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  מצית מחקרת
  רקע ומבוא. 1

, פסיכולוגי, בהם תפקוד פיזי, תפקודים שונים. אנשים שחלו במחלה פסיכיאטרית סובלים מסטיגמה

הנזק אינו מוגבל למצוקה , אולם. ידי המחלה-יכולים להיפגע על, או חברתי, רגשי, קוגניטיבי

עם סימפטומים , מצד אחד, אנשים שחלו במחלה פסיכיאטרית מתמודדים. ימפטומים פנימייםולס

עם סטראוטיפים ודעות קדומות הנובעים מתפיסות מוטעות  -ומצד אחר , ומוגבלויות שנובעים מהמחלה

כמו עבודות , כך נמנעת מהם האפשרות ליהנות ממרכיבים שונים של איכות חיים .1בנוגע למחלות נפש

  .טיפול רפואי הולם והיכולת להתחבר לקבוצות מגוונות של אנשים, טיפול מתאים, אימותמת

  

בגלל הסטיגמה . אחד המישורים שבהם ניכרת השפעתה של הסטיגמה הוא פנייה לקבלת טיפול נפשי

בין אם (אחוז לא מבוטל בקרב מי שזקוקים לעזרה נפשית , הנוגעת לאנשים המתמודדים עם בעיה נפשית

הסטיגמה תורמת להימנעות מפנייה . יבחרו שלא לפנות לקבל עזרה זו) ו כחולים ובין אם לאואובחנ

, ובהמשך, הימנעות זו מפנייה לטיפול עלולה להוביל להחמרה מיותרת במצבו של האדם. ומַקָּבלת טיפול

  .שאולי היה נחסך לו הבעיה הייתה מטופלת בשלב מוקדם יותר, יותר" כבד"אף לצורך בטיפול 

  

מכון -וינט'ג-שהוא יוזמה משותפת של שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות ומאיירס, מחקר זה

כדי לזהות , הוא אחד משלושה מחקרים הבוחנים את נושא הסטיגמה בבריאות הנפש בישראל, ברוקדייל

הוא מתמקד בתפיסותיהם ובהתנסויותיהם של אנשים המטופלים במרפאות . כיווני התערבות אפשריים

וכן אנשים שלא , ובכלל זה אנשים שהוגדרו כמי שחלו במחלה פסיכיאטרית, ציבוריות לבריאות הנפש

המחקר השני בסדרה מתמקד באוכלוסייה הכללית וביחסה לטיפול נפשי . זוכהוגדרו כסובלים ממחלה 

שחווים הוריהם של אנשים המחקר השלישי מתמקד בסטיגמה ; ולאנשים שחלו במחלה פסיכיאטרית

   .תמודדים עם מחלה פסיכיאטריתשמ

  
  מטרות ושיטת מחקר     . 2 

ידי מטופלים -הנחווית הן על קדות בסטיגמהתמתוך ה, מטרת המחקר היא לבחון את נושא הסטיגמה

ידי מטופלים שאושפזו -והן על, או בשל נסיבות אחרות/הפונים למרפאה בשל מחלה פסיכיאטרית ו

כדי להתוות , כל זאת. או מעקב/ים למרפאה לצורך טיפול וועתה הם בא, חולים פסיכיאטרי- בבית

   .כיוונים לדרכי התערבות אפשריות בהמשך

  

 167במחקר השתתפו . המחקר מתבסס על מטופלים משלוש תחנות לבריאות הנפש במחוז ירושלים

יה טווח הגילים של המרואיינים ה. אושפזו על רקע פסיכיאטרי במהלך חייהם 109מתוכם , מרואיינים

  . נערכו במרפאות) דקות 45-30(פנים -אל-ראיונות פנים. שלישים מהמרואיינים היו גברים-כשני. 70-18

                                                 
בדיקות מוקדמות העלו  ,כמו כן .ן לנשים והן לגבריםהאך כוונת הכתוב , לנוחות הקריאה השתמשנו בלשון זכר 1

