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 טיפול בימי קורונה
 "היא תופעה חברתית שיש לה כמה היבטים רפואיים מגיפה "

 חיים אברהם -גלית אבן

  מוצג , נפרדבף ומצור סקרתי אותו  ,1" סגרה ההשפעות הפסיכולוגיות של " מאמרב
  לוו בהחלת אשר , בעברהתרחשו שגיפות מ  ותאוד ממחקרים שבוצעו  אסףנש מידע 

 סגר על אוכלוסייה. ה

יש  לדעתי,  . אולם, אינם מפתיעים את הקוראים2הממצאים שתוארו אני מניחה ש 
במאמר, אשר בחנו תופעות  מחקרים שנסקרו  הדרמטי בין  שוני  לתת את הדעת אודות  

. הסגר  היום יםההסגר אותו אנו חוו מול לצומצם יחסית הקשורות להסגר בהיקף מ
על  פרישתם  ו האנשים המבודדים    ותכמ עקב    ,כמו שאנו חווים כיום, הינו חסר תקדים

נפשיות שנסקרו, יבואו לידי ביטוי  הופעות תה. משמעות הדבר הינה ש עולםי כל הפנ
בריאות הנפש לא  סוגיית  ,הנוכחיני אנשים ברחבי העולם. גם אם בשלב אצל מיליו 

  בשליטה" "תהיה )וחבל שכך(, אני מעריכה כי לאחר שהמגיפה תופסת מקום מרכזי 
, כעין  עצומיםבהיקפים יתגלו זה , השלכותיו הנפשיות של מצב בהיבט הרפואי שלה

 . ניונית"מגיפה "ש 

קובעי מדיניות",  " עבור  מיועדות    ,מאמר זהרבות מן ההמלצות המתוארות ב  , למעשה
פיו  ואואשר להם יכולות השפעה רחבה על מתן מידע, אספקת ציוד, החלטה על אורכו  

ארחיב  כפי ש שימוש מותאם ןגם אנו יכולים לעשות בה  ,אולם של ההסגר וכדומה. 
 בהמשך. 

וכוח רב בסיוע  רבה  מקצוע בתחום בריאות הנפש, אחריות  ה  שיאני מאמינה כי לנו אנ
דעתנו   באמצעות הצגתבהתמודדות עם מגיפת הקורונה, הן בחדר הטיפול, והן 

,  נו עובדים המקצועית בקרב מקבלי ההחלטות במקומות העבודה הציבוריים בהם א 
את ההשלכות הנפשיות השליליות של המצב הייחודי בו  ואף למנוע  םלצמצעל מנת 

וסנה  ח לשל הפרט ו   ו חוסנ  ובבניית   בקידום בריאותלסייע  וכן  ת"  בזמן "אמאנו נתונים  
 החברה. של 

מרחב חדש ולא  ל פלינו, ו, בדיוק כמו את מטבימים טרופים אלו אשר "זרקו" אותנו
חרדה ודאגה  עם הסגר,  השלכותיו של כפרטים, מתמודדים גם עם אנו מוכר, 

כמו   ,. אנוהמשתנהצורך להתאים את הטיפול למציאות ועם הינו, מטופלנו, ל י ליקיר
)כמה    מגיפה  של הכל אזרחי המדינה, חשופים בתקשורת בעיקר להיבטים הרפואיים  

 
1            Smith, Lisa Woodland, Simon Wessely, NeilSamantha K Brooks, Rebecca K Webster, Louise E 

Greenberg, Gideon James Rubin .(2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce 
it: rapid review of the evidence. The Lancet. 

