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  שפוזיבסטינג א הפרעות אכילהעם  העבודה עם הורים לנערות 
  

  .בי"ח ע"ש ספרא, שיבא, תה"ש, המערך להתמודדות עם הפרעות אכילה בילדים ונוער, צוות מחלקת ילדים ג'

  
ממסגרת משפחתית. אנו מוצאים כי עבודה עם  ותהמגיע ותאוכלוסיית האשפוז  ברובה הינה נערות צעיר

טיפול עובר מההורים למחלקה, מדובר בתקופת ביניים שבסיומה ההמשפחה/ההורים הינה הכרחית. אף כי באשפוז  

  אמורה הנערה לחזור למשפחה ולהמשיך במסלול ההתפתחותי התקין. 

זור הנערה על מנת שיוכל לספק סביבה אי לכך, בתקופת האשפוז אנו מנסים לחזק את המבנה המשפחתי אליו תח

  מיטיבה עם שחרורה.

כאשר במהלך הטיפול  ,אנו מתבססים בעיקר על הטיפול המשפחתי הקלאסי בו הילד הוא ״החולה המזוהה״בעבודתנו 

   . של הגדרה זו ובחינת הקשיים הכלל משפחתיים תוך שיתופם של כל חברי המשפחה שאיפה להתרה יש

י קלאסי אינו מתאפשר, בשל מבנה משפחתי (העדר אחים שיכולים להגיע, ילד יחיד ועוד) או טיפול משפחת ,לעיתים

 -. במקרים אלו, יש התאמה של הסטינג הטיפולי ובלבד שיתקיים בשל עמדה תוקפנית ומאשימה מתמשכת של ההורים

רת ההתערבויות היא להגביר ילד, והרכבי אחים שונים. מט-אז מתקיימות התערבויות משפחתיות במגוון הרכבים, הורה

את יכולתה של הילדה לבטא באופן מילולי  את קשייה וצרכיה, ולשפר את יכולת ההורים להקשיב, לחשוב ולפעול 

במקרים בהם יכולתם של ההורים  מתוך עמדה קשובה ומתקפת כדי לאפשר לתהליכי ההתפתחות הטבעיים להתרחש.

  ם של משבר זוגי, מתקיימות  פגישות רק עם ההורים. להיות קשובים לילד לקויה במיוחד או במקרי

סיון לשמור על הצרכים של יסיון לפתור את המשבר הזוגי כדי להגיע לאיזון תוך ניבהתערבות עם ההורים יהיה נ

  הנער/ה.

 בכל המקרים המטרה היא לעזור להורים לתמוך בילד ובטיפול במחלקה מחד, ולנסות ליצור שינוי מיטיב בבית מאידך.

במקביל , הסטינג האישפוזי מאפשר החזקה של ההורים ע"י הצוות כולו. התהליך בו הפונקציות ההוריות מועברות 

למשמרת למחלקה בתחילת האשפוז ובהדרגה מוחזרות להורים בשלים יותר, גובש תוך שימוש במושגים מתוך 

  עצמי והפנמה ממירה. התאוריה הקוהוטיאנית, כמו זולת

  

עם ההורים באשפוז ייחודית מעצם העובדה שהילד ״מוצא״ מהבית ונמצא במסגרת חוץ ביתית  העבודה המשפחתית

טיפולית. ״ההפרדה״ הפיזית מהמשפחה מאפשרת ומזרזת תהליכי נפרדות וגיבוש זהות, בתמיכת הצוות המטפל 

  בתוך המסגרת המשפחתית. מעוכבים או בלתי אפשרייםווכו, תהליכים שלעיתים יובת

ת מזמן אתגרי גיבוש זהות ונפרדות לא רק עבור המתבגר אלא גם עבור משפחתו והוריו. משפחה שמתקשה גיל ההתבגרו

לאפשר את גילויי הגדילה, העצמאות  והנפרדות של המתבגר, אם בשל אחיזה חזקה מדי ואם בשל חסך ונטישה, עלולה 

  הפתרון״ שהילד מצא לאותה המצוקה. להוביל אותו  לפיתוח סימפטום אשר גם מאותת על מצוקתו וגם מהווה את ״

  נפרדות משפחתית.  -אנחנו פוגשים במשפחות שנמצאות במקומות שונים על רצף אחדות 



בקצה אחד מצויות משפחות שלא מאפשרות נפרדות  ומתקשות לאפשר למתבגר צמיחה אישית  ובחירת זהות עצמית 

  וכד'). מארון, חזרה בשאלה, בחירה מגדרית,  שונה מהזהות המשפחתית (נערות ונערים המתמודדים עם יציאה

בקצה השני מצויות המשפחות ״הנוטשות״ אשר המקום של המתבגר בהן הוא חסר ומצומצם ממילא כך שהנפרדות 

  התואמת גיל הופכת עבורם למאיימת במיוחד. 

פרדות הרגשי/ מהמשפחה מאפשרת בד״כ את התחלתו של תהליך הנ ההפיזית של הנער התרחקותה/ הכאמור, יציאת

  מנטלי שהיה קשה מאוד לעשות בתוך המסגרת המשפחתית. 

תמיכה  הה הטיפולי כולו, מספקים לנערבמלייפתיחת נושאי הזהות והנפרדות בטיפול הפרטני ובמקרים רבים 

  להתחיל בתהליכי הנפרדות תוך הישענות על הצוות.לה המאפשרת 

הברית הטיפולית עם ההורים מאפשרת לעשות עימם תהליכי עיבוד וקבלה כדי שיאפשרו את תהליכי הנפרדות  ,במקביל

  ההכרחיים להתפתחות ילדם.

באופן כללי אפשר לומר שאנחנו מנסים במשפחות האוחזות לאפשר נפרדות, ובמשפחות הנוטשות והמחסירות, לעודד 

  חיבור.

כי נפרדות מחד וחיזוק קשריו הרגשיים עם הוריו מאידך כדי שיוכל לחזור בכל מקרה המטרה היא לאפשר לילד תהלי

  למשפחתו עם תום האשפוז. 

עם זאת, לעיתים אנו פוגשים מבנים משפחתיים מפורקים ובעייתיים ביותר. כאשר ישנה התרשמות שהתהליכים 

במיוחד, או אירועי חיים קיצוניים, סטים של ההורים, כוחות דלים קיסיהמדוברים לא יוכלו להתרחש, אם בשל קשיים נר

 , אנחנו מקדמים את מעבר הילד למסגרת חוץ ביתית.תכך שנראה שלא תתאפשר סביבה ביתית טובה מספיק להתפתחו


