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לעבודות מחקר בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר 14-העיון היום   

 28.11.18יום ד', 

 

 המרכז לבריאות הנפש גהה -אולם ההרצאות

 

 התכנסות וכיבוד 8:30-9:00

 

 , יו"ר האיגודפרופ' יובל בלוך –דברי ברכה  9:00-9:10

    

 יו"ר: פרופ' גל שובל אפידמיולוגיה וקליניקה, מושב ראשון:

 

  NbN: Neuroscience-base nomenclature for children – הרצאת אורח 9:10-9:30

And adolescents 

 .ECNP -, לשעבר יו"ר הפרופ' יוסי זוהר     

 

בעבודה  DC 0-5אבחון של פסיכופתולוגיה בגיל הינקות: השימוש בסיווג החדש  9:35-9:55

 הקלינית השיגרתית

אסלנוב, יחידת גיל הינקות, המרכז וד"ר דורית פרבשטיין ר מירי קרן, ד"

 לבריאות הנפש גהה

 

מרכז האוטיזם בנגב: אפיון גנטי, התנהגותי, ופיזיולוגי מקיף של ילדים עם  10:00-10:25

  אוטיזם בישראל

 המרכז הרפואי האוניברסיטאי, סורוקה ד"ר גל מאירי, 

 הפרעות טיקים, דיכאון ואיכות חיים 10:30-10:50

שדה , פסיכולוגית קלינית, המחלקה לרפואה פסיכולוגית,  -ד"ר דנה פלדמן

 מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל

, התנהגותיים ופסיכולוגים בילדים ובני נוער עם םהבדלים במאפיינים קוגניטיביי 10:55-11:15

הפרעת קשב וריכוז המטופלים רק בסטימולנטים לעומת סטימולנטים בשילוב 
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 פסיכוטיים.-תכשירים אנטי

 , המרכז לבריאות הנפש "שלוותה"חן דרורד"ר 

 

 ת קפה ועוגותהפסק 11:20-11:50

 

 ד"ר גל מאירי גישות טיפוליות בילדים ונוער, יו"ר מושב שני:

 

 מאפיינים קליניים וחברתיים ייחודיים לסכיזופרניה של הילדות 11:50-12:10

 המרכז לבריאות הנפש איתנים, רווה-ד"ר אתי שטרית
 

 התערבות במשבר במקרים אמבולטורים דחופים   12:15-12:35

בית החולים אדמונד ולילי ספרא לילדים, המרכז הרפואי , ד"ר עידית דקל

 שיבא

 

מחקר הגליל לבריאות נפש:  הפרעות נפשיות ודפוסי פנייה לשירותים  12:40-13:00

 בקרב מתבגרים מוסלמים ודרוזים והוריהם בישראל

 רפואי צפתד"ר ראידה דעים, מרכז 

 טיפול בתרופות אנטיפסיכוטיות בילדים הסובלים ממחלה המטואונקולוגית" 13:25 – 13:05

 המרכז הרפואי לילדים ע"ש שניידרד"ר נועה בן ארויה,   

 

 פרופ' יובל בלוך ופרופ' גל שובל –סיכום יום העיון 14:00-13:30

 

 ארוחת צהריים  14:00-15:00
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Diagnosing psychopathology in the first years of life: The use of the DC 0-5 

classification in the routine clinical work of the Geha IMH Clinic 

Miri Keren, M.D. Dorit Farbstein Aslanov, M.D. 

 

The process of diagnosing early signs of psychopathology in the first years of life is 

more often than not challenging, because of the fast changes in symptomatology as 

the infant grows into toddlerhood, and the young child's dependency on his/her 

environment. The Diagnostic Classification of Developmental and Mental disorders in 

the first five years of life (DC 0-5) provides a multi-axial formulation of clinical cases 

in the first five years of life, and has been introduced in many countries with infant 

mental health infrastructure, including Israel (the first author was member of the Task 

Force of the DC 0-3R Revision, 2013-2016). It enables clinicians to classify the 

infant's symptoms into categories that have been validated (Axis I) as well as to 

describe in dimensional terms the infant's relational (Axis II), medical (Axis III), 

environmental (Axis IV) and developmental (Axis V) characteristics. In our 

experience, this combination of categorical and dimensional measures enables us  to 

keep a broad psychodynamic-oriented approach to treatment while creating a data 

pool of diagnoses in very early childhood, which can be essential to follow up studies 

of continuities and discontinuities in early psychopathology across childhood. In this 

presentation, we will briefly review the main principles and categories of the DC 0-5 

system and we will bring the preliminary results of its use in our routine clinical work 

at the Geha Infant Mental Health Unit.    
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The Negev Autism Center: Characterizing the genetics, behavior, and 

physiology of children with autism in Israel 

 

