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שלום חברות וחברים

אנו שמחים לעדכן אתכם/ן בפעילויות החברה לבריאות הנפש בחודשים האחרונים. חודשים אלה התאפיינו בעשיה רבה, ובכלל זה שני
ימי עיון, פעילות חברתית ופוליטית עם הגשת דו"ח תת הוועדה לבדיקת הפערים בקהילה אחרי הרפורמה למועצה הלאומית לבריאות
הנפש ולמנכ"ל משרד הבריאות, הקמת דף פייסבוק של החברה, ערב חברתי (עם הרצאה על טיפול בדיכאון והקרנת הסרט "רפסודיה

בוהמית") ועוד.

בימים אלה מתקיימים דיונים רבים לגבי עתיד בריאות הנפש והפסיכיאטריה בישראל, במיוחד לאור סיכום 4 השנים הראשונות
ברפורמה. אנו מחויבים לקדם שינוי בקהילה- למען מטפלים/ות ונותני השירות, מתמודדים/ות ומשפחותיהם.

שימו לב- ההרשמה לכנס השנתי השני של החברה לברה"ן בקהילה יצא לדרך- הזדרזו להירשם.

אנו קוראים לנציגים מכלל מקצועות הטיפול בבריאות הנפש שמעוניינים/ות לקדם פרויקטים בקהילה- להצטרף לחברה ולוועד.

בברכת שנה טובה ופוריה, שנת בריאות והגשמה

ד"ר עידו לוריא, יו"ר החברה
ועד החברה לבריאות הנפש בקהילה

דו"ח תת הוועדה לבדיקת הפערים בקהילה

אנו שמחים לשתף בדו"ח המסכם של תת הוועדה לבדיקת הפערים בקהילה בעקבות הרפורמה בברה"ן, שהוגש ביולי למועצה
הלאומית לבריאות הנפש ולמנכ"ל משרד הבריאות, מר משה בר סימן טוב.

בינואר 2019 החליט יו"ר המועצה הלאומית לברה"ן פרופ' זאב קפלן על מינוי הוועדה, שקבלה מנדט לבחון את נושא
הפערים/חסרים/בעיות בקהילה ומינה את ד"ר עידו לוריא כיו"ר הוועדה. תת-הוועדה כללה בעלי עניין שונים- נציגי מתמודדים,

משפחות, עמותות (כולל עמותת עוצמה, בזכות, לשמה), איגוד הפסיכיאטריה של הילד והמתבגר, הסתדרות הפסיכולוגים, איגוד
העו"סים, ריפוי בעיסוק.

בין ינואר ליולי חברי תת-הוועדה נפגשו עם נציגים ומומחים שונים, אספו מידע, מיפו את מצב הקהילה וגיבשו הסכמות ביחס להמלצות
רבות וחשובות, שיכולות לחולל שינוי אמיתי במצב הקהילה. בדוח גם נכללו המלצות שהתקבלו בפורום מנהלי המרפאות שמובילה

החברה וכן רעיונות שעלו ביום המפגש "מובילים שינוי בבריאות הנפש בקהילה".

לפניכם/ן הדו"ח שפורסם באתר המועצות הלאומיות/משרד הבריאות.
https://www.health.gov.il/Services/Committee/NationalCouncils/mental/Documents/22072019.pdf
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מדיה חברתית
 

מוזמנים/ות לבקר בדף הפייסבוק החדש של החברה לבריאות הנפש בקהילה, בו נפרסם עדכונים על פעילות החברה השוטפת,
העשייה החברתית למען קידום בריאות הנפש, הכשרות, ימי עיון, כנסים וכתבות מעניינות ורלוונטיות. תודות לנגה שיפמן על העזרה.

בקרו בעמוד הפייסבוק שלנו

יום עיון "הפרעות אישיות - גישות טיפוליות ומבט רב מימדי"
 

ב-3.4.19 התקיים יום עיון בנושא ״הפרעות אישיות - גישות טיפוליות ומבט רב מימדי״. ביום העיון נכחו כ-400 משתתפים/ות. ביום
העיון דנו בנושא מורכב, הן מבחינת האבחנה והן מבחינת הטיפול. יום העיון נפתח בהרצאה של מר משולם גוטליב על החוויה

האישית של בן משפחה למתמודדת עם ההפרעה. בהמשך ד"ר צבי פישל, יו"ר איגוד הפסיכיאטריה, הציף את מורכבות האבחנה, ד"ר
שמואל הירשמן (מנהל המרכז לברה"ן "לב השרון") וד"ר גד מאיר (סגן מנהל מח' נוער, המרכז לברה"ן "שלוותה") הציגו מחקרים לגבי

טיפול תרופתי. רוב היום הוקדש לניסיון הקליני של מטפלים/ות, ובכלל זה- התמודדות בסטינג מחלקתי; "לצידך" מח' אשפוז
אינטנסיבי וממושך לנשים נפגעות טראומה, ד"ר ענבל שלומי (המרכז לברה"ן באר יעקב-נס ציונה), טיפול בבני נוער עם הפרעת

אישיות, ד"ר גדעון רצוני (מנהל מח' נוער, "שלוותה"), וכן טיפולים שיחתיים במגוון גישות- MBT ,DBT, סכימה-תרפיה, TFT ועוד.

