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המרכז לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים
נא להכיר
מנהלת המרכז -עו"ס רונית טלקר דיניץ
המרכז פועל במסגרת השירותים של אגף הרווחה והחברה בעיריית אשדוד ,בראשותה של גב' רונית צור -ראש מינהל
השירותים החברתיים ,וגב' יעל כהן מנהלת אגף הרווחה ובמימון משרד הרווחה – השירות לטיפול בהתמכרויות.
במרכז עובד צוות רב מקצועי המורכב מעובדות סוציאליות מומחיות בתחום ההתמכרויות ,וכן רופא נרקולוג.
השרות נותן מענה אמבולטורי במסגרת המשפחה והקהילה.
בעיית האלכוהול
מחלת האלכוהוליזם הנה מחלה משפחתית שמאפייניה הם התמכרות של אחד מבני המשפחה אשר משפיעה על מהלך
החיים של כל חברי המשפחה.
זוהי בעיה ביו-פסיכו-סוציאלית עם השלכות ברמה הפיזיולוגית החברתית והמשפחתית של המכור.
החברים במערכת המשפחתית ) (CO- DEPENDENCEמושפעים מן ההתמכרות ברמות שונות .
הם עסוקים בניסיונות לרפא את המכור וחווים תחושות קשות של פחד וייאוש ,והן של רגשי אשם ותסכול.
לכן התפיסה הטיפולית הינה מערכתית המתייחסת לכל החברים במשפחה.
בעיית הימורים
בשנים האחרונות נחשף הציבור הישראלי למגוון רחב של משחקי הימורים והגרלות חוקיים ובלתי חוקיים.
בעוד המהמר החברתי פועל לשם הנאה ובילוי ,בהשקעת זמן מוגבלת תוך לקיחת סיכון מחושב ומזעור נזקים,
ההימור הכפייתי נעשה לשם הריגוש ,הפגת מתח ובריחה מהמציאות וגורר את המהמר לשעות ארוכות של הימורים.
הימור כפייתי פוגע באנשים מכל שכבות הציבור .בצד הנזק למהמר עצמו ,נפגעים כל אלו שחיים בסביבתו כמו חבריו,
עמיתיו לעבודה והעיקר בני משפחתו.
התמכרות להימורים דומה בחומרתה להתמכרויות מוכרות אחרות כמו ההתמכרות לסמים ולאלכוהול.
הסובלים מהפרעה זו עלולים לסכן את מקור פרנסתם להסתבך בחובות כבדים ,לשקר ,להפר את החוק ולפרק את המסגרת
המשפחתית.
אוכלוסיית היעד לטיפול במרכז
כל אדם הרואה עצמו נפגע ישיר (משתמש לרעה) או עקיף ( בן משפחה וכו' ) המסוגל לקיים שיחה טיפולית יכול לקבל
טיפול במרכז .הפניה יכולה להיעשות באופן עצמאי ע"י האדם ו/או חבריו או משפחתו ,או הפניה ע"י גורם טיפולי כמו
עו"ס בלשכה לשירותים חברתיים ,ביטוח לאומי ,רופאים וכו'.
תהליך הקבלה
תחילת תהליך בשיחת הכרות ,צוות המרכז יערוך אבחון מקיף פסיכוסוציאלי ורפואי לגבי בעיית השתייה  /ההימור
והשלכותיה שבסופה תיבנה תוכנית טיפולית למכור ולבני משפחתו.
חשוב שהמטופל יגיע לכל מפגש כאשר לפחות  24שעות לפני המפגש לא שתה משקאות אלכוהוליים או הימר.
השירותים ניתנים במרכז בשפות :עברית ,רוסית ואמהרית
הטיפול במכור ובמשפחתו כולל :עיבוד תהליך הפרידה מהשתייה ,תפיסת ההתמכרות כמחלה ,נטילת אחריות ,דפוסי
התמודדות חדשים ,שיפור יכולת ההתמודדות במצבי לחץ ,שיפור תפקוד בתחומי המשפחה והחברה ,התמודדות עם משברי
שתייה ,שיקום בריאותי ,משפחתי ,חברתי ותעסוקתי הינה הכרחית .העבודה הטיפולית עם בני המשפחה הינה הכרחית
בשל שותפותם בתהליך ההתדרדרות והשיקום.







אבחון וגמילה מהתמכרות לאלכוהול והימורים
טיפול פרטני עם עו"ס
טיפול קבוצתי
ליוויי ומעקב רפואי
ייעוץ משפחתי /זוגי למכור ולבני-משפחתו
הפנייה למסגרות אשפוז ולקהילות טיפוליות