 
ת של הסגר  ופסיכולוגיה ותההשפעקריים: י, אציין את העת המאמרסקירעיינו בם שלא הקוראי ובת,טל 2

שלילת   .(ייםיטראומט-דכאון, חרדה ותסמינים פוסט :כוללות) רוכות טווחאת ולהי ועלולות נן רחבותהי
רי  אם הסגר הוא חיוני, הנושא אותו יש לבחון בזהירות.  נהלטובת הציבור הרחב היהחירות מבני אדם, 

. ציבורהדי להבטיח שהחוויה הזו תהיה נסבלת ככל האפשר עבור  כל צעד כגורמים רשמיים צריכים לנקוט  ש
כי , להבטיח האנשים הנמצאים בבידוד פעילויות משמעותיות עבור לייצר, ומותאם ףמקי מידעיש לספק 

סגר חוויית הל .האלטרואיזם תחושת את ולחזק( רפואי וציוד מים, מזון כגון) זמינה בסיסיתספקה תהיה א
 ל הגורמים המטפלים. ע גםלא רק על האנשים בהסגר אלא  ולות להיות השלכות ארוכות טווח,עלשלילית, 
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יק  גיינה, האם יש מספ ים, כמה מונשמים, כיצד לשמור על ה י חולים חדשים, כמה קש
 .  ופחות להשלכות הנפשיות שלה ( מכשירי הנשמה, האם ללבוש מסיכה או לא וכו'

ה  במידע על המגיפ " הצפה"עם  זמן לאורך ת מתמודד כולה  האוכלוסייה , למעשה
חשש  חרדה, ודאות, - אירועים הכרוכים באיוהתפשטותה בארץ ובעולם, עם 

שעמום, תסכול   , כעס ל תחושות ש , אובדן תחושת שליטהדבקות, סכנת מוות, ימה
  אצלם  מעורריםהשונים,  םסימפטומי חווים ר אשים לא מעט  אנשיםישנם . בדידותו

מעידים על  הם  האם    שאלההולמול  ,  םתבאשר למידת חומרדאות  ואי הו חרדה לנוכח  
ישנו חשש לפנות   מדובר בחרדה או סתם שיעול חולף. אשמ אולו בקורונה כך שח

ה.  החשש להידבק או להדביק את הסביבה מחריף את תחושת החרד ו  לעזרה רפואית
אצל  גם  שקיים  כזה  , לא נראה, ובעל התנהגות לא ידועה,  "חדש" הנגיף  ו של  עצם היות

, מחריף את התחושה כי אנו  ק אחריםיהדב ושיכול גם ל תסמינים ה לא חוושאדם 
שאינם  במצב כזה, גם אנשים  דבק או להדביק.  י"מסוכנים" וכי בכולנו הפוטנציאל לה 

)לעיתים לראשונה(, תסמינים נפשיים  לחוות  נפשית, עלולים בלים מתחלואה סו
 שונים.  

עוד טרם    כסובלים מתחלואה נפשית שמאובחנים  אנשים מציאות זו קשה שבעתיים ל
ומתמודדים   ,ועוד ת חרדות בריאות, הפרעות אובססיביודכאון, : התפרצות המגיפה

מידת הסיכון   ות אתולהעל במצב זה מאד חריףלהעם קשיים רבים אשר עלולים 
. ההסגר  מךורות הת קמב צמצום ף גם מצטר ך . לכותדידבבמצבים אלו של  האובדני 

את הקשיים והתסכול, בייחוד בקרב יחידים ומשפחות בם התגלו  ים עלול להעצ 
בעיות  ו בקרב משפחות המתמודדות עם אלימות במשפחה ןגו, כקשיים גם קודם לכן

ולה הסיכון להגברת השימוש בחומרים  ף, במצב זה, עבנוסבמסוגלות ההורית. 
 .  . (בעיקר אלכוהול)

א, מעבדה, אחיות,  "מד שיאנ)צוותים הרפואיים את הגם מציאות זו מאתגרת מאוד 
יותר מכולם,    ,אלו נתונים.  (ואחרים  , גורמי ברה"ן עובדים בבתי חולים, כלל ה רופאים

למראות לא  וכן ולמתח הנלווה לכך,  , לחשש להדביק את משפחתם דבקותילסכנת ה 
. נוסף  לתכנים בעלי פוטנציאל טראומטי  אחריםר מתחשף יו ימועדים לה , הם  פשוטים

ללא אפשרות למנוחה   משמרות ארוכותבהשעון סביב עובדים מהם , רבים ךל כע
הצוותים הרפואיים באיטליה ובספרד, הם לצערנו, דוגמא קשה לחשיפה   ועיבוד.

