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  תקציר

מחקר זה  קדם החלמה.כדי לצרכיהם של אנשים עם מחלות נפש קשות חייבים להיות מובנים 

צרכיהם לגבי אנשים עם מחלות נפש קשות ומשווה את תפיסותיהם  206בוחן את צרכיהם של 

בתחום של הדיור,  םצרכים בתחודווח על  המטפלים המקצועיים שלהם.לעומת תפיסותיהם של 

מטפלים דיווחו על יותר  ולחץ פסיכולוגי. ,יחסים אינטימיים ,יוםפעילות פטומים פסיכוטיים, סימ

 דיווחו על יותר היעדר מענה לצרכיהם.שהמטופלים עצמם  לעומתמענה לצורכיהם של מטופלים 

, מחלות נפש קשות מתמודדים עםאנשים ה בקרב שכדי לקדם החלמהעל כך תוצאות מצביעות ה

, םלמטופלי רכים הבולטים והחשובים ביותרלצ צריך להתבצע בהתאמהים רותישהח ותיפ

  וספציפית בתחומים החברתיים והאישיים של יחסים אינטימיים ומיניים.

  

  מבוא

 ,עמדות, ערכיםבאישי של שינוי והרחבה ביותר היא תהליך עמוק  בהגדרתההחלמה 

יים בעלי ערך, סיפוק, תקווה דרך לחיות ח היאו תפקידים. זוו/כישורים ותחושות, מטרות, 

ומשמעות למרות ולצד המגבלות הכרוכות במחלה. החלמה מערבת פיתוח של משמעות חדשה 

 ,החלמה היא תהליך אישיכיוון ש. )Anthony, 1993מעבר להשפעות הקשות של המחלה ( ,ותכלית

  יחיד.יכולים להיות מבוססים על מודל החלמה אינם לקדם החלמה  םשירותים שמטרת

בסיס להקצאת משאבים בבריאות נפש ולתוכניות טיפול  לשמשהערכת צרכים עשויה 

צרכים יכולים להיות מוגדרים כדרישות של אנשים  מותאמות לצרכיהם האישיים של אנשים.ה

  לאפשר להם להשיג, לשמור ולהחזיר לעצמם רמה מספקת של עצמאות חברתית או איכות חיים.

הסבר מספקת , שכן היא ת נפש קשות היא קריטיתהבנת הצרכים של אנשים עם מחלו

מחקרים  מעבר למחלה עצמה. ,סרים עימם הם מתמודדים בתחום האישי והחברתיוהח לגבי
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צרכים לסימפטומים פסיכוטיים, ם קשוריהצרכים  של מתמודדים מצאו םבצרכי תמקדוהש

כמו גם  ,ים וניהול פיננסיכישורים תעסוקתיפיתוח  ,הפרעות פיזיולוגיות, לחץ פסיכולוגיהנוגעים ל

  כולל יחסים אינטימיים וביטוי מיני. ,צרכים חברתיים

בלו שירותי ילבחון את צרכיהם של אנשים אשר ק אהיהמטרה הראשונית של מחקר זה 

בהתאם לחוק  זה, כל האנשים עם  קום נכי נפש בקהילה.ישיקום פסיכיאטרי בישראל תחת חוק ש

בישראל חלה , 2000רותי שיקום. מאז שהתקבל החוק בשנת לקבל שי איםמחלות נפש קשות זכ

שכלה, התעסוקה, ההבעיקר בתחומי הדיור,  ,יםישירותי שיקום פסיכיאטרשל התפתחות מהירה 

שהתפתחות שירותים היא תהליך מתמשך, ראוי להעריך את צרכיהם  כיוון פנאי.חברה ופעילות ו

  חקיקת החוק.לשל צרכני השירותים בתום עשור 

אשר עשוי להשפיע על , והספרות המקצועית ביחס להערכת צרכיםשבו עסקה ם נוסף תחו

נובעת  הנושאחשיבות  שירותים. צרכנים לבין נותניהבדלים בתפיסת הצרכים בין לקשור  ,החלמה

 להם מענה ישלספק ועל מנת , משא ומתן חברתיול ות חברתיותתפיסלמההנחה שצרכים קשורים 

אינם חד משמעיים. בתחום זה הממצאים המחקריים עם זאת,  ת מבט.נקודו כמהלקחת בחשבון 

ממצאים אחרים שבעוד  ,מטפליםלבין יחסית בין מטופלים נמוכה מצביעים על הסכמה  םחלק

. מוגדרים יחסית (כמו שירותי דיור) םמעניהבהם שבעיקר בתחומים  רבה,מצביעים על הסכמה 

וות את תפיסות המטופלים ביחס לצרכיהם עם לאור זאת, מטרה שנייה של מחקר זה היא להש

  אלו של מטפליהם המקצועיים.