Prof. Ilan Dinstein, Psychology Department, Brain & Cognitive Sciences Department, 

Negev Autism Center, Ben Gurion University 

Dr. Idan Menashe, department of public health, Faculty of Health Sciences, Negev 

Autism Center, Ben Gurion University 

Dr. Gal Meiri, Soroka University Medical Center and Faculty of Health Sciences, 

Negev Autism Center, Ben Gurion University 

 

Two major challenges currently hinder the development of new treatments and 

potential medications for children with autism. The first is a shortage of quantitative 

measures for assessing the efficacy of treatments, particularly at young ages. The 

second is the large heterogeneity of symptoms and hypothesized mechanisms, 

which suggests that different sub-groups of children with autism are likely to require 

distinct treatments. To address these challenges we have built the Negev Autism 

Center (www.negevautism.org), which was recently selected by the Ministry of 

Science to become the National Autism Knowledge Center of Israel. At the center an 

interdisciplinary team of scientists and physicians collect a wide variety of 

retrospective and prospective measures from 1.5-7 year-old children with autism (N 

> 600 and growing), which include standardized behavioral assessments, birth 

records, saliva samples for whole exome sequencing, eye tracking data, overnight 

EEG recordings, speech recordings, motion tracking data, and other types of data. 

Children return to the center for annual follow-ups as part of their ongoing clinical 

assessments. This shared infrastructure is being used to develop objective, 

quantitative measures for a variety of symptoms that are common in very young 

children with autism. Measures that will enable the researchers to determine which 

treatments work for specific sub-groups of children. 

http://www.negevautism.org/
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Tic Disorders and its Association with Depression and Well-Being 

, Ruhrman 2, Dr. Horesh Dany2, Peretz Nofar.1, Simha Tomer1Dr. Feldman Dana*

-Benaroya, Dr. 1, Dr. Steinberg Tamar1Prof. Apter Alan 1, Prof. Fennig Silvana1Dafna

1Milshtein Noa 

 

The Matta and Harry Freund Neuropsychiatric Tourette Clinic, Schneider Children’s 1

Medical Center of Israel, Petach Tikva, affiliated to Sackler Faculty of Medicine, Tel 

Aviv University, Tel Aviv 

2Department of Psychology, Faculty of Social Sciences, Bar-Ilan University, Ramat Gan, 

Israel 

Background: 

The impact of tics disorders (TD) on patients’ well-being can be quite variable 

depending on their psychosocial and physical impact and on psychiatric 

comorbidities. Among comorbidities depression has been shown to have higher 

prevalence in both adults and children with TD. However, comparing with the major 

comorbidities, depression in this population is relatively understudied. The aim of the 

present study is to focus on depression and its effects on well-being of children with 

tic disorders. More specifically, this study aims to investigate whether depression 

would moderate the relationship between tic severity and well-being in children with 

tic disorders 

Materials & Methods: 
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Children with TD (n=48, 84% boys)  age 7 to 16 (M=11.57, SD=2.66) were examined 

by clinical interview, self and parents report questionnaires regarding depression 

(MFQ: Mood and Feelings Questionnaire), tic disorders (YGTSS: Yale Global Tic 

Severity Scale) and Quality of life (QOL: KINDL questionnaire).  

Results and Conclusions: 

Depressive symptoms were present in 22% of the subjects, while 6.12% suffered from 

more severe depresion.  Depressive symptoms were in significant correlation with tics 

impairment but not with tics severity . QOL was negatively and significantly 

correlated with both tic severity and tic impairement. Depressive symptoms 

moderated the relationship between tic severity and tic impairment so that a stronger 

correlation between tics severity and tic impairment was observed in participants with 

elevated depressive symptoms. However, depressive symptoms did not moderate the 

relationship between tic severity and QOL.  

To conclude, our results, if replicated, has practical assessment and 

treatment implications. For example, adequate assessment for depression should be 

conducted among children with tic disorders. Moreover, it may not be ‘enough’ to 

target tic severity on order to improve patients’ well being. Thus, there may be merit 

in combining treatment approaches. 
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, התנהגותיים ופסיכולוגים בילדים ובני נוער עם הפרעת קשב םהבדלים במאפיינים קוגניטיביי

 פסיכוטיים. -וריכוז המטופלים רק בסטימולנטים לעומת סטימולנטים בשילוב תכשירים אנטי

 ד"ר חן דרור, ד"ר גדי מאיר, ד"ר יובל בלוך

עד מחצית מילדים ובני נוער המאובחנים עם הפרעת קשב וריכוז סובלים גם מהפרעות  מבוא:

יש אלו הסוברים כי תרופות פסיכוטיים במינון כמו ריספרידון. -בהתנהגות ומטופלים בתכשירים אנטי

החוסמות מסלולים דופמינרגים כמו ריספרידון יכולות לגרום לפגיעה בתפקודים קוגניטיביים. אחרים 

התחומים כולל את  ים כי ההשפעה המווסתת של תרופות אלו משפרות את התפקוד בכלחושב

התפקודים הקוגניטיביים. רק מספר מועט של מחקרים בדקו נושא זה לעומק והציגו תוצאות חד 

 משמעיות. 

