ערכו :ד"ר טל ברגמן ,ד"ר אהוד ססר ,אילנה אהרונוביץ,
חיה ישראל ,ד"ר שמואל הירשמן ,פני ברבלק ,יששכר דוד
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 .1כללי

מטרת הנחיות אלו להסדיר את תהליך קבלת ההחלטות ,הגישה וניהול הטיפול של מטופלים בבריאות הנפש,
אשר מפגינים נסיגה התנהגותית כחלק מההחמרה של מחלתם .זאת תוך שמירה וצמצום ככל הניתן על
האוטונומיה וכבוד האדם.
תהליך העבודה והבניית ההנחיות החל בשנת  2016והקיף גורמים רבים בהם נעזר האגף ,עובדי ומנהלי מרכזי
בריאות הנפש ,על מגוון התפקידים במערך הנרחב ,משפחות ומתמודדים ,ארגונים חברתיים ועוד.
ההנחיות נבנו על בסיס תרשים ייחוס אשר ,במוקדו נמצא המטופל מרגע כניסתו למרכז לבריאות הנפש ועד
שחרורו ,תוך בחינת מכלול התחנות וההיבטים הטיפוליים במהלך שהותו במערך האשפוז הפסיכיאטרי במדינת
ישראל.
בהנחיות הנ"ל תהיינה הפניות לנהלי האגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות .
הנחיות אלו נכתבו במטרה לבנות משנה סדורה אשר תהיה אחידה לכל המרכזים בבריאות הנפש בישראל.
ובשיתוף חזון המתמודדים ועובדי מערך בריאות הנפש ,ליצירת מערכת בריאות נפש מובילה ,איכותית ופורצת
דרך.

אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי ,ראשון או חוזר ,עשוי להיזכר כחוויה טובה ,משנה כיוון וכבסיס לאורח חיים
בריא .יחד עם זאת האשפוז יכול להיתפס כחוויה שלילית עבור המטופל ומשפחתו עקב החשש מהאשפוז ,אי
ידיעה והכרת המערכת ,אי ודאות לגבי מה עתיד להתרחש ,העדר הכרות עם הצוות המטפל ותחושה של אובדן
שליטה .לפיכך קימת חשיבות עליונה ליצירה אוירה של אמון מרגע המגע הראשון עם מערך בריאות הנפש.
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 .2הגעת המטופל למלר"ד במרכז לבריאות הנפש
 .2.1האחות/הרופא /איש צוות אחר ישוחח ויסביר למטופל על התהליך שהוא צפוי לעבור במיון
רציונל
הגעת המטופל לחדר מיון אחות המיון/רופא במיון/איש צוות אחר יצור תקשורת ראשונית בונת אמון עם
בעת
.
המטופל
העצמת תחושת הביטחון והאמון של המטופל ובני משפחתו בצוות המיון.
השריית אוירה נעימה ככל הניתן עם ההגעה למיון.
זיהוי הצרכים הרגשיים של המטופל ובני משפחתו.
הרגעת המטופל ומתן כלים להעצים את תחושת השליטה של המטופל במתרחש.
כיצד ?
האחות או איש הצוות הפונה למטופל:


יציג את עצמו בפני המטופל ומשפחתו.



יתאר את הסיטואציה שבפניה ניצב המטופל.



יציג למטופל יחד עם רופא המיון את ההחלטות הטיפוליות.



יתאר את האפשרויות שעמדו בפני הרופא ואת ההחלטה הטיפולית.

כל אלו תוך כבוד מרבי  ,שמירת על פרטיות המטופל ,תוך גילוי הבנה ואמפטיה לחרדה ותחושות אחרות אותן
מבטא המטופל .במידה וניתן יש ליצור סביבה שקטה אשר תאפשר דיאלוג זה בסביבת המיון.

 .3העברת המטופל ממלר"ד לאשפוז במחלקה
 .3.1האחות/הרופא/איש צוות אחר ישוחח ויסביר למטופל את ההחלטה הטיפולית ותיידע את המטופל לגבי
המחלקה שאליה הוא מועבר.

רציונל
המעבר למחלקה וכניסה למקום חדש הינו שינוי משמעותי המלווה במתח חששות אי ודאות ואי שקט .שיחה של איש
הצוות עם המטופל ומשפחתו ,הרגעת המטופל ובן המשפחה עשויה לתרום להעצמת תחושת האימון והביטחון של
המטופל במטפלים.
כיצד?
האחות /רופא /איש צוות אחר:


ישוחח עם המטופל ויסביר לו על הסיבה להחלטה להעבירו למחלקה.



יסביר על תהליך העברה למחלקה ועל איש הצוות שילווה אותו במהלך הקליטה במחלקה.



