
חשיפה לטרור ושימוש בשירותי שיקום פסיכיאטריים 
– מחקר לאומי בקרב אזרחים יהודיים בישראל

י' וינשטיין, מ' גלקופף, ד' רועה וס' לוין, חיפה

שיקום  בשירותי  לשימוש  לטרור  חשיפה  בין  הקשר  רקע: 
דיור, תעסוקה והשכלה( טרם  )לדוגמה שירותי  פסיכיאטריים 
מהותי  היותו  למרות  סכיזופרניה,  עם  אנשים  בקרב  נבחן 
המחקר  בהתאם,  חירום.  בתקופות  בריאות  מדיניות  לקובעי 
הנוכחי חוקר את הקשר בין חשיפה לאירוע טרור לבין שימוש 
בשירותי שיקום פסיכיאטריים בקרב אזרחים יהודיים בישראל. 
מתאמי־טיפול  ממחקר  מייצג  לאומי  ממדגם  נתונים  שיטה: 
שנערך בקרב )1( אנשים עם סכיזופרניה )N=696( מוזגו עם )2( 
שיקום  בשירותי  שימוש  ונתוני  פסיכיאטריים  אשפוזים  נתוני 
 פסיכיאטריים מהרישום הפסיכיאטרי הלאומי הישראלי )1990-

 Global( נתונים מהמאגר העולמי של אירועי טרור )2012( ועם )3
לבין  טרור  לאירוע  חשיפה  בין  הקשר   .)Terrorism Database
מדדי  בעזרת  נבחן  פסיכיאטרי  שיקום  שירות  לצריכת  עד  הזמן 
 Cox( סיכון יחסי ישירים ועקיפים מהמודלים של רגרסיית קוקס

 .)Regression Unadjusted & Adjusted Hazard Ration
שחשיפה  נמצא  קוקס  רגרסיית  מודל  לפי  תוצאות: 
הסיכון  את   )p < .05( מובהק  באופן  מעלה  טרור  לאירוע 
)יחס  פסיכיאטריים  שיקום  בשירותי  טווח  ארוך  לשימוש 
סיכון מתוקנן adjusted HR=1.43, 95% CI=1.19-1.71; יחס 
 .)Unadjusted HR=1.34, CI=1.13 -1.59 מתוקנן  לא  סיכון 
 בניתוח הרגישות הלא מתוקנן, תוצאות אלו נותרו מובהקות 
היה  לא  הקשר  זאת,  לעומת  ונשים.  גברים  בקרב   )p < .05(
ועבור  מאשפוז  השחרור  לאחר  יום   180 עד  במעקב  מובהק 

חשיפה לאירוע טרור עם/בלי הרוגים. 
מסקנה: חשיפה לאירוע טרור קשורה לשימוש בשירותי 
השחרור  לאחר  יום   180 עד  לא  אך  פסיכיאטריים,  שיקום 
לאפשר  שכדאי  עולה  המחקר  מממצאי  בהתאם,  מאשפוז. 
יותר  מהיר  באופן  פסיכיאטריים  שיקום  בשירותי  שימוש 

לאחר חשיפה לאירוע טרור. 

גורמי לחץ ותגובות דחק בקרב סטודנטים לרפואה 
בישראל בתוכנית שש־שנתית ובתוכנית ארבע־שנתית 

נ' קאידש, י' בן שלמה, א' לאופר ומ' פינקלשטיין, באר שבע 

בקרב  ודיכאון  חרדה  תגובות  להעריך  נועד  זה  מחקר  רקע: 
אישיים  לחץ  גורמי  לזהות  וכן  בישראל,  לרפואה  סטודנטים 

הסתגלות למגפת הקורונה )COVID-19( בישראל: 
היבטים דמוגרפיים, התנהגותיים ופסיכולוגיים

