא קריטית 

. ידע אודות תרבויות אחרות, מודעות אודות הגבולות וזגם הם צריכים להיות חלק מגישה 

  הצלחה.ברכיב מרכזי מ, גם הם שרדהאישיים של כל אדם ונכונות לבקש סיוע וייעוץ כאשר נ

ה יש לקחת בחשבון כיצד הקשרים תרבותיים וחברתיים מעצבים את הסימפטומים הליך הערכתב

של הפרט, את הצגתם ומשמעותם, כמו גם סגנונות התמודדות. בנוסף, השפעות משפחתיות, 

 הכל אל - גישות אודות בקשה לעזרה, סטיגמה והנכונות לבטוח בבעלי מקצוע לקבלת סיוע

גם להם , בין האדם ובני משפחתולהשירות  נותןם בין ידי תרבות. מערכת היחסי-מושפעים על

הליך הערכה מושפעים ת. מאמצינו ביםוחברתי יםהבדלים תרבותימפוטנציאל להיות מושפעים ה
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יכולת ליצירת מערכת יחסים מבינה ואוהדת, נוחות עם חשיפה, תפיסה מסגנונות התקשרות, מ

על ידי  יםכל אלו במידה מסוימת נקבע. כוח וכבודעם מושגים של של בטחון ופרטיות, התנסויות 

דחק  שיש לקחת בחשבון את מידת השפעתם, בהםהשפעה תרבותית. ישנם גורמים נוספים 

פליה. כל אלו משפיעים על אזהות, גזענות, דחיקה לשוליים או קונפליקט הגירה, כתוצאה מ

טמעות, ניכור וטראומה יסוגיות של ההמחויבות לתהליכים אלה. חיפוש עזרה ועל תהליכי 

  להשפיע על ההתנסות בחיפוש וקבלת שירותים. ותעלול ןתרבותית גם ה

יסוח אבחוני בסופו של דבר, מאמצי הערכה צריכים להוביל לסיפוק מידע נדרש על מנת לפתח נ

את הצורך הציבה  הגדרה זו. DSM-IV-כמפורט ב המביא בחשבון את האלמנטים התרבותיים,

 ;הסברים תרבותיים אפשריים לחולי זהות תרבותית; :אלמנטים מרכזיים חמישהבהתחשבות ב

רמות של לגורמים תרבותיים הנוגעים  ;סוציאלית-קשורים לסביבה פסיכוהגורמים תרבותיים 

מספר כלים  בין נותן השירות והלקוח.אלמנטים תרבותיים במערכת היחסים ; ותפקוד

אמפירי, יכולים לתמוך בהערכה המביאה בחשבון סטנדרטיים להערכה אשר נבדקו ותוקפו באופן 

ניסוח תרבותי באבחון ובתכנון שירות. ניתן למנות מספר דוגמאות של כלים סטנדרטיים נפוצים, 

לאלכוהול בקרב מתבגרים; סולם לבדיקת מידת החומרה של התמכרות בהם אינדקס להערכת 

ותיים; סולם להערכת גורמי סיכון תסמיני דיכאון באמצעות דיווח על היבטים תפקודיים והתנהג

הועיל איסוף מידע, ויכולים למסייעים לכלים מתוקננים אלו בעיות בריאות ותפקוד; ועוד. ל

לקביעת רמת חומרת הסימפטומים של המטופל, רמות תפקוד, תחומים לקויים, רמה של בעיות 

נדרטיים אלו עלולים כלים סטעם זאת, . והתמכרויות, בעיות התנהגות ועודהקשורות לאלכוהול 

בהיבטים שליליים מתמקדים עתים קרובות שלא להיות רגישים ומותאמים תרבותית והם ל

של  בסטנדרטיזציהלצד הערך שישנו בגישת האדם במרכז. תמוך על מנת לואינם גמישים דיים 

להבטיח כדי כלים סטנדרטיים, של הרי שיש צורך ביצירת התאמה, הוספה ועריכה , כלי הערכה

ל הפרט ומשפחתו. לשם ייחודיות שה יהםלתכונותיהם ולנסיבות תייחסיהליך ההערכה תש

או תפיסה כוללת היא פחות בעייתית הסתכלות רוחבית השוואה, סטנדרטיזציה במובן של 

את ומפורט יכולתנו לחקור באופן אינדיבידואלי ת מגביל אאשר  ,משימוש בכלי הערכה מובנה

  החשובים.והנושאים התחומים 

של תוכנית שבה האדם  צעד הראשון ולכן החשוב ביותר בראשית בנייתהלסיכום, הערכה היא ה

אריזתו ה מרכיבים בסיסיים: איסוף המידע, ארבעבשלב זה ניתן לראות את שילובם של  במרכז.

