אנו ,במרכז לב השרון ובמרכז המשפחות,
שמנו לנו למטרה לגבש קהילה שתפעל יחד
למען יקירנו ולמען התועלת הרבה שבעשיה
המשותפת .בואו הצטרפו אלינו לקהילת
המשפחות.
אל תשארו לבד!

איך פונים:
המשפחה שבלב

תמיכה וטיפול במשפחה

מרכז רפואי לבריאות הנפש לב-השרון

מרכז "המשפחה שבלב"

שירותי ייעוץ ותמיכה למשפחות
המרכז לבריאות הנפש "לב השרון"
פרדסיה
טל09-8981241 :
פקס09-8980315 :
michalh@lev-hasharon.co.il

צוות המשפחה שבלב ישמח להשיב על
כל שאלה ולתת מענה לפניותכם
באמצעים הבאים:
טל09-8981241 :
פקס09-8980315 :
פנייה דרך דוא"ל
michalh@lev-hasharon.co.il
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר בית-
החולים:
www.lev-hasharon.co.il
מוזמנים להצטרף לעמוד הפייסבוק
שלנו :״מתנדבי ומשפחות המרכז
לבריאות הנפש לב-השרון״.

שירותי יעוץ ותמיכה
למשפחות
התמודדות עם בעיה
או מחלה נפשית
אצל אחד מבני המשפחה

עיצוב גרפי :טלה גביזון

התמודדות עם מחלת נפש של בן משפחה כמעט
תמיד מלווה במצוקה קשה למשפחה כולה ,אשר כל
אורח חייה משתנה בעקבות המחלה.

שירותי מרכז "המשפחה שבלב":
אנו מציעים מגוון שירותים בהתאם לצורך
ורצון המשפחות:

מרכז "המשפחה שבלב" נוסד תחת מרפאת
המרכז כדי לתת מקום ,ליווי וסיוע למשפחות ומתוך
תפיסה כי למשפחה יש תפקיד וחשיבות רבה
בהתמודדות עם בן משפחה הסובל מקושי או מחלה
נפשיים.
אנו כאן כדי ללוות ,לתמוך ולתת ידע וכלים שיסייעו
לבני המשפחה להתמודד טוב יותר עם הטיפול בבן
המשפחה ,בין אם במהלך אשפוז ובין אם בקהילה.
צוות המרכז מיומן ומנוסה ,הן בפסיכיאטריה והן
בעבודה עם משפחות ובמציאת איזון ראוי בין
הטיפול בבן המשפחה המתמודד ,לבין המשך חיים
מתפקדים לשאר בני המשפחה.
מחקרים מצביעים על כך כי התערבות מקצועית
וליווי משפחות ,כחלק מהרצף הטיפולי ,מסייעים
במניעת אשפוזים והפחתת סימפטומים של המחלה
ומשפרים את איכות חיי המשפחה ותיפקודה.

מתמודדים

משפחה

אנשי מקצוע

צוות המרכז מעודד שיתופיות בין
מתמודד ,צוות מלווה ומשפחה ומאמין
בשיח וניהול משותף של המחלה.

•ליווי אישי לכלל בני המשפחה המותאם
לצרכיה ולהרכבה.
•קבוצות תמיכה המלוות בני משפחה:
הורים ,אחים ,בני זוג ,ילדים.
•כנסי משפחות המיועדים לרוב למשפחות,
מתמודדים ואנשי מקצוע בבריאות הנפש.
•ליווי והכנת משפחות לקראת וועדה
פסיכיאטרית מחוזית.
•פורום משפחות פעילות המעורב בעשיית
המרכז ומלווה את תחומי הפעילות
השונים.
•הדרכות לצוותים רב מקצועיים בנושא
עבודה עם משפחות.