יעודד את המטופל ומשפחתו לשאול שאלות וייתן מענה ככל הניתן .במידה ונותרו שאלות ללא מענה – יוודא
מתן מענה למטופל בקבלתו למחלקה או בהמשך האשפוז.
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 .4קליטת המטופל במחלקת אשפוז
 .4.1האחות הקולטת תשוחח עם המטופל בעת קבלתו למחלקה.
רציונל
הרגעת המטופל ובני משפחתו בכניסה למקום חדש וסדר יום שונה העשויים לעורר חרדה .שיחה עם המטופל
ובני משפחתו עשויה להפחית את החששות והדאגות משהיה במחלקה ולאפשר הסתגלות מהירה לאשפוז.
כיצד?
האחות הקולטת:


תציג את עצמה ותפקידה



תשוחח עם המטופל בטון רגוע ,חומל ומכיל בשפה ברורה המותאמת למצבו הנפשי והתרבותי של
המטופל.



תסביר למטופל על התהליך הצפוי בקבלה למחלקה :בדיקת רופא ,שעת הבדיקה ליווי משך זמן
הבדיקה .



תציג את בעלי התפקידים במחלקה ואמנת השירות.



תערוך למטופל סיור בחדרו.



תסביר למטופל על השגרה היומית.



תערוך הכרות עם איש הצוות הממונה על קבלת המטופל.



האחות תערוך היכרות עם אנשי הצוות במחלקה.



תסביר למטופל את נהלי המחלקה .



תסביר למטופל את זכויותיו.



תקיים תיאום ציפיות לגבי ההתנהלות במהלך  24שעות הראשונות במהלך האשפוז.



תפנה למשפחה ותיתן לה מידע על המחלקה ,סדר היום ,ודרכי התקשרות עם המחלקה.
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 .4.2הצוות המטפל יעריך את מצב האגרסיה של מטופלי המחלקה בהקשר למצבו הנפשי של המטופל
רציונל
הערכת מצבו הנפשי של המטופל ואומדן רמת אגרסיה ברמה פרטנית ורמה מחלקתית (ביחס למטופלים אחרים)
קביעת התערבות המותאמת למטופל ומניעת הסלמה בהתנהגותו .תאפשר:


בקרה למנהל המחלקה או מי מטעמו אשר יופקד על נושא ניהול אגרסיה בבריאות הנפש להעריך את מצב
המחלקה ולהסיק מסקנות טיפוליות ולוגיסטיות,


כיצד?
הצוות המטפל כולו ( כלל חברי הצוות לרבות עובדי ניקיון ,כוח עזר ,מזכירות ומטפלים פארארפואיים ,יבצע אומדן
ניהול פיקוח ובקרה של מצב האגרסיה של בית החולים.

מסוכנות מומלץ שימוש ע"פ סולם ( DASAנספח ג ) .האומדן יסוכם מדי בוקר ותוצאותיו יועברו בישיבת הבוקר
למנהל המחלקה  ,אשר יעביר את האומדן בהמשך היום וע"פ שדרת הניהול של בית החולים למנהלו הרפואי של
בית החולים.
מנהלי המחלקות יעבירו את תוצאות הסולם למנהל ביה"ח .במידה והמטופל נמצא במצב אגטטיבי ימונה מנהל
טיפול.
הצוות המטפל יתלה את תוצאות האומדן למטופלים במחלקה במקום בולט במחלקה.
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 .5מינוי מנהל מקרה וחלוקת צוות סיעודי לצוותי קשר
 .5.1מנהל המחלקה ימנה מנהל מקרה למטופל בהתאם לנהלי האגף לבריאות הנפש.
רציונל
קביעת מנהל מקרה קבוע למטופל ושיבוצו של המטופל לצוות קשר עשוי להגביר את תחושת הביטחון והאמון
בצוות ולמנוע הסלמה בהתנהגות המטופל .הידיעה של המטופל כי קיים עבורו אדם אשר מהווה את הקשר
הישיר שלו להנהלת המחלקה ,בנוסף צוות קשר אשר מכיר אותו וער לבעיותיו עשויים למנוע את ההסלמה
בהתנהגותו.
כיצד ?
כאשר זוהו סימני אזהרה מוקדמים והמטופל נמצא במצב אגטטיבי אגרסיבי ,צוות הקשר ידווח למנהל המקרה
ויזמנו להתערבות טיפולית.
במידה ומנהל המקרה ואיש צוות הקשר אינם בנמצא יואצל התפקיד לטיפול במטופל  ,על ידי מנהל המחלקה
לאיש אחר בצוות.

