
כלל  בקרב  שלילי  מתאם  נמצא  במחקר  ממצאים: 
ומתאם  דיכאון,  לבין  משפחתית  תמיכה  בין  המשתתפים 
בכמה  בחיים.  למשמעות  משפחתית  תמיכה  בין  חיובי 
הגרים  ובין  בקהילה  הגרים  בין  הבדל  נמצא  גורמים 
במוסדות  המתגוררים  הקשישים  בקרב  רק  במוסדות: 
הנטייה  לרמת  חברתית  מעורבות  בין  שלילי  מתאם  נמצא 
האובדנית, ומתאם חיובי בין מעורבות חברתית למשמעות 
נמצא  במוסדות  המתגוררים  קשישים  גברים  אצל  בחיים. 

המצב הקשה ביותר על סמך משתני המחקר. 
שתמיכה  כך  על  מצביעים  שהממצאים  ייתכן  מסקנות: 
כך  ועל  הקשישים,  כלל  עבור  חוסן  גורם  היא  משפחתית 
לגברים  מעניקות  חברתית  ומעורבות  חברתית  שפעילות 
ואולי אף  קשישים המתגוררים במוסדות משמעות בחיים, 

משמשות גורם חוסן המגן מפני נטייה לאובדנות.

 התנהגויות סיכון ופציעות בקרב ילדים 
עם הפרעת קשב ריכוז והיפראקטיביות

 ע' דקל, י' קושניר, מ' עפרון, א' מקורי-דומצ'בסקי, מ' מושבה 
וד' גוטהלף, תל אביב

רקע: מטרת המחקר הייתה לזהות גורמי סיכון להתנהגויות 
וריכוז  קשב  הפרעת  עם  ילדים  בקרב  ולפציעות  סיכון 

והיפראקטיביות. 
בו  אשר  מחקר־חתך,  הוא  המחקר  המחקר:  שיטות 
אשר   ,17-7 בני  ומתבגרים  ילדים  ל־57  הערכה  הועברה 
המשתתפים  כל  וריכוז.  קשב  מהפרעת  כסובלים  אובחנו 
הפרעת  חומרת  של  להערכה  שאלונים  השלימו  במחקר 

הקשב והריכוז, התנהגויות סיכון והיסטוריה של פציעות. 
סיכון  התנהגויות  בין  חיובי  מתאם  נמצא  תוצאות: 
והפרעת  צעיר  גיל  בין  מתאם  נמצא  הפציעות.  לשיעור 
סיכון  התנהגויות  לבין  יותר  חמורה  בדרגה  וריכוז  קשב 
ביצוע  בעת  טופלו  אשר  ילדים  בקרב  הפציעות.  ושיעור 
המחקר בתרופות להפרעת קשב נמצא שיעור גבוה יותר של 
התנהגויות סיכון, אך לא נמצא מתאם משמעותי בין נטילת 
ההשפעה  כי  נמצא  פציעות.  ובין  קשב  להפרעת  תרופות 
ידי  על  מתווכת  הפציעות  על  הקשב  הפרעת  חומרת  של 

התנהגויות הסיכון. 
כי  להניח  ניתן  המחקר  תוצאות  סמך  על  מסקנות: 
שליטה טובה יותר בתסמיני הפרעת הקשב והריכוז עשויה 
בקרב  להן  הנלוות  ופציעות  סיכון  התנהגויות  להפחית 

ילדים הסובלים מהפרעת קשב וריכוז. 

מסע שחרור עבור לוחמים משוחררים: מחקר חלוץ

 ד' ברום1, א' ולטמן1, ש' רחבי1, י' ורדי1, א' הרווד-גרוס1 
ור' פת-הורנצ'יק2 

1מטיב - הרצוג המרכז הישראלי לטיפול בפסיכוטראומה, ירושלים

2ביה"ס לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית על שם פאול בארוולד, 