  

            השיט

עם  מתמודדיםה ,ממוצעב 43.2בגיל נשים  87-גברים ו 119, אנשים 206כלל מדגם ה

מהמשתתפים  92. ממגוון מסגרות שיקום בישראל ,סכיזופרניה רובם אובחנו עם ,מחלות נפש

חולים פסיכיאטרים. מרבית המשתתפים עבדו -בבתי 34מוגן,  בדיור 79התגוררו בהוסטל, 

יום פתוחות או שהיו ללא מסגרת יומית. בנוסף,  תכניותבו השתתפאחרים , בתעסוקה נתמכת

למרות שהושקע מאמץ  .שרואיינו יםמטופלמה 112מטפלים מקצועיים של  112השתתפו במחקר 

של משתתפי המחקר לא הסכימו  מטפליםחלק מה ,לאסוף מידע מכל המטפלים המקצועיים

הבדלים סטטיסטיים משמעותיים בגיל, במס'  נמצאולא  ,. למרות זאתלמסור הערכה מקצועית

הערכה מקצועית  התקבלהעבורם שתוכנית סדר היום בין אנשים בהשנים מאז האשפוז הראשון ו

ים. על פי רוב, הערכה. יותר הערכות צוות מולאו עבור נשמטפליהם לא השתתפו במתן לבין אלו ש

  ת.מנהלי מסגרות ואמהות ביוכן , סוציאליים עובדים המטפלים המקצועיים היו

  

  כלים

 ,Cansas-p הערכת צרכיםסולם להתבסס על הגרסה העברית של שכלי : הערכת צרכים. סולם 1

 22-מעריך צרכים ב הסולםלהערכת צרכים של אנשים עם בעיות נפשיות.  שנעשה בו שימוש רב

(יש צורך ללא  4(אין צורך או שקיים מענה והקושי מתון) לבין  1בין  וכולל דירוג ייםתחומי ח

  קושי חמור). –מענה 

  , שנת לידה, מסגרת דיור עכשווית, ותוכנית סדר יום.מין: מידע דמוגרפי. 2

  הערכה תפקודית. ,גיל בזמן אשפוז ראשוןהופעת המחלה, גיל בזמן : מחלהה לגבימידע . 3
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  רהלך המחקמ

המעשיים והמחקריים של  ,התיאורטיים היבטיםב הוכשרו במשך חודשהמראיינים 

מתמשך לאורך תקופת  ליוויקיבלו והערכת צרכים סולם בשימוש ב ומנוא ,הערכת צרכים

 ,. המראיינים הציגו את המחקר, מטרותיו והתהליך לחברי הצוות ומקבלי השירותנותהראיו

המשתתפים אשר לבסוף התראיינו בכל מסגרת קר. התבקשו לתת את הסכמתם להשתתף במחש

שיעור המסכימים להשתתף  .היו רהוטים בעברית ולא היו במצב פסיכוטי ,סיפקו הסכמה כתובה

של הצרכים לגבי משתתפים . המטפלים המקצועיים התבקשו לספק דירוג 76%במחקר היה 

  שבטיפולם.

