
 Chazor Shared Mental Health Care Model בחצור" לנפש שותפים"

1 
 

 הגלילית בחצור" לנפש שותפים"מודל 

  רקע

 כללי

 הולנד באיטליה לדוגמא) באירופה מדינות ובמספר אוסטרליה, קנדה, הברית בארצות פותחו בעבר

 הרפואה בשירותי נפש בריאות שירותי שילוב של מודלים, בישראל גם מסוימת ובמידה( אנגליה

( Psychiatric liaison)  מקשר-יועץ פסיכיאטר במתכונת בקהילה המומחים ורפואת הראשונית

 מודל מהווה Shared Mental Health Care.  אלה לשירותים הפונים עבור ראשוניים לרופאים

 רופא המוכר במודל כמו שבמרכזוהמכוון לאוכלוסיות בעיירות קטנות,  יותר רחב בינתחומי חדשני

 מקשר-יועץ ממודל בשונה .הנפש בריאות שירותי בתחום מקצוע באיש המסתייע המשפחה

(Psychiatric liaison ,)על גם ובעתיד דת חינוך רווחהשיקום  שירותי על גם נשען החדש המודל 

 מועתק המודל. השותפים כל בין מקשרגם  ובעקיפין ישירות מייעץ והפסיכיאטר, הקהילתי השיטור

  על מדווח קייתס ניק' פרופ הפסיכיאטר, שיטהה הוגה .ב"ובארה בקנדה נוספות לעיירות כיום

 לשירותי והזמינות הנגישות להרחבת בהקשר הן,  09%  של ברמה מהמודל הפונים רצון שביעות

 בריאות צוותי. פסיכיאטריות למרפאות בהפניות שלישים-כשני של צמצום מבחינת והן,  הנפש בריאות

 . רצון שביעות על,  הם אף, מדווחים לשותפות שחברו בקהילה האחרים והמומחים הרופאים, נפש

  האוכלוסייה תיאור

  במדד מדורגת העיירה. תושבים 19,999 -כ כיום ומונה עולים כמחנה, 1091 ב נוסדה הגלילית חצור

 יוצאי וותיקים 49%מ מורכבת האוכלוסייה .מאד פריפריאלי – הפריפריאלי והמדד, 4 אקונומי סוציו

  .בקהילה נוספת חרדית אוכלוסייה 19%-כ ,19%-כ ברה"ממ עולים, 19%-כ גור יחסיד, אפריקה צפון

 כללית בריאות שירותימרפאת  :ראשוניות מרפאות שלוש בחצור ורווחה חינוך בריאות תשתיות

. שירותי בריאות מכבימרפאת ו 19%המשרתת כ לאומיתמרפאת , מהתושבים 09%המשרתת כ

 .במשרות חלקיות מומחים רופאים הראשוניים לרופאים בנוסף פועלים בכולן

 השניה והמחצית התלמידים כמחצית לומדים דתי וממלכתי בממלכתי: חינוך מערכות 4 בחצור

 ממלכתיים 11: ילדים גני 11 בעיירה. המעיין אל ובמוסדות ישראל אגודת של החרדי בחינוך לומדים

 . יום מעונות 4  מפעילים י"רש וקרן גור חסידות, המעיין אל, אמונה. חרדי 09ו

 .השנה בעונות בתלות 19%ל 0% בין האבטלה אחוז .מהאוכלוסייה 49% ב מטפלת הרווחה מחלקת

 חצור נכנסה השנה. ושירותים דיור, כלכליים פרויקטים לקידום הפנים משרד בתכניות נכללת העיירה

 והוקם   בסיכון נוער בכללו בנוער לטפול יעדים מרכז הוקם. בסיכון ונוער לילדים הלאומית לתכנית

 . ומגורים גבוהה השכלה, הצבאי השירות לעידוד צעירים מרכז

  - Methodהשיטה 
פרויקט "שותפים לנפש" במסגרת  .הנפש לבריאות מרפאהאין  חצורב ,Consultation -ייעוץ 

מייעץ (, דר'  מרק) פסיכיאטר ופסיכותרפיסט חוקר בתחום שירותי בריאות הנפש ורפואת המשפחה

לאנשי מקצוע: רופאים, אחיות ועובדים סוציאליים המטפלים במרפאות וגם לאנשי מקצוע במערכת 

 (. consultationבמענה לשאלות בתחום ברה"ן לגבי מטופלים שבטיפולם ) ,הרווחהחינוך ושיקום ה

על ידי  (shifted care)מטפל גם ישירות בפונים  המופנים אליו הפסיכיאטר  ,shifted care -טיפול 

חולים שלא התמידו בטיפול בשירותי ביניהם גם ) מרפאותהרופאי המשפחה בכל אחת משלושת 

במרפאה השניונית או למרכז  ברה"ןמסייע כיועץ/מקשר בהפניה לשירותי גם לעיתים  בריאות הנפש(,

 נקבעו הפעילות שעות, לייעוץ הפונים לכל וזמינות נגישות לאפשר מנת עלשלישוני )ברירת מחדל(. 