טראומטית של כמות בלתי נתפסת של מתים מידי יום ושל צורך לקבל החלטות  
  , לכל אלו . ה(הגוזרות על אנשים חיים או מוות )את מי לחבר למכשירי ההנשמ

  ו מתסמינים יסבל   חלקםואין לי ספק ש  השלכות נפשיות שחובה לתת עליהן את הדעת
לעניות דעתי,  , אך  (שאריונקווה שכך י)  כזה   אינו   המצב  ,ישראלב   .נפשיים משמעותיים

 . למתן מענה לצוותים המטפליםעתה כבר  ערךילה הדבר מטיל חובה  

דווקא בעת    , הניתוק  עקב ארו, מתווסף קושי משמעותי  על כלל הקשיים והדאגות שתו
משפחה, חברים,  : של האדם והמשמעותיים ורות התמיכה הטבעייםמשבר, ממק

  של האחר  ותמיכת  ,תיים לפרט הינוו אחד מגורמי החוסן המשמע .וכו'מטפל עבודה, 
ועלול להפגיש את  "נלקח" מארגז הכלים , במצב הנוכחי, גם כלי משמעותי זה אך 

הדאגה   הנפשי. ו ם עם תחושת בדידות גדולה אף יותר ולהביא להחמרה במצבהאד
  אותנו לוותר על רבים מההרגלים האנושיים  הדבקות בווירוס הקורונה הביא ימה

אנו    אשר, דווקא כ()מפגשים עם קרובים, חיבוק, נשיקה, לחיצת יד  ביותרהבסיסיים 
אציין כי כמעט כל היוצאים מבידוד    ,כדוגמא  .נחמהל ו  להרגעה   יותר מתמיד,  זקוקים 

על כך שהקושי הנפשי היה רב יותר מהקושי   דיווחו  בבית החולים, ללא יוצא מהכלל,
של המחלה,   ימפטומים קליםסבלו מס כולם, מעט כ אם כי יש לזכור כיהבריאותי )

 . (אם בכלל
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העבודה ואובדן הפרנסה. כל    על כך נוסיף את החרדה מהמצב הכלכלי, מאובדן מקום 
,  לפגוע ביכולתו של הפרט להתמודד עם קשייו לוליםרס שעהללו מהווים גורמי סט 

 .ועד הסיוםלגבי מהמצב נמשך לאורך זמן וכשאין ודאות אשר כבפרט 

ו חווים כעת בהתפרצות מגיפה  כולנ אותו  ך זה,  ממוש ו  יזה לומר, כי מצב משבראני מע
, ללא יוצא מהכלל, באופן חוצה  הציבורכלל  את פעם,-אי ונהלראשמפגיש  הקורונה,

המלווים באי   ,רב של סטרסורים בו זמניתכה  עם מספרגילאים, מגזרים ויבשות, 
חוסנם הנפשי של  חיזוק ל מתמיד  ישנה חשיבות רבה . בשל כך, ודאות מתמשכת

  חברה חוסנה של התרום ללכך בו האזרחים הנדרשים להתמודד לאורך זמן במצב זה
 . כולה

את עיני משפט שלדעתי לוכד את החוויה   צד ,באחרונהבאחד המאמרים שקראתי 
 אותה אני חווה מאז תחילת המגיפה ואותה אני מנסה לתאר: 

 .)(Rudolph Virchow "היא תופעה חברתית שיש לה כמה היבטים רפואיים מגיפה"

, אך מעגלי ההשפעה החברתית שלה,  השלכות רפואיות דרמטיות, מגיפת הקורונהל
בדרך כזו או  והיא תיעצר  אשר המאבק במגיפה יצלח גדולים לא פחות. גם כהם 

