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 יום שלישי

 2013השתלמות בית ספר לשיקום 



 :מתן  משוב
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 סיכום – משוב- למטופל

 אכן את הסיכום והצג אותו למטופל
 

 (אנטייק)הכן פרופיל המטופל על פי הערכתך אותו 1.

 הצג למטופל את תוצאות ההערכה בצורה מובנת2.

בתגובותיו למשוב וההשלכות להמשך תהליך  צפה 3.
 השינוי
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43 משוב.wmv
44 כיצד נותנים משוב.wmv
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 דוגמה מתחום האלכוהוליזם

 למשוב מימדים 7
 

 בעיות השתייה1.

 בעיות הקשורות לשימוש בסמים2.

 בעיות תעסוקה3.

 בעיות בריאותיות4.

 בעיות רגשיות5.

 בעיות חברתיות ובין אישיות6.

 בעיות משפטיות7.
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 המשך מתן משוב

 : BRENDAציטוט מתכנית 
בהתחשב בשונות הגדולה של הבעיות הקליניות של כל •

יהיה סביר להציע לכל מטופל תכנית , מטופל ומטופל

 .אישית

למרות זאת ברוב התכניות לאחר אבחון מצב של תלות  •

,  הפסק השימוש: בחומרים נותנים את אותה ההמלצה

 .תתחיל טיפול אישי או הצטרף לקבוצת תמיכה
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 המשך מתן משוב

כאשר נותנים משוב אישי למטופל •

שלו  משובלומקשיבים לתגובותיו 

אתה יכול לקבל הבנה גולדה יותר  

למוטיבציה של המטופל לשינוי  

  צרכיםההתנהגויות מסוימות וה

 .שבגינם הם רוצים להשתנות
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 המשך מתן משוב

 :הערך את התגובות למשוב

 .האם הוא מחויב לשינוי–

 .האם הוא שוקל את אפשרות השינוי–

 .מידת האמביוולנטיות לשינוי–

 .בעיקר מתנגד לשינוי–
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 תרגיל

 עבודה בקבוצות•

הכנת פרמטרים למתן משוב למטופל •

 על פי סוג שירות
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 דוגמא קצרה
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45 דוגמה קצרה של משוב.wmv


 נקודות למשוב דיור מוגן

 ניסיון קודם•

 .מערכות תמיכה•

 .פעילות פנאי•

 ורצונות חוזקות•

 קשיים תפקודיים•

 יחסים בין אישיים•
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היענות לטיפול •

 תרופתי

 אלכוהול/סמים•

 רצונות כלליים•

 

 



 מודל של שעה אחד בלבד
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הערכת מבוססת  "' סנדוויץ

 ".ריאיון הנעתי

 מובנית בודדת שבה  פגישה •

בטכניקות  מתחילים את השיחה תוך שימוש –

OARS 

בשלב שני עושים תשאול יותר אבחוני מסוג  –

 ".אינטייק"

 MI -בשלב השלישי חוזרים בעדינות לגישת ה•

 .ולדיון על אפשרויות השינוי
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 בפרוט

 :בשלב הראשון•

 .OARS -בונים קשר בעזרת מיומנויות ה–

מקבלים את מודל הבעיה של המטופל ואת מודל  –

 השינוי

 מגלים מכשולים מסתמנים בדרך לשינוי–

מקבלים מידע אודות שלב השינוי שבו נמצא –

 המטופל
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 בפרוט

 :ראיון חצי מובנה: שלב שני•

 :הבעיות הפונהאודות קבלת מידע –

,  בעיות משפחתיות, טיפולים קודמים, אבחנה •
 סוציאליות ואחרות

בסוף השלב הזה מתן משוב אודות הערכתנו ומעבר  –
על מה  " בקטן"לשלב השלישי שבו מתחילים לדון 

 כדאי לעשות "האם"אפשר לעשות ו
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 בפרוט