 .5.2צוות המטפל במחלקה יחולק לצוותי קשר .כל מטפל מצוות הקשר יהיה אחראי למספר מטופלים
במחלקה.
רציונל
קביעת מנהל טיפול קבוע למטופל ושיבוצו של המטופל לצוות קשר עשוי להגביר את תחושת הביטחון והאמון
בצוות ולמנוע הסלמה בהתנהגות המטופל .הידיעה של מטופל ,שקיים עבורו אדם אשר מהווה את הקשר הישיר
שלו להנהלת המחלקה נושא חשיבות רבה כמו גם קיומם של אנשים מצוות המחלקה אשר מכירים טוב יותר
את המקרה של המטופל ובהן הוא רואה אוזן קשבת למצוקות אשר מתעוררות ועשויות להסלים לאגרסיה
כיצד ?
כאשר זוהו סימני אזהרה מוקדמים והמטופל נמצא במצב אגטטיבי אגרסיבי ,הצוות המטפל ידווח למנהל
המקרה ויזמנו להתערבות טיפולית .על מנהל המקרה להתייצב לניהול מקרה האגרסיה כל עוד הוא נמצא בבית
החולים במידה ומנהל המקרה איננו נמצא בעבודה ביום זה ,יש לזמן את איש צוות הקשר לניהול הסיטואציה .
במידה ומנהל המקרה ואיש צוות הקשר אינם בנמצא יואצל התפקיד על ידי מנהל המחלקה או מי מטעמו למי
מאנשי הצוות.
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 .5.2.1מיפוי סימני אזהרה מוקדמים ודרכי הרגעה ראשוניות
רציונל
סימני אזהרה מוקדמים הם התנהגויות של המטופל המצביעות על כך שהתנהגות המטופל עלולה
להסלים .התערבות ראשונית בזיהוי מוקדם של הסימנים מבשרי ההסלמה ומניעתם עשויה למנוע את
ההסלמה בהתנהגות המטופל.
יש להסתייע בדרכי הרגעה ראשוניות שהינן דרכי הרגעה הידועות למטופל ו/או למשפחתו ובהן נעזר
המטופל על מנת להירגע בסביבות שונות .
כיצד נזהה סימני אזהרה מוקדמים ודרכי הרגעה ראשוניות ?
אי שקט
אגיטציה
צעידה הלוך ושוב ,קוצר נשימה ,הזעה.
בשיחה עם המטופל בקבלה למחלקה יש לנסות ככל הניתן למפות את סימני האזהרה המוקדמים .יש
לשאול שאלות פתוחות כגון  :כאשר אתה לא רגוע ? איך זה נראה ? מה קורה לך ?
כאשר אתה כועס או עצבני או חש מתח מה מרגיע אותך ? במידה והמטופל מציין כי מוסיקה מרגיעה
אותו יש לשאול איזו מוסיקה יש לתשאל את המטופל מהם הרמזים לכך שאתה עצוב ,מפוחד ,או
עצבני? אילו התנהגויות הם רמזים לכך שאתה לפני אבוד שליטה?
מהם הדברים שאתה אומר או עושה שמצביעים על כך שמשהו אינו כשורה?
יש להבין ולהביע אמון כי בסיטואציות שונות קיים ידע רב אצל המטופל ובני משפחתו שעל המחלקה
ללמוד ולחלוק איתם את הידע.
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 .5.3מינוי צוות תמיכה למטופל אגטטיבי
.5.3.1מנהל המחלקה ימנה צוות תמיכה למטופל

רציונל
במידה והמטופל מפגין התנהגות אלימה מומלץ למנות צוות תמיכה בכל המשמרות .צוות תמיכה למטופל עשוי
להגביר את תחושת הביטחון והאמון בצוות ולמנוע הסלמה בהתנהגות המטופל.
במידה ומזוהה הסלמה אצל המטופל רצוי להפעיל תחילה את מנהל המקרה ,ולאחר מכן בהתאם למצב יש
להפעיל את איש הקשר.
כיצד יפעל הצוות ?
רצוי שכלל הצוות והמטפלים במחלקה יפעל על פי עקרונות טכניקות של מניעת הסלמה.
מנהל המחלקה אחראי לבחון ולבחור מבין שיטות מניעת ההסלמה השונות ( על סמך הכשרות של משרד
הבריאות אגף לבריאות הנפש ) את הגישות למניעת ההסלמה .רצוי לבנות תרשים פעולה המבוסס על גישות
אלו ,תרשים הפעולה משמש כתמך לקבלת החלטות של מנהל המקרה ,צוות המחלקה וצוות התמיכה.
עקרונות פעילות אוניברסליים למניעת הסלמה :


בקש מהמטופל לשתף את המטפל בסימנים המקדימים ובסיבות להתפרצות.



שקף למטופל את התנהגותו.



