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לכל אדם מתאים ומונגש  , במתכונתו הנוכחית,האם השיקום הפסיכיאטרי

  27.12.12 המתמודד עם מגבלה פסיכיאטרית מהותית?

  להציג את עמדת הארגון לאור דיון מעמיק שהתפתח בנושא כדי  א"יספר חברי הוועד המנהל של נוסח ע"י עמדההנייר 

המוגדרים בחוק ומהווים תנאי סף, כל אדם העומד בקריטריונים  ,2000 חוק שיקום נכי נפש בקהילהעל פי 

לשיקום זכאות ההסמכות לקביעת  ת שיקום.שם קביעת זכאותו לתכנילוועדת שיקום אזורית ל זכאי לפנות

  לוועדה.חוק המוקנית על פי 

  
משרד של הפסיכיאטרי באמצעות מערך השיקום הזכאית לשירותי שיקום יה ימהי האוכלוסולקבוע  בחוןדי לכ

   ."שיקום פסיכיאטרי"מהו ראשית יש להגדיר , במתכונתו הנוכחית,הבריאות

  
  :1הגדרה 

בתהליך ההחלמה ת להתקדם ואנשים עם מוגבלויות פסיכיאטרילשיקום פסיכיאטרי הוא מאמץ שיטתי לעזור 

  .(Corrigan, Mueser, Bond, Drake and Solomon, 2007), שלהם

  
  :2הגדרה 

שילוב קהילתי מלא ושיפור איכות חיים עבור אנשים הכולל מקדם החלמה, הוא מהלך שיקום פסיכיאטרי 

שאובחנו כסובלים מהפרעה פסיכיאטרית כלשהי שגרמה לפגיעה משמעותית בתפקוד. המוקד בשיקום 

לאפשר להם לבנות כדי כיאטרי הינו לעזור לאנשים לפתח מיומנויות ונגישות למשאבים הנחוצים להם פסי

 USPRA(הארגון האמריקאי לשיקום פסיכיאטרי  ,בסביבות שהם בחרוהזדמנויות למגורים, לעבודה ולהשכלה 

2009(.  

  
  :3הגדרה 

תהליך המכוון במסגרת הקהילה לפיתוח היכולות והמיומנויות של נכה  –כהגדרתו בחוק " שיקום"המושג 

הנפש, כדי להבטיח לו דרגה מרבית אפשרית של עצמאות תפקודית ואיכות חיים, והמלווה במעקב רפואי, 

  לרבות כל אחד מאלה:

  )  מימוש זכויותיו של נכה הנפש בתחום הדיור, התעסוקה, הלימודים וההכשרה המקצועית;1(

  הכשרה לפיתוח מיומנויות חברתיות וניצול שעות הפנאי של נכה הנפש;) 2(

  

בגישה  יםוקדממו שירותי הרווחה והבריאות של הרחב מהספקטרוםשיקום פסיכיאטריים הם חלק  שירותי

  . בעצמם בחרו םאנשישההזכות לשיקום בסביבה ומדגישות את  התואמת את ההגדרות לעיל

  



 

94185ירושלים  ,12רח' משה הס   
02-6234326, פקס: 02-6249204טל:   

office@ispraisrael.org.il   דואל: 
 

 

  בכבוד, לחיים הזכות לחיים בקהילה

לכל הזכות לחיים בקהילה מוקנית . לשיקום בקהילה ותאהזכלחיים בקהילה לבין  הזכותיש להבדיל בין 

 מסתייע, בין אם הוא כל אדםל .חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותאנשים עם כל סוגי המוגבלות מכוח ה

   .שוויוןכבוד ותוך לחיות בקהילה הבסיסית  עומדת הזכות, וובין אם לאשיקום שירותי ב
  

פיתוח שירותים לו היש לפעול להנגש בקהילהשיקום לבין הזכות הבסיסית לחיות בקהילה  כדי לשלב בין

מכבד מערך תמיכה התאמת  .נוספים ם מורכביםעם מגבלה פסיכאטרית וצרכימתאימים לאנשים 

טיפול הגורמי בין  חלוקת התפקידיםללמחוייבות הכוללת לאדם ו תייחסצריכה לה אלהלאוכלוסיות 

  כמו גם לפן הכלכלי. בריאות, רווחה)סיעוד, גמילה, שונים (טיפול, ה
  

מורכבות הם אנשים עם תחלואה כפולה, אנשים עם עבר של אלימות, אנשים עם דוגמא לאוכלוסיות 

כחלק רק רלוונטי עבורם הותיות, אנשים עם עבר פלילי. שיקום פסיכיאטרי יהיה בעיות בריאותיות מ

או מודלים ) ACTממודלים טיפולים אינטגרטיבים ואינטנסיבים בקהילה כגון טיפול קהילתי אסרטיבי (

  . של תיאום טיפול אחרים המוכרים בעולם, מגורים טיפוליים בקהילה ועוד
  

 הכשרה,הן במורכבות הן במודלים המופעלים בו ו אינו מותאם לאוכלוסיות מערך התמיכה הקיים היום

  שיש בידי הצוותים של נותני השירות.  מיומנויותבו ידעב

העונים על כל הצרכים המורכבים ללא שרותים תומכים נוספים שיקום ל בעלי צרכים מורכביםאנשים הפניית 

  :קבוצותלשלוש  גרום לנזק משמעותיל יכולהשלהם 

קבלת שירות שאינו מותאם אינה  –מותאמים לצרכיו  םלשירותי השיקום שאינהמופנה עצמו לאדם  .1

 ./ נוסף מטיבה עם האדם הזקוק לשירות אחר

מסיטה את שהמערך אינו מותאם להם נוכחות אנשים  – יםשירותי שיקום פסיכיאטריב משתמשיםל .2

 .מיקוד השירות

 –לשיקום אינם פונים ווהם עשויים להיתרם מהם אוכלוסיית האנשים ששירותי השיקום מתאימים להם  .3

 אפיינותמ שאינןבעיות מורכבות ב לטיפול הסטת מיקוד השיקוםלפנות בגלל  נרתעים או מהססיםהם 

   .יעדהאת רוב אוכלוסיית 
  

גמישים ומגוונים ריים לספק שירותי שיקום פסיכיאטלהנגיש ולבנות מערך שיקום ראוי אשר יוכל כדי , לסיכום

  המרכיבים הבאים: לקחת בחשבון אתיש למרבית האוכלוסיה הזכאית 

 80,000 – כלפעול על פי חוק שיקום נכי נפש והגדרות הזכאות שלו. על פי אומדנים שונים מדובר ב .1

 ועדת שיקום איזורית.ואנשים אשר זכאים לפנות ל

הנצמד לעקרונות פסיכיאטריים מודרניים כגון ניהול ממוקד אדם לשאוף לבנות מערך של שרותים  .2

ולהנגישו באופן גמיש ובהתאם לצרכים המאד מגוונים של  עצמית ואקטיביותעצמי, בחירה, הגדרת 

  האוכלוסייה ההטרוגנית הזכאית.

בהם השיקום הפסיכיאטרי חדשים עבור האוכלוסיות בעלי בעיות מורכבות טיפוליים מודלים הקמת  .3

 .גורמי התמיכה לאדם ומשפחתוהוא אחד מ

 .להגדיל את תקציב השיקום .4