האוניברסיטה העברית, ירושלים

 )Peace of Mind( שחרור"  "מסע  ההתערבות  תוכנית 
לקדם  ומטרתה  משוחררים  לוחמים  עבור  פותחה 
חברתית  תמיכה  ולספק  פוסט־טראומה,  לאחר  צמיחה 
סדיר.  משירות  שחרור  אחרי  התמודדות  ואסטרטגיות 
של  לחימה  אירועי  של  עיבוד  לאפשר  נועדה  התוכנית 
מ־16  משוחררים  לוחמים   272 ביחד.  ששירתו  צוותים 
 )15 ממוצע  איש,  ל־20   13 בין  נע  קבוצה  )גודל  צוותים 
 .)36-22 גילים  טווח   ,26.2 ממוצע  )גיל  במחקר  השתתפו 
לאחר  צמיחה  שמדדו  שאלונים  מילאו  משתתפים   211
בהתמודדות  גמישות  חברתית,  תמיכה  פוסט־טראומה, 
בשאלוני  המשתתפים  ציוני  פוסט־טראומה.  ותסמיני 
בתת־הקטגוריות  פוסט־טראומה  לאחר  הצמיחה 
התמיכה  גם  וכך   )F)1,205(=51.97, p<0.01( עלו  השונות 
הגמישות  וציוני   )F)1,205(=5.107, p=0.02( החברתית 
בתסמיני  שינוי  היה  לא   .)F)1,203(=17.465, p<0.01(
ההיתכנות  את  מראה  זה  חלוצי  מחקר  הפוסט־טראומה. 
של יישום תוכנית מסע שחרור עבור לוחמים לשעבר ואת 
התועלת האפשרית של תוכנית כזו, ומדגיש את האפשרות 
אינטנסיבית  תוכנית  באמצעות  חיוביים  שינויים  להשיג 

קצרת טווח.

 נטייה לאובדנות, משמעות בחיים, 
 תמיכה משפחתית ומעורבות חברתית 

בקרב קשישים החיים בקהילה ובמוסדות

ק' כהן לוק וי' אביעד וילצ'יק, אריאל

בין  הקשר  את  לבחון  היא  הנוכחי  המחקר  מטרת  רקע: 
חברתית  ומעורבות  משפחתית  תמיכה   - החוסן  גורמי 
רמות  ובין   - חברות(  ויחסי  פנאי  בפעילויות  )השתתפות 
קשישים,  בקרב  בחיים  והמשמעות  לאובדנות  הנטייה 

כפונקציה של סוג המגורים )בבית או במוסד( והמגדר. 
שיטת מחקר: במחקר השתתפו 197 קשישים, מחציתם 
ודיור  אבות  )בתי  במוסדות  ומחציתם  בקהילה  מתגוררים 

מוגן(. 
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 עבודה במשמרות ונשים: 
נקודת מבט ביו־פסיכוסוציאלית

ט' טוקר אוגורלו, א' אזדיל, א' אורגולו ונ' גרדונוגלו, טורקיה

רקע: עובדי משמרת מתמודדים עם בעיות גופניות, נפשיות 
הביולוגי  השעון  בסנכרון  ההפרעה  עקב  רבות  וחברתיות 
שלהם, שעות עבודה חריגות, היעדר חיי חברה וההשפעות 
הייתה  הנוכחי  המחקר  מטרת  כזו.  עבודה  של  השליליות 
על  במשמרות  עבודה  של  השונות  ההשפעות  את  להעריך 
השינה, על המצב הנפשי ועל המצב החברתי בקרב עובדות 

בבתי חרושת לטקסטיל בדניזלי, טורקיה. 
מפעלי  בשני   2012 בשנת  נערך  המחקר  מחקר:  שיטות 
השתתפו  הכול  בסך  בדניזלי־טורקיה.  שונים  טקסטיל 
שאינם  ו־138  משמרות  עובדי   661 עובדים:   799 במחקר 
השינה  ואיכות  היום  בשעות  ישנוניות  במשמרות.  עובדים 
ומדד   Epworth Sleepiness Scale מדד  באמצעות  הוערכו 

Pittsburgh Sleep Quality Index בהתאמה. 
בדיקות פוליסומנוגרפיות וראיונות פסיכיאטריים נערכו 
עובדים  שאינם  עובדים  ול־11  משמרות  עובדי  לשבעה 