הפרד את המטופל משאר המטופלים( .חדר נפרד ,חצר)

 השתמש באמצעי הרגעה :מוסיקה ,Sensory box ,טכניקות וציוד PIVOT
ניתן לשלב טכניקות שונות למניעת הסלמה שלא ניתנו בהכשרת משרד הבריאות ,האגף לבריאות הנפש ובלבד
שאלו הוצגו ואושרו ע"י המשרד
האגף יקיים מעקב אחר טכניקות ייחודיות אלו על מנת לקבוע את התאמתן למציאות ,למוסדות בריאות הנפש
ולמטופל הישראלי.
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 .5.4הצוות המטפל יקבע תכנית טיפול

רציונל
מטרת התכנית
לסייע למטופל בשלבים הראשונים של המצוקה הנפשית לפני פרוץ המשבר.
לסייע למטופל לזהות אסטרטגיות הרגעה ושליטה.
לסייע לצוות המטפל בתכנון ויישום התערבויות המצמצמות סיכונים.
אסטרטגיות שליטה
אסטרטגיות שליטה והרגעה הם אסטרטגיות של המטופל לניהול וצמצום המצוקה.
אסטרטגיות שליטה והרגעה יוטמעו בתכנית הטיפול ,הצוות יתרגל את המטופל בשימוש בהם.
אסטרטגיות שליטה כוללות מגוון של שיטות למניעה וצמצום הסלמה והתנהגויות מרגיעות המוכרות למטופל
מניסיון חייו:


התרחקות ממצב הגורם למצוקה.



הליכה.



שיחה עם אדם שמקשיב.



שכיבה ,האזנה למוסיקה מרגיעה.

שאלות המסיעות לשימוש באסטרטגיות שליטה כגון:
אילו טכניקות מסיעות לך לשלוט על ההתנהגות ולמנוע משבר ,אילו שיטות מסיעות לך להחזיר את השליטה
כאשר חווית איבוד שליטה?
אילו דברים עוזרים לך להירגע כאשר אתה עצבני?
האם אתה מסוגל ליצור קשר עם הצוות כאשר אתה נמצא בתקופה קשה ,מה הצוות יכול לעשות על מנת לסייע
לך?
מה לא עוזר לך כאשר אתה עצוב ,מה הצוות לא צריך לעשות או להימנע?
האם אתה רוצה שהמשפחה ,או אדם משמעותי אחר ,יהיו מעורבים כאשר אתה מאבד שליטה?
האם יעזור לך אם מישהו יחזיק את ידיך ולא יגביל אותך?
אנחנו נעשה הכול על מנת לא לשים את ידינו עליך ,יחד עם זאת ,כמוצא אחרון במידה ואינך יכול לשלוט
בעצמך ,וקיימת סכנה מידית לפגיעה בך או באחרים ,איזו התערבות פחות טראומתית אתה מעדיף בידוד או
הגבלה?
במידה ויש שימוש בבידוד או הגבלה כמוצא אחרון האם היית רוצה להודיע זאת למשפחה?
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 .6שימוש בטכניקות של מניעת הסלמה דה אסקלציה

רציונל
במידה והמטופל מפגין התנהגות אלימה .כלל הצוות המקצועי במחלקה יטפל במטופל בטכניקות של מניעת
הסלמה דה אסקלציה (נספח ה') על מנת למנוע את הכנסת המטופל לחדר בידוד או שימוש בהגבלה מכנית .
שיטת דה אסקלציה עשויה לסייע למטופל בשלבים הראשונים של המצוקה הנפשית ,לפני פרוץ המשבר וזיהוי
אסטרטגיות שליטה .ההתערבויות צריכות להיות מותאמות לצרכי המטופל תוך כדי שיתוף פעולה הדדי ודיווח
כיצד?
ההתערבויות כוללות:


הפגנת חמלה ואמפטיה תוך כדי ברור המקרה המתסכל.



שאלת שאלות פתוחות ושימוש בשפה חיובית ולא עוינת או ביקורתית.



הפגנת דאגה שימוש באמפטיה.



הקשבה לא שיפוטית ותקשורת בגובה העיניים.



הפניית המטופל לפעילויות מרגיעות.



הרחקת המטופל מסביבה עם גירויים.



הסתכלות על תקשורת בלתי מילולית.

קיום דיון סדיר ורציף במחלקה הן ברמת מטופל -מטפל ,מטופל -צוות  ,צוות מול צוות על צורות התמודדות
עם אגרסיה.
כל מחלקה תמפה נקודות חיכוך אוניברסליות ) (flash pointsבנוסף למיפוי הפרטני בתכנית הטיפול  .רצוי
שרשימת המיפויים ימוקמו במקומות שונים במחלקה ,ויהוו חלק מההדרכה שתינתן לכל אנשי צוות המחלקה
לרבות עובדי ניקיון.
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 .7שימוש בהתערבויות מגבילות
רציונל
במידה ולא ניתן לאזן ולהרגיע את המטופל בכל דרך אחרת ,יש צורך להפעיל התערבויות מגבילות להגנת המטופלים
האחרים במחלקה ו /או להגנת הצוות .הצוות יבחר בשיטה שפחות מגבילה פיזית את המטופל ע"פ המדרג הבא:





שימוש באחיזות יחודיות (נספח ד' -רק במחלקות אשר עברו הכשרה ייעודית לנושא ובהתאם לאישור ישיר
של האגף לבריאות הנפש )
הפרדה  -Time outהפרדת המטופל משאר המטופלים ,הליכה בחצר ,הושבה בחדר "הרגעה פתוחה"
בידוד – הרגעה סגורה
הגבלה מכנית – כמוצא אחרון ובהתאם למצבו הקליני של המטופל

 .7.1הרגעה פתוחה
רציונל
השימוש בהרגעה פתוחה יבוצע כאשר מזוהים סימני אזהרה מקדימים ללא סיכון עצמי.
כיצד?
השמת המטופל במרחב פתוח המופרד מהמרחב במחלקה .במרחב הפתוח ניתן לעשות שימוש באמצעים מקדמי
רגיעה :אורות ,צבעים ריחות ,תמונות ועוד וזאת ע"פ מצב המטופל ושיקול דעת של המטפל.
משמעות ההשמה בהרגעה פתוחה  -הפחתת אי שקט ,אגיטציה  ,יכולת שליטה.
*בהרגעה פתוחה יופעל שיקול דעת בהתאם למצב המטופל האם להצמיד אליו איש צוות לאורך השהיה בהרגעה
הפתוחה.
 .7.2הרגעה סגורה ( בידוד )
רציונל
השימוש בבידוד יהווה מוצא אחרון לאחר שנוסו התערבויות אחרות .אין להפעיל שיטה זו כעונש או איום על
המטופל.
כיצד?
שימוש בהרגעה סגורה -השמת המטופל במרחב עם אמצעים טכניים לבקרת כניסה ויציאה ,כאשר המטופל מסוכן
לעצמו ולאחרים.
השמתו של מטופל בסביבת הרגעה סגורה תעשה תוך שמירה על כבודו ופרטיותו של המטופל.
סביבה זו תהיה נעימה ,יחד עם זאת דלה בגירויים וחפצים על מנת לשמור על ביטחון המטופל ולמזער ככל הניתן
פיתוח תלות במסגרת ההרגעה הסגורה ( לעודד יציאה מהירה ככל הניתן ) (נספח ו').
*איש צוות ( לא חייב איש צוות סיעודי ) ישב מחוץ לחדר ההגבלה הסגורה תוך כדי שהוא יוצר קשר עין עם המטופל
מדי  15דקות וזאת על מנת לאפשר חוויה של לווי במקום נטישה.
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*שימוש באמצעי הרגעה סגורה/פתוחה הינו בהתאם לנוהל אגף לבריאות הנפש וחוברת הדרכה לשימוש של
האגף לבריאות הנפש.
 .7.3הגבלה מכנית

רציונל
השימוש בהגבלה מכנית יהווה מוצא אחרון לאחר שנוסו התערבויות אחרות .אין להפעיל שיטה זו כעונש או
איום על המטופל.
כיצד?
הגבלה מכנית תעשה תוך שמירה על כבודו ופרטיותו של המטופל.
שימוש בהגבלה מכנית – ההגבלה תבוצע בעיקר במצבים אשר בהם קיימת פגיעה עצמית קיצונית  ,בחדר
המיועד לכך עם אמצעים טכניים לבקרת כניסה ויציאה ,שימוש במצבי קצה אלימים אחרים ע"פ שיקול כעת
קליני ורק כמוצא אחרון.
האווירה בחדר תהיה נעימה ככל האפשר באמצעות מגוון אמצעים לשיקול דעת בית החולים והצוות כגון :
תאורה מתאימה ,תמונות מתחלפות  ,מוסיקה ועוד .בסביבת המטופל יהיה מיעוט חפצים ,על מנת לשמור על
בטחון המטופל.
יש לאפשר למטופל לבחירתו לשוחח בטלפון (ככל שבאפשרותו יש טלפון) עם בן משפחה או אדם אחר .כמו כן
יש לאפשר לו ביקור מאת אלו ,למעט במצב שבו נשקף סיכון למטופל או לבן המשפחה ,או במקרים בהם שיקול
הדעת הקליני מתרשם להחמרה במצבו בעת ביקורים אלו .במצב של מניעת ביקורים יתועד שיקול הדעת
ברשומה הרפואית ויוסבר למשפחה.
איש צוות ( אין מחייב אנשי צוות סיעודי)  ,יתכן מתנדב ,עמית מומחה ,סטודנט אשר הוסמך לכך בידי מנהל
המחלקה ) ישהה בחדר ההגבלה במשך כל זמן ההגבלה ישוחח עם המטופל.
מנהל המחלקה או מי מטעמו יעבור מידי בוקר בישיבת בוקר על כל מקרה של הגבלה אשר יתועד ברשומה
הרפואית עם מסקנות לגבי (נחיצות ,כיצד ניתן להפחית את ההגבלה ועוד).
במקרים בהם נדרשת הגבלה מכנית מעל  24שעות יש לדווח לאגף לבריאות הנפש בהתאם להנחיות האגף.
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 .7.3.1איש צוות (רצוי  case managementאו נאמן צמצום הסלמה ) ,ישב ליד המטופל במהלך ההגבלה
המכנית

רציונל
איש צוות הנמצא בקשר אישי עם המטופל ישוחח עם עמו ויהיה קשוב לצרכיו ,הברית הטיפולית המוקדמת
עשויה למנוע את החמרת המצב .רצוי מאוד שאיש הצוות שישהה עם המטופל בחדר לא ישתתף בתהליך הפיזי
של הקשירה.
מטרות הליווי בזמן הקשירה :


להפחית את חווית ההשפלה המלווה את הקשירה.