בשאלונים השתמשנו , לכן. מונחים תקינים פוליטית בשאלונים היה מעוות את המחקר ותוצאותיוששימוש ב
לאורך הדוח אנו . מכיוון שאלו המונחים השגורים בפי הציבור, "חולה נפש"ו" מחלת נפש"לעתים במונחים 

מש גם בדוח נשת, עם זאת". אדם שחלה במחלה פסיכיאטרית"ו" מחלה פסיכיאטרית"משתמשים במונחים 
 .כאשר כוונתנו להבהיר שהמשיבים השתמשו במונחים אלה, "מחלת נפש"ו" חולה נפש"במונחים 
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חוויית . 2 ;דחייהחשש מ. 1: התמקדנו בשלושה רכיבים הקשורים בסטיגמה בחווייתם של המטופלים

חולים ובין אם בין אם מדובר במטופלים שלא אובחנו כ. ניסיונות ההתמודדות עם הסטיגמה. 3 ;הדחייה

ים וְמַרּפשלושת רכיבים אלה מגבילים את מקורות הטיפול , אנשים שחלו במחלה פסיכיאטריתמדובר ב

יוצרים פחד מחשיפה , תנאים אלה תורמים לבידודם החברתי. את ידיהם של מי שמחפשים עזרה

  .שתקמותוידי החברה ועלולים לפגוע הן במצבו הקליני של האדם והן בניסיונות ה-ומדחייה על

  

   ממצאים. 3
  .בראשית פרק הממצאים מפורטים מאפייני השימוש בשירותי בריאות הנפש ובשירותים אחרים

  
  חשש מדחייה

יות לתפיסות שלי ובכלל זה ,את יחס החברה לקבוצות שונותמפנימים בתהליך הסוציאליזציה אנשים 

הם עלולים לתייג את  ,נים לטיפולכאשר הם פו, לפיכך. במחלה פסיכיאטרית ודחייה כלפי אנשים שחלו

ידי -כך הם עשויים להפחית מערכם העצמי או לחשוש פן יידחו על. עצמם ולייחס לעצמם תפיסות אלה

במחקר . תגובות אלו עשויות להשפיע הן על תפקודם הפסיכולוגי והן על תפקודם החברתי. האחרים

, כלומר; חששו להידחות בסביבתם הקרובהלא ) הן מי שאושפזו והן מי שלא(נמצא כי רוב המרואיינים 

מספר לא מבוטל של מרואיינים חששו , עם זאת. משפחההעל ידי ו חבריםעל ידי , רופא המשפחהעל ידי 

טובים  שאינםיחשבו אחרים ש חששו וכמחצית, שחברים לא ירצו להיות אתם חששו 45%-כ –מדחייה 

  . המשפחה ייד-לעיה יפחדו מדח למעלה משליש. בעבודה

  

  התנסות בדחייה ובסטיגמה

אלא הוא אכן חֹווה את , יידחה וחושש מכךהוא שחושב לא זו בלבד שהוא , כשאדם מתויג באופן שלילי

ידי -בני משפחה ואפילו עלידי -על, ידי חברים- ידי זרים אלא גם על-לא רק על. הדחייה הלכה למעשה

להוביל במשך הזמן להערכה עצמית  התנסות בדחייה חברתית עלולה. מטפלים במערכת בריאות הנפש

המשפחה מייחס את  שרופא שוח 23%-מצאנו ש, מבחינת הדחייה בפועל בסביבה הקרובה. נמוכה

על  וווחיד 40%-המשפחה וכצד ה מימהמשיבים חוו דחי 35% ,בעיותיהם הגופניות לבעייתם הנפשית

   .  בעבודה ים לא כל כך טוב ושנחשב ומהמשיבים הרגיששלושים ותשעה אחוזים  .םהיה מצד חבריידח

  