ד' הדר-שובל, כ' אסרף, ל' תנוס-חדד וא' וצישינסקי, עמק יזרעאל

כדי  ישראל  מדינת  השתמשה  שבה  האסטרטגיה  רקע: 
שמירה  הייתה  הקורונה  מגפת  התפשטות  עם  להתמודד 
לסגר.  הציבור  כלל  הכנסת  באמצעות  חברתי  ריחוק  על 
נפשית,  רווחה  על  השלכות  להיות  עשויות  זו  לאסטרטגיה 
זאת  שיבטאו  וההתנהגותיים  הפסיכולוגיים  ולתסמינים 
זה מתמקד  יהיו השפעות ארוכות טווח על הבריאות. מחקר 
לנגיף.  נחשפו  או  חלו  שלא  הכללית  מהאוכלוסייה  באנשים 
הפסיכולוגיים  התסמינים  שכיחות  את  בוחן  המחקר 
המאפיינים  את  וכן  זו,  אוכלוסייה  בקרב  וההתנהגותיים 
הדמוגרפיים של אלו שדיווחו על קשיי הסתגלות למצב החדש 

בהשוואה לאלו שלא דיווחו על קושי. 
 ,2020 אפריל  של  הראשונים  השבועיים  במהלך  שיטה: 
המחמירות  היו  הסגר  לשמירת  וההנחיות  המגבלות  כאשר 
הסקר  משתתפים.   421 בקרב  מקוון  סקר  הועבר  ביותר, 
כלל כמה שאלונים: הפרעת הסתגלות )ADNM-4(, חרדה, 
ואכילה   )PSQI( שינה  איכות   ,)DASS21( ולחץ  דיכאון 
באמצעות  למחקר  גויסו  המשתתפים   .)DEBQ( רגשית 
ההשוואה  שלג".  "כדור  בדגימת  החברתיות  הרשתות 
שלא  לאלו  הסתגלות  קשיי  על  שדיווחו  המשתתפים  בין 
 one-way באמצעות  נעשתה  הסתגלות  קשיי  על  דיווחו 

ANCOVA, והמשתנה גיל שימש כמשתנה בקרה.
תוצאות: מממצאי המחקר עולה כי המדגם כולו מאופיין 
באמצעות  נמדדה  שזו  כפי  הנפשית,  ברווחה  בירידה 
בין אלו  והתנהגותיים. נמצא הבדל  מאפיינים פסיכולוגיים 
שלא  לאלו  המגפה  בעקבות  הסתגלות  קשיי  על  שדיווחו 
איכות  הלחץ,  הדיכאון,  החרדה,  ברמות  קשיים  על  דיווחו 
קושי  על  שדיווחו  אלו  בקרב  הרגשית.  והאכילה  השינה 
הרבה  שצורכים  אנשים  יותר  נשים,  יותר  היו  להסתגל 
 חדשות, ויותר אנשים שציינו שמצבם הכלכלי נפגע בעקבות 

המגפה.
מסקנות: ממצאי המחקר מרמזים על כך שהאסטרטגיה 
במתכוון,  שלא  יצרה,  בישראל,  שהופעלה  כללי  סגר  של 
וזו  הנפשית,  ברווחה  ירידה  בשל  לתחלואה  סיכון  קבוצת 
והתנהגותיים.  פסיכולוגיים  בתסמינים  ביטוי  לידי  באה 
המשך איסוף מידע לגבי קבוצה זו הוא חיוני כדי להאיץ את 

היכולת לזהות ולאבחן את החולים ולהעניק להם טיפול. 
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פסיכולוגית.  למצוקה  קשורים  להיות  שעשויים  ואקדמיים, 
מטרה נוספת היא להשוות בין שתי תוכניות ללימודי רפואה 
)שש־שנתית לעומת ארבע־שנתית( בהתייחס למשתנים אלה.