, אשר המותאם לנרטיב האישי של הלקוח בחירת היעדתיעוד ורישומים קליניים, של  "מזוודה"ב

  התוכנית האינדיבידואלית הכתובה.  - ליצירה של מפה  ולבסוף יוביל להבנה

  

מחסומים רבים בטיפול הקיים מקשים על איסוף המידע, פיתוח ההבנה, ויצירת תוכנית שבה 

טיפול יותר ולקדם מעבר לדרך הטיפול הקיימת בשינוי במרכז. עם זאת, ניתן ליצור האדם 

לשם כך יש  .שים על מנת לתת שירות טוב יותרנדרהוההבנה  הידעצירת , שיאפשר יאדם-ממוקד

  במקביל ל"מה". ,הערכה בנוגע לתהליכי צורך להתייחס לשינוי של ה"איך"

  

  יצירת הפתרון

 יתהערכה נראה שלבבליישם פרקטיקה ממוקדת אדם באופן אירוני, חשיבה על האופן בו ניתן 

הסיבה לכך נעוצה בכך כי יתכן קשה יותר מאשר בשלבים אחרים בפיתוח תוכנית אינדיבידואלית. 
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כיצד  הערכה ממוקדת אדם? יתהליך מאשר בתוצאה. מהבהרבה יותר  עסוקשהערכה צריכה ל

  הערכה?או גישות להיא שונה משאר סגנונות 

  איסוף מידע

דבר שעל פני השטח נראה כתמצית , מטרתה של הערכה הינה איסוף מידע אודות הפרט ומשפחתו

, ישנה אתישנו צורך אמיתי בהסטת המוקד מכמות המידע. במקום ז רעיון האדם במרכז. אולם

מיקוד  חשיבות רבה יותר לאיכות ולסוג המידע הנאסף ולחוויה של האדם ומשפחתו במהלך זה.

  ממוקדת באדם.ההערכה באיכות ובסוג המידע ובחוויית הלקוח, מאפשר 

ירות, אלא השינוי הוא בדגש, אין הכוונה ליצור שינוי רדיקאלי באופן פעילותם של נותני הש

בו נותן השירות, המטופל ומשפחתו שהאופן עים עמוקות על י, אשר משפסגנוןבגישה או בד, וקימב

עם זאת, לעתים קרובות נותני שירותים, הנתונים תחת צורך להיענות הליך העזרה. תיחוו את 

 עמוס,לוח זמנים  לצד, לסמכות, לדרישות של סטנדרטים ארגוניים, ותהליכי רגולציה ומימון

. בנקודה זו, ההערכה מונעת על ידי המחויבות מהעדפות וצרכים של הפרט ומשפחתומעלימים עין 

להלן כמה נציג ). מדי לאסוף את כל המידע הנדרש במשך פרק זמן מסוים (ולעתים קרובות קצר

ם בתהליך אד-כלים שיכולים לסייע לנותני שירות במאמציהם להיות יותר ממוקדירעיונות ו

כצעד ראשון במסע לקראת יצירת תוכנית אישית רלוונטית ומשמעותית  ,ההערכה ואיסוף המידע

  יותר.

 גישת נותן השירות

יה, כבוד, חמימות, הגינות תאמפבמרכז הוא במתן שירות מתוך -המפתח להערכה בגישת האדם

ר, להבין ולהפיק לחקו יםוקונקרטיות. גישה זו מספקת לאדם ולמשפחתו אוירה שבה הם יכול

  מאופיינת בשני אלמנטים חיוניים: אדם -הליך ההערכה. הערכה ממוקדתתרווחים מ

  .כךקבל כבוד בהתאם לזוכה לעל ערך ונתפש כבכל אדם א. 

  מטרותיו וכיוונו בחיים. ,ערכיו תרי, לבחתעצמיהכוונה לכל אדם הזכות לב. 

ים יללמוד על שינויים פוטנציאל הליך הערכה מספק לאדם ולמשפחתו הזדמנותתבמסגרת זו, 

  .ובאופן מעורב יותר לטובת התועלת של התהליך עבור הליך התכנוןת, ולהשתתף בורצויים בחיי

  צעדים לקראת איסוף מידע

 ןישנב ולר ארגון מחדש של הליך איסוף המידע בהערכה יכול לסייע למעריך להיות ממוקד באדם.

תהליך תחום ומובנה, אשר עשוי להוביל לגישה חסרה רבות היוצרות  אדמיניסטרטיביותדרישות 

נתונים הפרט ומשפחתו בבואם לחפש עזרה, להרגיש חשופים ועלולים באופן זה, ובעייתית. 