תאר את המאפיינים הפסיכולוגים )סימפטומים של דיכאון וחרדה, מידת חברותיות( ל מטרת המחקר:

של ילדים  הותיים )חוסר קשב, אימפולסיביות ומרדנות( ותפקודים קוגניטיביים באוכלוסייוההתנהג

ובני נוער המאובחנים בהפרעת קשב וריכוז ומטופלים רק בסטימולנטים לעומת טיפול משולב 

 פסיכוטיים. -בסטימולנטים ותכשירים אנטי

נהגותיים באמצעות שאלונים מחקר אבחנתי פתוח שבודק מאפיינים פסיכולוגים והת מערך המחקר:

(SDQ/SAS/SNAPוהערכת תפקודים קוגניטיביי )בסוללת המטלות של ה ם- Penn Web-Based 

Computerized Neurocognitive Battery (WebCNP) בילדים ובני נוער  סטימולנטיםעם וללא טיפול ב

לעומת טיפול  המאובחנים עם הפרעת קשב וריכוז ומטופלים רק בסטימולנטים 8-17בגילאים 

  בסטימולנטים יחד עם טיפול בריספרידון או אריפיפרזול במינון נמוך.

הבנה ואפיון טוב יותר של ההבדלים הפסיכולוגים, התנהגותיים וקוגניטיביים חשיבות המחקר: 

לנטים לעומת ורק בסטימבאוכלוסייה של ילדים ובני נוער המאובחנים עם הפרעת קשב המטופלים 

במטרה לשפר את יכולת קבלת ההחלטות  פסיכוטיים-סטימולנטים ותכשירים אנטיטיפול משולב ב

  . לאורך מתן הטיפול הקלינית ולקבוע את המעקב המומלץ
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Childhood vs. Adolescence Onset Schizophrenia, a Social Clinical Comparison 

 

 Dr. Eti Chitrit Raveh1, Dr. Tanya Schechter1, Mr. Ben Draiman1, Prof. Sagiv 

Shifman2, Prof. Yoav Kohn1,3 

 

1Donald Cohen Child and Adolescent Psychiatry Department, Jerusalem Mental 

Health Center, Eitanim Psychiatric Hospital 

2Department of Genetics, the Institute of Life Sciences, The Hebrew University of 

Jerusalem 

3Hebrew University-Hadassah School of Medicine, Jerusalem 

 

Introduction: 

Childhood Onset Schizophrenia (COS) is a serious mental disease with an onset at 

early age (prior to 13). COS has a worse prognosis and a more severe disease course in 

comparison to schizophrenia with adulthood or adolescence onset (AOS). In spite of 

that, COS is still considered to be a variant of AOS. Accordingly, in order to diagnose 

COS, the same criteria are used. COS is a rare disease that is not much researched 

worldwide. In an effort to establish a database for future genetic and clinical research, 

we recruited a sample of as many patients with COS who could be found in Israel. 

Here we present a comparison of their demographic and clinical characteristics in 

comparison to AOS patients. Our hypothesis was that there is a stronger biological and 

genetic component in COS compared to AOS.  

 

Methods: 

Subjects diagnosed with COS (n=24) were recruited from inpatient wards and 

outpatient clinics from all over Israel. We used medical records, questionnaires and 
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DSM structured interviews to collect anamnestic information and establish diagnoses. 

Data on adolescent subjects with AOS (n=30) were taken from the medical records of 

the inpatient ward of Eitanim psychiatric hospital. 

 

Results: 

45% of COS families were large (more than four children) compared to 73% of AOS 

families (P=0.0028). 50% of COS children were born in the summer compared to 

15% of AOS children (P=0.0025). Major psychiatric disease was found in almost 83% 

family members of COS patients compared to 50% in AOS families (P=0.028). COS 

patients had significantly more prodromal behavioral symptoms and were more often 

pre-diagnosed with ASD. 