  ןפסיכולוגיות, יתנו את אותותיההו  כלכליותהאחרת, הרי שהשלכותיה החברתיות, 
   כך.-עוד זמן רב אחר 

מתי נוכל לחזור  ה. , איך יראה העולם לאחר הקורונרבים שואלים את עצמםבנוסף, 
מסוכנים עבורם? מתי נוכל לבטא    חשבילהיפגש עם הורינו, החשובים לנו כל כך ולא נ 

בבית קפה או בקולנוע מבלי לחשוש   נשיקה? לצאת ולבלותו  בחיבוקאהבה וקרבה 
רועים בחברת  ילחגוג אכפפה?  ללחוץ על כפתור המעלית, ללאמכל שיעול מזדמן? 

להיות כשהיה? ומה אם לא? האם תם עידן   חברתי יחזורהאם העולם ה ים? ראח
המחשב יחליף את כל המפגשים הבלתי   םתעסוקתי? הא- חברתי -המפגש האישי

את החרדה  לדעתי, יותר מכל  ,אמצעיים? שאלות אלו ורבות נוספות מגלמות
   בקשר. בסיסיצורך האנושי ההעל ,  ינושנכפה על שבוויתור 

 מה ניתן לעשות? 

ותוכניות    מעט פעולות שלעניות דעתי, חשוב לנקוט כבר כעת  תית, יש לא ברמה המערכ
 טיפולית. -פרטניתברמה האתמקד    י אלו,י דבר. אולם, ביש לבנות לטווח הארוך  ןאות

ראשית, חשוב לומר, כי נראה שרבים מהאזרחים מגלים יכולת עמידה בשלב זה,  וכי  
בגילויים  ל סיוע ועזרה, המלווים הולכות ורבות. יוזמות שקיימות יוזמות חברתיות 

,  יאות הנפשת הדדית, המחזקים את תחושת הלכידות והחוסן. בתחום בר של ערבו
טיפולי  -ישנו מעבר חשוב מאוד של גורמי הטיפול במסגרות השונות, למתן מענה נפשי

לעזרה בימים  באמצעות המדיה הדיגיטלית, על מנת להמשיך ולסייע לאלו הזקוקים 
 . ליותר מכאלו,  

עלאה לדיון  , הכרותימקצועי בה לצד העיסוק בהיבטים הרפואיים, יש לנו תפקיד 
הרווחה  על ו פשית ם הנ קורונה על בריאותתפרצות ה השלכות של הוכמובן בטיפול, ב 

 (.והחוסן של האזרחים )חולים כבריאים, מטופלים וכאלו שאינם מטופלים

נו מוטלת האחריות, לעמוד  תואחת מאיכל אחד על אני מאמינה כי ברמה הפרטנית, 
  ומאיימת לשבש את סדרי העולם, המשפחה, העבודה   ת עולמנו, מול המגיפה שפקדה א

מהמשקפיים  כל אחד המקום בו הוא נמצא,    , להתמודד עימה  נו כול   . על החיים  רגלי הו
 . באופן שיכול לתרום לאחרוהאישיות והמקצועיות שלנו 
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 טיפול בימי קורונה 

אמצעי )בקליניקה( לטיפול באמצעות טכנולוגיה,  -השינוי והמעבר מהטיפול הבלתי
התנגדות, אתגרים, שאלות,  ו סבלנות, התמודדות עם קושי מצריך מכולנו גמישות,

אנו  אותו מתרחש במרחב ה לצד יכולת תנועה, התאמה, למידה וכדומה. זהו אתגר
 המרחב הטיפולי.  -  מכירים היטב

ואיני   הפרקטיקה הטיפוליתל מטפל מכיר היטב את מטופליו ואת אין לי ספק שכ
י  י. ובכל זאת, חשבתי לציין מספר נקודות שנראות בעינ יייודעת אם אחדש בדבר 

