המרכז לבריאות הנפש
שער מנשה

איך פונים?
ניתן לפנות דרך העובדת הסוציאלית במחלקה  -העובדת הסוציאלית עומדת לרשותכם
בכל שאלה ופניה .הנכם מוזמנים לפנות אליה ולשתף בתחושות ובהתמודדות.
ניתן לפנות ישירות למרכז משפחות:
עמית לוין ,עובדת סוציאלית ,מטפלת משפחתית ,רכזת משפחות
וצוות המרכז ישמחו להשיב על כל שאלה ולתת מענה לפניותיכם באמצעים הבאים:
טלפון | 04-6278961 / 04-6278071 :פקס04-6278066 :
דואר אלקטרוניamitl@sm.health.gov.il :
מוזמנים להצטרף לעמוד הפייסבוק שלנו :שער מנשה  -שער פתוח
אתר שער מנשהwww.shaar-menashe.org :

לשימושכם ,כתובות לאתרים שימושיים:
אתר ביטוח לאומי (לקבלת מידע על קצבאות)
www.btl.gov.il
אתר משרד הבריאות (לקבלת מידע על שירותי סל שיקום)
www.health.gov.il
ממ"ן/אביליקו  -מרכז מידע ושיתוף לנפגעי נפש
www.abiliko.co.il
יספר"א  -האגודה הישראלית לשיקום פסיכיאטרי
www.ispraisrael.org.il
מיל"ם  -מרכזי יעוץ למשפחות מתמודדים
www.milam.org.il
יה"ל  -מרכזי תמיכה ,יעוץ והכוונה למשפחות בריאות הנפש
www.eychut.org.il

מרכז יעוץ
ותמיכה למשפחות
שער מנשה

מרכז יעוץ
ותמיכה למשפחות
למשפחות המתמודדות עם הפרעה
או מחלה נפשית של בן משפחה

מרכז יעוץ ותמיכה למשפחות שער מנשה
משפחה יקרה,
התמודדות של משפחה עם מחלת נפש של בן משפחה כמעט תמיד מלווה במצוקה קשה
למשפחה כולה ,אשר כל אורח חייה משתנה בעקבות המחלה.
מרכז המשפחות של שער מנשה הוקם כדי לתת מקום ,ליווי וסיוע למשפחות ומתוך
תפיסה כי למשפחה יש תפקיד משמעותי וחשיבות רבה בהתמודדות עם בן משפחה
הסובל מקושי או מחלה נפשיים.
אנו כאן בשבילכם ,כדי ללוות ,לתמוך ולתת ידע וכלים שיסייעו לכם להתמודד טוב יותר
עם הטיפול בבן המשפחה ,בין אם במהלך אשפוזו ובין אם בקהילה.
צוות המרכז מיומן ומנוסה ,הן בפסיכיאטריה ובשיקום והן בעבודה עם משפחות,
ובמציאת איזון ראוי בין הטיפול בבן המשפחה המתמודד ,לבין המשך חיים מתפקדים
לשאר בני המשפחה.
מחקרים מצביעים על כך שהתערבות מקצועית וליווי משפחות ,כחלק מהרצף הטיפולי,
מסייעים במניעת אשפוזים ובהפחתת סימפטומים של המחלה ,ומשפרים את איכות חיי
המשפחה ותפקודה.

פרויקט משפחה למען משפחה
משפחה יקרה! הורים ,אחים ,בני זוג וקרובים,
אנחנו ,פורום משפחות של בית החולים "שער מנשה" פונים אליכם עם רצון
טוב לעזור ולתמוך .ברגעים הלא קלים שעוברים עליכם אנחנו מוכנים להיות
לכם כתף חזקה ואוזן קשבת .כהורים ובני משפחה של מתמודדים ,אנחנו
מזמינים אתכם להתקשר אלינו עם כל שאלה ובקשה .כמובן ,שהשיחות
דיסקרטיות ואנונימיות.
הנציגים שלנו:
לנה גרבר | ( 054-4990373עברית ורוסית)
גילה לביא | ( 050-7759163עברית ואנגלית)
פאני צור | ( 052-8728131עברית ,רוסית ויידיש)

השירותים הניתנים במרכז המשפחות:
•
•
•
•
•
•
•

פגישות פרטניות ומשפחתיות עם בני משפחה
מענה לשאלות ומתן מידע רלוונטי
קבוצות תמיכה למשפחות
תיווך בין המשפחה לצוות המחלקה
פורום משפחות פעילות המעורב בעשיית המרכז ומלווה את תחומי הפעילות השונים
ליווי על ידי בן משפחה  -פרויקט משפחה למען משפחה
הדרכות לצוותים רב מקצועיים בנושא עבודה עם משפחות

צוות המרכז מעודד שיתופיות בין מתמודד,
צוות מטפל ומלווה ומשפחה ,ומאמין בשיח
וניהול משותף של המחלה ,לקידום תהליך
ההחלמה של המטופל.

מטופל

משפחה

צוות