בשיקום בבריאות (במחקר שאלנו מרואיינים שאושפזו בעבר גם על היחס כלפיהם במקומות שונים 

לפחות מחצית ). בסופרמרקט ובבנק, במשטרה, בעירייה, בלשכת הרווחה, במוסד לביטוח לאומי, הנפש

שחלק ו שחשו ביחס מפלה הרי מבין אל. המרואיינים חשו שהיחס כלפיהם דומה ליחס כלפי אחרים

מאלו שאושפזו בעבר דיווחו עשרים ושמונה אחוזים . אפליה לרעהואחרים על אפליה לטובה  דיווחו על

  .רבו להשכיר להם דירה או חדר על רקע האשפוזישס

  

מהמרואיינים שאושפזו  40%-מצאנו ש? מה קורה כשהסביבה יודעת על הטיפול הנפשי או על האשפוז

המסגרת . כשנודע לאנשים על הטיפול ,חשו שהיחס כלפיהם רגילאושפזו בעבר לא ממי שלא  35%-בעבר ו

סברנו שממדי הסטיגמה יהיו גדולים יותר בעקבות אשפוז . הטיפולית עצמה עלולה להוביל לסטיגמה

מי שאושפזו חוו יחס דומה כלפיהם כשנודע אך בפועל מצאנו ש. מאשר בעקבות טיפול שאינו אשפוז
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מדיווחי המרואיינים שלא אושפזו הצטיירה . וכשנודע לסביבה שהיו באשפוז, שהם בטיפול לסביבה

ייתכן שיש כאן עדות לעוצמת הסטיגמה הקשורה ). 35% -לא כאל אדם רגיל (תמונה דומה על יחס ַמפלה 

  . בטיפול נפשי ולא רק באשפוז

  

מחלת נפש הסתמן חשש מדחייה  מתשובות המרואיינים על שאלות כלליות לגבי אנשים המתמודדים עם

עבודה , )הביעו חשש כזה בהתאמה ממי שאושפזו ושלא אושפזו 67%-ו 60%(שֵכנּות : במגוון נושאים

הסעת , )73%-ו 69%(קבלתו של האדם כממונה בעבודה , )77%-ו 71%(העסקה , )61%-ו 53%(משותפת 

, וממי שלא אושפזו שאושפזו מימ 81%-ו 75%(ידי אדם שחולה במחלת נפש -הספר על-ילדים לבית

הן בקרב מי שאושפזו והן , שיעור משמעותי, כלומר. )76%(ונישואין לאדם החולה במחלת נפש ) בהתאמה

ה כלפי ירמת החשש מדחי. על ידי החברהמתמודדים עם מחלת נפש יידחו החוששים ש, בקרב מי שלא

  . ושפזו בעברהמתמודדים דומה בקרב אנשים שאושפזו בעבר ובקרב אנשים שלא א

  

  דרכי התמודדות

אנו נתמקד  .מובילים לחיפוש דרכי התמודדות ,הלכה למעשה ,הן החשש מדחייה והן חוויית הדחייה

דרכי ההתמודדות השונות , לכאורה. ייחודיות חיובית/"גאוות יחידה"הימנעות ו, חינוך, הסתרה: בארבע

יש תוצאות שליליות שיכולות . מחיר יקר אלא שכל אחת מהן עלולה לגבות, עשויות להיות אפקטיביות

  . לנבוע מאסטרטגיות ההתמודדות שאותן נוקטים המתמודדים מחשש לתגובות השליליות

  

שלישים מהמרואיינים חשבו שכדי להתקבל לעבודה יש להסתיר את עובדת הטיפול -כשני .הסתרה

עם . שהם נמצאים בטיפוללמעלה ממחצית המרואיינים נטו גם להסתיר את העובדה , כן-כמו. הנפשי

ולמעלה ממחצית , טיפול/למעלה משליש לא ביקשו ממשפחתם להסתיר את עובדת האשפוז, זאת

לא נמצא . טיפול כדי להגן על בני משפחותיהם/המשיבים לא חשבו שעליהם להסתיר את עניין האשפוז