ההמלצות של  חלק מ ככאלו שיכולות לסייע למטפלים ולמטופלים )וגם מביאות
,  ועיתשמירה על עמדה מקצ לצדנראה שבימים אלו,  .לרמה הפרטנית(, המאמר לעיל

אישית,  - נפשית והבין-מי של המטופל, לדינמיקה התוך הקשבה לעולמו הפני 
  ומותאמת למצב המתהווה   אקטיביתגמישה,  גישה  גם  אמץ  ל  ינולספרנסיאלית, ע טרנ

במובנים רבים, הטיפול יכלול כלים של התערבות במצבי דחק   .)וכמובן למטופל(
  .3ומשבר ופיתוח חוסן 

  טיפולי ה (setting) והסטינג לנסח מחדש את כללי המסגרת: יש חוזה טיפולי •
וכן עם   באמצעות המדיהאת הטיפול מטופלים שבוחרים להמשיך עם 
עבר לטיפול באמצעות המדיה מעלה  המ . שפונים לטיפול לראשונהלים פ מטו

ערך מבעוד מועד, "להגיע" מוכן ככל  י על המטפל לה .אתגרים ודילמות רבות
ר לסוגיות  , להיות עשות הנדרשתימ בן לגלות את הגיכולתו למפגש, וכמו

לקרוא את  ממליצה  להרחבה  )  פוליות ואתיות המתעוררות ולתת להם מענהטי
לטיפול   עשרת הכללים - על סטינג וגמישות" , ד"ר ארנון רולניקהמאמר של  

 . סוגייה זו(הנותן המלצות ב מרחוק",

: לבחון את הדרכים הייחודיות שכל מטופל ומטופל מגיב  הקשבה ללא מודע •
ווית. זוהי הזדמנות לבחון עם המטופל את הדרך בה  למציאות החיים העכש 

)המציאות של כולנו דומה, אך כל אחד ממפרש חייו    מציאות ה הוא מפרש את  
ומתמודד עימה.  אחד יחווה כהזדמנות, האחר כאיום( , אותה באופן שונה
הן  ו "לקבל" הן לבחון דרכים ניתן הטיפולי המתמשך  באמצעות התהליך

צפות ועולות  ,  בו טראומות העבר  יהיה לבחון את האופןעוד ניתן  לשנות אותה.  
בהווה, מזמינות עימן דפוסי פעולה קודמים, המאפשרים כר להתבוננות  

 . שינויד ותהליכי עיבוו  עכשווית

רציפות  על שמירה על סטינג ול :כאובייקט מיטיב/ חוסןלהמטפל כמודל  •
  . רבות יותטיפול ת, ישנן השלכו יצירת מרחב טיפולי מותאםתוך  טיפולית

  קט מיטיב, יאובי שמש למטופל כמ ,מטפל המחזיק את "המיכל הטיפולי"
המשך הטיפול למרות    את  מתאים עצמו למציאות המשתנה ומאפשרה  לכמוד

.  תיקוןהכלה, החזקה ו מושיט יד לעזרה ומאפשר בכך תחושה של  הנסיבות,
  או לפחות ברת התמודדות  כבעיה פתירה, משברבמסייע למטופל לראות הוא 

דרכים   נןרצופים שינויים וכי ישקבל את העובדה כי החיים ו ללסייע מן וכ
 . להסתגל לשינוי

על רציפות הטיפול גם    ה שמיר  : יצירת רציפות טיפולית ושמירת אופי הטיפול •
ת  רבתקופה זו, יוצרת אצל המטופל תחושה כי גם כאשר המציאות "סוע

 
דגשים  לשם מתן שונות. תאורטיות ו נמיותדיעיפים שיוצגו, דרך פרספקטיבות ון בכל אחד מהסניתן לד 3

תפיסתו ל  ןאני מאמינה כי כל אחד מכם יוכל להתאימ, אולם  הרחבה תאורטיתנמנעתי מ,  וקצרים  ממוקדים