להפחית את חווית הטראומה המלווה את הקשירה.



להחזיר למטופל ,במידת האפשר ,את השליטה בעצמו ובמצב.



לשקם את הברית הטיפולית בין המטופל וצוות המחלקה.



לנהל דיאלוג ,על מנת למצוא דרכים לצמצום זמן הקשירה ומניעת הישנות האגרסיה.

כיצד?
איש הצוות:


יתעד את מהלך השיחה בטופס תשאול (נספח ב').



יודיע למשפחה בזמן אמת על הקשירה ,ועל השתלשלות האירועים שהובילו לקשירה.



ישאל את המטופל במידת האפשר האם הוא מעוניין שבן משפחה או קרוב משמעותי אחר יוזמן
להיות לצדו.



ישאל את בן המשפחה או הקרוב המשמעותי ,אם הוא מעוניין  /יכול לשהות ליד קרוב המשפחה
הקשור.

 .7.3.2איש הצוות ששהה עם המטופל במהלך ההגבלה המכנית ישוחח בסיום הקשירה עם אחראי
משמרת ואנשי צוות נוספים ויעביר להם את התרשמותו ויתעד ברשומה

רציונל
השהיה בחדר קשירה עלולה להיות חוויה לא קלה עבור איש הצוות .הדברור בסיום הקשירה מאפשר ביטוי של
רגשות ,שיתוף ,חווית למידה ומתן כלים להתמודדות עם אירועים נוספים.
כיצד?
איש הצוות ששהה עם המטופל ,יסכם ויתעד את מצב המטופל ,ברשומת המטופל ,כמו כן יעדכן את אנשי
המשמרת ומנהל המחלקה יעדכן וישנה את תכנית הטיפול בהתאם למצב ובאישור וידיעת מנהל המחלקה
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 .8שחרור מטופל ממחלקת אשפוז

רציונל
שלב השחרור עלול לגרום לאי ודאות חוסר ביטחון בנוגע למצופה מהשחרור.
האחות  /צוות מטפל יתרום לחוויית שחרור חיובית באמצעות חיזוק תחושת הביטחון של המטופל לקראת
השחרור ,כמו הפחתת חרדה ,אי ודאות ומתן מענה לשאלות המטופל.
כיצד?
האחות/צוות מטפל ישוחח עם המטופל לקראת השחרו:
גילוי הבנה ואמפטיה לרגשות המטופל.
מתן אפשרות למטופל לפתיחות בשיחה והעלאת קשיים .
הצגת שלבי השחרור בפני המטופל.
הסבר על מאפייני המחלה סימני החמרה. .
הסבר על המשך מעקב.
עידוד המטופל לשאול שאלות.
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רשימת נספחים :

א .תרשים זרימה טיפול פרואקטיבי דה אסקלציה

ב .תשאול במהלך הקשירה

ג .סולם  – DASAאומדן מסוכנות

ד .אחיזות

ה .מדרג התערבויות למניעת הסלמה דה  -אסקלציה

ו .מודלים למרחבי הרגעה בבריאות הנפש

15

במידה ולא ניתן לאזן ולהרגיע את המטופל בכל דרך אחרת ,יש צורך להפעיל התערבויות מגבילות להגנת המטופלים
האחרים במחלקה ו /או להגנת הצוות .הצוות יבחר בשיטה שפחות מגבילה פיזית את המטופל ע"פ המדרג הבא:

נספח א
תרשים זרימה טיפול פרואקטיבי דה אסקלציה
זיהוי נקודות חיכוך

הפעלת אחת מהשיטות של מניעת הסלמה דה -אסקלציה

אחיזות (במידת הצורך)

הרגעה פתוחה

במידה וכל אחת מהשיטות נכשלה

הרגעה סגורה
(בידוד)

קשירה
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נספח ב'
תשאול במהלך קשירה
תאריך____________ :

שעת הקשירה______________ :

מחלקה____________:

שעת ההתרה_______________ :

נספח ב'
תשאול במהלך הקשירה

שאלות מנחות לתשאול המטופל:

 .1האם אתה יודע את סיבת הקשירה?
_____________________________________________________________.
 .2האם לדעתך הקשירה הייתה מוצדקת?
_____________________________________________________________.
 .3האם לדעתך ניתן היה למנוע את הקשירה? כן/לא
 .4במידה וכן -איזו אפשרות אחרת הייתה מלבד הקשירה?
_____________________________________________________________.
 .5איך הרגשת במהלך פעולת הקשירה?
_____________________________________________________________.
 .6אני יושב/ת לידך  ,האם יש נושא שהיית רוצה לדבר איתי עליו?
_____________________________________________________________.
_____________________________________________________________.
_____________________________________________________________.
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שאלות מנחות לאיש הצוות השוהה עם המטופל
 .1מדוע נקשר המטופל (סיבת הקשירה)?
__________________________________________________________________.
 .2האם לדעתך מוצו כל האפשרויות טרם הקשירה? כן /לא.
 .3אם כן -אילו אפשרויות מוצו?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
 .4מהי התרשמותך ממצבו הנפשי של המטופל כעת?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
 .5מהי המלצתך לגבי המשך הקשירה ? להתיר/המשך קשירה.
שעת ההמלצה ______________________

 .6סיכום והתרשמות כללית
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.

_______________ ________
שם איש הצוות ותפקידו

__________________
חתימה
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נספח ג'
סולם  – DASAאומדן מסוכנות
הדרוג להלן מתבסס על ההכרות והמעקב שלך אחר המטופל ב  24השעות שלפני הדרוג .מטופלים מוכרים היטב יקבלו " "1אם קיימת עליה בשכיחות ההתנהגות
המתוארת ,או " "0כאשר התיאור הוא של התנהגות רגילה כאשר המטופל אינו אלים.
עצבנות  -המטופל מתעצבן או כועס בקלות .המטופל לא יכול לשאת נוכחות של אחרים.
אימפולסיביות  -התנהגות המטופל ומצבו הרגשי אינם יציבים [שינויים דרמטיים במצב הרוח או בהתנהגות הכללית ,חוסר אפשרות להישאר מרוכז.
חוסר רצון להישמע להוראות  -המטופל כועס או אלים כאשר הוא מתבקש למלא אחר הוראות טיפול או נהלים במחלקה.
רגישות לפרובוקציות  -המטופל נוטה לראות בפעולותיהם של אחרים כוונה להזיק ,המטופל מפרש לא נכון התנהגויות של אחרים או מגיב בכעס לא פרופורציונלי לרמת
הפרובוקציה.
מתעצבן בקלות כאשר בקשותיו נדחות  -המטופל אינו סובלני או מתעצבן בקלות כאשר בקשותיו נדחות או כאשר הוא מתבקש לחכות.
עמדות שליליות  -המטופל מגלה עמדות שליליות ואנטי סוציאליות חזקות ,ואמונות שאולי קשורות לתוקפנות ואלימות.
איומים מילוליים  -המטופל מתפרץ מילולית בצורה שהיא מעבר להרמת קול עם כוונה ברורה לאיים ולהפחיד אדם אחר.
סה"כ
דווח על אלימות  -במהלך  24השעות האחרונות האם המטופל התנהג באלימות באחת מהצורות הבאות .סמן בבקשה את התיאור המתאים:
אלימות פיזית כלפי חפצים  -טורק דלתות ,זורק חפצים ,בועט ברהיטים ,שובר חפצים ,מנפץ חלונות ,מצית אש או זורק חפצים בצורה מסוכנת.
אלימות מילולית כלפי מטופלים  -צועק בכעס ,מעליב ,מקלל בגסות ,מנבל פיו בכעס או מאיים מפורשות באלימות כלפי אחרים.
אלימות מילולית כלפי צוות  -צועק בכעס ,מעליב ,מקלל בגסות ,מנבל פיו בכעס או מאיים מפורשות באלימות כלפי חרים
אלימות פיזית כלפי מטופלים  -מפחיד בתנועות מאיימות ,מכה באגרופיו ,תופס בבגדים ,מכה ,בועט ,דוחף ,מושך בשיער או תוקף אחרים.
אלימות פיזית כלפי צוות  -מפחיד בתנועות מאיימות ,מכה באגרופיו ,תופס בבגדים ,מכה ,בועט ,דוחף ,מושך בשיער או תוקף אחרים.
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שם
המטופל

ת.ז

עצבנות

לא נשמע
אימפולסיות להוראות

רגיש
לפרובקציות

עצבנות לאי סיפוק
בקשותיו

עמדות
שליליות

איום מילולי

סה"כ

אלימות

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

20

נספח ד'
אחיזות יחודיות
ניתן להשתמש באחיזות ייחודיות רק במחלקות אשר עברו הכשרה יעודית לנושא ובהתאם לאישור ישיר של האגף
לבריאות הנפש .כל אחיזה תבוצע מתוך שמירה על אוטונומיה וכבוד המטופל .האחיזה תלווה באיש צוות שיפעיל
שיטות דה אסקלציה.
אחיזה ראשונה – אחיזה ברמה בסיסית ליווי פשוט.
אופן ביצוע
אחיזה של יד אחת מעל שורש כף היד ויד שניה על הכתף ניתן לעשות זאת בישיבה

אחיזה שניה – אחיזה ברמה בינונית בשני הידיים אשר מאפשרת יציבות .אחיזה זו בטוחה יותר מהאחיזה
הראשונה .קימות שתי אפשרויות לאחיזה זו.
אופן ביצוע
 .1אחיזת  2ידי המטופל כך שהמרפק צמוד לגופם של המטפלים.
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 .2אחיזת  2ידי המטופל בהצלבה מעל שורש כף היד.