כדי , הטיפול הנפשי למעט בנוגע לצורך להסתיר את, הבדל בין מטופלים שאושפזו לבין מטופלים שלא

ייתכן . שלא אושפזושיעור הסוברים שצריך להסתיר גבוה יותר בקרב המטופלים : להתקבל לעבודה

  . שהדבר קשור להבדל בין הימצאות במסגרות נורמטיביות לבין מסגרות מוגנות

  

הם למעלה ממחצית המטופלים ציינו כי : נראה כי רוב המטופלים נוקטים דרך התמודדות זו. חינוך

כמחצית המשיבים ציינו שהיו מוכנים להשתתף בפעילות ; מסבירים לעתים מהו אשפוז או טיפול נפשי

  .שבה יסבירו לציבור על טיפול נפשי

  

לרוב המרואיינים קל יותר לדבר על בעיותיהם עם מי שהיו בטיפול נפשי או שנמצאים בטיפול . הימנעות

  . שנמצאים בטיפול/ו באשפוזאך הם מעדיפים לא לבלות עם חברים שהי, נפשי

  

שלישים מהמרואיינים הם בעלי -כשני .)Positive Distinctiveness(ייחודיות חיובית /"גאוות יחידה"

תחושותיהם , הם סוברים שמי שאושפזו או שנמצאים בטיפול רגישים ואכפתיים יותר. תחושת גאווה כזו

אולי זו הסיבה לכך שלרוב . אחריםעזות יותר והם מבינים יותר את בעיותיהם ואת סבלם של 

  . המרואיינים היה קל יותר לדבר על בעיותיהם עם אנשים שנמצאים בטיפול או שהיו בטיפול בעבר

  



  

  iv

תפיסה עצמית  בונה, מתקומם נגדההפרט , הסטיגמה להפנים אתבמקום ן התמודדות נוסף הוא שכיוּו

 דבריםכאשר אנשים אומרים  הם כועסיםו שציינ יםשליש-שניכ. וכועס על התיוג ועל המתייגים תיחיוב
או  היו באשפוזשמשום  באופן שונהיהם פלכוכאשר אחרים מתנהגים  ,מעליבים על אנשים שבטיפול

  .בטיפולמשום שהם 

  

  רשת תמיכה חברתית

שאושפזו ממטופלים  78%(שיעור ניכר מהמרואיינים חשו שהאנשים הקרובים להם עוזרים להם רגשית 

ממי  39%-ממי שאושפזו ו 21%-אין להתעלם מכך ש, עם זאת). שלא אושפזוטופלים מהמ 60%-ובעבר 

תמיכה -הדיווח על אי, כלומר ;דיווחו שהקרובים להם אינם עוזרים להם מבחינה רגשיתאושפזו שלא 

מהמרואיינים חששו להידחות  45%-כ, כאמור. בעבר ושפזואשלא רגשית היה שכיח יותר בקרב מטופלים 

על רקע . כמחצית המרואיינים חשו חוסר הבנה מצד האחרים. אכן חוו דחייה כזו 41%-וכ, םבידי החברי

מתקשים ליצור קשר עם חברים  שאושפזו בעברכמעט מחצית המשיבים לפיו הממצא ש, ממצאים אלו

הן בקשרים קיימים והן , או חששות/ו, בעייתיות בפועל, אם כן, יש. עוד יותר נעשה משמעותיחדשים 

  .ת קשרים חדשיםביציר

  

  אטיולוגיה נתפסת

הגורמים העיקריים שהוזכרו בתשובותיהם הם . "נפש תומחל"רם לדעתם לוהמרואיינים נשאלו מה ג

משברים במשפחה ומחוצה לה ובעיות , חואורגנית במ-או בעיה כימית בעיה גנטית, אירוע טראומטי

  .בילדות

  