 .רטיתאויתה
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חשיבה  להוות "מיכל" המאפשר מרחב ל  ך , הטיפול ממשיבחוץ ומסוכנת"
 .  רצף של עבר, הווה ועתיד ולעבודה. מקום שבו ניתן לשמור על

לסייע למטופל בהתמודדות עם תחושותיו ולנרמל  יש לנסות ו :נורמליזציה •
יש לתת למטופל  .  מעוררת חרדהו   ודאות -אותן. אנו נמצאים בתקופה מלאת אי
רוע לא  יתגובה נורמלית לא"  ומהוות  תחושה כי תחושותיו אינן חריגות 

   נורמלי".

פסימית,   לחשיבה אות, לא מעט אנשים נוטים דום של אי ו יבמצב: תקווה •
רבה לתפקיד שהמטפל לוקח   יבותקטסטרופלית. ישנה חש יתים,על

הנפשי של  ם להביא לרגרסיה במצב לול ע המצב הנוכחי, . החזקת" התקווהב"
בעיקר אצל מטופלים  )  הביא לפגיעה בהישגים הטיפולייםלו   חלק מהמטופלים 

כי המטפל   בצבים אלו, חשומ ב .(שקיבלו טיפול אינטנסיבי יותר טרם המשבר
באמצעות  ) יה כזמנית ס ואת הרגר כחולף בהמצ למטופל לראות את יסייע 

 . (כתהליך מתמשך  והישגיו התייחסות לטיפול 

כלים  לסייע במתן  יש  :  והפחתת תחושת חוסר האונים  ביסוס תחושת שליטה •
כגון טכניקות    ,למטופלים שיאפשרו לחזק את תחושת השליטה שלהם במצבם

 .מה, כתיבת יומן חרדה וכדו, הרגעה עצמית וויסות של מתחיםשל הרפיה

לת  , מקב"היכולת להיות לבד" :והבדידות ידודהבית יווהתמודדות עם ח •
עיבוד של תכנים  מזמין  ,זהכפוי דווקא מצב  ביטוי קונקרטי בימי ההסגר.

  ב מרח , גם ב המיטיבה ול בנוכחות מטפל יכול לסייע למטופמוקדמים. ה
   מם במגע.יטואלי לבוא עריהוו הטיפולי 

חרדה רבה.   יםמעורר ,ודאות, עמימות והצפה של מידע-אי: "ארגון" המידע •
ומביאים את תחושת ההצפה לחדר   ע למטופלים הזקוקים לכךיסייש ל

בכדי לחוש   במקורות מהם הם שואבים אותו, לעשות "סדר" במידע,  , הטיפול
ארגון המידע,  כך לדוגמא,  אלית יותר.יאת האיום בצורה ר ולהעריךשליטה 

להתנתק  של האדם  הקושי    תבחינממשי, או לאפשר    נקרטיו יכול לתפוס אופי ק 
בעת  הנוזו א נותן למידע, שהוהסובייקטיבית ת הפרשנומ , עאיסוף המיד מ

 תיים שלו. וי מהדפוסים האישמעולמו הפנימי ו 

לאלו הזקוקים לכך, ניתן לסייע ביצירת שליטה  : יצירת עוגנים וסדר יום •
ארגון סדר היום. ריקנות ובדידות מחריפים את תחושת חוסר   באמצעות 

לייצר תחושות של קביעות, סדר   תיצירת עוגנים מאפשר והדיכאון.האונים 
    מן.  וז

שתגובותיהם חריפות    , את אלוהמטופלים מביןלאתר : יש מענה מותאם •
נסות לסייע להם באופן אינטנסיבי יותר )הגדלת  לו וממושכות או מחמירות 

  - תיטלפונית, הפנייה לפסיכיאטר לשקול טיפול תרופ  ינות מספר המפגשים, זמ
  .בהתאם להערכה הקלינית(