 :שלב שלישי•

 .בודקים אסטרטגיות לפעולה ומנהלים התנגדות–

תלוי הערכתנו את שלב השינוי שאבחנו הוא הכיוון –

 אצל הפונה

16 



 תרגיל מתן משוב

פגישה שלישית או שליש אחרון של  )

 (סנדוויץפגישת 

 ...והוא לא ידע שהוא כזה

 לכתוב משוב על מטופל  

 לתת את המשוב

 לבדוק את הבנתו

 צופה עוקב אחרי השיחה
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 במהדורה העברית  55עמוד  

35 הגדרת התנגדות.wmv
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 :שש דרכים לעודד התנגדות

 (אם ממש חייבים)

 .להתווכח על הצורך בשינוי•

 .לקחת על עצמנו את תואר המומחה•

 .להאשים או לנסות לעורר בושה, לבקר•

 .לתייג•

 .למהר•

לטעון שאנו יודעים יותר טוב מהמטופל מה •

 .טוב עבורו
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1b.  MI decreases resistance 

• Problem drinkers randomly assigned to 
confront/direct showed 78% more 
resistance than those in MI. Counselor 
confront responses specifically predicted 
client level of resistance (Miller, Benefield  & 
Tonigan, 1993) 

• Consistent with findings of within-subject 
clinical experiment (Patterson & Forgatch, 
1985) 

• Psycholinguistic analysis of MI showed 
robust decreases in commitment to drug 
use  during MI (Amrhein et al., 2003) 

       SUPPORTED 

 

 

 

 



2a.  Client resistance predicts 

lack of change 

• Level of client resistance during 

counseling predicted absence of change in 

drinking (Miller, Benefield  & Tonigan, 

1993) 

• Verbal commitment to drug use during MI 

predicted continued drug use (Amrhein et 

al., 2003) 

• Resistance-poor outcome relationship 

replicated in several other studies 

      SUPPORTED 

 

 



 :התייחסות להתנגדות

 :רפלקסיה•

 פשוטה–

 כפולה–

 מוגברת–

 .החלפת מוקד•

 .הסכמה עם שינוי קל•

הדגשת השליטה  •

 .העצמית

•Reframing 

התערבויות  •

 .פרדוקסליות

התייחסות לפגישות •

 שהמטופל מחסיר
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36 שיקוף פשוט.wmv
38 רפלקסיה כפולה.wmv
37 החלפת מוקד.wmv
40 הסכמה עם שינוי קל.wmv
41 הדגשת השליטה העצמית.wmv
41 הדגשת השליטה העצמית.wmv
39 הגדרה מחדש.wmv
42 פרדוקס.wmv
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 דיון

 ?מה עושים שהמטופל לא מגיע•

 reaching)נימוקים בעד ונגד יוזמה מצד המטפל –

out). 

 

 :בהמשך•

אפשרויות טכניות של יצירת קשר אם מתמודדים  –

 .שלא מגיעים לפגישות שנקבעו
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דוגמא של 

טיפול 

 בהתנגדות
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דוגמא של 

טיפול 

 בהתנגדות

דפים לצפייה  

 מודרכת

from part C dealing with resistance.wmv
from part C dealing with resistance.wmv
from part C dealing with resistance.wmv
from part C dealing with resistance.wmv
from part C responding to resistance.wmv
../דפי עזר לקורס
from part C dealing with resistance.wmv
from part C responding to resistance.wmv


 ת/תרגיל מאה נגד אחד

 (להתמודד עם התנגדות)

 :התחמקות מהתנגדות על ידי•

 .הפיכת להזדמנות לבדיקה–

 שיקוף–

 שאלה פתוחה–

 Reframeהגדרה מחדש –

 הדגשת השליטה העצמית–
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 סימנים למוכנות לשינוי
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 במהדורה העברית 146עמוד 

29 מעבר לשלב II.wmv
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 סימנים למוכנות לשינוי