  

  ממצאים

תחומים בהם  5.34צורך, להם ם אין בהשתחומים  13.86בממוצע על דיווחו  מטופלים

תחומים בהם צרכיהם לא מקבלים מענים. התחומים בהם היה  2.55 -ו צרכיהם מקבלים מענים,

 ,)31.6%ביטוי מיני ( ),35.9%נטימיים (ישל צרכים ללא מענים היו יחסים אביותר גבוה ההשיעור 

צרכים (הן המקבלים מענים ). תחומים בהם היה השיעור הגבוה ביותר של כלל ה24.8%וחברה (

), יחסים אינטימיים 52.4%מפטומים פסיכוטיים (יס ),82.1%והן שלא מקבלים מענים) היו דיור (

  ).55.3%ולחץ פסיכולוגי ( )58.2%(

, כלומר יותר צעירים דיווחו על ללא מענים נמצא קשר שלילי בין גיל לבין רמת הצרכים* 

   .גר יותר, כך רמת הצרכים יורדת)יותר צרכים ללא מענים (ככל שהאדם מבו

  נשים. לעומתגברים דיווחו על שיעור גבוה יותר של צרכים ללא מענים מגדר: * 

שהיו  האל לעומתיום דווחו יותר על צרכים ללא מענה  פעילותלא למטופלים  :*  סדר יום

  משולבים בסביבת תעסוקה מוגנת/פתוחה.

ם נמצא אצל ימפטומים פסיכוטייום של ס* שיעור גבוה יותר של צרכים ללא מענה בתח

  יום. פעילותאנשים ללא 

טחון העצמי נמצא אצל אנשים        יהגבוה ביותר של צרכים ללא מענים בתחום הב * השיעור

  המשולבים בסביבות תעסוקה בשוק חופשי.

הכי הרבה צרכים שלא מקבלים מענים היו לאנשים הגרים בהוסטל  :* צורת המגורים

  לעומת אנשים שנמצאים באשפוז. ,דע על התנאים והטיפולבתחום המי

מתגוררים בדיור ה* שיעור גבוה של צרכים ללא מענים בתחום הכספי נמצא אצל אנשים 

  מוגן.

* שיעור גבוה של צרכים ללא מענים בתחום של הטבות נמצא אצל אנשים שנמצאים 

  באשפוז.

  

  מטפלים מקצועיים לבין הסכמה בין מטופלים 

של תחומים ללא דיווח על צורך מצד מטופלים לעומת יותר מבחני המחקר חושפים ממוצע גבוה 

של צרכים המקבלים מענים בהשוואה יותר מקצועיים. מטפלים דרגו שיעור גבוה המטפלים ה

. המענזוכים לשל צרכים שלא יותר בעוד שהמטופלים עצמם דווחו על שיעור גבוה  ,למטופלים

 ונמצאלגבי צרכים ללא מענים מטופלים בין ביותר בין אנשי מקצוע ל תובולטה ותההסכמ
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טחון עצמי, טיפול בילד, ביטוי מיני ויחסים אינטימיים. ההסכמה החלשה ביותר יב מים:בתחו

  .ושימוש טלפוני גופניתנמצאה בתחומים בריאות 

  

  דיון

תמודדים עם המהיו להעריך את צרכיהם של אנשים הנוכחי קריות של המחקר יהמטרות הע

 מחלות נפש חמורות בישראל ולהשוות אותם להערכת צרכים של המטפלים המקצועיים שלהם.

יום, תזונה וסימפטומים  פעילותצרכים בסיסיים כגון דיור, למענה גבוה על  מצביעיםהממצאים 

ממצאים אלו אינם  כגון ביטוי מיני. ,תחומים חברתייםבצרכים מענה נמוך ללעומת  ,פסיכוטיים

יום בישראל מתרכזים בתחומי הדיור כרוב שרותי סל השיקום הניתנים במיוחד, שכן  מפתיעים

לעומת ומימון רותים אלה הם יעדים קלים יותר לתקצוב יש ,יומית. כמו כן-והפעילות היום

 מענה הם בעיקר לם זוכיאינם ש, נמצא כי הצרכים םאחריבדומה למחקרים  צרכים חברתיים.