תודות לד"ר רועי גלעד ויוראי ברק על ההובלה והקמת יום העיון.
להלן קישור לקטעי וידיאו של הרצאות מיום העיון- מוזמנים לצפות ולהפיץ.

 

מובילים שינוי בקהילה
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בתאריך 12.6.19 נערך יום עיון "מובילים שינוי בבריאות הנפש בקהילה", בהובלה של החברה יחד עם החוג לבריאות נפש קהילתית
באוניברסיטת חיפה. הצוות המארגן כלל מתמודדים/ות, נציגי ארגוני מתמודדים ובני משפחות. יום העיון התקיים באוניברסיטת חיפה,

ובו נכחו כ-200 מתמודדים, בני משפחה, מטפלים, נציגי שיקום ועוד בעלי עניין.

מטרת יום העיון הייתה לקבל תמונה רחבה של בריאות הנפש בקהילה ולקדם שיתופי פעולה והכרות אישית בין בעלי עניין וגורמים
המעורבים בברה"ן בקהילה, וכדי להציף קולות, בעיות, רעיונות והצעות לשינוי.

יום המפגש החל בהרצאה של עו"ד טלי ניר מעמותת "121- מנוע לשינוי חברתי" על דרכים לקדם שינויים במדיניות ציבורית. בהמשך
המשתתפים/ות התחלקו למעגלי שיח, שדנו בנושאים השונים הנוגעים לבריאות הנפש בקהילה, ובכלל זה- התמודדות עם משברים

חריפים בקהילה, פסיכותרפיה בשירות הציבורי, הטיפול בילדים ונוער, מקומם של בני המשפחה בטיפול, שילוב צרכני בריאות הנפש
במערך האמבולטורי, הטיפול בטראומה ופגיעות מיניות, ריבוי מוגבלויות ועוד. את יום העיון סיכמו בפאנל ד"ר רננה שטנגר אלרן

(מארגון ISPS), מר אבי אורן (יו"ר המועצה הארצית לשיקום), וד"ר אורן באר (החברה לברה"ן בקהילה).

יום המפגש אופיין בהתרגשות ובתחושת שותפות. התכנים שעלו במעגלי השיח סוכמו והופצו למשתתפי יום העיון להערות, ובהמשך-
יופץ כנייר עמדה. חשוב להדגיש כי חלק מהנקודות והרעיונות שעלו ביום העיון הוכנסו לדוח על מצב הקהילה של תת הוועדה לבדיקת

הפערים בקהילה.
 

הכנס השנתי השני של החברה לבריאות הנפש בקהילה
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אנו שמחים להזמינכם/ן לכנס השנתי השני של החברה לבריאות הנפש בקהילה. תכנית הכנס עשירה, מגוונת ומכסה מספר רב של
מצבים שכולנו נתקלים בהם בעבודה היום-יומית ואף מעבר לכך.

בין יתר הנושאים שנעסוק בהם בכנס: הטיפול התרפותי והלא-ביולוגי לבעיות שינה; הפרעות אכילה ועליה במשקל; מצבים
דיסוציאטיביים- התמודדות מזוית אישית, טיפולית ומערכתית; הטיפול בחרדה על רקע שימוש בסמים או אלכוהול; מצבי חירום
בבתי הספר; טיפול בהפרעת קשב במטופלים עם בעיות מורכבות ופסיכוזה; מקומו של גראס רפואי באוטיזם; טיפול בקטמין

לדיכאון שאינו חולף; המורכבות של טיפול בקולגה ועוד נושאים רבים אחרים. 

כל זאת, מתוך מחשבה לעזור לנו- אנשי טיפול בקהילה בתחומים השונים להתמודד עם בעיות מורכבות בטיפול המרפאתי. כמו כן
נרחיב את הדעת על טכניקות ניהול משא ומתן, פיתוח תרופות ממקור בוטני ועוד. מצורפת תכנית הכנס העשירה והמגוונת.

בכנס תערך אסיפת מליאה שנתית- תוצג עבודת ועד החברה לבריאות הנפש בשנה האחרונה ותוכניות לעתיד- סביב פתיחת הסכמי
הרפורמה, ותערך הצבעה על התקנון.

הכנס מתקיים במלון חמישה כוכבים, על בסיס אירוח מלא, חוף ים פרטי.
כניסה חופשית לספא, כולל: בריכת מי מלח מחוממת , 2 בריכות ג'קוזי, סאונה וחדר כושר, ובנוסף הנחות על מגוון טיפולים!

אנו מצפים לחוויה חברתית מגבשת ומהנה!
בערב הראשון הופעת הסטנדאפ "סליחה על ההפרעה"!

לסטודנטים/ות ומתמחים/ות- מחיר מיוחד!

לתשומת ליבכם: מספר החדרים מוגבל לכן אנו ממליצים להירשם מוקדם ככל שאפשר.

להרשמה לכנס

https://events.eventact.com/ws/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%94%D7%A0%D7%A4%D7%A9%D7%9119
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בפתחה של שנה חדשה,

נאחל לכם ולבני
משפחותיכם שנה של

בריאות נפשית.

שנה שיש בה גם רוגע
ושקט, יחד עם שמחה

ופעילות.

אנו מבטיחים כי בשנה זו
נמשיך לפעול למען בריאות

הנפש בקהילה.

נשמח לשמוע מכם! מוזמנים לכתוב לנו למייל:
cmh@ima.org.il
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