 

Discussion: 

Interestingly, even with a relatively small number of subjects, we found significant 

differences in the social and clinical aspects of patients, showing a stronger biogenetic 

component in COS and stronger environmental component in AOS. 
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 התערבות במשבר במקרים אמבולטורים דחופים

דר' עידית דקל, פרופ' דורון גוטהלף, החטיבה לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר , בית החולים 

 אדמונד ולילי ספרא לילדים, המרכז הרפואי שיבא

 

אחד האתגרים העומדים בפני מרפאות ציבוריות לבריאות הנפש הוא מתן מענה טיפולי לפונים בתוך 

ול מוביל במרבית המקרים לרשימת המתנה ארוכה פרק זמן סביר ממועד הפנייה. עומס הפונים הגד

לטיפול. כאשר סיבת הפנייה היא הפרעה חריפה או במצבי סיכון, גובר הצורך בקבלה מהירה לטיפול. 

לפני שנתיים הקמנו במרפאה לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר יחידה להתערבות במשבר. היחידה 

פגישות( למטופלים ובני משפחותיהם  12)עד  נועדה לתת מענה טיפולי מיידי, ממוקד וקצר מועד

המתמודדים עם בעיה או הפרעה חריפה, הדורשת התערבות דחופה. בהרצאה זו נציג את תהליך 

הסינון והתפלגות ההפרעות שטופלו ביחידה להתערבות במשבר כולל הפרעות חרדה קשות, 

קולי הטפול שפתחנו שהתבססו אובדנות, סרבנות בית ספר או משברי חיים. נתאר את עקרונות פרוטו

התנהגותי להפרעות חרדה ולאובדנות, הדרכת הורים -על פרוטוקולים ידועים של טפול קוגניטיבי

המתבססת על גישת הסמכות החדשה ו"אייכה" לסרבנות כולל סרבנות בית ספר, וטיפול דינמי קצר 

 ות הטפול. מועד לפי מאן למשברי חיים. בהרצאה נציג נתונים ראשונים לגבי יעיל
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פרעות נפשיות ודפוסי פנייה לשירותים בקרב המחקר הגליל לבריאות נפש: 
  בישראל והוריהם מתבגרים מוסלמים ודרוזים

 ראידה דעים, איבון מנסבך, אילנה פרבשטיין, אלן אפטר

 תקציר

מחקר הגליל לבריאות נפש בקרב בני נוער מהמיעוט הערבי פלסטיני בישראל רקע: 

)מחקר הגליל(, הוא המחקר הראשון מסוגו בישראל אשר בודק שכיחות הפרעות נפשיות 

 של הילד והאם מורבידיות, גורמי סיכון וחוסן בריאותיים -כולל בדיקת קונבחרות, 

. כמו כן הוא בודק שכיחות הפנייה דמוגרפיים, תרבותיים ומבניים-סוציווגורמים 

לבקשת עזרה, בקרב בני הנוער עצמם בבתי הספר וגם בקרב האימהות של בני נוער אלה 

שימוש כולל אחוזי הפער הטיפולי בקרב אלה שצריכים טיפול והעמדות והחסמים מפני 

על  תרבותיים ומבנייםבקרב האימהות של בני הנוער והשפעתם של גורמים בשירותים 

שתי קבוצות מיעוט שונות השייכות למיעוט הערבי המחקר התמקד ב.  נייה לעזרההפ

אקונומית, ויותר מקורבת -ישראלי: הדרוזים כקבוצת מיעוט גבוהה יותר מבחינה סוציו

כקבוצת המוסלמי הידועה קבוצת המיעוט ומקובלת ע"י קבוצת הרוב היהודית לעומת 

נמוך, חוסר בתשתיות ובהשקעה יישובית  אקונומי-ברובה ממעמד סוציוסובלת שמיעוט 

מציגות  לצד הרגשת אפליה לרעה מטעם קבוצת הרוב היהודית. שתי קבוצות מיעוט אלה

 מציאות של הבדלים מהותיים ביניהן למרות היותן תחת אותה הגדרה של קבוצת מיעוט.

מהווה הזדמנות של בני הנוער בכך חקירת ההבדלים ביניהן בתחום בריאות הנפש 

אשר עלולים להיות קשורים עם שונים יוחדת לבדיקת השפעתם של גורמי סיכון מ

 הימצאות הפרעות נפשיות מסוג כזה או אחר בתוך קבוצות מיעוט. 

, והוא כלל כל 2014עד מאי  2012נערך מחקר דו שלבי בתקופה שבין ספטמבר   שיטות:

תלמידי כיתות ט' אשר גרים בחמש יישובים ערביים בגליל ובמשולש הצפוני )שני ישובים 

דרוזיים סמוכים ודומים מאוד דמוגרפית הוגדרו בהמשך כישוב אחד(, מדגם זה נחשב 

מאוכלוסיית הדרוזים בישראל. לפי  100%מאוכלוסיית המוסלמים ו  77%כמייצג 

-אקונומי הכלל ארצי, הישובים הדרוזים מדורגים באינדקס הסוציו-האינדקס הסוציו

אקונומי -(, והישובים המוסלמים מדורגים באינדקס הסוציו4אקונומי הבינוני נמוך )רמה 

 2012ר בהתאמה(. בשלב הסינון אשר התבצע בין ספטמב 2 -ו 3הנמוך והנמוך מאוד )רמות

תלמידים שנכללו במדגם מילאו בכיתה את שאלון ה  2366מתוך  1639, 2013עד ליוני 

SDQ (. בכל ישוב בנפרד קוטלגו  69.3%, )שיעור ההסכמה להשתתפות במחקר היה

 25, וכל התלמידים אשר נמצאו באחוזון ה SDQהתלמידים לפי הציון הכולל של ה 

יחד עם דגימה פשוטה למדגם סיסטמתי ללא  )כלומר בסיכון גבוה להיות עם הפרעה(,

ומטה )סיכון נמוך להפרעה( נכללו בשלב  75החלפה מתוך אלה הנמצאים באחוזון ה 

, והיה עם 2014עד למאי  2013המעקב. במהלך שלב המעקב, אשר התרחש בין אוקטובר 
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תלמידים ואימהותיהם רואיינו בתוך בתיהם ע"י   704הסכמה להשתתפות,  84.4%

(, FDIלאפליה ) ת. אינדקס הרגשת המתבגר הסובייקטיביDAWBAוש בשאלון ה השימ

 נבנה ע"י חיבור ציוני ארבעה פריטים אשר נלקחו משאלון רב ממדי של זהות השחורים 

(the Public Regard Subscale of the Multidimensional Inventory of Black 

Identityתים לעזרה נפשית בבית הספר וגם לגבי (. המתבגרים גם נשאלו על שימוש בשירו

מידת הרגשתם נוח בבית. האימהות רואיינו גם בעזרת שאלון הבודק חסמים לטיפול 

CoBaQ אשר פותח ע"י צוות המחקר והוא הרחבה לשאלון ה- CASA כמו כן נבנה .

שאלון אד הוק לבדיקת עמדות והתנהגויות של פנייה לבקשת עזרה נפשית בקרב 

, לצורך  GHQ-12ילדיהן. יחד עם זאת האימהות מילאו גם כן שאלון ה  האימהות עבור

דמוגרפי אשר -הערכת הסטטוס הבריאותי של האם. גם מולא ע"י האימהות שאלון סוציו

כלל דת, מספר ילדים, השכלת ההורה, סטטוס נישואין, היות המשפחה מוכרת לרווחה 

נבדקו במחקר זה היו שכיחות וקיום לקות למידה אצל המתבגר. המשתנים התלויים ש

הימצאות הפרעה נפשית, שכיחות הפנייה לבקשת עזרה בבית הספר ע"י בני הנוער עצמם 

חיפוש עזרה של האם לפי  לפי קיום הפרעה ולפי רמת הסיכון להפרעה נפשית, שכיחות

קיום )סיכון נמוך וסיכון גבוה( ולפי  להפרעה נפשית רמת סיכון של הילדהפרעה ולפי 

כולל בדיקת החסמים  ה לבריאות הנפש לילדים ונוער בישוב שבו גרה המשפחהמרפא

 לפנייה לעזרה בעיני האימהות של בני נוער אלה הזקוקים לטיפול.      

שיעור ההסכמה להשתתף היה שונה בין הישובים השונים בשני שלבי המחקר. יותר בנות 

מאשר בנים, הסכימו להשתתף במחקר. בקרב אלה שלא השתתפו במחקר היה אחוז גבוה 

 יותר של תת הישגיות לימודית לעומת אלה שהסכימו להשתתף. 

 12.8%מופנמת  , הפרעה16.6%הינה  הפרעה כלשהיאהימצאות  תיושכיחותוצאות: 

. השכיחות להימצאות הפרעה נפשית כלשהיא בקרב בני הנוער 4.2%והפרעה מוחצנת 

בקרב בני הנוער הדרוזים. בהכנסת  10.9%לעומת שכיחות של  20.75%המוסלמים הינה 

כל המשתנים יחד דרך ניתוח הרגרסיה לא מצאנו קשר בין הפרעה מופנמת או מוחצנת 

בנפרד את המשתנים שמשפיעים על הימצאות הפרעה מופנמת  ודת. כמו כן, כאשר ניתחנו

בנפרד והפרעה מוחצנת בנפרד הדת לא היוותה לכשעצמה גורם סיכון להפרעה מופנמת 

קשורים עם  מצאונסיכון שהגורמי  ,של המחקר הבקרב כלל האוכלוסייאו מוחצנת. 

