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בחודשים האחרונים הגיע חנן כמה פעמים לבית חולים ,ביקש להתאשפז במחלקה
עידו אפרתי
התראות במייל
פורסם ב20.10.20-

פסיכיאטרית והתבשר כי עליו לחזור על עקבותיו .הסיבות היו שונות ,אף לא אחת מהן
היתה כי הוא בריא בנפשו ,אך השורה התחתונה היתה ברורה :לא ניתן לקבלו כעת .חנן
)שם בדוי( ,בן  ,53סובל מהפרעה סכיזו־אפקטיבית ומוכר היטב למערך בריאות הנפש.
מערך שגם אותו חשפה מגפת הקורונה במערומיו .פתאום המחלקות  -שבהן צפיפות
רבה כבשגרה ושבהן לא ניתן לשמור על ריחוק חברתי  -עלולות להפוך למדגרת הדבקה
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רבה כבשגרה ושבהן לא נ תן לשמור על ר חוק חברת עלולות להפוך למדגרת הדבקה.

ועל כן ,מספר המקומות מוגבל.
את המחיר משלמים גם החולים ששבים הביתה בלא טיפול .פעמים רבות תופעת הלוואי
של חוסר המענה היא החמרת המצב ,שמסתיימת לבסוף באופן חריף יותר :אשפוז
במחלקה סגורה ,לעתים בכפייה .וגם האשפוז הזה הוא תחת מגבלות ,כפי שמספרת ענת
)שם בדוי( ,אחותו של חנן ,על הפעמיים שבהן אכן נקלט בבית חולים" .בשתיהן הוא
שוחרר מוקדם מהרגיל ,כעבור שבועיים בלבד" ,היא מתארת" .באשפוז הראשון רצו
לשחרר אותו כעבור יום ,ובזמן שמצבו היה קטסטרופלי ,אחרי כמה וכמה אירועים של
התפרעות והשתוללות ,בסביבת המגורים ובעיר הסמוכה ,ופניות למשטרה" .לבסוף הוא
נותר שם כ– 14יום ,וגם זה מעט מדי .לאחר מכן שב לחדרו בבית אמו הקשישה,
המטופלת בידי עובדת סיעודית" .הוא חזר עם תרופות מאוד חזקות" ,אומרת האחות.
"הוא לא רגוע ומבחינת היגיינה אינו מצליח לשמור על תפקוד בסיסי" .בעקבות כך
נאלצה ענת לעבור להתגורר עמם בתקופת הסגר ,ולטפל בו.
הסיפור הזה מגלם בתוכו כמה וכמה מהשלכות משבר הקורונה על מאות אלפי מטופלי
בריאות הנפש ומשפחותיהם בישראל .הבולטות שבהן ,לפחות מבחינת נתוני משרד
הבריאות ,הן הירידה במספר האשפוזים מרצון ובמקביל העלייה באלה הנעשים בכפייה
)בהוראת אשפוז של פסיכיאטר מחוזי( .המגמה הזו ניכרת למן חודש מארס ,וביתר שאת
באפריל ,בעיצומו של הסגר הראשון .אז נרשמו  505אשפוזים בכפייה במחלקות
פסיכיאטריות ,לעומת  412בחודש המקביל אשתקד .ואשפוזים מרצון?  762לעומת
 1,319בשנה קודם לכן .המגמות הללו אינן סותרות ,הן מהלך טבעי כמעט של הידרדרות
נפשית שאינה מטופלת בזמן .ממש כמו אצל חנן :לא ניתן לו אשפוז בהסכמה ,מצבו
הידרדר ואז נאלצו לאשפזו בכפייה.
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"מטופלים רבים נמנעו
מלהגיע אל בתי החולים
הפסיכיאטריים מחשש
הקורונה .ובבריאות הנפש,
ככל שמגיעים מאוחר יותר,
המצב עלול להיות חמור
יותר"
מנהלת האגף לבריאות הנפש במשרד
הבריאות ,ד"ר טל ברגמן
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חדר בבית החולים שער מנשה ,לפני כארבע שנים" .הצפיפות והתפוסה במחלקות היא מאוד גדולה גם בימים רגילים" ,מסבירה ד"ר ברגמן צילום :רמי שלוש

בעקבות הקורונה :עלייה חדה במספר ניסיונות ההתאבדות עקב מצוקה כלכלית
המגפה השקטה חמורה לא פחות מהקורונה — תחלואה פסיכיאטרית