ם רבים מתקשים גם בימי שגרה ליצור  מטופלי :זמינים מקורות תמך  בחינת  •
חשוב לנסות ולסייע   שען על הסביבה ולקבל עזרה. ילה אישיים, -ים בין קשר

נגישים לו  אם אלו גם  ,עבורו זמיניםה  תמךהמקורות לבחון את למטופל 
   .זמינים לו במידה פחותה רגל, אושונה מזו אליה התורה בצ פיזית

עידוד  : (agency) נות"סוכ"ו  ותחושת מסוגלות  אישיתיצירת משמעות  •
ו להפנות קשב למשאבים האישיים שיש  , לסייע ל המטופל למצוא משמעות

ברשותו. לבחון עימו את משמעות המגיפה עבורו ואת תרומתו להתמודדות  
 עימה. האישית והקולקטיבית  



6 
 

לטיפול    לעבורישנם מטופלים שעלולים לחשוש    :פול וסיום טיפולהפסקה בטי •
ולהשאיר למטופלים   כבד קושי זה ל חשוב  מקוון, או להתקשות להתמיד בו.

במידת  שבר.  המתום  בבמתכונתו המוכרת,  לטיפול  לחזור  "דלת פתוחה",    אלו
ע להם את  י( עם המטופלים ולהצ reaching outשר יזום )קליצור יש  הצורך,

במידת  חשוב לבחון , ם לסיים טיפולמטופלים המבקשי למו .זמינות המטפל
אותם  עודד ובכל מקרה, להשונים,  על הקשריהעיתוי הבקשה את האפשר 

 תהליך סיום סדור, כעת או בחלוף המשבר. לקיים

  אנו )באופן די ייחודי(מכיוון ש  :טרנספרנסיאליות-קאונטרהקשבה לתגובות   •
, חשוב שנהיה ערים  ממשית העכשווית עם המטופליםחולקים את המציאות ה 

על   עלולים להיות מושלכים ולחרדות שלנו, שבאופן לא מודע,  לצרכים
מצע  ודאות, בסכנות ומהווה -ות, באי תקופה זו רוויה בחרד  המטופל.

)כעס, הזקקות, תחושת נטישה, דחייה   להשלכות מסיביות מצד מטופלים
 עלולים להיתקל בחרדה/התנגדות מצד המטפל. מצב זה לותכנים א .וכדומה(

מהווה גם הזדמנות לבחון את התחושות שמתעוררות בנו ומגלמות את יחסי  
 העברה עם המטופל. 

סתייע בהדרכת עמיתים בסוגיות טיפוליות  להמלץ מו  : הדרכת עמיתים •
עימו   המצב מאפייניו הייחודיים של  בשל עשויות להתעוררואתיות שונות, ה 

 . אנו מתמודדים

 

, על תחלואה  ויה הנפשיתו של וירוס הקורונה על חיינו, על הה והשלכותיו יוהשפעות
ילכו ויתבהרו   ,ועוד טיפול, עבודה, אהבהשל משפחה, קשר,  "מוסדות"ועל  יתשנפ

שהמטופל    לאזורי הנפש    עם המטופליחד    עמלים בטיפול להגיע  , אנו כמטפלים  . בעתיד
חדר  בקורה  פי ש כ.  ולשינוי  ולייצר בהם תקווה לתנועה, למפגש אחר  מתקשה לשאתם

חשוב לשמור על גישה   ני מאמינה כיא  ,גלובלי זה משברשל  בהקשרכך הטיפול 
רונה,  ווירוס הק  המפגש עםאני מאמינה כי  בר גם הזדמנות., הרואה במש תופטימי א

, התפתחות  יצירתיות , , תנועהתחדשותהל הזדמנויות ינו נבפ ח יפתכל היבטיו,  על
  ופועלים  םחווי אנו השפיע על האופן בו לה, עלינו מוטלת האחריות בהוו  וגדילה. 

    זה. , באתגר אף יותר מתמיד הזקוקים לנו ריםמסייעים לאחכמובן, ו

  