 ןישנ הצורך בחברה, קשרים אינטימיים וביטוי מיני. בהםם, יסובייקטיביתחומים אישיים וב

רותים י, מיעוט שותנוספמדינות בכמו  ,בישראל ,מספר דרכים להסביר ממצאים אלה. ראשית

ודעים יאנשים לא תמיד , רותיםימענה בתחומים אלה. שנית, גם במקרים בהם קיימים ש מציע

יכול להצטרף למועדון חברתי אבל אינו בהכרח יודע כיצד כיצד לעשות בהם שימוש. למשל, אדם 

אלה  מסוימיםשבתחומים  הראולפתח קשר משמעותי עם חבר מועדון מסוים. מחקרים קודמים 

רותים בתחומי הצרכים יקל יותר לפתח ולספק ש , ונראה כייעיל מענהלמצוא יש קושי 

כי נדיר שמטפלים בבריאות הנפש נמצא גם צרכים חברתיים. פיתוח מענים ללעומת  ,הבסיסיים

לשאול לקוחות בנוגע לצרכיהם הם מתקשים כי ו ,יחקרו סוגיות מיניות עם המטופלים שלהם

קשרים  לשבתחום העוסקים רותים ילהפנות לשאו לספק תמיכה מתאימה  ,בתחומים אלה

יים אלה מטפלים מקצועיים אמורים לדאוג גם לצרכים חברת ,אינטימיים ומיניים. אף על פי כן

בהתייחס להשוואת הדיווחים של המטופלים  החלמה. בתהליכימטופלים בעבודתם עם 

שדיווחו על  ,צרכים לעומת מטופליםיותר ל גבוה ומטפליהם נמצא כי מטפלים דיווחו על מענה

בהם אין להם צרכים. תוצאות אלו מצביעות שעל יותר תחומים מאידך צרכים ונמוך יותר למענה 

ההסכמה מידת משפיע על ה, צורך היעדרלבין צרכים המקבלים מענה נה ברורה בין בחהעל קושי ב

רוב המטופלים יסיקו  ,בעייתי לאדם- כלאיחסית נתפש תחום  כאשרבין מטופלים למטפלים. 

מתן תוצאה של  ואמטפלים נוטים להסיק שחוסר בתפיסת צרכים ה, ואילו שאין בעיה בתחום זה

עתים אלה עולים בקנה אחד עם ממצאים קודמים המראים של שרות. ממצאיםמענים במסגרת ה

 ולאו דווקא לפי רמת הצורך שלקרובות שירותים ניתנים בהתאם לרמת הזמינות שלהם, 

רותים יבמקום שש ,רותיםיאנשים מותאמים לשש כךלזה עלול להוביל מצב נתון.  זמןב הלקוחות

שרותי השיקום. למרות שאפיונים פתרון במסגרת  נדרש זהמצב ל .תאמו לצורכי האנשיםוי

אדם, ידוע גם ששוני בצרכים יכול לנבוע כל אישיים משפיעים על הצרכים האינדיבידואליים של 

  .במקומות שוניםרותים ישמהבדלים בהספקת מהקונטקסט החברתי ו

דמיון נקודות של על  אחרות מצביעהבאוכלוסיות ממצאים למחקר זה מ השוואת הממצאים

סקר קודם ב השהתקבל ומז ההנוכחי גבוהקר מחבצרכים למענה הם. למשל, רמת היבינ שונותו

 108באוסטרליה בקרב  מהרמה שנמצאה, וגבוהה גם מטופלים בבתי חולים בארץ 52שנערך בקרב 

מטופלי יום  100נערך בהודו בקרב , וכן מממצאי מחקר דומה שהמתגוררים בקהילהמתמודדים 

תזונה, פעילויות יום הבעיקר בתחומי הדיור,  יוות שהתקבלו העם סכיזופרניה. התוצאות הגבוה



5 
 

     

בין הנוכחי ל מחקרמענים חסרים בדמיון בין נמצא , צרכיםלנוגע לחוסר במענה ב. יתגופנובריאות 

בקהילה, למעט בקשרים אינטימיים וביטוי מיני,  מתמודדיםבאוסטרליה בקרב  נמצאוש אלה

בהודו נמצאו תוצאות גבוהות  במחקר שבוצע .הנוכחיבמחקר בהם חוסר המענה היה גבוה יותר 

תחומים רבים, דומות לגבי התחומים, אך נמצאו תוצאות חלק מבצרכים ליותר של חוסר מענה 

טיים וקשרים אינטימיים, ביטוי מיני, חברה, מצוקה נפשית, פעילות יום, סימפטומים פסיכבהם 

 נבדלים בגודל המחקריםשכיוון , הירממצאים אלה צריכים להתפרש באופן ז ומידע בטיפול.