ואכן ,הנתונים הללו  -שמסתיימים בחודש יולי ,אך על פי הערכות משקפים גם את
הנעשה אחר כך  -חושפים את המציאות הקשה של המערך הפסיכיאטרי בישראל בעידן
הקורונה ,בשעה שההשלכות הנפשיות על ציבור מטופלי בריאות הנפש ,והציבור הרחב,
רק מתרבות.
 -פרסומת -
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"הצפיפות והתפוסה במחלקות היא מאוד גדולה גם בימים רגילים" ,מסבירה מנהלת
האגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות ,ד"ר טל ברגמן" .ברגע שהחל משבר הקורונה
הבנו שבתי החולים הפסיכיאטריים הם בסיכון גבוה להדבקה .נקטנו פעולות שונות
לצמצום הסיכון ,להקטנת הצפיפות ,ולצמצום המגעים עם החולים" .צריך להבין ,מוסיף
בהקשר זה יו"ר איגוד הפסיכיאטריה ,ד"ר צבי פישל" ,במחלקה פסיכיאטרית אין יכולת
לממש את כללי הזהירות  -אין עטיית מסכה ,שמירת מרחק ושמירה על היגיינה".
פישל ,המשמש גם מנהל של מחלקה סגורה בבית החולים של הכללית "גהה" בפתח

"ישנם בעלי מפעלים או בעלי
עסקים קטנים שהמצב
הכלכלי והסגר דרדר אותם
והביא אותם לפשיטת רגל
ומשם למצב נפשי קשה"
עו"ד דניאל רז ,הממונה הארצי על אשפוז
כפוי במשרד המשפטים

תקוה ,מדגים למשל עד כמה בעיית הצפיפות חמורה ,גם בשגרה" :ארבעה מטופלים
נמצאים בחדר שמיועד לשניים ,ושישה בחדר שמיועד לשלושה" .לכן קשה לקלוט
מטופלים חדשים ,לכן גם ממהרים לשחרר את הקיימים" .אנחנו משחררים היום יותר
בקלות ,ואת כל התהליך ההדרגתי שאנחנו נוהגים לעשות בשגרה ,כדי לבדוק שהדברים
בסדר  -אנחנו לא יכולים לעשות" ,הוא מודה" .יש מקרים ומטופלים שהייתי רוצה לשחרר
קודם לחופשה ,לבדוק מה מצבם ורק אז לשחרר באופן סופי .בתקופת הקורונה זה לא
מתאפשר".

גם עודף הביקוש למיטות מספר תמונה חלקית בלבד" .כפי שקרה בבתי החולים הכלליים
ברפואת הגוף בגל הראשון ,קרה גם אצל מטופלי בריאות הנפש  -מטופלים רבים נמנעו
מלהגיע אל בתי החולים הפסיכיאטריים מחשש הקורונה" ,מוסיפה ד"ר ברגמן" .ובבריאות
הנפש ,ככל שמגיעים מאוחר יותר ,המצב עלול להיות חמור יותר .הסבירות לאובדן בוחן
מציאות עולה ,ואיתה הסיכוי להגיע לאשפוז בכפייה".
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ברגמן מציינת כי מאז תחילת המשבר קיים האגף לבריאות הנפש עוד ועוד מערכים
שמאפשרים המשך הטיפול לפגועי נפש חיוביים לקורונה במסגרות מתאימות  -אך ברור כי
גם זה מענה חלקי בלבד.

אפריל השחור
כל הסיבות הללו הופכות את העלייה באשפוזים בכפייה לאבחנה שמגשימה את עצמה.
ומי שמרגישים זאת היטב אלה הם אנשי הסיוע המשפטי במשרד המשפטים שמייצגים
את מרבית המאושפזים בכפייה בדיוני הוועדות הפסיכיאטריות .על פי נתוניהם ,בתוך
כחמישה חודשים ,מ– 25במארס ועד  31באוגוסט ,נרשמה עלייה ניכרת במספר
המיוצגים בוועדות הדנות בהארכה ושחרור מאשפוז בכפייה .כך למשל במחלקות
הפסיכיאטריות במחוזות תל אביב והמרכז ,שבהם מרוכזים באופן קבוע כ 50%-מתיקי

ד"ר פישל צילום :מגד גוזני

האשפוזים בכפייה בישראל ,נרשמה עלייה של  16%במספר המקרים המיוצגים 1,226 -
מקרים ,לעומת  1,059בשנת ) 2019לעומת עלייה שנתית קבועה של כ.(4%-
עלייה בולטת במיוחד נרשמה במהלך חודש אפריל ,שבו חל הסגר הראשון :קפיצה של
 26%במספר התיקים במחוז תל אביב .הנתון הזה אינו מפתיע את עו"ד דניאל רז,
הממונה הארצי על תחום אשפוז כפוי במשרד המשפטים.