 1-3ד, משפחה עם אקונומי נמוך מאו-הפרעה מופנמת: מגדר )להיות בת(,  אינדקס סוציו

ציון ) גורמי בריאות של האם(,  LDילדים, גורמי בריאות של הילד )לקות למידה  4-5או 

. גורמי הסיכון שנמצאו גבוה(  FDI( והרגשת אפליה )ציון  GHQ-12גבוה לשאלון ה 

אקונומי בינוני או נמוך, -קשורים עם הפרעה מוחצנת: מגדר )להיות בן(, אינדקס סוציו

גבוה של  GHQ -ילדים וגורמי בריאות של הילד והאם )לקות למידה ו 4-5משפחה עם 

, הפרעה מופנמת נמצאה קשורה עם: מגדר )להיות בקרב בני הנוער המוסלמיםהאם(. 
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ילדים, גורמי  4-5או  1-3סוציו אקונומי נמוך מאוד, להשתייך למשפחה עם  בת(, אינדקס

גבוה של האם(  ולהרגיש אפליה ע"י   GHQ -בריאות של הילד והאם )לקות למידה ו

גובה(. הפרעה מוחצנת נמצאה קשורה עם מגדר )להיות בן(,  FDIאחרים )אינדקס 

גבוה  GHQ -לד והאם )לקות למידה ואינדקס סוציו אקונומי נמוך, וגורמי בריאות של הי

הפרעה מופנמת נמצאה קשורה רק עם מגדר )להיות  ,בקרב בני הנוער הדרוזיםשל האם(. 

 בת(. הפרעה מוחצנת נמצאה קשורה עם: מגדר )להיות בן( ולקות למידה.

מהאימהות התייעצו עם מקור  23.6%מבחינת פניית האימהות לבקשת עזרה, בסך הכול 

מהאימהות שילדיהן סובלים מבעיות נפשיות פנו לבקשת  39.7%מקצועי או בית ספרי. 

מהאימהות שהילדים שלהם לא סבלו  20.5%עזרה מגורם מרפאתי או בית ספרי לעומת 

, 60.3%סובלים מבעיה נפשית כלשהיא הוא מהפרעה נפשית. הפער הטיפולי בקרב אלה ש

ובקרב אלה שסובלים מהפרעה  40.6%בקרב אלה שסובלים מהפרעה מוחצנת הוא 

. לפי ניתוח הרגרסיה )ניתוח רב גורמי( הסיכוי לבקשת עזרה ע"י 65.2%מופנמת הוא 

כאשר הבעיה  2כאשר הבעיה הייתה מסוג מוחצן לעומת פי  5.7האימהות היה גבוה פי 

כאשר המשפחה הייתה מוכרת   2.2ה מסוג מופנם. הסיכוי לבקשת עזרה היה פי היית

( הסיכוי GHQלגורמי הרווחה. כאשר האם סבלה מהרגשת לחץ ומצוקה )לפי שאלון ה 

 . 1.5לבקשת עזרה עבור הילד היה פי 

בהשוואה כללית של אחוזי הפנייה בפועל למרפאה לבריאות הנפש ע"י האימהות לפי 

לבריאות הנפש בישוב לעומת העדר מרפאה מצאנו כי אחוז גבוה יותר של   קיום מרפאה

אימהות בישובים שיש בהם מרפאה פנו למרפאה לבקשת עזרה לעומת הישובים שאין 

 6.4%( והבדל זה נשאר מובהק בקרב המוסלמים )0.4%לעומת  5.2%בהם מרפאה ) 

 (. 0%לעומת  2.2%( והדרוזים ) 0.7%לעומת 

בנושא עמדות לגבי צריכת שירותים מצאנו כי אחוז גבוה של אימהות הסכימו בהחלט 

שצריך לחפש עזרה בעת הצורך ללא הבדל משמעותי בין אלה שלילד שלהן יש בעיה 

בהתאם(. חמשה חסמים  86.5%לעומת  90.3%בהשוואה עם אלה שלילד שלהן אין בעיה )

יתוח גורמים כדי לבדוק את התוקף . בוצע נCoBaQלטיפול נמדדו בעזרת שאלון ה 

 αהמבני של השאלון. נמצאה עקביות/מהימנות פנימית כללית טובה לפי אלפא קרונבך )

(. המהימנות הגבוהה ביותר הייתה של סולם "הסטיגמה" והנמוכה ביותר הייתה 824.=

בהתאמה(. ממוצע ציוני  α =.345 לעומת α =.895לסולם "חוסר האמון באנשי מקצוע" )

