
קבוצת  לעומת   .)vs. 3.58; p˂0.05  1.25( ההתערבות  קבוצת  בקרב 
סטרס  ורמות  פחותה  עייפות  על  דיווחו  אילו  אימהות  הביקורת, 
נמוכות לעומת קבוצת הביקורת. כמו כן התרשמנו ממגמה של פחות 

סימפטומים של דיכאון. 
יעילה  שיטה  להוות  יכולה  מניעתית  שינה  הדרכת  מסקנות: 
בקרב  ולחץ  עייפות  ולהפחית  יילודים  בקרב  שינה  רצפי  ליצירת 
בנושא תכניות  קוראות להרחבת מחקר  האימהות. התוצאות שלנו 
חסך  של  המתמשכת  ההשפעה  להפחתת  כדרך  ראשוניות  מניעה 

בשינה מספקת.

כאב, מצוקה רגשית ואובדנות בקרב חולות סרטן השד: 
 מחקר מקדים הבודק את הפער בין הדיווח העצמי 

של המטופלות לבין התיעוד בתיק הרפואי שלהן
א' נקש2,1, ל' גרנק3, מ' כהן1 ומ' בן דויד4

1בית הספר לפסיכולוגיה על שם ברוך איבצר, המרכז הבינתחומי, 

הרצליה, ישראל
2בית הספר לעבודה סוציאלית, סמית' קולג', נורת'המפטון, מסצ'וסטס

3המחלקה לבריאות הציבור, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת 

בן גוריון שבנגב, באר שבע, ישראל
4בית הספר סאקלר לרפואה, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב, ישראל; 

המערך האונקולוגי־רדיותרפיה, מרכז רפואי שיבא, רמת גן, ישראל
המחקר נערך במרכזים רפואיים בתל אביב ובבאר שבע

בעיות  לזהות  מצליחים  אינם  הרפואי  הסגל  חברי  רבות  פעמים 
זה  מקדים  במחקר  סרטן.  חולי  בקרב  הנפש  לבריאות  הקשורות 
נבחנו ההבדלים בין הדיווח העצמי של חולות לבין התיעוד בתיקיהן 
הרפואיים בתחומים של זיהוי כאב, מצוקה רגשית ואובדנות. המחקר 
החודשים  במהלך  השד  סרטן  עם  המתמודדות  נשים  בקרב  נערך 
הראשונים לאחר אבחון מחלתן. 105 נשים אשר מתמודדות עם סרטן 
ידי  על  נסקרו  הרפואיים  ותיקיהן  עצמי  דיווח  שאלוני  השלימו  השד 
סובלות  הן  כי  דיווחו  המשתתפות  רוב  בעוד  כי  נמצא  מחקר.  עוזרי 
מכאב כלשהו, נתון זה תועד בפחות מחמישית מהתיקים הרפואיים. 
באופן דומה, קרוב לשליש מהנשים דיווחו על הפרעת מצב רוח או על 
הפרעת חרדה, אולם אזכור לכך הופיע רק ב–2.8% מהתיקים. לבסוף, 
שש מטופלות דיווחו על סיכון אובדני, אולם לא היה שום תיעוד על 
כך בתיקיהן הרפואיים. לפיכך, נראה כי מטפלים צריכים לקבל הדרכה 

לגבי חשיבות ההערכה של מצוקה רגשית וללמוד כיצד לזהותה.

 EMDR טיפול בתנועות עיניים ואמונה דתית 
בקרב נשים יהודיות חרדיות

ק' לוונטל, לונדון

לפסיכיאטרים  ערך  בעל  להיות  נושא שעשוי  בוחן  זה  מאמר  רקע: 
על  דתיות  קוגניציות  של  בהשפעות  המתעניינים  ופסיכולוגים 

 טרור, מוצא אתני ואסטרטגיות תרבות 
בקרב עולים חדשים

ק' כהן לוק ומ' שחורי-ביטון, אריאל

לבין  מטרור  פחד  בין  הקשר  את  לבחון  היא  זה  מחקר  מטרת 
יוצאי אתיופיה  אסטרטגיות ִּתרּבּות )אקולטורציה( בקרב ישראלים 