לרפואה  ישראלים  סטודנטים   110 השתתפו  במחקר  שיטה: 
הארבע־ ומהתוכנית  משתתפים(   35( השש־שנתית  מהתוכנית 

שנתית )75 משתתפים(. תגובת דיכאון נמדדה באמצעות שאלון 
PHQ-9( Patient Health Questionnaire(; תגובת חרדה נמדדה 
 ;)STAI(  State-Trait Anxiety Inventory שאלון  באמצעות 
 Perceived Stress תגובת "לחץ נתפס" נמדדה באמצעות שאלון
PSS-10( Scale(; גורמי דחק אקדמיים נמדדו באמצעות שאלון 

 .)HESI( Higher Education Stress Inventory
 36% בקרב  נמצאו  דיכאון  של  נמוכות  רמות  תוצאות: 
נמצאו  דיכאון  של  גבוהות  עד  בינוניות  ורמות  מהתלמידים, 
גבוהים  היו  נתפס"  ו"לחץ  חרדה,  דיכאון,  מהם.   21% בקרב 
יותר בקרב סטודנטים צעירים, ובבקרה על פי גיל לא נמצאו 
יותר  מובהק  באופן  דיווחו  נשים  התוכניות.  בין  הבדלים 
העתידית  הקריירה  לגבי  יותר  גדולים  חששות  על  מגברים 
חרדה,  דיכאון,  לגבי  מהשונות  שליש  הכול,  בסך  שלהן. 
ו"לחץ נתפס" הוסבר על ידי גיל צעיר יותר של הסטודנטים, 
חסרונות המרצים ומחויבות נמוכה של הסטודנטים למקצוע. 

תמיכת הסגל מיתנה את תגובת החרדה של הסטודנטים. 
תחום  היא  לרפואה  סטודנטים  בקרב  מצוקה  מסקנות: 
המצריך התייחסות. יש לקדם תוכניות התערבות להפחתת 
כמו  מרצה־סטודנט.  ביחסי  פגמים  כמו  המרצים,  חסרונות 
כן יש לקדם שיפור בתמיכת הסגל בסטודנטים ולהגביר את 

מחויבות הסטודנטים למקצוע. 

 לבנות את הגשר: טיפול פסיכיאטרי 
למבקשי מקלט שורדי סחר בבני אדם בישראל: 

הניסיון של מרפאת "גשר", 2014–2015
ר' הללי, ר' שטראוס, י' דורייו לואיס וע' לוריא, תל־אביב־יפו

רקע: בשנת 2016 חיו בישראל מעל 41,000 מבקשי מקלט שברחו 
פוליטי  ודיכוי  אזרחים  מלחמת  רדיפה,  עקב  מולדתם  מארצות 
חטיפה,  כגון  טראומתיים  לאירועים  נחשפו  מהם  רבים  וחברתי. 
וסבלו  לישראל,  בדרכם  אדם  בבני  וסחר  מינית  אלימות  עינויים, 
גם אחרי  נוספות בשלבים שונים של תהליך ההגירה,  מטראומות 
ההגעה לישראל. באופן צפוי, מבקשי מקלט ופליטים רבים נמצאים 

בסיכון לתחלואה נפשית ויש להקדיש לכך תשומת לב קלינית. 
איסוף  על  המבוסס  רטרוספקטיבי  תיקים  מחקר  שיטה: 
טיפול  שקיבלו  המטופלים  מאוכלוסיית  מידע  של  שיטתי 
מרפאה  "גשר",  במרפאת   2015–2014 בשנים  פסיכיאטרי 
פתוחה וייעודית של משרד הבריאות בישראל לטובת מבקשי 

מקלט וקורבנות סחר בתל־אביב יפו. 
האבחנות  מטופלים.  תיקי   271 נכללו  במחקר  תוצאות: 
הפסיכיאטריות של המטופלים כללו הפרעה פוסט־טראומתית, 
וכן  דיכאון  הפרעת הסתגלות, הפרעות בספקטרום הפסיכוזה, 

דמוגרפיים  שונים,  מתאמים  התגלו  שונות.  גופניות  תלונות 
וקליניים, כולל שיעור גבוה יותר של הפרעה פוסט־טראומתית 
בקרב מטופלים צעירים יותר, גברים וקורבנות סחר בבני אדם, 
עברו  לאשפוז,  זקוקים  שהיו  החולים  רוב  והברחה.  עינויים 

אשפוז בכפייה. 
מחייבת  בישראל  מקלט  מבקשי  של  מצוקתם  מסקנות: 
זו,  לאוכלוסייה  משופרים  נפש  בריאות  שירותי  הענקת 
ושירותי  ממוקד  טיפול  תרבות,  רגישת  תקשורת  זה  ובכלל 

מעקב שיובילו לרצף טיפול יעיל. 