משאלות ה ,תקוותההבנת המטרות,  עלדגש מושם אדם במרכז, ה תשי. לעומת זאת, בגלביקורת

 יםתרבותיעל היבטים ת והגדרתם העצמי, בהסתמך על ונקודות חוזק של הפרט ומשפחתו

ניתן למנות מספר תחומים להתייחסות היכולים לסייע בארגון תהליך ההערכה  לכך. יםקשורה

  ואיסוף המידע: 

 תרבות, אתניות, גזע, שיוך מיני, אמונות רוחניות וכו'.: זהות

הגות התנ עבר,בהווה וב טיפול תרופתיותגובות לדיאטה ותזונה, יעילות : טוס רפואיאבריאות וסט

טיפול נדרש בתחומים  קיום יחסי מין לא בטוחים),סמים, למשל, שימוש בשל לקיחת סיכונים (

 לי, שמיעתי ועיניים.אהבאים: דנט
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יתכן ויכלול בדיקות לבחינת : אישית ביולוגי והיסטוריה-טוס פסיכיאטרי ופסיכואסט

שי, עניינים הקשורים טחון איילי, זיהוי צרכים דחופים, עניינים הקשורים לבאטוס המנטאהסט

 להתעללות (הן כקורבן והן כמבצע), זיהוין של הפרעות המתרחשות במקביל.

בלתי ראוי בתרופות רשומות, כמו גם שימוש כולל : סמים (בהווה ובעבר)ואלכוהול שימוש ב

  סמים בלתי חוקיים, קפאין וטבק.

 תמכרויות.טיפול בה ,נפשהאשפוזים בעבר, ביקורים במרפאות בריאות : היסטוריה טיפולית

טוס של ההורים, חברי משפחה המתמודדים עם בעיות אהיסטוריה, סט: חיי משפחה

 התמכרות.\נפשיות

ת, צורך וזמינות של תמיכה וטבעי ותשימוש בתמיכ סוגי מערכות יחסים,: השתתפות קהילתית

 , שימוש בתחבורה.בילוי ופנאיחברתית, 

זקוקים לאנשים הר, מאסר, דיור מוגן, מסגרות דיור מגורים עצמאיים, מחוסרי דיו: מצב דיור

 .ד'להשגחה וכ

תעסוקה נוכחית ובעבר, נטיות בתחום הלמידה,  רמת תפקודהשכלה,  תרמ: ותעסוקה השכלה

 טוס פיננסי ויכולת להתנהל עם כסף.אסט, וכישורים מקצועיים

 טוס חוקי נוכחי, היסטורית הרשעות, מאסר.אסט: טוס חוקיאסט

גורמים התפתחותיים הקשורים לגיל, התפתחות : התפתחותית (בעיקר עבור ילדים)היסטוריה 

עתי וויזואלי, יכולת למידה ותפקוד אינטלקטואלי, חשיפה ידיבור, תפקוד שמ ,ותפקוד מוטורי

  .ד'הורית לאלכוהול, טבק או סמים וכ

 קוגניטיבי, רגשי, התנהגותי, כולל כישורי חיים ומגורים.: תפקוד

מידע אחר ולכל צרכים ספציפיים, להתייחסות פרטנית ל נקודת התחלהמהווה רק רשימה זו 

הנוצר בין  הליךבנוסף, נדרש איזון בין התכנים העולים מנושאים אלה לבין התלהערכה.  נדרשה

  .בשיח לגבי נושאים אלה נותן השירות למקבל השירות

  

  נקודות חוזק

ת ופירושים נרחבים. מעריכים רבים אינם הגדרות רבוזכה לכוחות הרעיון של גישה ממוקדת 

ת הכשרה מקצועיות ובשל התמקדותן של תוכני ,מיומנים דיים בזיהוין של נקודות חוזק

הממוקדת בכוחות וחוזקות בכך שהיא שפה חשיבותה של סרים. ומסורתיות באבחנה, בעיות וח

סרים או וישים חאינם מדגכאשר מעריכים . פרטהכונותיו של בהערכת תבאופן מרומז עוסקת 

 הרשימ. ליצור הזדמנות לראות אפשרויות, יכולות והזדמנויות לשינוי ושיפורביכולתם בעיות, 

  :כוללת בחשבון הילקחצריכה לשבסיסית של נקודות חוזק 

ת וסגרמ ,ספר- בית ,עבודה ,בית - יכולות, כישרונות, הישגים בכל סוג של מסגרת -

 .וכד'ת וחברתי
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 ערכים ומסורת. -

 ניין, תקוות, חלומות, שאיפות ומוטיבציה.תחומי ע -

 כלכליים, חברתיים ובין אישיים.\כספיים - משאבים ונכסים -

 .)ד'נות אישיות ייחודיות (פיזיות, פסיכולוגיות, יכולות ביצועיות, חוש הומור וכותכ -

 נסיבות ומצבים בבית, בבית הספר, בעבודה, או בקהילה שעבדו היטב בעבר. -

פורמאליות ובלתי פורמאליות אחרות, ת וטבעי תמיכותוחברים בני משפחה, קרובים,  -

 בקהילה.

