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  תמצית מחקר

  רקע
משרד הבריאות נער� לרפורמה במער� בריאות הנפש שבמסגרתה תעבור האחריות לאספקת שירותי 

מתוכנני� שינויי� נוספי� בארגו� ובמימו� של , כמו כ�. בריאות הנפש מידי המשרד לקופות החולי�

ני� בשירותי בריאות שינויי� אלה עשויי� להשפיע על התנסויות הצרכ. שירותי בריאות הנפש בקהילה

  .וכ� על עצ� הפנייה לשירותי� אלו, הנפש

  

פרק מיוחד על בריאות  2007בשנת מכו� ברוקדייל �וינט'ג� הוסי� מאיירס, לאור השינויי� הצפויי� הללו

מזווית הראייה של , הנפש לסקר התקופתי שהוא עור� לגבי רמת השירות הניתנת במערכת הבריאות

פשר לצוות המחקר לבחו� את ההתנסויות של מדג� מייצג מתו� כלל  זה ִאכלי. האוכלוסייה הכללית

�קבוצה זו כוללת . פע� מצוקה נפשית שהתקשו להתמודד איתה לבד�שדיווחו כי חשו אי, הבוגרי� באר

, DSM-4פי ספר האבחנות המקובל �על (ג� אנשי� שאינ� עוני� על הקריטריוני� לאבחנת הפרעה נפשית

ICD-10( ,ג� לאחר ,� לא יהיו זכאי� לטיפול נפשי במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתיאשר חלק 

ה� לאור הצרכי� , חשוב לבחו� את ההתנסויות של כלל הקבוצה, על כל פני�. יישו� הרפורמה

   . צורכי�חבריהוה� לאור שירותי בריאות הנפש ש, הבריאותיי� והחברתיי� שלה

  

  מטרות
  : בסקר היומטרות ההעמקה בנושא בריאות הנפש

ר קבוצות סיכו� ותיאלש�  ,עורי� גבוהי� של מצוקה נפשיתית על שדווחולאפיי� את האוכלוסיות המ �

 . במיוחד�שחשוב להתייחס אליה

נמנעות הלאתר קבוצות במטרה  ,במצוקה נפשית לטיפול פנייהמשפיעי� על הגורמי� ה תלבחו� א �

   .וזקוקות ל ג� כאשר ה� ,טיפוללקבל מ

 , הרפורמהטר� החלתנפש ושביעות הרצו� מהשירות הי קבלת שירותי בריאות לתאר את דפוס �

 אפקטיבי טיפול תחומי� שנית� לשפר כדי לתת לאתראחר יישו� הרפורמה ומצב להשוואה לכבסיס 

  . ויעיל לקבוצה זו

  

  שיטות
ב  בקר בנושא רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאותמכו� ברוקדייל עור� מדי שנתיי� סקר טלפוני

ושיעור  איש 1,865 רואיינו �2007ב. אוקטובר�בחודשי� אוגוסט ) ומעלה22בני (הבוגרת האוכלוסייה 

לאחר שבוצע , �Hot והמסגרת לדגימה הייתה רשימת הטלפוני� הממוחשבת של בזק. 83%ההיענות היה 

 שוקללו ,להגיע לייצוג מדויק כדי .ובכל דירה נדג� אקראית אחד הדיירי�, מדג� שכבות לפי אזור

ה לפי למאפייני האוכלוסיידומי� מאוד  מאפייני המדג� .לפי יחס הדגימה והרכב האוכלוסייההנתוני� 

  .נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והמוסד לביטוח לאומי

  

הא� בשנה האחרונה הרגשת מצוקה נפשית : "הייתהת הסינו� לאיתור אנשי� ע� מצוקה נפשית ושאל

 אנשי� שהשיבו "?כאו� או עצב עמוקיד, חרדה, מתח רב: למשל,  בעצמ�שהיה קשה להתמודד איתה
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השאלה התבססה על שאלת סינו� שבשימוש בסקרי�  "? הרגשת כ� בעברהא�" :בשלילה נשאלו

תוק� נראה ותוק� מבנה נבדקו ג� ). Boyle et al., 1996; Kessler 1994(בארצות הברית לאומיי� בקנדה ו