 היעדר אסוציאציה בין אירועים טראומטיים 
בילדות לבין Essential Tremor: מחקר רוחב 

באוכלוסייה טורקית

ע' דמיריורק וב"א דמיריורק, טורקיה

 essential בין  הקשר  את  להעריך  שאפנו  זה  במחקר  רקע: 
ET( tremor( לבין אירועים טראומטיים בילדות, וכן להעריך 

.ET את תכונותיה של
 ,ETמ־ כסובלים  שאובחנו  מבוגרים  מטופלים   48 שיטה: 
ו־96 מתנדבים מבוגרים ובריאים בגיל ומין תואמים למטופלים 
נכללו במחקר. הקינאי מילא את השאלונים הסוציו־דמוגרפיים 
 Beck Depression Inventory פנים.  אל  פנים  ראיונות  במהלך 
 Childhood Traumaו־ )BAI( Beck Anxiety Inventory ,)BDI(

CTQ( Questionnaire( מולאו על ידי כל המשתתפים במחקר. 
רגשית  הזנחה  עבור  תת־הציונים  ממוצע  תוצאות: 
רגשית  מטראומה  שסבלו  מטופלים  בקרב  פיזית  והתעללות 
זה  גבוה מממוצע הציונים בקבוצת הביקורת, אך הבדל  היה 
 ,P=0.06  ,P=0.4( סטטיסטית  מבחינה  משמעותי  היה  לא 
קבוצת  בין  היה הבדל משמעותי סטטיסטית  לא  בהתאמה(. 
הכולל  הציון  ממוצע  מבחינת  הביקורת  לקבוצת  המטופלים 
 ETלחומרת ה־ ET לא נמצא מתאם בין .)P=0.703( CTQב־

בקרב מטופלים שעברו אירועים טראומטיים בילדות. 
שיש  כך  על  מצביעים  הללו  הממצאים  כל  ומסקנה:  דיון 
בקרב  ביותר  השכיחה  התנועה  הפרעת  שהיא   ,ET להעריך 
מבוגרים, לא רק בהקשר של מגבלות פיזיות אלא גם בהיבטים 
רב־ בהערכה  התומכים  נוספים  מחקרים  פסיכו־סוציאליים. 

ממדית זו ישפכו אור על האתיופתולוגיה של ההפרעה ויוכלו 
לתרום להצלחת הטיפול במטופלים הסובלים מהפרעה זו.

 השפעת סיעוד פסיכולוגי לפי מודל מקיף 
 של רוי־ניומן על איכות חיים קצרת טווח 
ועל רגשות שליליים של חולים הסובלים 

ממפרצת אבי העורקים בבטן
ק' פנג ול' מה, סין

נוטים   )AAA( בבטן  העורקים  אבי  מפרצת  חולי  רקע: 
את  להעריך  הייתה  מטרתנו  שליליים.  מרגשות  לסבול 
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רוי־ לפי המודל המקיף של  פסיכולוגי  סיעוד  ההשפעה של 
ניומן על חולי AAA בתקופת הניתוח.