  שלבים בשיקום והחלמה

הבנת תגובות האדם ומשפחתו ל הועילרעיון שלבים או צעדים בתהליך ההחלמה יכול לה

שלבית על -כמה מודלים שפותחו מציעים הסתכלות רב אדם.-בתהליך ממוקד ףהשתתל םיכולתלו

  פול. החלמה ועל מעורבות בטי

  מודל אוהיו מציע ארבעה שלבים של רמת תלות ורמת מודעות בהחלמה: 

: המטופל  תלוי במערכת בריאות הנפש ובלתי מודע לפוטנציאל תלוי ובלתי מודע – 1שלב 

  החלמה שלו.ה

האדם תלוי במערכת בריאות הנפש אך מודע לאפשרויות ולפוטנציאל  תלוי ומודע: – 2שלב 

  ההחלמה שלו.

האדם אינו תלוי במערכת בריאות הנפש, יכול לקבל החלטות בנוגע  :לתי תלוי ומודעב – 3שלב 

  ומודע לאפשרויות נוספות.ו לחיי

תלות הדדית, מעורב של יחסי גומלין עם הליך תבנימצא : האדם תלות הדדית ומודעות – 4שלב 

  בחיי הקהילה ומודע לאפשרויות עבורו ועבור אחרים.

  

יכול לסייע לתהליך ההערכה בהגיעו לראשונה לקבלת עזרה, דם זיהוי השלב שבו נמצא הא

וליצירת תכנית טיפול. למשל, מפגש עם אדם בשלב ראשוני של קושי להבין או להכיר במחלה, 

כשהוא תלוי באחרים ובלתי מודע לפוטנציאל ההחלמה שלו, ילמד על צורך לסייע לו להגביר את 

  האירועים שהתרחשו בחייו. יכולתו להביע נקודת מבט אישית ולעבד את

  

ים ארומתבהחלמה השלבים  לש מודלן הציע ובבוסטאטרי ילשיקום פסיכהמרכז האוניברסיטאי 

  באמצעות ארבעה סוגים של חוויה סובייקטיבית:

 מ... המום (מופתע)האדם  .1

 מתמודד עם...האדם  .2

 חי עם...האדם  .3

 חי אל מעבר...האדם  .4
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כי פיינים שלבים שונים. יעילותו בהעמקת ההבנה מציע הסתכלות על האתגרים המאמודל זה 

יש להם דרך כי ו ,ר הפרט ומשפחתוועב התקייםתקווה וכיוון יכולה למתוך תחושת התקדמות 

  ולהתקדם בה. צעודל

  

מודל נוסף מתמקד בשלבים של השתלבות האדם בטיפול. מודל זה מתבסס על גישת המוטיבציה 

ויות, ומציע ארבעה שלבים של טיפול המקבילים לשלבי לשינוי, שפותחה בתחום הטיפול בהתמכר

  ההחלמה:

 התחייבות .1

 שכנוע .2

 טיפול פעיל .3

 מניעת נסיגה .4

בשלב ההתחייבות נוצרת ברית בין המטפל לבין המטופל. מטרתו של שלב השכנוע היא לעורר את 

 שלב הטיפול הפעיל מודעותו של המטופל לשימוש בחומרים כבעיה, וליצור מוטיבציה לשינוי.

שלב  מהם. מנעות והתנזרותיה לעם מטרה סופית שבחומרים מזיקים מתמקד בהפחתת השימוש 

בעתיד.  הישנות המחלהומניעת לאורך זמן חלמה ההיציבות מתייחס למטרה של  מניעת הנסיגה

או בכפיה) יעילה ומסייעת למטופל  ןהבנת השלב בו נמצא המטופל בתחילת הטיפול (מרצו

  צאותיו הסופיות.בהתפתחות הטיפול ובתו

   

  רמת הטיפול

מרכיב נוסף בהערכה הוא העזרה בקביעת הרוחב והאינטנסיביות של השירותים או רמות הטיפול 

 חיוניותהקשור ל. זהו מרכיב הםהיחיד ומשפחתו על מנת לטפל בצרכילהם יזדקקו ככל הנראה 

קריטית בקביעת רמת נקודת מפתח  םלאיכות הטיפול. נתוני הערכה הושימוש בניהול ל הטיפול,

 תהאמריקאי גודהבתחום בריאות הנפש סולם רמת הטיפול פותח על ידי הא הטיפול הראויה.