ניתן להסיק מהשוואות אלה של הנחקרים, ובמועד איסוף הנתונים. תרבותי הברקע המדגם, 

השתפרו במהלך השנים. יש לציין אכן שרותי השיקום הפסיכיאטרי בישראל כי באופן זהיר, 

שר בין אשפוז גדיירי הוסטל, מסגרת שניתן לראות בה  והיפי המדגם תמחצית ממשתקרוב לש

השתתפות בתוכניות מסוג זה מאפשרת למלא ביתר קלות חלק מצרכיהם של שקהילה. ייתכן בין ל

 בהם מטופלים דיווחו על  הכי הרבה מחסור במענהשמעניין להדגיש כי שני התחומים  המטופלים.

לות חאנשים המתמודדים עם מכיום כי  לשעראפשר  הם קשרים אינטימיים וביטוי מיני.לצרכים 

צרכים ל לספק מענים הקושינפש מרגישים יותר לגיטימיות להביע צרכים אישיים אלה. למרות 

סוגי תשומת לב ליותר הקדיש רותים ליעל השנראה כי , עבורםאלה ומחסור בהתערבויות יעילות 

  אישיים וחברתיים.צרכים 

ם כי אהדגימה לא נעשתה באופן אקראי ומבוקר, מגבלות. ראשית,  זה כמהלמחקר 

רותים מגוונים מכל הארץ. שנית, המשתתפים נחקרו על ידי יהמשתפים משתייכים לסוגי ש

ניתנה הכשרה מתמשכת על לחוקרים נהוגה במחקרי הערכת צרכים. הפרקטיקה , חוקרים שונים

לבסוף, רק חלק מהמטפלים המקצועיים היו זמינים  .והתוקף הפנימימנת להגדיל את המהימנות 

  .רכת הצרכים לגבי מטופליהםוהעבירו את הע

  

  רותיםימסקנות והשלכות למדיניות ופיתוח ש

רותים. יהממצאים שהתקבלו מספקים מידע עבור קובעי מדיניות בתכנון ופיתוח ש

צרכים העיקריים של המטופלים, לפיתוח שירותים צריכה להיות מותאמת לתקציבים הקצאת 

ת וקשרים מיניים. יתרה מזאת, קובעי אינטימיו כמובמיוחד בתחומים חברתיים ואישיים 

על מנת  ,רותים הניתנים כיום במסגרת שרותי סל שיקוםימדיניות צריכים לשקול לעדכן את הש

דורש , איכות במתן שירותיםמאמץ לעודד החלמה ולהבטיח השיכללו את התחום החברתי. 

מלספק  נעמיהעל מסגרות טיפול לבמקביל,  התאמה של שירותים לצרכים אינדיבידואליים.

. הערכת צרכים בקרב חולים במחלות נפש אותם שירותיםרותים לאלה שאינם זקוקים ליש

ולא כאירוע חד פעמי, על מנת להתאים את  ,מתהליך מתמשך קכחל עשותחמורות צריכה להי

רותים לכוון את עצמם לעודד החלמה ישכך יוכלו ה. ירותים הניתנים לצורכי האוכלוסייהש

ידי מתן עזרה במיצוי הכישורים -על ההחלמלרותי שיקום יכולים לסייע יאדם. ש- ממוקדתגישה ב

תהליך החלמה  אפשרעל מנת ל סיפוק ומשמעות. האישיים של לקוחותיהם, להשגת חיים עם

באספקת שירותים בתחום לי אהווה חלק אינטגרתהערכת צרכים כי אנו ממליצים  ,משביע רצון

רותים ין נקודות מבט של מטופלים ואנשי צוות בעת פיתוח שבחשבוביא יריאות הנפש, באופן שב

ראיונות איכותניים לשלב  ומלץבמחקרים עתידיים מ ה.יהנותנים מענה לצורכי האוכלוסי

פיתוח  הדורשים ים,חשובאודות תחומי צרכים סובייקטיבי על מנת לאסוף מידע  ,להערכת צרכים

 רותים נוספים.יששל 

  


