
התמיכה  ואת  ההתמודדות  אסטרטגיות  את  להעריך  שאפנו 
כדי  הבריאות במהלך המגפה,  עובדי  הנתפסת של  החברתית 
לקבוע את השפעותיהם של גורמים אלו על חרדה בתקופה זו.

 700(  66.7% משתתפים.   1,050 נבחנו  במחקר  שיטות: 
לשתי  חולקו  אשר   ,)HW( בריאות  עובדי  מהם  משתתפים( 
 - המגפה  במהלך  העבודה שלהם  ליחידות  בהתאם  קבוצות 
עובדי קו קדמי )FHW( )353 משתתפים, 33.61%( ועובדים 
 .)33.04% משתתפים,   FHWn( )347( קדמי  בקו  שאינם 
נוסף על כך נכללו במחקר כקבוצת ביקורת 350 משתתפים 
 - מצב  חרדת  שאלון  בריאות.  מוסד  בשום  עובדים  שאינם 
תכונת חרדה )STAI-1 מדד חרדה עכשווית ו–STAI-2 מדד 
חרדה מתמשכת(, ה–COPE הקצר וסולם התמיכה החברתית 
על  מקוון  באופן  הושלמו   )MPSSS( הנתפסת  הרב–ממדית 
תתי–סולמות  משני  מורכב   COPE–ה הקבוצות.  שלוש  ידי 

כאסטרטגיות התמודדות אדפטיביות ולא מסתגלות.
תוצאות: ציוני החרדה של FHW היו גבוהים יותר מאלה 
של קבוצת הביקורת, וציוני תכונת החרדה שלהם היו גבוהים 
nFHW. כמו כן, בעוד שהנשאלים בקבוצת  יותר מאלה של 
לא  התמודדות  באסטרטגיית  שימוש  על  דיווחו  הביקורת 
מתאימה - הכחשה, משתתפים שהם FHW דיווחו בתדירות 
משתתפים  כי  נמצא  עצמית.  דעת  הסחת  על  יותר  גבוהה 
אלו השתמשו גם באסטרטגיות התמודדות אדפטיביות של 
קבלה והתמודדות פעילה בתדירות גבוהה יותר מזו שדווחה 
בשתי הקבוצות האחרות. בעוד שמנגנוני התמודדות נקשרו 
והיסטוריה  נתפסת  חברתית  תמיכה  כי  נמצא  מצב,  לחרדת 

פסיכיאטרית בעבר קשורות לתכונות חרדה.
דיון: ל–FHW סיכויים גבוהים יותר לפתח חרדה לעומת 
עיסוק  תמיכה,  קבלת   .HW שאינם  אנשים  או   nFHW
עצמית  דעת  הסחת  והפחתת  אדפטיבית  בהתמודדות 
לציין  FHW. חשוב  יכולים לעזור להפחית את החרדה של 
כי אנשים שאינם HW מדווחים לעיתים קרובות על שימוש 

.COVID-19–בהכחשה כדי להתמודד עם התפרצות ה

משבר בריאות הנפש בציבור בעקבות מגיפת 
הקורונה )COVID-19( והסגר בניגריה

 א' לושולה, א' בולנלה, א' אביודון, ק' אולורוטימי, א' אקינטיו 
וא' אקיטטיו

ניגריה

ההפרעות  את  להחמיר  צפויה  הקורונה  מגפת  רקע: 
הקיימות בבריאות הנפש ולגרום להפרעות נפשיות חדשות 

 טלרפואה בחיל הרפואה בצה"ל: התנסות 
 קציני בריאות הנפש בטיפול מרחוק 

)COVID-19( במהלך מגפת הקורונה
א' אוחיון, א' בן־יהודה, נ' גולד וא' אנטונובסקי 

תל השומר

הסיכון  את  להפחית  ובניסיון  הקורונה  מגפת  עקב  רקע: 
של  מדיניות  נוקטים  רבים  נפש  בריאות  ספקי  להדבקה, 
הפתרון  פנים.  אל  פנים  האמבולטורי  הטיפול  צמצום 
בבריאות  בטיפול  המשכיות  המאפשר  ביותר  הטוב 
באמצעות  מרחוק  נפש  בריאות  שירותי  מתן  הוא  הנפש 
שבה  הראשונה  הפעם  שזו  בכך  בהתחשב  טלפסיכיאטריה. 
באופן  משתמשת  בצה"ל  והנפש  הגוף  לבריאות  המחלקה 
נערך סקר לבחינת היבטים שונים  נרחב בטלפסיכיאטריה, 