אחיזה שלישית – אחיזה ברמה גבוהה תבוצע רק כאשר הצוות לא מצליחה להשתלט על התנהגות של פגיעה בצוות.
מנהל המחלקה או מי מטעמו ידווח על האירוע לאגף לבריאות הנפש על פי הנחיות האגף .
אופן ביצוע
הרמת שורש כף היד בטווח התנועה של המטופל .באחיזה זו קים פוטנציאל לכאב במידה וקיימת תזוזה או התנגדות.
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נספח ה'
מדרג התערבויות למניעת הסלמה דה  -אסקלציה
שימוש בהתערבויות מגבילות-
הרגעה סגורה ,הגבלה מיכנית כמוצא אחרון לאחר שנוסו התערבויות אחרות.

שימוש בטכניקות
של מניעת הסלמה
דה אסקלציה – מניעת
הכנסת המטופל לחדר
בידוד או שימוש בהגבלה
מיכנית

קביעת תכנית טיפול -סיוע למטופל
בשלבים הראשונים של המצוקה
הנפשית לפני פרוץ המשבר זיהוי
אסטרטגיות הרגעה ושליטה.

מינוי צוות תמיכה למטופל אגטטיבי  -הגברת
תחושת אמון וביטחון אצל המטופל ומניעת הסלמה

מינוי מנהל מקרה וחלוקת צוות סיעודי לצוותי קשר – הגברת
תחושת ביטחון ואמון אצל המטופל ומניעת הסלמה

קליטת המטופל במחלקת אשפוז ,הרגעת המטופל ובני משפחתו ,הסבר על
המחלקה והיכרות עם אנשי הצוות.

העברת המטופל ממלר"ד לאשפוז במחלקה ,מתן הסבר על ההחלטה לאשפוז

הגעת המטופל למלר"ד יצירת תקשורת ראשונה בונת אמון
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נספח ו'
מודלים למרחבי הרגעה בבריאות הנפש
טיפוס
החדר

טיפוס A

טיפוס C

טיפוס B

שם
החדר

הרגעה פתוחה

הרגעה סגורה

הרגעה במרחב מגביל

סיכון

לא סבירה

פוטנציאלית

גבוהה
וודאית
מוכחת

ייעוד

מיועד לרמות נמוכות של אי-
שקט קל בינוני ,מצב מתוח,
אגיטציה ,בהיעדר
אינדיקציות לסיכון עצמי ו/או
סיכון הזולת

מיועד לרמות בינוניות של
אי-שקט נפשי בהתקיים
אינדיקציות או פוטנציאל
סביר לסיכון משמעותי
לזולת.

מרחב מגביל המיועד למצבי
אי שקט קיצוניים ו/או במצבי
וודאות קרובה לסיכון עצמי .

תיאור

חלל המאפשר למטופל
הפחתה עצמית של מתח
נפשי בסביבה תומכת רוגע;

חלל מוגן מפני פגיעה בזולת.

חדר יעודי המותקנים בו סדרי
בטיחות ,המאפשר הגבלה
פיסית פרטית ,נאותה,
מכבדת ובטוחה של מטופל.

הערות  .1סביבה פיסית
המאפשרת שימוש
באמצעי הסחה מקדמי
רגיעה (אורות צבעים
ריחות וכדומה).
 .2מאפשרת נוכחות מטפל
או תומך טיפול.
 .3המטופל יכול לצאת
מהחדר כרצונו.

 .1סביבה פיסית המפחיתה
אפשרות לגירויים
חיצוניים.
 .2כניסה ויציאה מהחדר
תהא מאושרת
ומתועדת ע"י מטפל
מוסמך.
 .3תואם את תקנה 27
("בידוד חולה") לתקנות
חוק טיפול בחולה נפש
התשנ"ב .1992

 .1הכנסה והוצאה של
מטופל מהמרחב המגביל
תהא בהוראה כתובה של
מטפל מוסמך בלבד.
 .2תואם את תקנה 28
("קשירה") לתקנות
טיפול בחולה נפש
התשנ"ב .1992
 .3תואם את הגדרת 'אמצעי
כפיה' כאמור בסע' 35
לחוק טיפול בחולי נפש
התשנ"א .1991
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