במשמרות ושנמצאה אצלם ישנוניות ביום. 
במשמרות  עובדים  שאינם  המשתתפים  בקרב  תוצאות: 
של  והשכיחות   20% הייתה  ביום  ישנוניות  של  השכיחות 
איכות שינה ירודה הייתה 61.5%; ובקרב עובדי המשמרות 
אין  במשמרות  לעבודה  כי  נמצא  בהתאמה.  ו־83.5%   5.4%
פי  של  לסיכון  קשורה  היא  אך  ביום,  ישנוניות  על  השפעה 
לישנוניות  הסיכון  זאת,  מלבד  ירודה.  שינה  לאיכות   4.92
נפשית  מוגבלות  עם  אדם  יש  אם   3.41 פי  גבוה  היה  ביום 
במשפחה, פי 3.36 אם לאדם יש עבודה נוספת, פי 3.15 אם 
האדם סבל מהפרעה פסיכיאטרית קודמת או סובל ממחלה 
כזו כעת, ופי 1.17 אם עומס העבודה היומי בבית הוא גבוה. 
מסקנות: עבודה במשמרות מפריעה לאיכות השינה ללא 
השינה.  על  משפיעים  הם  כי  שידוע  רבים  בגורמים  תלות 
כעת  או  קודמות  פסיכיאטריות  הפרעות  של  היסטוריה 

מעלה את הסיכון לישנוניות ביום.

 עתיד הפסיכיאטריה: מאין היא הגיעה 
 ועד לעתיד בהיר יותר - פוקוס על ישראל

מאמר דעה

א' קריינין, חיפה

שליליים  רגשות  הפסיכיאטריה  עוררה  ההיסטוריה  לאורך 
כלפי  היחס  הזמן  עם  ורחמים.  חרדה  פחד,  כגון  עזים, 
נפש  שהפרעות  לכך  מודעות  ויש  השתנה,  הפסיכיאטריה 
קהילתיים  ושירותים  פסיכוטרופיות  תרופות  מחלות.  הן 
הסטיגמה  אולם  הנפשי,  הטיפול  את  ניכרת  במידה  שיפרו 
נותרה  פסיכיאטריים  למוסדות  הקשורה  החברתית 
הניכרות  ההתפתחויות  אף  על  כך,  על  נוסף  כואב.  נושא 

הפכה  טרם  הפסיכיאטריה  הקודמת,  במאה  בפסיכיאטריה 
של  הנחותה  עמדתה  אינטגרלית.  רפואית  למומחיות 
תחומי  בין  הגדול  בפער  ביטוי  לידי  באה  הפסיכיאטריה 
משאבים  בהשקעת  הפסיכיאטריה  לבין  השונים  הרפואה 

לפיתוח טכנולוגיות חדשות. 
המאמר מתמקד בצורך לסגור בתי חולים פסיכיאטריים 
חולים  בבתי  ייעודיות  פסיכיאטריות  מחלקות  לטובת 
כלליים, בהתבסס על ההיסטוריה וההתפתחות של הטיפול 
הפסיכיאטרי לאורך הדורות. במאמר מופיעה סקירה קצרה 
של ההיסטוריה של הטיפול בבריאות הנפש ושל התפתחות 
לאחר  פסיכיאטריות.  בהפרעות  הפסיכופרמקולוגי  הטיפול 
מכן המאמר מתמקד בדרך שבה הרפורמה בבריאות הנפש 
לקופות  הנפשי  הטיפול  של  העברה  שכוללת  בישראל, 
הטיפול  של  ההיסטורית  ההתפתחות  את  תואמת  החולים, 
חולים  לבתי  פסיכיאטרי  אשפוז  העברת  הפסיכיאטרי. 
כלליים ומתן החזר עבור עלות השירותים הפסיכיאטריים, 
יועילו  אחרים,  רפואה  בתחומי  שנעשה  למה  בדומה 
מחקר  ויקדמו  הבריאות  שירותי  ולספקי  למטופלים 

פסיכיאטרי. 