של השימוש בה בקרב קציני בריאות הנפש )קב"נים(.
פסיכולוגים  סוציאליים,  )עובדים  קב"נים   136 שיטה: 
ופסיכיאטרים; 64% מהם גברים, בני 47-26( מהם מנוסים 
יותר ומנוסים פחות, השתתפו בסקר מקוון שנערך באפריל 

2020 ובו נשאלו על היבטים שונים של טיפול מרחוק. 
קושי  פחות  על  דיווחו  יותר  מנוסים  קב"נים  ממצאים: 
לקב"נים  בהשוואה  הטיפול  להיבטי  בנוגע  חששות  ופחות 
מרחוק  בטיפול  בשימוש  הביטחון  למידת  פחות.  מנוסים 
רוב  המטופלים.  עם  ההיכרות  מידת  עם  חיובי  קשר  היה 
להתנסות  שהייתה  חיובית  השפעה  על  דיווחו  הקב"נים 
בטיפול מרחוק, אך הצהירו כי הם מעדיפים לחזור לטיפול 

פנים אל פנים לאחר שהמגפה תחלוף. 
מסקנות: יש צורך בהדרכה על מאפייני הטיפול מרחוק, 
האילוצים  במסגרת  מנוסים.  פחות  לקב"נים  במיוחד 
אל  פנים  חדשים  מטופלים  לראות  לשאוף  יש  הרפואיים 
בטלפסיכיאטריה  להשתמש  וצריך  אפשר  זאת,  עם  פנים; 

לבדיקות ניהוליות, גם בזמני שגרה.

הערכת היחסים בין חרדת מצב ותכונת חרדה, 
אסטרטגיות התמודדות ותמיכה חברתית נתפסת 

בקרב עובדי בריאות בקו החזית ועובדי בריאות 
שאינם בחזית במהלך מגפת COVID-19 בטורקיה

קנזיס א׳, איידין מ׳, קנדגר א׳, טן א׳ ואלטינבס ק׳
אוניברסיטת סלקוק, טורקיה

רבה  חשיבות   COVID-19 של  בהתפרצות  למאבק  מבוא: 
בשמירה על הרווחה הנפשית של עובדי הבריאות. במחקר זה 
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בקרב רבים. מטרת המחקר הייתה לבחון את שכיחותם של 
 ,)PTSD( פוסט־טראומטית  דחק  והפרעת  דיכאון  תסמיני 
וכן לזהות את גורמי הסיכון הנלווים לתסמינים אלו בקרב 

אנשים החיים בסגר בעקבות מחלת נגיף הקורונה בניגריה.
נבדקו  מקוון.  באופן  בסקר חתך שבוצע  מדובר  שיטות: 
מאפיינים סוציו–דמוגרפיים, תפיסת הלחץ, תמיכה חברתית 
והתעללות במשפחה. תסמיני דיכאון ו–PTSD נמדדו לאחר 

.COVID-19 ארבעה שבועות של סגר בעקבות
ושל  ניכרים  דיכאון  תסמיני  של  השכיחות  תוצאות: 
PTSD בקרב 755 נשאלים הייתה 33.6% ו–42.9% בהתאמה. 
התעללות  רגשית,  התעללות  שחוו  מי  של  שיעורם 
ידי  על  מינית  התעללות  או  פיזית  התעללות  כלכלית, 
 ,5.3%  ,16.4% היה  הסגר  במהלך  להם  הקרובים  אנשים 
ומהסגר,  מהבית  הלחץ  תפיסת  בהתאמה.  ו–2.8%   3.2%
התעללות  חברתית,  תמיכה  המצב,  עם  התמודדות  שיטות 
רגשית והתעללות כלכלית היו מנבאים עצמאיים לתסמיני 
תפיסת  התעסוקה,  מצב  הנשאלים.  בקרב  ניכרים  דיכאון 
והסגר, שיטות התמודדות  הנגיף  מפני  פחד  הלחץ מהבית, 
 PTSD לתסמיני  עצמאיים  מנבאים  היו  רגשית  והתעללות 