  ).Gross et al., 1998; Gross et al. 2007a; b ; Rabinowitz et al., 1999, 2003(במחקרי� קודמי� בישראל 

  

  ממצאים
  ומאפייניה נפשית מצוקה הימצאות

 ,ווחו על מצוקה נפשית בשנה האחרונהי מהאוכלוסייה הבוגרת ד25%: היק� המצוקה הנפשית �

חד בקרב האוכלוסייה עורי המצוקה הנפשית גבוהי� במיויש. שקשה היה לה� להתמודד איתה לבד

) 30%(קשישי� ובקרב ) 33%( בעלי הכנסה נמוכה בקרב, )33%(� יבקרב חולי� כרוני, )38%(הערבית 

  ).31%(ונשי� 

 דיווחו) 81%(רוב� . פע��אי נפשית מצוקה חשו מהמרואייני� 32%: דיווח על תחושת מצוקה נפשית �

 לפני �7%ו,  שני�תשע לפני שנה עד 12%,  בשנה האחרונההייתהכי הפע� האחרונה שבה חשו מצוקה 

  . שני� או יותרעשר

 חומרתפע� התבקשו לדרג את � שחשו מצוקה נפשית איהמרואייני�:  נתפסתחומרת מצוקה �

מאוד קשה "הגדירו את המצוקה שחשו כשלושה עשר אחוזי� . פי מידת הפגיעה בתפקוד� עלהמצוקה

 � 36%, " היה קשה לתפקד ולהתמודד� שהק"כ � 28% ," ע� דברי�י והתמודדתיבקושי תפקדת �

 ".לא היו בעיות רציניות בתפקוד �  קלה"כ � �23%ו" היו עליות וירידות בתפקוד � בינונית "כ

 
 לטיפול פנייה ודפוסי נפשית מצוקהזיהוי 

 ,אחרונההבשנה : " מכלל האוכלוסייה השיבו בחיוב לשאלה14%: היק� האיתור של מצוקה נפשית �

, בעיות רגשיות, עייפות, רוח�מצב, דיכאו�,  על מצוקה נפשיתי או דיבר איתיאותרופא משפחה שאל 

 כי רופא המשפחה 30% מבי� אלו שחשו מצוקה נפשית בשנה האחרונה דיווחו ."בעיות ריכוז וכדומה

השיעור המקביל בקרב המרואייני� שדירגו את המצוקה כחמורה או חמורה מאוד עמד . שאל על כ�

 . התקיימה השיחה ביוזמת המטופל) 60%(עוד כי במרבית המקרי� נציי� . 36%על 

   ,פע� לא פנו כלל לקבלת עזרה� המרואייני� שחשו מצוקה נפשית אימ 22% :פנייה לקבלת עזרה �

ארבעי� וארבעה  .)בני משפחה ואנשי דת, חברי�(י� פורמלי� לאפנו רק לקבלת עזרה מגורמי�  �34%ו

 פסיכיאטר, פסיכולוג, רופא ראשוני(ר �מקצוע מ�איש  פנו ל38% ,ביניה� ,פנו לאיש מקצועאחוזי� 

 בקרב המרואייני� שדירגו את מצוקת� ,יתר על כ�.  פנו למטפל אלטרנטיבי�6%ו) עובד סוציאלי או

  .רק מחצית פנו לאיש מקצוע, כחמורה או חמורה מאוד

 
 נפשית במצוקה הטיפול

, פסיכולוגל � 21%, רופא משפחהפנו לש מקצוע הפוני� לקבלת עזרה מאימ 37% :המטפל העיקרי �

, רפלקסולוגיה,  עיסוי,רפואה סינית, דיקור: בעיקר( מטפל אלטרנטיבי ל� 13%, לפסיכיאטר � 15%

  ).קבוצת תמיכה, יוע�, רופא אחר(איש מקצוע אחר  ל� �7%ו, עובד סוציאלי ל� 7%, )שיאצו

מרפאה של ב  את הטיפולקיבלו) 44%( חלק הארי מהפוני� לאיש מקצוע :מסגרת קבלת הטיפול �

 קיבלו טיפול בתחנת בריאות הנפש של הקופה או בידי 12%ועוד ,  בקופת החולי�משפחההרופא 
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, עשרי� וארבעה אחוזי� ענו כי קיבלו את הטיפול במרפאה פרטית. מטפל עצמאי העובד ע� הקופה

לשכות , מוסד לביטוח לאומיה, באמצעות משרד הביטחו�( קיבלו טיפול במתק� ציבורי אחר 12%

 .  קיבלו את הטיפול בבית חולי� או במרפאה אמבולטורית השייכי� למשרד הבריאות�8% ו, )רווחה

תרופתי אחר �  קיבלו טיפול לא�15%ו,  טופלו בשיחות בלבד45%: הנפשית במצוקה סוג הטיפול �

כולל תרופות (רופתי בלבד  קיבלו טיפול ת16%; )שיחות בשילוב ע� טיפול אחרטיפול אלטרנטיבי או (

טיפול אלטרנטיבי , שיחות( קיבלו תרופות בשילוב ע� טיפול אחר 22%; )מרש� ותכשירי� טבעיי�

  ).וכדומה

קיבלו מרש� לתרופות ציינו שההסבר שעשרי� ושניי� אחוזי� מהמרואייני� : התרופות על הסבר �

  .שקיבלו על התרופות לא היה מספק

אינו מש� ההמתנה במצבי המצוקה הנפשית שנבחנו בסקר זה צא כי נמ :מש� המתנה לקבלת טיפול �

 , ימי�7�3תו�  � 34%,  טיפול באותו יו� או למחרתקיבלו ארבעי� ושניי� אחוזי�. ארו� בדר� כלל

זמני ההמתנה בי�  י�יש הבדל.  המתינו יותר2%חודשי� ורק  3�1 המתינו 7% , המתינו חודש14%

פסיכולוג או עובד , פסיכיאטר(י� לאנשי מקצועות בריאות הנפש  מהפונ�40%כ: למטפלי� השוני�

 .  מהפוני� לרופא משפחה ולמטפל אלטרנטיבי10%לעומת , המתינו מעל שבוע) סוציאלי

ו המרואייני� שחשו מצוקה יניהסיבה העיקרית שצ :לקבלת עזרה פורמליתפנייה �הסיבות לאי �

יותר ממחצית , אול�". תי שאתמודד לבדחשב ": הייתהנפשית ולא פנו לקבלת עזרה פורמלית

לא ידעתי למי ", "זמ� המתנה ארו�", "הטיפול יקר: "ג� סיבות מערכתיותציינו  המרואייני�

 על שוויתרו  שחשו מצוקה נפשית אמרוהמרואייני� מ10% ראוי לציי� כי". רוקרטיהובי", "לפנות

 . מחירה נפשי בגלל טיפולתרופה או על 

 
  ומהמטפל העיקריבמצוקה נפשית  ולמהטיפ רצו� שביעות

 , שה� מרוצי� מאוד46%ענו במצוקה הנפשית כללית מהטיפול הרצו� הלשאלה לגבי שביעות בתשובה 

אישיי� של הטיפול הייתה גבוהה יותר � שביעות הרצו� מהיבטי� בי�.  ענו שה� מרוצי�37%ועוד 

הקדיש ", ) מרוצי� מאוד64% ("המטפל התייחס בכבוד והערכה: "משביעות הרצו� מהיבטי� אחרי�

; )55%" (אמו� וביטחו� ביכולת המקצועית"ו) 55%" (הרגשתי נוח לשוחח על הבעיה", )61%" (מספיק זמ�

שיעור ). 40%" (הטיפול עזר לפתור את הבעיה"ו) 42%" (מספר הטיפולי� היה מספיק"לעומת 

יחסית לשיעורי� לגבי בעלי מהפסיכיאטרי� היה נמו� גבוהה המרואייני� שהביעו שביעות רצו� 

  .) ממטפלי� אחרי��50%לעומת כ,  מרוצי� מאוד מהפסיכיאטר29% (המקצועות האחרי�

  

  סוגיות העולות מן הממצאים

שיש , מכא�. במחקר נמצא שרק כמחצית האנשי� שחוו מצוקה נפשית חמורה פוני� לטיפול מקצועי �

 כחלק מהטיפול האנשי� במצוקהצור� להגביר את נגישות הטיפול ואת המאמצי� לאתר את 

 .הכוללני בחולה המשלב היבטי� של גו� ונפש

 כי הרופאי� הראשוניי� ה� אנשי המקצוע שאליה� אנשי� פוני� לעתי� מ� הממצאי� עולה �

 הרופאי� ביוזמתעורי האיתור ישנמצא ג� ש, אול�. קרובות ביותר כאשר ה� חווי� מצוקה נפשית

  .הראשוניי� נמו�
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חשוב לחזק את יכולת הרופאי� הראשוניי� לזהות מצוקה נפשית ולעודד אות� ליזו� , בהתא� לכ� �

 .נית� לעשות זאת ה� באמצעות הכשרה וה� באמצעות יצירת מסגרת של תמיכה מקצועית. בתחו� זה

וביל לשיפור צפוי להשיפור רמת ההסברי� הניתני� למטופלי� על תרופות פסיכיאטריות  �

 . תרופותההאפקטיביות והיעילות של 

מנת �מרחק וזמני המתנה על, הכוללי� מחיר, הצור� להתמודד ע� מגוו� חסמי� לפנייה לטיפול �

 .להביא לניצול מיטבי של השירותי� ולשיפור רווחת האוכלוסייה
  

  :הסקר מעלה מספר נושאי� שכדאי להעמיק בה� במחקרי� עתידיי�, כמו כ�

לעומת הרופא הראשוני ומטפלי� , פסיכיאטרי�הסיבות לשיעורי שביעות רצו� נמוכי� יחסית מה �

 .אחרי� בבריאות הנפש

מרפאות , תחנות משרד הבריאות, קופות חולי�(לפי שיו� ארגוני , זמני ההמתנה לספקי� השוני� �

ולפי סוג הבעיה ) פריפריה, ערבי�, ילדי�, בוגרי�(לפי אוכלוסיית יעד , לפי אזור, )חו� וכדומה

 .)להמצוקה ק, אקוטית, כרונית(

איכות הטיפול ברפואה , ובפרט,  שירותי בריאות הנפשתספקהקופות החולי� כיו� להתארגנות  �

 .ראשונית

פועלי� לזיהוי מצוקה ) מחנכי� ואחיות, כגו� עובדי� סוציאליי�(המידה שאנשי מקצוע שוני�  �

 .נפשית
  

ול נפשי הממצאי� מבליטי� את המקו� המרכזי של הרפואה הראשונית בפניות לטיפ, כמכלול

 הרפואה הראשונית מספקת מענה ,כבר כיו�, כפי שעולה מהממצאי�. ע� מצוקה נפשיתובהתמודדות 

 שההיק� א� יגדל בעקבות הרפורמה ייתכ�. במסגרת טיפול כוללני בחולה ,לחלק גדול מצרכי� אלו

פול נפשי ומיקוד האחריות לטי, בי� היתר לאור ההיק� הרחב של צרכי� לא מסופקי� כיו�, הביטוחית

  .בעקבות הרפורמההחולי� בקופות 

  

 ,מועצת הבריאותב ,משרד הבריאותב ובפני בכירי� ,שר הבריאותבפני  בהרחבה ו הוצגהממצאי�

   .מועצה הלאומית לרפואה ראשוניתובקופות החולי� ב

  

 איתור תחומי� שנית� לשפר כדי לתתאנו מקווי� שהמידע שהוצג בדוח זה יסייע ל, מו של דברבסיכו

להשוואה כמו כ� אנו תקווה כי המידע ישמש ג� בסיס . יותר במצוקה נפשית אפקטיבי ויעיל טיפול

  .ה� א� הרפורמה הביטוחית תיוש� וה� א� תתעכב, בשני� הבאות

  

ניתוח העומק בנושא המצוקה הנפשית המוצג בדוח זה מומ� בסיוע מיכאל ואדריאנה דובור� 

 סקר תקופתי על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות הניתוח מבוסס על. ב"ארה, וסטס'ממסצ

קופת חולי� לאומית , מכבי שירותי בריאות, שירותי בריאות כללית, בסיוע ממשלת ישראלהממומ� 

  .וקופת חולי� מאוחדת
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