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הפרויקט הלאומי 

להערכת תהליכים ותוצאות 

במערך השיקום הפסיכיאטרי בקהילה

*הניסוח מיועד לנשים וגברים כאחד והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

הברית,  ארצות  כגון:  זה,  פרויקט  ליישם  שהחלו  בעולם  מדינות  מספר  קיימות 
אוסטרליה וניו זילנד.

את  לקרוא  מוזמן  אתה  חיפה.  במחוז  הפרויקט  של  הרצה  פיילוט  נערך  בקיץ 2012 
ההשפעה של הפרויקט על מתמודדים שהשתתפו בפיילוט:

י‹ מחיפה: »מילוי השאלון עזר לי לראות איפה אני רוצה להתקדם, וזה יעזור לי לדעת עם 
עצמי מה לעשות בשביל להתקדם«.

ד‹ מחיפה: »ריגש אותי מאוד לראות את התשובות שנתתי«. 

נ‹ מחיפה: »מה שראיתי בתמונת המצב של התשובות שלי, תאם למה שאני עובדת עליו עם 
צוות השיקום שלי. זה עושה סדר לראות ככה את המטרות שלי מול העיניים«.

היכן תוכל למצוא עוד מידע?

אם יהיו לך שאלות, דאגות, או שתרצה לקבל מידע נוסף על שאלון מדדי תוצאה,

תוכל לפנות ל:

איש המקצוע שמלווה אותך

משתקמים אחרים

כתובת אתר מדדי תוצאה:

“החלום מאתמול הוא התקווה של היום

והמציאות של מחר”.       )רוברט ה. גודאר(

פרויקט זה הינו חדשני ומוביל בתחום!
לחיים בריאים יותר
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אנו פונים אליך בבקשה לקחת חלק בפרויקט ארצי להערכת מדדי 
תוצאה במערך השיקום.

מטרת הפרויקט היא לספק לך הזדמנות, מדי שנה, להעריך תחומים 
שונים בחייך, ובשירותי סל השיקום. מידע זה יכול לעזור לך בניתוב 
אלו  ללמוד  השיקום  למערכת  ולסייע  מטרותיך,  בבחירת  דרכך, 

דברים צריך לשפר.

מהו פרויקט מדדי תוצאה?

פרויקט מדדי תוצאה, מבקש להבין את הצרכים, הרצונות והמטרות של כל האנשים 
שצורכים שירותי שיקום.

אותך  ואיש המקצוע שמלווה  ותבחר, אתה  שונים, במידה  ידי שימוש במדדים  על 
תוכלו לעבוד יחדיו על מנת לקבל תמונת מצב של התהליך השיקומי שלך. 

הקיים  את  לבחון  הבריאות  ולמשרד  למנהלים  המקצוע,  לאנשי  יעזור  זה  פרויקט 
ולשפרו בהתאם למידע שתמסור.

איך אתה יכול להשפיע?

אחת לשנה, נפנה אליך בבקשה למלא שאלון על תחומים שונים בחייך.

מתי יפנו אליך?

במהלך השנה הקרובה, איש צוות, המלווה אותך, יבקש ממך לקחת חלק בפרויקט 
ולשוחח על  חשיבותו.

שאלון פרויקט מדדי תוצאה

השאלון מכיל כ–60 שאלות ומתמקד בנושאים כגון: איכות חיים, מטרות ויעדים, העצמה 
והחלמה, תפקוד, סימפטומים וחוות דעתך על שירות השיקום אותו אתה צורך.

בסיום מילוי השאלון תקבל "תמונת מצב" עכשווית המבוססת על תשובותיך.

תוכל למלא את השאלון על גבי מחשב של צוות הפרויקט, עם או בלי עזרה של אדם 
נוסף -  לבחירתך.  

הפרטיות שלך תישמר! 
תשובותיך תישארנה חסויות. 

כיצד מילוי השאלון יכול לעזור לך?

היום ביחס לתחומים  יוכל לעזור לך לראות היכן אתה נמצא  מילוי השאלון  ב 

שונים בחייך.

רוצה  היית  בהם  בחייך,  המקומות  את  לזהות  לך  לעזור  יוכל  השאלון  מילוי  ב 
לעשות שינוי.

מילוי השאלון יוכל להעשיר ולמקד את העבודה שלך עם צוות השיקום. ב 

שירות  על  דעתך  חוות  את  למסור  הזדמנות  לך  לספק  יוכל  השאלון  מילוי  ב 
השיקום אותו אתה צורך.

מילוי השאלון יאפשר לך להשפיע על שיפור שרותי השיקום. ב 

לאחר שתמלא את השאלון בפעם הבאה, תוכל לראות אם ובמה חלו שינויים 
בהשוואה למילוי השאלון הפעם. 

מי עוד לוקח חלק בפרויקט?

אנשי המקצוע, שנותנים שירותים דרך סל שיקום, ימלאו שאלונים מקבילים. 

מענה על שאלון מדדי תוצאה מאוד חשוב. עם זאת, יש לך את הזכות לא למלא 
את השאלון.