עבור מבוגרים, מתבגרים וילדים והוא קיבל הסכמה נרחבת ככלי התומך  קהילתית לפסיכיאטריה

  שש הערכות מרכזיות:סולם זה מתבסס על קביעת נחיצות רפואית. ב

 סיכון לפגיעה .1

 תפקודיסטאטוס  .2

 תחלואה נלווית רפואית ופסיכיאטרית .3

 סביבת החלמה .4

 היסטוריית טיפולים והחלמה .5

 מחויבות .6

הסולם למתבגרים וילדים עושה שימוש באותן הערכות עם שינויים המותאמים לגיל ושימת דגש על 

  במקום על החלמה.  )Resiliency( ויכולת התאוששות חוסן
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 פי- על כלי לקביעת רמת הטיפול י לטיפול בהתמכרויותהארגון האמריקאפיתח ההתמכרות,  בתחום

לתמוך בהחלטות סוציאליים. כלי זה מאפשר -פסיכו- ביחס לגורמים ביו המיקום של המטופל

הטיפול המתאימה עבור  תרמלקביעת  ,מבוססות על ראיות קליניותהעקביות ואובייקטיביות, 

, סידורי מגורים ועוד). פוז או בקהילהבאשהתמכרות (למשל: טיפול עם בעיית מבוגרים ומתבגרים 

  שישה מדדים:במודל זה נלקחים בחשבון 

 וגמילה התמכרות .1

 רפואי-ביו מצב .2

 תנאים רגשיים/התנהגותיים .3

 הסכמה/התנגדות לטיפול  .4

 /הפוטנציאל לשימוש חוזרהבעיה הישנות .5

 סביבת החלמה .6

בי רמת אינטנסיביות המדדים, מסופקות הנחיות המייעצות לגמבהתבסס על הממצאים של כל אחד 

  וסוג הטיפול.

עושים שימוש במספר קריטריונים כשהסטאטוס או לקביעת רמת הטיפול שתוארו  כליםהשני 

הסימפטומים של היחיד בכל אחד מהם מנחים את קביעת ההחלטות. עם זאת, כל אחד מהכלים 

יקום של על מנת לקבוע את הרמה המתאימה והמ ,החלטות ספציפייםקבלת הללו כולל כללי 

בזמן שאת רוב הנתונים ניתן לאסוף במהלך ההערכה באופן שגרתי, רצוי לשים לב לכמה  הטיפול.

  בקבלת ההחלטות. כיםהתומ םאלמנטים ספציפיים וכיצד הם משתלבים בתוך כלי

  

  תרבות

כאמור, גורמים רבים בהערכה מושפעים מהתרבות ומהקונטקסט החברתי של האדם ומשפחתו. 

בדרכים של מתן הצגתם, באופן סימפטומים, השפעתם של מימדים אלה בעיצוב ה ניתן למצוא את

  סטיגמה.ב, גישות בנוגע לקבלת עזרה, האפשרות לבטוח באנשי מקצוע, ודרכי התמודדות, משמעות

וכן עצמם, יהיו מודעים לחוויות ולאוריינטציה התרבותית שלהם נותני שירות כצעד ראשון, חשוב ש

תרבותיות שלהם. סטריאוטיפים וקביעת החלטות על בסיס תרבותי, אינם למגבלות ולהטיות ה

אפליה. בכל קבוצה אתנית ותרבותית ישנה הטרוגניות רחבה, על כן, גישת ומהווים מקור למקובלים 

האדם במרכז מתמקדת בהבנה והערכה של התפקיד התרבותי והאתני בחייו של היחיד ומשפחתו. 

 נותניהערכה מדויקת. לרוע המזל,  להבטיחעוזרת שחסים בטוחה , נוכל לבנות מערכת יובדרך ז

לעתים יהיו מחסומים מוסדיים סמויים או גלויים גזענות, סמויה או גלויה. מ חפיםשירותים אינם 

 . כנות, מודעות עצמית והרצון להיאבק בנושאים אלושל אנשים למערכות שירותכניסה מלאה ב

הבטחת כשירות תרבותית לים, הם צעדים ראשונים חשובים שירותים, מפקחים ומנהל נותני בקרב

  .בתחום זה צמצום הפעריםלבשירותים מכווני אדם ו

מוטב להעדיף ככל האפשר . יםשירותב רת מחסומים תרבותיים ואתנייםסשפה היא גורם מפתח בה

מספקת ביטחון ונוחות מלאים ההערכה בשפה שימוש בשבת האם של הלקוח ומשפחתו. ביצוע 

  תנאי מקדים להערכה אפקטיבית.מהווה להתבטא ולתקשר, מירבית ולת ויכ

  

  מיומנויות
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הערכה, בעיקר ביצוע השירות על מנת שיצליח ב תןנוהנחוצות ללזהות כמה מיומנויות בסיסיות ניתן 

, , ידע ומיומנויותלמודעותנותן השירות נדרש תרבותית. מגוונות מבחינה בעבודה עם קהילות 

  הבאה:בטבלה המוצגים 

  עצמונותן השירות סטאטוס תרבותי וחברתי של  •  מודעות ל...

  יחסי כוחות בקשר •

  פרקטיקהביאוריה ובתמשמעות תרבותית  •  ידע בנוגע ל...

  היסטוריה ותופעות של גזענות •

  שירותהמקבל  פוליטיות על-השפעות פסיכו •

  אבחנות תרבותיות ספציפיות •

  ות שונותמשפחה בתרבויב םתפקידימשפחתי והבדלים במבנה  •

  הבנה לגבי המשגת המחלה על ידי האדם עצמו •  מיומנות ל...