ניכרים בקרב הנשאלים.
 COVID-19 כי  נראה  נמשכת,  שהמגפה  ככל  מסקנות: 
אנשים  בקרב   PTSD ושל  דיכאון  של  לתופעות  קשורה 
חיוביות,  בריאות  פרקטיקות  לעודד  יש  לפיכך  בניגריה. 
כדי  שונות,  חברתיות–תרבותיות  בפעילויות  המשולבות 
לסייע לאנשים להתמודד עם ההשלכות השליליות של מגפת 
הקורונה, זאת בד בבד עם הכנת אסטרטגיה ברורה לשמירה 
על בריאות הנפש. מלבד זאת, יש צורך במאמצים חדשניים 
ואנשי מקצוע בתחום בריאות  קובעי מדיניות  של חוקרים, 
של  הנפש  בריאות  על  האיומים  עם  להתמודד  כדי  הציבור 

הציבור, הן הקיימים הן העתידיים, כתוצאה מהמגפה.

סכיזופרניה וצפיפות עצם מינרלית

אוזלם א׳, אלבוגה א׳, סחין ס׳, אלטינדג א׳ ואקסוי פ׳
טורקיה

טוב  פחות  סכיזופרניה  חולי  של  הכללי  הרפואי  המצב 
מוגבר  מסיכון  סובלים  והם  הכללית,  האוכלוסייה  של  מזה 
בין  הקשר  את  לבחון  הייתה  מטרתנו  לאוסטאופורוזיס. 
באמצעות  פרולקטין  לרמות  בעצמות  מינרלים  צפיפות 
 33 השתתפו  במחקר  סכיזופרניה.  חולי  בקרב  רוחב  מחקר 
ביקורת(.  )קבוצת  בריאים  אנשים  ו–33  סכיזופרניה  חולי 
המשתתפים בשתי הקבוצות היו תואמים מבחינת גיל ומין. 
של  אבחנה  להם  שהייתה  חולים  נכללו  המחקר  בקבוצת 
להימנע מהשפעה  כדי  היותר,  לכל  סכיזופרניה במשך שנה 
תקופה  במשך  הנלקחות  תרופות  של  לוואי  תופעות  של 
ארוכה. נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בין שתי הקבוצות 
של  בעצם  המינרלים  וצפיפות  הירך  עצם  צפיפות  מבחינת 

חוליות המותן )p<0.05(. לא היה הבדל מובהק סטטיסטית 
צפיפות   .)p=0.08( הפרולקטין  ברמות  הקבוצות  שתי  בין 
המינרלים בעצם הייתה נמוכה יותר בקרב חולי סכיזופרניה, 
אוסטאופורוזיס  על  המעידה  ברמה  נמוכה  לא  אם  גם 
ונמוכה  הירך,  עצם  צפיפות  מבחינת  אוסטאופניה  על  או 
צורך  יש  לומבר.  סך  ברמה של אוסטאופניה מבחינת  יותר 

במחקרים פרוספקטיביים רחבים יותר.

הקשר בין רשתות חברתיות לרמת איכות החיים 
בקרב מבוגרים: בחינת מצב הגירה כגורם מתווך

א' נקש, צ' חייט, ג' מלכין וש' ארנון
הרצליה

כיום יש מגמות דמוגרפיות של צמיחה ניכרת בקרב אוכלוסיות 
המהגרים  אוכלוסיית  בקרב  ובמיוחד  העולם,  ברחבי  הקשישים 
אולם  האחרונות.  בשנים  ניכרת  גדילה  נראית  הקשישים 
לאוכלוסייה זו, הנחשבת לקבוצת מיעוט כפול, הוקדשה בספרות 
כך  על  מצביעים  רבים  שמחקרים  מאחר  פחותה.  לב  תשומת 
איכות  בשיפור  מכריע  תפקיד  ממלאות  חברתיות  שרשתות 
להיות חשיבות  ליתרונות של רשתות חברתיות עשויה  החיים, 

מיוחדת עבור אוכלוסיות מיעוטים כמו מהגרים קשישים. 
הרשתות  של  תפקידן  את  בדקנו  הנוכחי  במחקר 
החברתיות בשיפור איכות חייהם של מהגרים קשישים ושל 
הרביעי  מהגל  נתונים  באמצעות  מהגרים  שאינם  קשישים 
 31,931( באירופה  ופרישה  הזדקנות  הבריאות,  סקר  של 
בהם  חברתיות,  רשתות  של  מאפיינים  בחנו  משתתפים(. 
בין  החיובי  שהקשר  ציפינו  ואיכות.  אינטראקציה,  מבנה, 
קשישים  של  חייהם  איכות  לבין  החברתית  הרשת  מאפייני 
יהיה חזק יותר בקרב מהגרים מבוגרים בהשוואה לקשישים 