סוגיות אתיות הנוגעות לאשפוז כפוי בזמן מגפת 
נגיף הקורונה )COVID-19( - תיאור מקרה

י' ניר1, נ' גולד1, ט' באדר3,2 וא' בן־יהודה1
1מחלקת בריאות הנפש, חיל הרפואה, צה"ל

2מפקדת קצין רפואה ראשי, חיל הרפואה, צה"ל

3המחלקה לרפואה צבאית, האוניברסיטה העברית, ירושלים 

חייל  של  בכפייה  פסיכיאטרי  אשפוז  של  מקרה  תיאור  זהו 
כאשר  התרחש  האירוע  מאני־פסיכוטי.  אירוע  בעקבות 
החייל היה בבידוד לאחר חשיפה לנגיף הקורונה. המסוכנות 
המטפלים.  בקרב  אתי  דיון  לה  וקדם  הבידוד  ממצב  נבעה 
לאחר שבועיים של אשפוז שוחרר החייל והאבחנה הייתה 
נמצאה  לא  בבדיקות  וחולף.  קצר  פסיכוטי  אירוע  של 
נשאות של הנגיף. למיטב ידיעתנו יש פער בספרות בתחום 
בכפייה  פסיכיאטרי  לאשפוז  הקשורים  האתיים  ההיבטים 
מחדש  לשקול  בצורך  דנים  אנו  זה  במקרה  מגפה.  בעת 
גישות לאשפוז פסיכיאטרי בזמן מצב חירום כדוגמת מגפת 

הקורונה.

 שכיחות הפרעת קשב וריכוז 
 בקרב 255 חולי התמכרות המטופלים 

בשלוש מרפאות מתדון בישראל

ס' יברובסקי, י' מרגי, ז' ל' גולמרד, נ' פיין, ט' אלפסי, ד' גור לביא, 
ק' גרופ ופ' רושקה

באטיולוגיה  חשוב  גורם  היא  וריכוז  קשב  הפרעת  רקע: 
שמטפלים  רבים  מרכזים  זאת  למרות  התמכרות.  של 

64

Isr J Psychiatry - Vol. 57 - No 1 (2020)



בתחום  הערכה  שגרתי  באופן  מבצעים  אינם  בהתמכרויות 
ואינם מטפלים בהפרעות קשב וריכוז בקרב חולים הסובלים 

מהפרעת התמכרות. 
מהפרעת  הסובלים  חולים   255 המחקר:  שיטות 
בארץ  מתדון  מרפאות  בשלוש  מטופלים  אשר  התמכרות 
על  שחתמו  לאחר  במחקר  להשתתף  אקראי  באופן  גויסו 
הסכמה מדעת. עוזרת מחקר בעלת תואר ראשון ראיינה את 
 ADULTה־ כולל  שאלונים  חבילת  להם  והעבירה  החולים 
 SELF REPORTING SCALE FOR ATTENTION
 ,)ASRS(נDEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER

שהוא סולם מיון להפרעת קשב וריכוז.
אובחנו  המחקר  ממשתתפי   40% המחקר:  תוצאות 
קשר  נמצא   .ASRSה־ לפי  וריכוז  קשב  מהפרעת  כסובלים 
לבין המשתנים  וריכוז  קשב  הפרעת  אבחנת  בין  משמעותי 

הללו:

 	 PATIENT HEALTH פי  על  דיכאון 
;QUESTIONNAIRE-9

 	 CROSS CUTTING פי  על  פסיכופתולוגיה 
;SYMPTOM SCORE

 	 BARRATT IMPULSIVITY אימפולסיביות על פי
.SCORE

סיגריות  עישון  בין  משמעותי  קשר  נמצא  כך  על  נוסף 
לבין רקע של הפרעת קשב וריכוז בילדות.

חולים  אם  לבדוק  מומלץ  מדעית:  ומשמעות  מסקנות 
מתדון  במרפאות  ומטופלים  התמכרות  מהפרעת  הסובלים 
הגבוהה  שכיחותה  בשל  וריכוז,  קשב  מהפרעת  גם  סובלים 
אצל חולים כאלה. בשל הקשר בין השיעורים הגבוהים של 
תחלואה כפולה לבין הפרעת קשב וריכוז בילדות, מחקר זה 
מחזק את החשיבות של אבחנה מוקדמת של הפרעת קשב 

וריכוז בילדות והענקת טיפול מועיל.
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