ויוצאי ברית המועצות )בריה"מ( לשעבר. 
קבוצות  בשתי  ישראלים   514 של  הערכה  כלל  המחקר  שיטה: 
מילאו  המשתתפים  כל  לשעבר.  בריה"מ  ויוצאי  אתיופיה  יוצאי   -
המגורים,  בשכונת  אי־סדר  תפיסת  מטרור,  פחד  על  שאלונים 

רבות.  אינטגרציה חברתית, חשיפה לטרור ואסטרטגיות ִּתִ
תרבות  אסטרטגיות  בין  קשר  נמצא  לא  ומסקנות:  תוצאות 
מטרור,  פחד  של  נמוכה  רמה  עולה  מהשאלונים  מטרור;  פחד  לבין 
התרגלות.  של  תהליך  עברו  הקבוצות  ששתי  כך  על  מעידים  והם 
בשתי  כי  עלה  בשימוש  שהיו  השונות  האסטרטגיות  מהשוואת 
הקבוצות השימוש באסטרטגיית ההשתלבות היה הדומיננטי ביותר. 
יותר  רב  שימוש  על  דיווחו  לשעבר  מבריה"מ  העולים  זאת,  עם 
יותר  רב  שימוש  על  דיווחו  מאתיופיה  העולים  ואילו  בהיטמעות, 
בהיבדלות. תוצאות המחקר אינן תומכות בסברה שיש אסטרטגיית 
עשויים  ומבריה"מ  מאתיופיה  שעולים  מהן  ועולה  אחת,  תרבות 
להשתמש במגוון אסטרטגיות. זאת ועוד, ייתכן אף שימוש משולב 
באסטרטגיות הסותרות האחת את השנייה. כמו כן נראה כי שהייה 

ממושכת במדינה הקולטת קשורה לרמות נמוכות של פחד מטרור.

ההשפעה של הדרכה מניעתית על השינה של 
תינוקות ועל הרווחה הנפשית של הוריהם

 מ' פינק לביא, ד' מנקוטה, י' טמיר דולזנסקי, י' כהן, 
מחלקות היולדות בהדסה עין כרם,ירושלים 

על  שלילי  באופן  משפיעות  תינוקות  בקרב  שינה  בעיות  מטרות: 
הדרכה  והוריהם.  תינוקות  של  הנפשית  והבריאות  החיים  איכות 
זה  במחקר  והשלכותיה.  התופעה  בצמצום  לסייע  יכולה  מתאימה 
עיקרון  את  שהדגישה  מניעתית  שינה  הדרכת  השפעת  את  הערכנו 
שינה  יכולות  פיתוח  לעודד  במטרה  זאת  מהשינה,  האכלה  הפרדת 
עצמאיות בקרב יילודים ובכך לאפשר שינה רציפה ולהפחית סימני 
דיכאון אימהי.  שיטות המחקר: שישים ואחת אימהות גויסו למחקר 
בתקופה של עד חודש לאחר הלידה. שלושים ושתיים נבחרו באופן 
אקראי לקבל את הדרכת השינה המניעתית. עשרים ותשע היוו את 
תיעדו  שבו  יומי  יומן  למלא  התבקשו  האימהות  הביקורת.  קבוצת 
את דפוסי השינה של התינוקות במשך שלושה חודשים מאז הלידה. 
אדינבורו  שאלון  טפסי  מילאו  המשתתפות  המחקר  סיום  בנקודת 
להערכת דיכאון לאחר לידה. תוצאות: נמצאו פחות יקיצות ליליות 
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באופן  המתרחשות  דתיות  התמודדות  אמונות  המטופלים:  רווחת 
ספונטני ב–EMDR )טיפול בתנועת עיניים וטיפול חוזר(, וההשפעה 

המדווחת של EMDR על אמונות אלה.
שיטה: המאמר מציג תיאורי מקרה קצרים של שש נשים חרדיות, 
המתמקדות בשינויים באמונה הדתית מטראומה ומטיפול בטראומה 

.EMDR–הוא כולל תמלילי מ .)EMDR(
כלל  ובדרך  זעזוע מהטראומה,  קיבלה  תוצאות: האמונה הדתית 
היתה תחושה שהאמונה חזרה תוך כדי טיפול ב–EMDR. ההופעה 
ה– בתמלילי  ניכרת  דתית  אמונה  של  חוויות  של  הספונטאנית 

EMDR ככל שהטיפול התקדם. 
 EMDR טראומה,  בין  הגומלין  יחסי  של  נוסף  מחקר  מסקנות: 
קבוצות  של  במגוון  כדאי,  יהיה  דתיות  התמודדות  ואמונות 

תרבותיות־דתיות.