"במחלקה פסיכיאטרית אין
יכולת לממש את כללי
הזהירות — אין עטיית מסכה,
שמירת מרחק ושמירה על
היגיינה"
יו"ר איגוד הפסיכיאטריה ,ד"ר צבי פישל
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מרכז בריאות הנפש בבאר שבע ,ב" .2017-אנחנו משחררים היום יותר בקלות ,ואת כל התהליך ההדרגתי שאנחנו נוהגים לעשות בשגרה  -אנחנו לא יכולים לעשות" ,אומר ד"ר פישל צילום :אליהו הרשקוביץ

לדברי רז ,תקופות הסגר הקודם והנוכחי ,הן גורם מרכזי לעלייה במספרים" .ככל שהסגר
נמשך אנחנו מזהים עלייה משמעותית בבקשות של הוועדות הפסיכיאטריות לאשפז
אנשים בכפייה" ,הוא מתאר" .חלקן הגדול נובע מחוסר היכולת של בתי החולים לשחרר
אדם מאשפוז בכפייה מאחר שאין מענה לכך כרגע בקהילה ,כמו אשפוזי יום ,ושיקום".
על פי הסיוע המשפטי ,אם בעבר הוועדות הפסיכיאטריות היו דנות בכ 15-מקרים בשבוע,

"הצפיפות איומה והחדרים
לא בנויים כמו החדרים בבתי
חולים כלליים .חששו שזה
יתפרץ כאש בשדה קוצים.
ולכן ,עם תחילת ההתפרצות
היו מקרים שלא התקבלו
לאשפוז או שוחררו מהר"
ריבי צוק ,יו"ר עמותת עוצמה

בימים אלה מדובר בכ 50-תיקים .אף על פי שנתוני ספטמבר טרם סוכמו באופן רשמי,
מעיד רז כי בתקופת הסגר השני נרשמה עלייה נוספת במספר התיקים ,בעיקר במחוז
חיפה.
"אנחנו נתקלים ביותר ויותר תיקים של אנשים שמאושפזים לראשונה בחייהם" ,הוא
אומר" .בין המקרים שאנחנו מייצגים ניתן למצוא בעלי מפעלים או בעלי עסקים קטנים
שהמצב הכלכלי והסגר דרדר אותם והביא אותם לפשיטת רגל ומשם גם למצב נפשי
קשה ואשפוז פסיכיאטרי" .ואלה רק חלק מהדוגמאות" .נתקלנו במקרים לא מבוטלים של
אנשים מבוגרים שנמצאים בבידוד קשה ובשל מצבם הנפשי המידרדר מובאים לראשונה
לאשפוז" ,הוא מוסיף" .ישנם גם מקרים שבהם שבירת השגרה החדה של תקופת
הקורונה  -חברתית ,כלכלית או בדידות קשה ,בעיקר אצל מבוגרים ,הסתיימו באשפוז כפוי.
וישנם מקרים שבהם המשפחה מבקשת לאשפז בכפייה בן משפחה כי קיים קושי ממשי
להתמודד אתו לאור המחסור במענה בקהילה כתוצאה מהסגר".
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המרכז לבריאות הנפש בבאר שבע ,ב" .2017-קשה עד בלתי אפשרי לשמור על בידודים בבתי החולים הפסיכיאטריים" ,אומרת ריבי צוק צילום :אליהו הרשקוביץ

כל ההסברים הללו ככל הנראה אינם זרים לד"ר פישל ,שהקפיצה במספרי האשפוזים
הכפויים רחוקה מלהפתיע אותו" .משבר הקורונה השפיע על המערך הפסיכיאטרי ועל
המטופלים באופנים שונים" ,הוא מסביר" .חלק מהמטופלים לא הולכים לקבל טיפול או
נמנעים מיציאה מהבית מסיבות של חרדה .במקביל ,ראינו עלייה של כ 30%-בפניות
למערכת בריאות הנפש בקהילה כתוצאה מהמצב .חלקם של מטופלים חדשים .זה עומס
על מערך הטיפול ,שגם ככה עמוס מאוד ,וזה גורם לתורי המתנה ארוכים יותר ,ולדחיית
תורים של המטופלים הכרוניים שדורשים טיפול ומעקב".