27 לדמיין מה יהיה.wmv


 תרגיל
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דפים לצפיה  

 מודרכת

../other movies/Diabetes Motivational Interview Video.wmv
../דפי עזר לקורס


המחויבות ובניית  חיזוק  IIשלב 

 :תכנית פעולה

 .זיהוי מוכנות לשינוי•

 .סיכום הנלמד עד כה•

 .מפתחשאלות •

 :דיון על תכנית פעולה•

 .להשגתןושקילת אפשרויות שונות קביעת מטרות –

 .החלפת דעות–

 .התכניתסיכום –

 .מתן פומבי להסכם•

 .וסמלי לשלב הפעולה מיידימעבר •
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30 סיכום לקראת בניית תכנית פעולה.wmv
../other movies/The Role of Medication in Substance Use Treatment Part 2.wmv
31 עשיית תכנית לשינוי.wmv
32 סיכום תכנית הפעולה.wmv
../../הרצאה עם סרטים של מילר/26 מוכנות לשינוי.wmv


 ושוב דיקלמנטי

• Clinicians have also found motivational interviewing to 
be a very effective style to use with clients in the later 
stages as they prepare for change, take action, and 
maintain the change over time. Miller and Rollnick 
(1991) have called this Phase 2 of motivational 
interviewing: at this point, the client has made a 
decision to change. In this phase, the clinician's job 
changes from one of motivating the client to one of 
advising and "coaching" as the client develops a 
workable change plan, anticipates barriers to change, 
and identifies potential support systems.  
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 קלמנטי-ושוב די

• Although most change strategies in this phase (the 
preparation, action, and maintenance stages) are 
more action-oriented, clients are still more 
responsive, and ultimately more successful, when 
the role of continued motivation is not forgotten 
and they are treated in the empathic, caring style 
inherent in motivational interviewing.  

• For clients in the action and maintenance stages, 
motivational interviewing approaches can help 
increase self-efficacy and reinforce their 
accomplishments, both of which are important in 
sustaining long-term change.  
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 :סיכום עד כה IIשלב 
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חיזור המחויבות ובניית   IIשלב 

 :תכנית פעולה

 במהדורה עברית 150עמוד 

34 שאלות מפתח.wmv


 תרגיל בשלשלות המפורסמות

ולעבור לשאלות   הכללעשות סיכום של •

 מפתח

 

 ,  (עד שתי דקות)המטפל אומר את דברו –

 המתמודד מגיב  –

 .נותנים משוב–
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 תרגיל בשלשות

 :הצעת תכנית פעולה•

להדגיש שמציעים יותר מאפשרות אחת  –

כדי שהמטופל יבחר מבין האפשרויות  

 .השונות

 .וביצוע הצעד הראשון מיידייישום •
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מודל אסטרטגי להגברת המוטיבציה לטיפול  
 גמילה

  על המבוסס ,המוטיבציה ראיון בסגנון ראיון (1
  ,מוטיבציה בניית שלב של  האסטרטגיות חמש

  של התנגדות לביטוי רבה לב תשומת תוך
   :שינוי לתהליך המטופל

 .שאלות פתוחות. א

 .  שמיעה רפלקטיבית. ב

 .  מתן חיזוקים. ג

 .  סיכום. ד

עידוד הצהרות מוטיבציוניות של המטופל  . ה
 .  בעצמו
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במובן   -ראיון חצי מובנה שמטרתו אבחונית ( 2
 .  הרחב של המילה

מסירת משוב למטופל על סמך הנלמד בשיחות  ( 3
 :ובניית תכנית הטיפול

חיזוק המוטיבציה ובניית תכנית פעולה לטיפול  ( 4
 .יחד עם המטופל

של תכנית הפעולה על ידי ביצוע   מיידייישום ( 5
 .פעולה סמלית כגון קביעת תור
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 שילוב עקרונות בטיפול אחר