 פרוטוקול SPIKES אינו מיושם 
בתהליך מתן אבחנת סכיזופרניה

ד' אמסלם, א' חסון-אוחיון, ד' רועה ופרופ' ד' גוטהלף, תל השומר

רקע: כיום אין פרוטוקולים מובנים למתן בשורה מרה בפסיכיאטריה. 
מטרת המחקר היא לבדוק אם פרוטוקול SPIKES )סביבה, תפיסה, 
העיקרי  הפרוטוקול  שהוא  וסיכום(,  אמפתיה  ידע,  מתן  הזמנה, 
נוספת  מטרה  בפסיכיאטריה.  מיושם  הכללית,  ברפואה  המשמש 
הבשורה  מקבלי  של  הסובייקטיבית  דעתם  חוות  את  לבחון  הייתה 

המרה לגבי האופן שבו היא נמסרה להם.
 ,SPIKES–ה שלבי  לפי  חצי־מובנים  ראיונות  נערכו  שיטות: 
והמשתתפים מילאו את שאלון DDNSAQ )הערכת שביעות רצון 

ואימוץ אבחנה לאחר מתן בשורה מרה(.
תוצאות: 16 מטופלים שקיבלו לאחרונה אבחנה של סכיזופרניה או 
 SPIKES–אבחנה דומה לה ו–15 מבני משפחתם השלימו את ריאיון ה
יושמו.  DDNSAQ. באופן כללי שלבי ה–SPIKES לא  ואת השאלון 
האבחנה  על  למדו  משפחה  קרובי  שבו  האופן  בין  התאמה  הייתה 
כולל   ,DDNSAQ–ה מהיגדי  כמה  לבין  באקראי(  או  מתוכנן  )באופן 
קבלת המידע שציפו לו, מידת אימוץ האבחנה, איכות התקשורת עם 

.)p=0.04( ושביעות רצון כללית )p<0.001( המטפל
לא  הכללית  ברפואה  שנפוץ   SPIKES פרוטוקול  מסקנות: 
ובני  זה של מטופלים שקיבלו אבחנות פסיכיאטריות  יושם במדגם 
משפחתם. יש צורך להתאים את פרוטוקול SPIKES למתן בשורה 
הבשורה  מועברת  שבו  האופן  את  לשפר  כדי  בפסיכיאטריה  מרה 

למטופלים ולבני משפחותיהם.

עמדות שליליות כלפי התמכרויות בקרב סטודנטים 
למקצועות בריאות הנפש בישראל

ד' פיינגולד, ב' רצון-בלומנפלד וש' לב–רן, המחלקה לפסיכילוגיה, 
אוניברסיטת אריאל

רקע: אנשים עם התמכרות סובלים מסטיגמה מצד בעלי מקצועות 
לרפואה  שסטודנטים  לכך  עדויות  יש  המחקר  בספרות  הבריאות. 

חסר  אך  התמכרות,  עם  אנשים  כלפי  שליליות  בעמדות  מחזיקים 
מידע באשר לעמדות של סטודנטים למקצועות בריאות הנפש כלפי 

אוכלוסייה זו. 
בריאות  במקצועות  ושני  ראשון  לתואר  סטודנטים  שיטה: 
ובמקצועות  וקרימינולוגיה(  סוציאלית  עבודה  )פסיכולוגיה,  הנפש 
עמדות  להערכת  שאלונים  מילאו  ביקורת(  )קבוצת  טיפוליים  לא 
שליליות חבויות, מידת ריחוק חברתי ועמדות סטריאוטיפיות כלפי 