 במרפאות הצהריים הפסקת בשעות. ערב/הצהריים אחר ומשמרת בקר משמרת, משמרות בשני

 .הצורך לעת בית ביקורי או/ו העירוניות במחלקות מקצוע אנשי עם מפגשים מתקיימים החולים קופות
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מרכז מלווה את הפסיכיאטר , (מעוזבנימין ' פרופ) בעבר רופא משפחהפסיכיאטר ו ,בלינט קבוצת

קבוצת בלינט מונחית בד"כ על ידי איש  קבוצה/ות בלינט. 0911הפרויקט, וינחה איתו במהלך שנת 

בריאות הנפש יחד עם רופא משפחה ותיק )במקרה שלנו מיסד בלינט ישראל וסגן נשיא בלינט 

ם )רופאי משפחה ואנשי מקצועות מטפלי 19עד  10העולמי(. הקבוצות מורכבות בדרך כלל מ 

. קבוצת בלינט תאפשר למטפלים באוכלוסיית חצור הגלילית, להביא את המורכבות והקשיים (ה"ןבר

בעבודתם לדיון בצוות ולהסתייע בתמיכה ובחשיבה בקבוצה במהלך הטיפול.  המקרים לדיון נבחרים 

 על ידי המשתתפים בקבוצה, מתוך מגוון מפגשי מטפל ומטופל שגרמו לקושי, או דילמה אצל המטפל.  

 Shared Mental Health Care Model מודל במחקר הטמעת יטריונים להכללת משתתפיםהקר

)אין מדובר בחידוש מבחינה רפואית אלא בעיבוי שיטת הייעוץ המוכרת של פסיכיאטר ורופא משפחה 

בקהילה(, מקבלים כל פונה מאוכלוסיית רווחה וחינוך לכלל אנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש 

למעט  ילדים, נוער ובוגרים חסרי ישע, חסרי כשר שיפוט. מחקר ההטמעה  המרפאה הראשונית

בהתאם למשאבים המתפנים בשותפות,  מתוכנן לשלוש שנים עם אפשרות הארכה לחמש שנים.

 מתוכנן מתן ייעוץ גם לרבנים  ולאנשי מקצוע נוספים בקהילה. 

עם אנשי מקצוע ממערכות  ברה"ן ורפואת המשפחה, יחדמשלבת מטפלי השותפות  הבין  תחומית 

רווחה חינוך ורבנים בקהילה מטמיעה בחצור הגלילית,  מודל ייעוץ קנדי חדשני, אותו מרכז שיקום 

פסיכיאטר בכיר )דר' מרק( המפעיל שותפות  בין שרותי בריאות נפש רפואת משפחה, תזונה, חינוך 

 .Shared Mental Health Careורווחה, 

 תוצאות 

ומי לבקרת מחלות( ואגף שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות, צופים שאנשי מלב"ם )המרכז הלא

חינוך ורווחה בקהילה יפעלו בסינרגיה, ישפרו מסוגלּות שיקום מקצועות הטיפול בתחומי רפואה 

סיוע שותפות המלווה בהדרכה ולאיתור, אבחון, סיוע או טיפול בתחום ברה"ן. כתוצאה )ברת מדידה( מ

ופאים במרפאות השותפות יממשו מדיניות הבריאות הלאומית להעתקת מרכז הדדי, מצופה שר

 הכובד בשרותי ברה"ן מאשפוז לקהילה ויָפנו פחות למערך הרפואה השניונית או למערך האשפוז.  

פונים לרופא המשפחה בגין מחלות ממושכות להפחתה והקלה )ברת מדידה( בתסמיני תחלואה 

 . שהסתייעו בייעוץ/טיפול וסומטיזציהנפשית -ממושכת גופנית

שיפור במתן מענה למצוקה ותחלואה גידול )בר מדידה( במספר הפונים לייעוץ ברה"ן בהנחה שה

נפשית לפונים למרפאות ראשוניות באמצעות  ייעוץ מקצועי נגיש וזמין, ללא סטיגמה של פניה לשירות 

 . האוכלוסייהאפשר מענה תואם צרכי י פסיכיאטרי שניוני או שלישוני

 . )מדידה באמצעות ראיונות(קבוצה רב מקצועית הנשען על  אצל הצוות הפחתת שחיקה

 סיכום

, בחצור הגלילית מתהווה בחודשים האחרוניםנרקם וה  Shared Mental Health Careמודל 

בתפיסה רווחה חינוך ודת מאפשר, לראשונה בישראל, להפעיל שותפות בין תחומית בשירותי בריאות 

 complete well-beingרחבה של בריאות, כ'מצב של רווחה שלמה גופנית, פסיכולוגית וחברתית' 

WHO)).  לקדם רמת בריאות רווחה וחוסנה של הקהילה.           מהשותפות מצופה 

מבחינה תקציבית, השותפות ביוזמת ראש מועצת חצור הגלילית וראש אגף שירותי ברה"ן במשרד 

שותפות אחריות בין מנהיגות מקומית ולאומית למתן מענה טוב יותר לצרכי  דמתקהבריאות מ

במבחן התוצאה )יכול ש שולית למסגרת המשאבים הקיימיםעלות האוכלוסייה בפריפריה, בתוספת 

 . תמצא הפחתה בעלות טיפול כוללנית שנתית ברת מדידה(

פועל ערכי שכנות טובה וערבות מבחינה ערכית, השותפות בקהילה המקומית מוציאה מהכוח אל ה

הדדית, בין תושבים וותיקים יוצאי צפון אפריקה, לבין עולים מחבר העמים, בין חילוניים לאוכלוסייה 

 חרדית לטובת חוסנה של האוכלוסייה. דתית 