"הסגר מרחיק אנשים
מגורמים שמהם הם שואבים
בשגרה תמיכה ונחמה והוא
מרחיק אנשים מסביבתם
הפיזית והרגשית אשר
הקנתה להם עוגן של ביטחון"

לדבריו ,תקופות הסגר קשות יותר למטופלים ,גם בשל מגבלות התנועה וגם בשל
העובדה שהן מגבירות את החיכוך עם בני המשפחה ששוהים עם המטופלים בבית,

ד"ר שירי דניאלס ,ער"ן

בניגוד לשגרה.

דלת מסתובבת
בסופו של דבר נדמה כי כמו במערכת הבריאות בכללותה ,גם במערך הפסיכיאטרי
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המערך הפסיכיאטרי התגלה במערומיו מול הקורונה ,ואת המחיר משלמים החולים ומשפחותיהם  -קורונה  -הארץ
ך
,

10/23/2020

ההזנחה מרובת השנים עומדת מאחורי לא מעט מהקשיים הנוכחיים" .קשה עד בלתי
אפשרי לשמור על בידודים בבתי החולים הפסיכיאטריים" ,אומרת ריבי צוק ,יו"ר עמותת
עוצמה  -פורום ארצי של משפחות נפגעי נפש" .הצפיפות איומה והחדרים לא בנויים כמו
החדרים בבתי חולים כלליים .חששו שזה יתפרץ כאש בשדה קוצים .ולכן ,עם תחילת
ההתפרצות היו מקרים שלא התקבלו לאשפוז או שוחררו מהר".

בית החולים שער מנשה ב .2016-למצולם אין קשר לנאמר בכתבה צילום :רמי שלוש

מערך האשפוז הפסיכיאטרי בישראל כולל כיום כ 3,150-מיטות אשפוז המשמשות לכ20-
אלף אשפוזים בשנה ,חלקם אשפוזים חוזרים" .הרבה יותר קשה לאשפז בתקופת
הקורונה" ,היא אומרת" .כאשר מדובר בחולים שהם 'דלת מסתובבת' ,בגלל שהם
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המערך הפסיכיאטרי התגלה במערומיו מול הקורונה ,ואת המחיר משלמים החולים ומשפחותיהם  -קורונה  -הארץ
,
,
ק

משוחררים מוקדם יותר ,הם יוצאים פחות מאוזנים ואז המשבר הבא קרוב יותר" .בנוסף,
טוענת צוק" ,יש קבוצה של כ 150-אלף איש עם תחלואה כרונית קשה ,בעיקר
סכיזופרניה ,מניה־דפרסיה ,ודיכאון מז'ורי ,שנתקלת גם בשגרה במצב של 'אין תורים'
היסטרי  -זה מערך שהגיע לקורונה עם אפס תשתיות ותורים של חודשים ,ועכשיו יידפקו
המוני מטופלים חדשים".
עוד לפני המטופלים החדשים ישנם הפונים החדשים לעזרה .המספרים של אלה
בנסיקה ,מספרים במוקדי הסיוע של ער"ן )עזרה ראשונה נפשית( .מאז חודש מארס
התקבלו שם יותר מ 232-אלף פניות מצוקה ,זאת לעומת כ 200-אלף פניות למוקד בכל
שנת  23% .2019מהפניות  -נתון שזינק החל באמצע חודש אפריל ,בזמן הסגר הראשון -
היו בעניין מצוקה נפשית חריפה.
"הסגר מרחיק אנשים מגורמים שמהם הם שואבים בשגרה תמיכה ונחמה והוא מרחיק
אנשים מסביבתם הפיזית והרגשית אשר הקנתה להם עוגן של ביטחון" ,אומרת ד"ר שירי
דניאלס ,המנהלת המקצועית של ער"ן .לדבריה ,חלק מהפונים מתמודדים עם מצוקה
נפשית גם בשגרה וזו החמירה מאוד .וישנם גם מי שמתמודדים בפעם הראשונה עם
מצוקה נפשית עזה" :משאבי ההתמודדות של חלק מהפונים הללו הלכו והידלדלו
בתקופת הסגר הראשון ,ולסגר השני הגיעו עם פחות משאבים פנימיים וחיצוניים
ומשיחותיהם משתקפת פגיעה בתחושת המסוגלות וחוסר תקוה".
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