  העדפות למיקום הטיפול

כפי . הוא המרפאות שבהן ניתן הטיפול" נורמלית"ההשתלבות בחברה ה תחום נוסף שבו עולה סוגיית

שהן מרפאות , כל המשיבים היו בטיפול אמבולטורי בתחנות הממשלתיות לבריאות הנפש, שכבר צוין

המטופלים נשאלו האם זו העדפתם או שהיו מעדיפים טיפול במרפאה . ייחודיות לבריאות הנפש

- כמצאנו ש. ם מתחום בריאות הנפש והן רופאים בתחומים אחריםמקצועית כללית שבה יש הן מטפלי

אלו בקרב . כלשהי אינם מביעים העדפה מהמשיבים שאושפזו או לא אושפזו בהתאמה  21%-ו 24%

העדיפו מרפאה שמטופלים בה אנשים עם אושפזו נמצא כי הן מי שאושפזו והן מי שלא  שציינו העדפה

על פני מרפאה כללית , )מאלה שלא אושפזו 62%-ושפזו בעבר מאלה שאו  54%(בעיות נפשיות בלבד 

משיבים שהעדיפו מרפאה לבריאות הנפש נימקו  .)מאלה שלא אושפזו 38%-ומאלה שאושפזו בעבר  46%(

מי שהעדיפו דווקא מרפאה משולבת נימקו . את בחירתם בטיפול טוב יותר ובשמירה על סודיות ופרטיות

ההסתרה .  אך גם בהסתרה, בהימצאות בסביבה בריאה נפשית, אחריםזאת באפשרות להיעזר ברופאים 

מה שאולי מבטא  את נוכחות הסטיגמה ; והסודיות ממלאות תפקיד מרכזי בשתי ההעדפות גם יחד

  .בנושא הטיפול

  

  כיווני פעולה . 4
 לאור העובדה ,תוך הדגשת הצורך להיזהר בהסקת המסקנות, הדוח מצביע על מספר כיווני התערבות

  . שהמדגם קטן



  

  v

אנו מציעים לשקול את האפשרות לדון . הוא התערבות בקרב מטופליםמישור התערבות ראשון 

יש מקום להתערבויות ". לשים את הנושא על השולחן", כלומר. בסטיגמה בתוך מסגרות הטיפול עצמן

ק את כדאי להדגיש ולחז. מסטיגמה בעצמם "נקיים"המתמקדות במטופלים עצמם גם ככאלה שאינם 

יש לזכור . ניתן להציע לעודד הקמת קבוצות תמיכה הדדית. כקבוצה" מטופלים"הצדדים החיוביים של ה

אך הם כן מעריכים את , כי המטופלים אינם מעוניינים לבלות עם חברים שהיו באשפוז או בטיפול

, תייםחשוב לנסות לא לזהות קבוצות אלו כמקור לקשרים חבר, לכן. יכולתם לספק תמיכה רגשית

  .אלא כמקור לתמיכה הדדית במישור הרגשי, "בילוי"ל

  

נראה שהמטופלים מעדיפים לקבל טיפול נפשי . הוא בסוגיית מיקום הטיפול הנפשי מישור התערבות שני

, אף שהמגמה אינה חזקה במיוחד). לא במרפאות מומחים כלליות(אמבולטורי במרפאות לבריאות הנפש 

שטרוך (האוכלוסייה הכללית מדגם מייצג של במחקר שערכנו בקרב  האמצנש ,קלההיא מקבילה למגמה 

של רפואה למסגרות הטיפול פורמה במערכת הבריאות יועבר ראם במסגרת ה). 07-478-דמ, ואחרים

וכן  סוגיית הסטיגמה בקרב המטופלים עצמםבשאת  ביתרלהתמקד ייתכן שצריך יהיה , כללית

נייה למרפאה כללית לצורך קבלת טיפול להפחתת החששות מּפְ מסע הסברה יידרש . באוכלוסיה הכללית

  .נפשי
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