שאינם מהגרים. 
חשו  שהמשתתפים  שככל  נמצא  היררכיות  ברגרסיות 
תפיסתם  כך  שלהם,  הרשת  לחברי  יותר  גדולה  רגשית  קרבה 
זו  מגמה  כצפוי,  יותר.  טובה  הייתה  החיים שלהם  איכות  לגבי 
בהשלכות  דנים  אנו  מבוגרים.  מהגרים  בקרב  במיוחד  בלטה 
הרשתות  בין  הפער  צמצום  של  ובחשיבות  אלו  ממצאים  של 
שאינם  קשישים  של  לאלו  מבוגרים  מהגרים  של  החברתיות 
מהגרים כדי לקדם איכות חיים טובה יותר בקרב קשישים ככלל. 

 ההשפעות של מפגש קבוצתי יחיד 
של טכניקת פלאש EMDR על תסמיני טראומה  

יסר א.ב, גנדוגמס א', גונדז א' וקונוק א'
אוניברסיטת גלסים, טורקיה

פותח  אשר   EMDR פרוטוקול  היא  פלאש  טכניקת  מבוא: 
מועטה  התייחסות  יש  זה  בפרוטוקול  מיוחד.  באופן 
בזיכרונות  בעיקר  הוא  והמיקוד  טראומטיים  לזיכרונות 
ליישום  נוחה  להיות  עשויה  זו  טכניקה  זו  מסיבה  חיוביים. 
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טכניקת  של  ההשפעות  את  מדדנו  זה  במחקר  בקבוצות. 
פלאש EMDR קבוצתי על זיכרונות טראומטיים. 

בפגישה  נבדקים אשר השתתפו   36 כלל  המדגם  שיטה: 
 .EMDR פלאש  טכניקת  של  דקות   90-120 בת  אחת 
אירועים  השפעת  סולם  באמצעות  הוערכו  המשתתפים 
 PTSD–ל ליסט  צ'ק   ,)Impact of Events Scale - IES(
לפני  סוציודמוגרפיים,  ומשתנים   ,)DSM-5 )PCL-5 לפי 

המפגש, שבוע לאחר המפגש וחודש לאחר המפגש. 
הפרעה  יחידת  ציון  בין  השוואה  נערכה  תוצאות: 
סובייקטיבית )SUD( וציוני IES שהתקבלו ממדידות שנערכו 
 ,)SUD=6.08±1.69, IES-R=24.52±11.57( הפרוטוקול  לפני 
 )SUD=3.75±1.90, IES-R=14.13±11.78( מכן  לאחר  שבוע 
 .)SUD=2.83±2.00, IES-R=9.86±11.84( מכן  לאחר  וחודש 
נמצא כי יישום טכניקת פלאש EMDR הוביל להבדל מובהק 
 SUD: p<0.001,( שנבדקו  במדדים  סטטיסטית  מבחינה 
מבחינה  מובהק  הבדל  נמצא  כן,  כמו   .)IES-R: p<0.001
 )24.38±17.78( לפני הפגישה   PCL-5 ציוני בין  סטטיסטית 

.)p <0.001( )11.44±11.06( וחודש לאחר הפגישה
טכניקת  של  ההשפעות  את  ניתחנו  זה  במחקר  מסקנה: 
ומסוכנת  ליישום  קלה  היא  לדעתנו  אשר   ,EMDR פלאש 
משתתפים.   36 של  בקבוצה  אחרים,  מטיפולים  פחות 
לאחר  המעקב  בציוני  ניכר  שיפור  על  העידו  הממצאים 
יישום  בחינת  הטראומה.  מדדי  שלושת  בכל  אחד  חודש 
מבוקר  במחקר  אחרות  בקבוצות   EMDR פלאש  טכניקות 
לטווח ארוך עשויה להיות אפשרות חשובה למחקר עתידי. 