אנשים עם התמכרות. 
פחות  הביעו  הנפש  בריאות  למקצועות  סטודנטים  תוצאות: 
עמדות שליליות כלפי אנשים עם התמכרות בהשוואה לסטודנטים 
בפסיכולוגיה  ראשון  לתואר  סטודנטים  טיפוליים.  לא  ממקצועות 
יותר עמדות שליליות חבויות בהשוואה לסטודנטים לתואר  הביעו 
שני בפסיכולוגיה, וסטודנטים לתואר שני בקרימינולוגיה הביעו יותר 

ריחוק חברתי בהשוואה לסטודנטים לתואר ראשון בקרימינולוגיה. 
ספציפיים  להיבטים  התייחסות  הייתה  לא  בשאלונים  מגבלות: 
הסובלים  אנשים  עם  הנפש  בריאות  בתחום  עובדים  של  בעבודתם 

מהתמכרות. 
לכלול  הנפש  בריאות  במקצועות  הלימוד  תוכניות  על  מסקנות: 
את  לצמצם  שמטרתן  אישי  מפגש  על  המבוססות  התערבויות 

תחושת הריחוק החברתי כלפי אנשים עם התמכרות. 

 החממה לקלינקאים־חוקרים של האיגוד 
 הישראלי לפסיכיאטריה ביולוגית: 

הערכת תוצאות סובייקטיביות ואובייקטיביות

ש' לב–רן, י' כהן, ח' מעוז וד' גוטהלף, פרדסיה, ישראל

מבוא: אף שקריירה כקלינאי־חוקר היא מתגמלת, מעט פסיכיאטרים 
בישראל בוחרים במסלול מקצועי זה. מטרת מחקר זה הייתה להעריך 
את התוצאות האובייקטיביות והסובייקטיביות של המחזור הראשון 
של החממה לקלינאים־חוקרים של האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה 

ביולוגית, שנועדה לקדם מחקר בקרב פסיכיאטרים צעירים. 
כעבור  סיומה  ולאחר  החממה  תוכנית  תחילת  לפני  שיטות: 
שאלות.   23 של  שאלון  החממה  ממשתתפי  אחד  כל  מילא  שנתיים 
הציון הממוצע )10-0 בסולם לייקרט( חושב עבור כל שאלה ועבור 
הצעת  הגשת  כקלינאי־חוקר,  )קריירה  שאלות  של  קטגוריה  כל 
מחקר, עריכת מחקר, ידע בפסיכיאטריה ביולוגית ותוכנית החממה 
ואחרי  לפני  התוצאות  בין  השוואה  נערכה  לקלינאים־חוקרים(. 

תוכנית החממה באמצעות מבחני t מזווגים. 
 22 בתוכנית,  שהשתתפו  פסיכיאטרים   27 מתוך  תוצאות: 
בדיווחים  נראה  ניכר  שיפור  שאלונים.  מילאו  ו–20  אותה  סיימה 
מחקר  הצעת  בהגשת  המסוגלות  תחושת  על  הסובייקטיביים 
מחקר  עבודת  ביצוע  על   ,)p<0.0001 ל–6.9±1.67,  )מ–4.1±1.92 
עצמי  ידע  הערכת  ועל   )p=0.0001 ל–6.7±2.02,  )מ–4.6±2.15 
שישה   .)p=0.003 ל–6.7±1.61,  )מ–4.9±2.11  ביולוגית  בפסיכיאטריה 
חודשים לאחר סיום התוכנית 60% מהבוגרים הגישו לפחות מאמר 
מקורי אחד לירחון מדעי, ו–65% מהמאמרים שהוגשו כבר התקבלו 

לפרסום. 
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קריירה  לקידום  טבעית  זירה  הם  מקצועיים  איגודים  מסקנות: 
של פסיכיאטרים צעירים לכדי קלינאים־חקרים. החממה לקלינאים־

תוכנית  היא  ביולוגית  לפסיכיאטריה  הישראלי  האיגוד  של  חוקרים 
לערוך  בישראל  צעירים  פסיכיאטרים  של  היכולת  לשיפור  יעילה 

מחקר ולפרסמו. 