  הערכה עצמית של המיומנות / המחסומים התרבותיים •

  שינוי טכניקת הערכה/כלים כך שיהיו רגישים ומותאמים תרבותית •

  תכנון ויישום של תכניות לא מוטות אפקטיביות •

  

  :של תרבות וזהות ןספים בהבנת תפקידבנוסף לאלמנטים חשובים אלו, ניתן לזהות אלמנטים נו

תרבות מתחיל בהבהרת הזהות של היחיד ומשפחתו. לעתים קרובות, רגישת הערכה  ביצוע .1

"כיצד אתה רואה את עצמך?", עוזרת לספק מידע חיוני בנוגע לגזע, אתניות,  :השאלה הפשוטה

לתחושת העצמי של אוריינטציה מינית, דת, צבע, יחס הקבוצה לנכות וגורמים חשובים אחרים 

 היחיד ומשפחתו ומקומם בחברה.

בירור נדרש את תהליך ההערכה כולו.  ותמעצבהשל התייחסויות חשובות  מהווה מוקדשפה ה .2

הערכה בשפה המועדפת על  ביצוע. והעדפות שפתיותלגבי שטף השפה, ידיעת קרוא וכתוב, 

ושימוש בחברי משפחה הוא תמיד אידיאלי. שימוש במתרגם הוא טוב במידה פחותה  לקוחה

 אפשרות אחרת.  בהיעדר רק במקרים של חוסר ברירה ייעשהכמתרגמים 

האדם טראומה. האם של מוצא ובחינת אפשרות ההגירה, הכרת ארץ ה של חוויות הבנ .3

עזבו מרצון או שהיו קורבנות של רדיפה או טרור? האם היו פליטים? האם חיפשו והמשפחה 

 אפליה והתנכרות.התנסות בטמעות, יבי הלם תרבות, המקלט פוליטי? הבנת תפיסות לג

 .ויחסים במשפחההבנת ההרכב המשפחתי, תפקידים  .4

השפעת התרבות והשפה על תיאור של מצוקה וביטוי הסימפטומים. ישנם זמנים להתייחסות  .5

 תרבותיתבעלות משמעות בהם דאגות סומאטיות מייצגות לחץ רגשי. מודעות לתסמונות 

 ותנורמות תרבותיות יכוללבין סימפטומים הקשר בין  תחקיר, ומצוקה ניסימהמופיעות עם 

  לגבי קשר עם מומחים ונותני שירותים עממייםעדפות בחינת הלעזור להסביר את הגורם לבעיה. 

 מוצאמתאים מבחינת גזע/יהיה יתרון בהתקשרות עם נותן שירות לעתים או מסורתיים. 

באיסוף והבנת המידע, ישירות או רות כזו תסייע . התקשרישאפ הדברר שאתני/תרבות, כא

 באמצעות ייעוץ.
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להיות מותאמים ותקפים עבור  עליהםאם נעשה שימוש בכלי הערכה וטפסים פורמאליים,  .6

 הקבוצה התרבותית הספציפית וראויים מבחינת השפה.

עימה הם מזוהים קשרים עם הקהילה גבי ל הלקוחספקי שירות צריכים להתחשב בהעדפות  .7

 אתנית, גזעית או תרבותית.בחינה מ

 לצד ,חברתית, אינטראקציות וריבוי לחצים, הימצאותה של תמיכה-הערכה של סביבה פסיכו .8

 רמות של תפקוד ונכות.

כולל גישותיהם  ,ומשפחתו בהתייחס לבריאות הנפש אדםהבנת האמונות והפרקטיקות של ה .9

מגדרית בכל הקשור להתנהגויות של בנוגע לסטיגמה ובושה. בנוסף, חשובה הערכה לגבי הטיה 

 בקשת עזרה.

התייחסות להשפעות אפשריות של עוני, אפליה על רגע גזעני ו/או אוריינטציה מגדרית,  .10

 והשתייכות רוחנית/דתית.

אינפורמציה זו מספקת את בסיס הנתונים ההכרחי על מנת להבטיח שהתהליך של התכנית הכוללת 

תהליך הכולל ב DSM-IV-TR - ה פי-ות לגבי הבנה תרבותית על, ובהלימה להנחיהינו רגיש תרבותית

  של הערכה.

  

  טכניקות וכלים להערכה

מייצגים רק מעט מהאופציות הקיימות התומכות להערכה, ה כניקות וכלים ספציפייםנציג שלוש ט

  בגישת האדם במרכז. 