מראה שהחסם המשמעותי ביותר שייך לסולם  CoBaQ -משת סולמות שאלון הח

(. אחריו ברצף יורד היו החסמים "הטיפול 2.6;סטיית תקן 2.34"הנגישות"  ) ממוצע 

; סטיית  0.97(, "חשש מפני נקמה" )ממוצע 2.2; סטיית תקן  1.32עושה נזק" )ממוצע 

(, והחסם הכי פחות משמעותי היה 1.2 ; סטיית תקן 0.55(, "סטיגמה" )ממוצע 1.5תקן 

(. בהשוואה בין אימהות 0.6; סטיית תקן  0.26"חוסר אמון באנשי מקצוע" )ממוצע 
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דרוזיות למוסלמיות נמצא כי אימהות דרוזיות החשיבו משמעותית יותר את החסם 

"חשש מפני נקמה" כחסם בפני בקשת עזרה, ולעומת זאת אימהות מוסלמיות החשיבו 

"חוסר אמון באנשי מקצוע". בהתייחס לסוג  -יותר את החסמים "סטיגמה" ו משמעותית

ההפרעה נמצא כי אימהות לילדים עם הפרעה מוחצנת ציינו חשיבות גבוהה במיוחד 

לחסם "הנגישות", בעוד אימהות לילדים עם הפרעה מופנמת פחות החשיבו את החסמים  

אופן כללי, כאשר מבררים בקרב "חוסר אמון באנשי מקצוע". ב -"חשש מפני נקמה" ו

אימהות אשר אכן פנו לעזרה בפועל מצאנו כי הן ייחסו חשובות גבוהה במיוחד לחסמים 

"חוסר אמון באנשי מקצוע" לעומת אימהות שלא פנו. אימהות שלא פנו  -"נגישות" ו

 ייחסו יותר חשיבות לחסם "הסטיגמה" לעומת אימהות אשר פנו.   

וער לבקשת עזרה בבית הספר נמצא  שיותר בני נוער עם הפרעה בהתייחס לפניית בני הנ

נפשית הרגישו צורך בפנייה לבקשת עזרה מקצועית לעומת בני נוער ללא הפרעה נפשית 

בהתאמה(. מבחינת הפנייה בפועל לבקשת עזרה בבית הספר מצאנו  10.2%לעומת  20.2%)

יותר פנו לבקשת עזרה בבית כי בני הנוער עם הפרעה נפשית או בסיכון להפרעה נפשית 

 27.1%או  14.9%לעומת  30.7%הספר לעומת בני נוער ללא הפרעה או בסיכון נמוך )

אין הבדלים בפניית בני נוער הניתוח החד משתני הדגים כי  בהתאם(. 15.2%לעומת 

שבעיקרו דרוזי ויש בו  1לגורמי עזרה לפי דת, אך כן לפי ישוב כך שתלמידים בישוב 

לעומת  22.4%) 2,3,4ר בני נוער פנו לבקשת עזרה בית ספרית לעומת הישובים מרפאה יות

בהתאם(. ויותר בני נוער שהרגישו לא נוח בבית פנו לבקשת עזרה  16.5%, 18.7%, 12%

(. הניתוח הרב משתני הראה כי  12.6%לעומת  46.4%לעומת אלה שהרגישו נוח בבית )

 2.3נוער שסובלים מהפרעה נפשית הוא פי הסיכויים לפנייה לבקשת עזרה בקרב בני ה

 6.5לעומת אלה ללא הפרעה, ואלה אשר רגשין לא נוח בבית הסיכוי לבקשת עזרה הוא פי 

)שיש בו מרפאה, ישוב ברובו דרוזי ורמת  1לעומת אלה שהרגישו נוח. גם להיות בישוב 

י הנוער האינדקס הסוציו אקונומי שלו היא נמוכה( מגביר את הסיכויים לפניית בנ

 לעומת שאר הישובים. 2.3לבקשת עזרה בבית הספר פי 

 .   היו היועץ ומחנך הכיתהעבור בני הנוער מקורות התמיכה הבית ספריים המרכזיים 

מחקר הגליל מספק מצע נתונים חשוב ביותר לצורך תכנון שירותים הולמים,  מסקנות:

מניעה וקביעת מדיניות בריאות עבור בני נוער ערביים בישראל והוריהם  התאמת תוכניות

אשר הם לא זכו עד כה להתייחסות הולמת מבחינת הנגשת והתאמת הטיפול הנפשי 

לצרכים שלהם. מבחינת שכיחות הימצאותן של הפרעות נפשיות בקרב בני נוער מקבוצת 

ם והרגשת אפליה, אך לא אקונומיי-המיעוט נמצאה בעיקר מושפעת מגורמים סוציו

גורמים אתניים. קבוצות מיעוט, כאשר הן עניות יותר ומופלות לרעה הן חשופות ליותר 

גורמי סיכון להפרעות רגשיות. במונחים של מניעה, נדרשות הרשויות להתקדם לכיוון 

אקונומית של קבוצות המיעוט יחד עם הפחתת האפליה האישית -שיפור הרמה הסוציו

 פי קבוצות אלה, כאשר שני אלה הם זכויות חברתיות בסיסיות. והממסדית כל
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בעניין בקשת העזרה בבית הספר, קונסטלציה של גורמים עלולה להיות קשורה עם פנייה 