תפקידה של רפואה היפרברית בפסיכיאטריה - 
סקירת הידע הקיים

ש' רפאלי, א' כרמן, ב' בלוך וא' פרוכטר, חיפה

טיפול  של  בתחום  לאחרונה  שנערכו  קליניים  במחקרים  רקע: 
באמצעות רפואה היפרברית )HBOT( נמצאה פעילות של אנגיוגנזה, 
חמצן  במיעוט  לטיפול  ורלוונטי  בטוח  ככלי  לשמש  עשויה  אשר 
)היפוקסיה( של הרקמות ובזילוח )פרפוזיה( מופחת. מחלות שעשויות 
להיווצר כתוצאה מהפתופיזיולוגיה הרלוונטית, הן בין השאר הפרעות 
בלי  או  עם   )PTSD( בתר–חבלתית  דחק  הפרעת  כגון  פסיכיאטריות 
פגיעה מוחית בעקבות טראומה )TBI(, דיכאון, אוטיזם וסכיזופרניה. 
למרות העדויות המצטברות על יעילות אפשרית של HBOT בטיפול 

ב–TBI, לפי סקירת הספרות השימוש בו בפסיכיאטריה מוגבל.
העבודה הקלינית הרלוונטית שנעשתה עד כה בהפרעות  שיטה: 
עומד  ההיגיון  את  להסביר  ניסיון  ונעשה  נבחנה,  שונות  נפשיות 
בבסיס השימוש ב–HBOT בפסיכיאטריה, ולבדוק אם אפשר להציג 

את השיטה ככלי טיפול נוסף.
טובים  פרסומים  מופיעים  הקיימת  בספרות  ומגבלות:  תוצאות 
להפרעות  המתייחסים  יותר,  אף  מועטות  וסקירות  בלבד,  מועטים 
התייחסו  אלו  בפרסומים   .HBOT–ו מג'וריות  פסיכיאטריות 
נקשר  דיכאון  דומה,  ובאופן   ,TBI–ול  PTSD–ל במשותף  לרוב 

נחקר  ולא  השדרה  בעמוד  פגיעה  לאחר  או  שבץ  שלאחר  לדיכאון 
בסקירה  אוטיזם,  של  בהקשר  כשלעצמה.  פסיכיאטרית  כהפרעה 
של Cochrane מ–2016 הוצג מחקר אחד שהעריך את השימוש ב–
הגיעו  לא  אך  זאת,  נפוצה  התפתחותית  בהפרעה  לטיפול   HBOT
בו למסקנות מהותיות. מעט מחקרים בחנו את השימוש בשיטה זו 

לטיפול בסכיזופרניה.
אי־אפשר  הירודה,  ואיכותם  הנתונים  מיעוט  בשל  מסקנות: 
משאבים  להשקיע  חשוב  זה.  בתחום  חד־משמעית  מסקנה  להסיק 
כדי להשיג ראיות באיכות גבוהה לגבי היתרונות הפוטנציאליים של 

HBOT בטיפול בהפרעות פסיכיאטריות.

ליצנות רפואית ביחידה לביטחון מרבי במרכז 
לבריאות הנפש: התרשמות הצוות המטפל

ק' סביריבוד וא' גרינשפון, שער מנשה

ילדים  במחלקות  רפואית  ליצנות  על  הנרחבת  הספרות  למרות 
ובבתי חולים כלליים, הספרות על התרשמות הצוות מפעילויות של 
נמצאו  ולא  מאוד,  דלה  פסיכיאטריים  חולים  בבתי  רפואית  ליצנות 
מרבי. המחברים  לביטחון  ביחידות  זה  פרסומים שבחנו תחום  כלל 
ביחידת  והפרה–רפואי  הסיעודי  הרפואי,  הצוות  בקרב  סקר  ערכו 
הביטחון המרבי במרכז לבריאות הנפש שער מנשה, כדי לבחון כיצד 
האוכלוסייה  על  הרפואית  הליצנות  של  ההשפעה  את  העריכו  הם 
הצוות  כי  עולה  המחקר  מתוצאות  זו.  ביחידה  הייחודית  הקלינית 
השפעה  הייתה  מרבי  לביטחון  ביחידות  הליצנים  שלביקורי  הרגיש 
החולים  של  הרוח  מצב  לשיפור  תרמו  הם  וכי  החולים  על  חיובית 
לבחון  העובדים  צוות  המליץ  הערכותיהם,  על  בהתבסס  במחלקה. 

את האפשרות של ביקורי ליצנים בתדירות גבוהה יותר.
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