  שלבים של שינוי

 ,Prochaskaתיארו החייםבניסיון להבין טוב יותר את תהליך ההחלמה, השיקום ואיכות 

DiClemente & Norcross ,4  רוב אם לא כל נראה כי . המתמקדים במוטיבציה לשינוישלבים

בנת ה תמיד ליניארי או ישיר. אינוהאנשים המשיגים החלמה, עברו דרך שלבים אלו, אך התהליך 

שר מלווה מידע חשוב א, כי אם רק תוצר של הערכהאינה שלב המוטיבציה של היחיד ומשפחתו 

  תכנית. ארבעת השלבים הם:תהליך מתן השירות בומבנה את ההערכה ואת 

  התבוננות . טרום1

  התבוננות. 2

  הכנה (קביעה/הגדרה). 3

  פעולה והישארות. 4

גישת האדם היא מספקת תמיכה משמעותית לאך  ,תיובתחום ההתמכרומקורה אמנם גישה זה 

שים, חרדות ואמביוולנטיות, כמו גם המוטיבציה תובנה לגבי פחדים של אנאפשרת במרכז. היא מ

 מהווה, בו נמצא האדם מבחינה מוטיבציונית בעזרת נותן השירותיהוי השלב זשלהם לשינוי. 

שקל את האפשרות של טרם  אדםהתבוננות, ה טרוםהבשלב  פעילות מעצימה לכל המעורבים בדבר.

השירות הוא להגביר את נותן אלו, תפקיד  . בנסיבותמרצונו ורק לעתים רחוקות נמצא בטיפול ,שינוי

אמביוולנטי,  אדםבשלב ההתבוננות ה התנהגותו הנוכחית.בת האדם לגבי סיכונים ובעיות שתפי

השירות צריך לחזק את היכולת של  נותן שינוי. בשלב הזה,-הצדקת איבין מתלבט בין הנעה לשינוי ל

שלב ההכנה  סיכונים אם לא יתרחש שינוי.האדם לשנות התנהגות נוכחית על ידי העצמת המודעות ל

השירות עוזר לו לקבוע את דרך  נותןו ,חווה מוטיבציה לשינויהאדם או הקביעה מופיע כאשר 
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השירות  נותןמחפש שירותים ו אדםבה הששלב הפעולה הוא הנקודה  הפעולה הטובה ביותר להמשך.

מנסה  אדםהכאשר תרחשת משירותים מתאימים. הישארות  להשגתצעדים נקיטת הב ועוזר ל

השירות עוזר לו לזהות אסטרטגיות על מנת למנוע נשירה ולהבטיח החלמה  נותןלשמור על השינוי ו

  מתמשכת.

את ו או משפחתו אדםמסגרת שלבי השינוי עוזרת גם להסביר את נקודת המבט הנוכחית של ה

 יות ונסיבות בדרך . המבנה כולו מציע ראייה חיובית ומאפשר ניסוח מחדש של בעהסיטואציה

הקשרים שליליים,  בעלתמובילה להתקשרות, תקווה והצלחה. למשל, במקום להשתמש בשפה ה

 ,התבוננותטרום בשלב של נמצאים "האדם בהכחשה", המטפל יכול לעזור לאדם לראות שהם : כמו

 להתקדם הלאה בשלבים? התשובה, אדםמה יגרום ל –גישה זו מובילה לשאלה  התהליך. בתחילת

. שימוש בשלבי פרטניתברגע שהיא נלמדת או נגלית, יכולה לשחק תפקיד חשוב בעיצוב וכיוון תכנית 

תוך אדם במרכז, הגישת מתוך השינוי יחד עם התערבות מוטיבציונית, מספק כבוד ליחיד, 

המאפשרת השגת מידע  ,תקווה, באוריינטציה של מתן התפתחות של מערכת יחסים כנה ותומכת

  ות טובות יותר.    חשוב ותוצא

  

   התערבויות מוטיבציוניות

הפרקטיקה של ראיון מוטיבציוני. גישה זו ממשיכה את ארבעת שלבי פותחה השלמה למודל זה כ

 נותני שירותהשינוי של המודל הנ"ל והיא יעילה לשיפור מאמצי הערכה מכוונת אדם. בגישה זו, 

ת היחיד לנתח את התנהגותו ולהסיק משתמשים במיומנויות שלהם ובהבנתם על מנת לעודד א

אינו שיפוטי ואינו נמצא  נותן הישרותכאשר  לקוח,מסקנות משלו. האחריות לשינוי נשארת אצל ה

, מכוון את ראיון ההערכה, מזהה סיבות אפשריות נותן השרות, יחד עם אדםבעמדת המומחה. ה

ר את ההחלטה שלו ואת לחקו אדםלשינוי ומטרות לטיפול. הדיון על ממצאי ההערכה עוזר ל

מפגש  ,אדםה. הערכה, אם כן, היא ההבנה של הרצוי התהליך של קבלת ההחלטה בהתייחס לשינוי

של גישה  כהערבכרה הקבלה והכיום גוברת העם הצרכים שלו וזיהוי הכוחות והיכולות שלו. 

