
עלון מידע לבני משפחה 
מרכז לבריאות הנפש שלוותה

www.shalvata.org.il
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לפניות מיוחדות: 
 מית"ל – מרכז ייעוץ ותמיכה למשפחות בשלוותה: מענה טלפוני )תא קולי(:

meitalfamilysuppp@clalit.org.il :09-7478611 | פקס: 09-7470375 | דוא"ל
ממונה על פניות הציבור בשלוותה 09-7470356
המחלקה למידע רפואי )רשומות( 09-7478542
אחראית על מניעת הטרדה מינית  09-7478562

לרשותכם, בבית החולים
קפיטריה    מכונה לשתייה קרה וחמה    מכונה לחטיפים
Wi-Fi / בית כנסת    טלפון ציבורי     אינטרנט אלחוטי

לשימושכם, כתובות לאתרים שימושיים:

  www.btl.gov.il :)אתר ביטוח לאומי )לקבלת מידע בנושא קצבאות וזכאות לסל שיקום
www.maman.org.il :ממ”ן - מרכז מידע ושיתוף לנפגעי נפש

www.enosh.org.il :אנוש- העמותה הישראלית לבריאות הנפש
 מרכז יה"ל – תמיכה, ייעוץ והכוונה למשפחות נפגעי נפש בכפ"ס:

www.eychut.org.il | 09-7402223

שעות ביקור במחלקות בימים א-ה: 16:00-20:00 | סופ"ש: 10:00-20:00 
 מענה טלפוני לבני המשפחה ליצירת קשר עם המטפלים
יינתן על ידי מזכירות המחלקה בין השעות 8:30 ל- 12:30

טלפון כללי שלוותה: 09-7478555



מידע זה נכתב עבורכם, בני משפחת המאושפז במחלקה. מטרתו להכיר לכם את 
המחלקה ולהקל את כניסתכם אליה.

 אשפוז בן משפחה במחלקה פסיכיאטרית הנו אירוע מורכב בחיי המשפחה,
ומלווה בדרך כלל בחששות וברגשות מעורבים. 

התמודדות עם משבר נפשי ו/או עם מחלת נפש של בן משפחה, מלווה פעמים רבות 
במצוקה  למשפחה כולה. תגובות למצב של קושי וחוסר וודאות, תחושות של חוסר 

אונים, כאב נפשי, פחד, בלבול, כעס, עוינות, בושה ואשמה, לצד רווחה והקלה בקבלת 
הטיפול, הנן אופייניות וטבעיות למצב משברי זה ולבלבול הטמון בו.

התמיכה במשפחה בעת המשבר הנפשי, מפחיתה דחק, מקדמת התארגנות במשפחה 
ומאפשרת הבנה ותמיכה טובה יותר כלפי בן המשפחה המתמודד.

 אנו במחלקה מודעים למורכבות זאת ומבקשים להקל עליכם, ככל האפשר,
את ההתמודדות עם הקושי. חשוב שתדעו שאנו כאן בשביל יקירכם המאושפז ומטרתנו 

הינה לטפל בו ולהיטיב את מצבו, על מנת שיוכל לעבור תהליך של איזון ויציאה 
מהמשבר האקוטי, לכיוון של שחרור והחלמה.  

למשפחה חלק משמעותי בטיפול בבן המשפחה במהלך המשבר הנפשי ובתהליך 
 ההתמודדות. צוות המחלקה רואה חשיבות רבה בשיתוף פעולה עם בני המשפחה

בכל שלבי האשפוז ובהמשך בתהליך השחרור והשיקום. 

שותפות בין צוות המחלקה למשפחה ולמטופל תורמת להסתגלות טובה יותר של 
המטופל במחלקה. בהמשך, עם שחרורו של המטופל, תמיכת המשפחה ומעורבותה 

מסייעת לתהליך השיקום וההחלמה. במידת הצורך אף מומלץ על התערבות משפחתית 
או זוגית כחלק מהטיפול בעת האשפוז או לאחר שחרורו של המטופל וליווי חזרתו 

לקהילה ולמשפחה.

כחלק ממערך התמיכה במשפחה – המרכז לבריאות הנפש שלוותה מעמיד לרשותכם 
שירותי ייעוץ, ליווי ותמיכה בהתארגנות סביב המשבר והקושי:

לשירותכם : ייעוץ וליווי פרטני למשפחות, קבוצות טיפול, תמיכה ותיווך למשפחות 	 
בפניה לשירותים נוספים בקהילה. מומלץ לפנות באמצעות מנהל הטיפול במחלקה.

 מית"ל  שלוותה - מרכז יעוץ ותמיכה למשפחות	 
 מענה טלפוני )תא קולי(: 09-7478611 | פקס: 09-7470375  

meitalfamilysuppp@clalit.org.il :דואר אלקטרוני

משפחה יקרה,

מנהל הטיפול במחלקה עומד לרשותכם בכל שאלה 
ופניה. הנכם מוזמנים לפנות אליו, להתייעץ ולשתף 

בתחושות ובהתמודדות.

צוות המרכז מעודד שותפות בין המתמודד, הצוות המטפל בביה״ח 
והמשפחה, לקידום תהליך ההחלמה והתמודדות המטופל ומשפחתו.
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