לשילוב טיפול •

 תרופתי בהתמכרות

לשילוב טיפול •

תרופתי  

 בהתמכרות

לשילוב טיפול •

 תרופתי בהתמכרות

לשילוב טיפול •

 תרופתי בהתמכרות

../other movies/I'm not a pill popper.wmv
../other movies/All I need is AA.wmv
../other movies/It's just a crutch.wmv
../other movies/It will harm my liver.wmv


 מעבר לשלב קבלת ההחלטות

התחזוקה , שלב הפעולה

 והמעידה
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 הידבקות לטיפול

44 

MI and treatment adherence.ppt
MI and treatment adherence.ppt


ACTION 

כבר נמצא באופן פעיל בתוך האדם 

נוקט צעדים  ; תהליך של שינוי

 .לשינוי

 

מטרת המטפל כאן היא לסייע  

בביצוע צעדים אל עבר  

בחירת אופציות  , השינוי

ליווי בתהליך  , אפשריות

 .השינוי
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Action 

• Clients in action may still have some 
conflicting feelings about the change. 
They may miss their old lifestyles in 
some ways and be struggling to fit into 
this new behavior. Careful listening and 
affirming clients that they are doing the 
right thing are important in this stage. It 
is also important to check with the client 
to see if he or she has discovered any 
parts of the change plan that need 
revision. Some clients in action will 
discover their change plans need to be 
revised, and the clinician can be of 
assistance in this process.  
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28 מוטיבציה לאחר תחילת הפעולה.wmv
28 מוטיבציה לאחר תחילת הפעולה.wmv


Action 

• Clients also need affirmation for what they have 
accomplished and assurance that they can continue to 
make the desired changes.  

• No matter how much a person wants to change, and 
regardless of their willingness to take action, if they do 
not have adequate self-efficacy, they are not likely to 
experience long-term success. Motivational 
interviewing can help build clients' self-efficacy as they 
take action. By focusing on their successful activity, 
reaffirming their decisions, and helping clients make 
intrinsic attributions of success, clinicians can bolster 
clients' self-efficacy evaluations.  
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MAINTENANCE 

 .יש לשמרו, כעת. בוצעהשינוי 

 

מטרת המטפל כאן היא לעזור     
למטופל לפתח אסטרטגיות  

ומיומנויות חדשות על מנת למנוע  
RELAPSE   ולמצוא תכנים
על מנת למלא את , חדשים בחיים

 .הריק שהשאיר ההרגל שננטש
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Maintenance 

• Motivation to consolidate the change is 
needed. Without a strong commitment to 
maintenance, there will surely be relapse. 
Often change is not completely established 
even after 6 months or so of action. This is 
particularly true if the environment is 
filled with cues that can trigger the 
problem behavior.  

• We all know of cases where an individual 
who has stopped drinking relapses just 
when everyone thinks the problem is 
finally resolved. It is important to help 
individuals in this stage practice an active 
and intelligent maintenance of the changes 
they have made  
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Maintenance 

• The TTM model recognizes that relapse is possible 
(even likely) when moving through the stages of 
change. People often "recycle" through the stages 
many different times before reaching success; 
thus, a "slip" should not be considered an utter 
failure but, rather, a step back.  

• Many people progress from contemplation 
through preparation to action and then 
maintenance, but many will relapse. After a 
relapse, individuals often regress to an earlier 
stage and then begin progressing through the 
stages yet again.  

• Frequently, people who do relapse have a better 
chance of success during the next cycle. They have 
often learned new ways to deal with old behaviors, 
and they now have a history of partial successes to 
build on.  
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RELAPSE 

 

בחזרה להרגל  " נפל"המטופל לא הצליח לשמר את השינוי ו
 .הלא רצוי

יש להדגיש שזהו שלב טבעי בתהליך של שינוי ולעתים     
  -ו נסיונותשינוי ארוך טווח נוצר רק לאחר מספר 

RELAPSES. 

מטרת המטפל כאן היא לדרבן את המטופל להיכנס שוב     
תקיעות  , לתהליך השינוי מבלי להיכנס למצב של ייאוש

 .בעקבות הכישלון מורליזאציה-ודה
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