ערכים של ל בססת עתכיוון שהיא מציעה טכניקות אלטרנטיביות לאלו המסורתיות ומ, מוטיבציונית

בעלי המוטיבציה הגבוהה ביותר נכנסים לתחום בריאות הנפש עם  האנשיםגישת האדם במרכז. גם 

  מידה מסוימת של אמביוולנטיות והתנגדות לשינוי.

  כלים

בהן ניתן להיעזר על מנת להבטיח הערכה מכוונת אדם. חלק מהתכניות נוספות ישנן טכניקות 

, רצונות, העדפות צרכיםומשפחתו על מנת לתאר ים האדם ממלאשאלוני דיווח עצמי שב נעזרות

בצורה של ראיון מסורתי עם הלקוח ומטרות. אחרים משתמשים בגיליון עבודה אשר מושלם יחד 

לעתים ביטוי של רגשות ומחשבות בכתיבה יכול לשמש אלטרנטיבה לתקשורת מילולית . ריות

בהן ניתן להיעזר בהערכה עצמית של  . להלן מספר שאלות חצי מובנותתחושת שליטה תמאפשרה

  :משאביםוכוחות 

  . מהו גורם הלחץ העיקרי עבורך?1

  . האם ישנם סימנים/טריגרים להרגשה שמשהו לא בסדר?2

  . מה עזר להחלמתך בעבר?3

  עבור עצמך?שלך . מהן המטרות 4

  ?לך . מה יכול הצוות לעשות על מנת לעזור5

  ?עצמךל . מה אתה יכול לעשות על מנת לעזור6
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  . מה עוד יכול לעזור?7

  תהליך הערכה עם מרכיב תרבותי יכול לכלול שאלות פתוחות יותר בניגוד לשאלות מובנות, למשל:

  . כיצד אתה מגדיר את בעייתך?1

  . מיהי המשפחה שלך? במי אתה בוטח?2

  . האם היית אי פעם חבר בקהילה דתית?3

  על מנת לקבל עזרה לבעיותיך? . האם אתה הולך או הלכת בעבר למרפאים מקומיים4

  . עם מי יש לך יחסים אינטימיים? (לאו דווקא מיניים)5

  אתנית?/. כיצד אתה מזוהה תרבותית/גזעית6

  . האם אי פעם חווית גזענות, ברוטאליות משטרתית, אפליה או דיכוי? 7

  . מה אתה יודע על התרבות שלך?8

  . האם המשפחה שלך תמיד גרה באזור הזה?9

  היו המסרים לגבי התרבות שלך שחווית בזמן שגדלת? . מה10

לעתים קרובות תגובות עשירות ומשמעותיות יותר מאשר רק לשאול על רוחניות  וררויע השאלות אל

  לדבר עליהם.יותר נושאים שלעתים קרובות קשה , מינית על נטייהאו 

יכולה לספק אלטרנטיבה בתחילת הפרק הוצע כי שאלה פשוטה כמו "כיצד אני יכולה לעזור לך?", 

טובה וחזקה לגישה הרגילה של "ספר לי מה הבעיה". תהליך וגישה באיסוף הנתונים יכול לעשות 

הבדל משמעותי בהבטחת הערכה מכוונת אדם. להלן מספר הצעות לשלבי פעולה וגישות חדשות בהן 

  הערכה מכוונת אדם:להיעזר נותני שירותים לטובת יכולים 

  . שאל אם האדם:1

  א. מה הוא מחפש.

  ב. איזה שירות הוא רוצה.

  ג. מה הוא מקווה להשיג מהטיפול/השירות הספציפי?

  ד. מהי התקווה שלו והחלומות שלו לעתיד?

  ה. האם יש לו העדפות בקבלת השירות או העזרה?

  .משלך . הקשב לדאגות היחיד לפני שאתה מפריע עם דעה2

  . עזור לאדם להבין אלטרנטיבות הגיוניות.3

משתף פעולה או  אינושירות, גם אם באת האדם  ערבל. היעזר בראיון הערכה על מנת להתחיל 4

  מגיע מתוך הכרח לטיפול.

  .יושאבומ. עזור לאדם לזהות את כוחותיו 5

כדי להפיק תועלת בתהליך הראיון  לקוחה. כלול בני משפחה וחברים נוספים מרשת התמיכה של 6

  שלהם.ומידע מהמשוב 

  .של האדם צרכיו וערכיו יו,העדפות . כבד את7

  בו הוא נמצא.ההחלמה ש. קבע יחד איתו את שלב 8

  .אדםהערכה עם הה. חלוק את ממצאי 9

  

 לקוחלהפוך לשותף יעיל עם ה נותן השירותיכול והעקרונות שתוארו, באמצעות שלבים אלו 

ולחברם  יו של האדםולהשתמש בתהליך ההערכה כהזדמנות להבהיר את ציפיות ,ומשפחתו

  להחלטותיו ובחירותיו.