לבקשת עזרה בקרב בני הנוער הערביים בישראל: הם תלמידים עם הפרעה נפשית או עם 

וגרים רגישים פחות נוח בבית יותר סיכון להיות עם הפרעה רגשית או התנהגותית, הם מ

בישוב בינוני שיש בו מרפאה שפועלת במיוחד כמרפאה קהילתית. נדרש מחקר המשך כדי 

בני הנוער הזה מביא ליותר פניית בני הנוער לבקשת עזרה.  1להבין מה מיוחד בישוב 

נוטים יותר לבקש עזרה מיועץ בית הספר או מהמחנכים ולא מפסיכולוג בית הספר. צוות 

ית הספר יזדקק אולי ליותר הכשרה מקצועית על מנת לדעת כיצד לדאוג לצרכיהם ב

הנפשיים של תלמידיהם. יש צורך ליצור אינטגרציה בין שירותי בריאות הנפש בבית 

הספר לבין שאר סוכני הטיפול הממשלתיים אשר באחריותם לספק עזרה נפשית 

 למתבגרים ולמשפחותיהם. 

לבקשת עזרה, זמינות מרפאה לבריאות הנפש ביישוב העלתה בנושא פנייתן של האימהות 

את אחוזי האימהות שפונות לבקשת עזרה מרפאתית או בית ספרית. כנראה כי קיום 

המרפאה ביישוב מעלה את המודעות לעניין האפשרות בבקשת עזרה. מכיוון אחר מצאנו 

י שהם נתפסו תמיכה בחשיבות נגישות המרפאה דרך ניתוח החסמים לפנייה לעזרה כפ

ע"י האימהות. עולה כי חסמים מבניים הקשורים לנגישות מרכזי הטיפול הם המחסום 

המרכזי בפני הפנייה לבקש עזרה בקרב אוכלוסיית המיעוט הערבי. בהתאם לכך המלצה 

משמעותית על רקע ממצאים אלה היא הגדלת מספר ופריסת מרפאות בריאות הנפש עבור 

הם בתוך היישובים הערביים עצמם. המלצה נוספת היא ילדים ובני נוער ומשפחותי

הקמת מבצעי הסברה ע"י הרשויות כדי לחשוף בפני אוכלוסיות המיעוט את השירותים 

הזמינים. נדרשת גם הסברה פסיכו חינוכית להורים כמו גם התערבויות שמטרתן 

ביכולתם  להפחית מרמות החרדה מפני גרימת נזק ע"י הטיפול או מפני סטיגמה. כל אלה

יחד לסייע בקידום הפנייה ושימוש בשירותים בקרב בני נוער הזקוקים לעזרה כמו גם 

 הוריהם.    
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The Use of Antipsychotic Medications in Pediatric Oncology 
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Psychopharmacological interventions for Children and adolescents experiencing life 

threatening illness, such as cancer, are of utmost importance, but evidence-based 

guidelines for the safe and efficacious administration of these interventions is lacking.  

This retrospective study characterizes psychiatric diagnoses and symptoms which led 

to the administration of antipsychotic medications in patients in a large hospital-based 

pediatric hematology-oncology practice. The study evaluated treatment results with 

the use of two second-generation antipsychotics (olanzapine and risperidone) and 

explored the incidence of side effects related to these medications. The Clinical 

Global Impression – Severity Scale (CGI-S) and Improvement scale (CGI-I) were 

used to evaluate psychiatric symptoms severity and follow the effects of treatment, 

while the incidence of side effects and drug-drug interactions were culled from 

medical records. The charts of 43 patients (mean +SD age12.1+5.2 years) were 

analyzed. Olanzapine was administered to 58% of patients and Risperidone to 37%; 

the choice of drug was at the discretion of the treating psychiatrist. Psychiatric 
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diagnoses that triggered pharmacotherapy included adjustment disorder (37%) and 

medication-induced psychiatric symptoms (28%), and the most common psychiatric 

symptoms in this group included irritability/agitation (79%) and depressed mood 

(74%). Both Olanzapine and Risperidone significantly (P<0.001) reduced CGI-S 

scores to the same degree. Adverse effects of treatment were unusual. In conclusion, 

Olanzapine and Risperidone are safe and ameliorate acute psychiatric morbidity in 

children and adolescents with cancer.  By utilizing pharmacologic properties such as 

rapid onset of action, anti-emetic mechanism, increased appetite, and sedation, these 

medications demonstrate substantial palliative benefit in the population studied. 

 

 

 

 

          