שיטה: 90 חולים מתאימים חולקו באופן אקראי לקבוצת 
לקבוצת  בקבוצה(.  משתתפים   45( ביקורת  וקבוצת  תצפית 
קבוצת  ואילו  שגרתיים,  סיעוד  אמצעי  ניתנו  הביקורת 
התצפית התנסתה בהתערבות סיעודית שכללה שלוש רמות 
לפי המודל המקיף של רוי־ניומן. ביום הקבלה )T0(, ביום לפני 
הניתוח )T1(, ביום לפני ההרדמה )T2(, מייד לאחר הניתוח 
הניתוח  לאחר  ימים  ושבעה   )T4( הניתוח  לאחר  ביום   ,)T3(
)T5( נמדדו ונרשמו הדופק והלחץ העורקי הממוצע. שאלוני 
 )SDS( וסולם הדיכאון העצמי )SAS( סולם החרדה העצמית
הועברו כדי להעריך הפרעה פסיכולוגית, וציון איכות החיים 

הוערך באמצעות שאלון איכות החיים המקוצר.
בשתי  הממוצע  העורקי  והלחץ  הלב  קצב  תוצאות: 
 T4 ,T3 ,T2 ,T1ב־ .)P > 0.05( הקבוצות עלו תחילה ואז ירדו
התצפית  בקבוצת  הממוצע  העורקי  והלחץ  הלב  קצב   .T5ו־
 .)P < 0.05( היו נמוכים משמעותית מאלו שבקבוצת הביקורת 
החיים  איכות  משמעותי  באופן  השתפרה  הסיעוד  לאחר 
בשתי הקבוצות )P < 0.05(. ציוני הפסיכולוגיה, הפיזיולוגיה, 
בקבוצת  יותר  משמעותית  בצורה  עלו  והסביבה  החברה 
לאחר   .)P < 0.05( הביקורת  לקבוצת  בהשוואה  התצפית 
הסיעוד, ציוני החרדה והדיכאון בשתי הקבוצות ירדו באופן 
הניתוח,  לאחר  השביעי  וביום  הראשון  ביום  משמעותי 
והשיפור בקבוצת התצפית היה משמעותי יותר מזה שנראה 

.)P < 0.05( בקבוצת הביקורת
הנראה  ככל  יכול  רוי־ניומן  של  המקיף  המודל  מסקנה: 

איכות  ואת   AAA חולי  של  הפסיכולוגי  המצב  את  לשפר 
חייהם ואף להפחית רגשות שליליים.

 שימוש בסקופולמין לטיפול בהפרעת 
דיכאון מג'ורית – סקירת ספרות

ד' קולר, קנדה

רקע: תגובה איטית או חלקית לתכשירים נוגדי דיכאון היא 
במקרים  הרוח.  במצבי  הפרעות  של  במקרים  שכיחה  בעיה 
במיוחד  בעלי השפעה מהירה.  דיכאון  בנוגדי  צורך  יש  אלו 
ייתכן  בדיכאון,  לטיפול  בקטמין  השימוש  התחלת  לאחר 

שסקופולמין עשויה לשמש לשם טיפול אנטי־דיכאוני.
מחקרים  ואיתר  ספרות  סקירת  ערך  המחבר  שיטה: 
הסובלים  מטופלים  בקרב  בסקופולמין  טיפול  של  זמינים 
של  ספרות  סקירת  בוצעה  ודו־קוטבי.  חד־קוטבי  מדיכאון 
מאגרים אלקטרוניים בפאב־מד, אוביד, גוגל סקולר וקוקרן.

בסקופולמין  טיפול  של  מחקרים  שמונה  נמצאו  תוצאות: 
בשבעה  דו־קוטבי.  ובדיכאון  מג'ורית  דיכאון  בהפרעת 
אנטי־דיכאונית  השפעה  לסקופולמין  כי  נמצא  מחקרים 
בלבד  אחד  בניסוי  וכאוגמנטציה.  יחיד  כטיפול  משמעותית 
מחקר  מוגבלת.  אנטי־דיכאוניות  השפעה  לסקופומין  הייתה 

זה כלל מטופלים שלקו בדיכאון חמור ביותר. 
בסקופולמין  טיפול  של  הזמינים  הניסויים  ברוב  דיון: 
דיכאון  של  במקרים  מהירה  דיכאון  נוגדת  תגובה  נמצאה 
כטיפול  בסקופולמין  להשתמש  אפשר  ודו־קוטבי.  חד־קוטבי 

חלופי לקטמין בקרב חולים בלוקים בדיכאון עמיד לטיפול.
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