ההשפעה של פונקציות הריח והאמפתיה על 
הפונקציונליות החברתית בקרב חולי סכיזופרניה

א' בובוקיסר, ס' גיקה, ד' תפיק וה' גולק 
טורקיה

עלולה  החברתי  בתפקוד  פגיעה  כי  הראו  מחקרים  רקע: 
פסיכוטיים  תסמינים  מאשר  יותר  הרבה  חמורה  להיות 
חשוב  להיות  עשוי  זה  בהקשר  הרסנית.  ואף  בסכיזופרניה, 
לזהות תחומים שתומכים בפונקציונליות החברתית ולזהות 

את הכישורים שאפשר לפתח באמצעות התערבות.
בין  הקשר  את  בדקנו  הנוכחי  במחקר  המחקר:  מטרת 
פגיעה  על  והשפעותיהם  האמפתיה  ויכולות  הריח  תפקודי 

בתפקוד החברתי בקרב אנשים עם סכיזופרניה.
ו–51  סכיזופרניה  חולי   48 השתתפו  במחקר  שיטות: 
על  ענו  המשתתפים  כל  ביקורת(.  )קבוצת  בריאים  אנשים 

ואמפטיה  קוגניציה  להערכת  סולם   ,Sniffin’ Sticks מבחן 
וחברתיים  אישיים  ביצועים  וסולם   )QCEA( אפקטיבית 

.)PSP(
המחקר  קבוצות  בין  משמעותי  הבדל  נמצא  תוצאות: 
ושל   )p<0.001( כולל  ריח  של  הציונים  ממוצע  מבחינת 
אפליה/זיהוי ריח )p<0.001(, וכן מבחינת ממוצע הציון של 
 p=0.05( ושל כמה ממדי משנה )p=0.05( אמפתיה מוחלטת
קוגניטיבית(.  לאמפתיה   p=0.01–ו פרספקטיבה  לנקיטת 
כי  נמצא  המחלה  משך  סמך  על  שבוצע  פוסט–הוק  בניתוח 
ציוני  בין  היחס  על  מתונה  השפעה  הייתה  המחלה  למשך 
ריח ואמפתיה לפונקציונליות חברתית )p≤0.001 להשפעת 
 QCEA–ה ולציוני  לריחות  כך,  על  נוסף  אינטראקציה(. 
הייתה השפעה משמעותית על ציוני המשנה לטיפול עצמי 
ב–PSP בקרב משתתפים שמשך המחלה שלהם ארוך מ–10 

שנים.
בקרב  ירדו  האמפתיה  ויכולות  הריח  תפקודי  מסקנה: 
על  אלה  ביכולות  ההידרדרות  השפעת  סכיזופרניה.  חולי 
שהמחלה  ככל  ניכרת  החברתית  בפונקציונליות  הירידה 

ממושכת יותר.

 הקשר בין ידע הורי, תסמיני הפרעת קשב 
 וריכוז והתנהגות סיכונית בקרב מתבגרים 

בשתי נקודות זמן

נ' גואטה, נ' גרשי וי' פולק, ירושלים, ישראל
י' ואן הורן ליידן, הולנד

על  ההורים  של  ידע  כי  נמצא  קודמים  במחקרים  רקע: 
מקום הימצאם של ילדיהם מגן מפני התנהגות סיכונית של 
מתבגרים. עם זאת, מעט ידוע על ההשפעה שיש למאפייניו 
השונים של הילד על הידע ההורי. במחקר הנוכחי בדקנו את 
הקשר בין תסמיני הפרעת קשב וריכוז )ADHD(, ידע הורי 

והתנהגות סיכונית בשתי נקודות זמן בהפרש של שנה. 
שאלונים  מילאו  והוריהם   18-13 בני  מתבגרים  שיטה: 
סיכונית  התנהגות  ההורי,  הידע  את  לבדוק  שמטרתם 

.ADHD ותסמיני
פחות  ניבא  הורי  ידע  הזמן,  נקודות  בשתי  תוצאות: 
התנהגות סיכונית, ותסמיני ADHD בקרב מתבגרים ניבאו 

ידע הורי מועט יותר והתנהגות סיכונית רבה יותר. 
מסקנות: הממצאים מדגישים את חשיבות הידע ההורי 
כמנגנון המגן על המתבגרים, ואת האתגר לשמור על הידע 

במקרים של הפרעת קשב וריכוז.
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