
הגינה שלצידך  
C.P.T.S.D  complex post traumatic stress disorder

פוסט טראומה מורכבת והפרעות אכילה



.סיכום מעגל השיח

פוסט טראומה מורכבת, בתחילה הוצג המושג הקשה לתפיסה-C.P.T.S.D 
המשכנו בגורמים  , ודית הרמן בספרה טראומה והחלמה'מושג שהגתה ג

.להפרעות אכילה    C.P.T.S.Dהמובילים למצב זה ובקשר בין 

  עברנו על התסמינים הרבים שמאפיינים פוסט טראומה מורכבת ומפאת צנעת
.הפרט והחיסיון הרפואי נחשפנו באופן חלקי לתיאור המקרה

התהליך הטיפולי ההוליסטי  , דברנו על חשיבות מערכת היחסים הטיפולית
.על תהליכי ההחלמה ועל הגינון הטיפולי, במחלקה



אם אנשים שפנית אליהם באופן טבעי לקבל  "

אתה  , מפחידים או דוחים אותך, אהבה והגנה 

.לומד להיסגר ולהתכחש למה שאתה מרגיש

תחושה כרונית של  , ייאוש, זה גורם לדיסוציאציה

פאניקה ומערכות יחסים שמתאפיינות בניכור  

"  ניתוקים ופיצוצים
Van Der Kolk                                                            



טראומה והחלמה/ ודית הרמן'גפוסט טראומה מורכבת 

המסכנים את שלמותו הפיזית או הנפשית של , מתפתחת במצבים של חשיפה ללחצים חמורים
.חוזרים ונשנים לאורך תקופת זמןהם , לחצים אלו מתמשכים. הקורבן

הקורבן נתון בשליטה של הפוגע ואינו יכול או מסוגל להימלט.

השליטה יכולה להיות פיזית או פסיכולוגית:

...שבי, מחנות ריכוז, כליאה-פיזית. 1

. נחיתותאו תלותברוב המקרים השליטה היא פסיכולוגית הנוצרים ממצבי -פסיכולוגית. 2

.פיזית, חוקית, חברתית, נחיתות כלכלית, אישה בבעלה, תלות של ילד בהוריו



פגיעה מינית-סטטיסטיקה

 בנות עוברות התעללות מינית4אחת מכל

 בנים עוברים התעללות מינית 5אחד מכל)United nation 2006(

 מהפגיעות בוצעו בתוך המשפחה30%כמעט.

אקונומיות ללא הבדל ברמת  -מחקרים מראים כי גילוי עריות מתרחש בכל השכבות הסוציו

.בכל מוצא אתני וללא הבדלי דת, הכנסה או השכלה של בני המשפחה



ות/פגיעה בילדים

 רוב הסובלים מc.p.t.s.d  נפגעו כילדים ורובם נפגעו מדמויות מוכרות וקרובות זוהי טראומת
.היקשרות

אישיות הילד מתפתחת תחת לחץ כרוני ושליטה.

הילד מפתח מערכת לא תקינה של הגנות פסיכולוגיות.

ההגנות הופכות לדרך חיים ומתפתחות לפתולוגיה.



פגיעה קשה בזהות-גילוי עריות 

תחושות הקורבן

בושה גדולה

 אשמה

 אני מלוכלכת"תחושת זוהמה"

 תחושה שאני לא שווה בין שווים(חוסר ערך וחוסר ביטחון עצמי(

 לא הצילו אותי, לא ראו אותי( אף אחד אי אפשר לסמוך על(

הנפגעים נמצאים בסיכון לפגיעה נוספת ולפגיעות עצמיות.



DSM 5-  ספר האבחנות הפסיכיאטריות
האמריקאי

:הקריטריונים המאפיינים פוסט טראומה מורכבת

.סימפטומים חודרניים. 1

.הימנעות. 2

.שינויים שליליים בקוגניציה ומצב הרוח. 3

.עוררות יתר. 4

סימפטומים דיסוציאטיביים



סימפטומים

הפרעות אכילה

שכחת הטראומה-אמנזיה

פגיעה עצמית

דיכאון

אובדנות

עבריינות וזנות

הפרעות אישיות

במקרים נדירים הפרעת זהות דיסוציאטיבית.

נתקים בזיכרון

וקטימיזציה-רה

דריכות קבועה-עירור יתר.

תחושת חוסר אונים, קהות רגשית-צמצום.

קשיים בוויסות ריגשי

תפיסה עצמית שלילית, חוסר ביטחון.

קושי בקיום מערכות יחסים ועוד...



הקשר בין טראומה מינית לבין הפרעות אכילה
1.טראמה מינית

2 .PTSD /הפרעת אישיות גבולית

הפרעות אכילה



:סוגי הפרעות אכילה

.אנורקסיה. 1

.בולימיה. 2

.בולמוסיתאכילה . 3



binge eating disorder, בולימיה, אנורקסיה
0.3-3.7% במהלך חייהןמאנורקסיהמהנשים סובלות
המובילה למשקל גוף נמוך, הגבלה של צריכת אנרגיה.

פחד עז מעלייה במשקל

או השפעה מוגזמת של המשקל על ההערכה  , הפרעה בדרך בו משקל הגוף נחווה-עיוות בדימוי הגוף
.העצמית או חוסר ההבנה של חומרת המשקל הירוד

1-4.2% במהלך חייהןמבולימיה מהנשים סובלות
כמות גדולה בזמן קצר-התקפי אכילה חוזרים.

תחושה של חוסר שליטה על האכילה בזמן ההתקף.

צומות או פעילות  , שימוש במשלשלים, הקאה יזומה, שמטרתה למנוע עליה במשקל כמו, התנהגות מפצה
.גופנית מוגזמת

2-5%בולמוסיתאכילה מהנשים סובלות מ)B.E.D(במהלך חייהן.

התקפי אכילה חוזרים ונשנים בדומה לבולימיה אך ללא התנהגות מפצה עם תחושה של חוסר שליטה  ,
.  דיכאון ואשמה

1:6-1:10נשים  : יחס גבריםthe APA eating disorder guideilnes 2005)(



הסברים אפשריים לקשר בין פגיעה מינית להפרעות  
אכילה

להפסיק מחזור-אמצעי לדחות התפתחות מינית.

אמצעי לדחות את התוקף וגברים אחרים.

אמצעי להעניש את עצמן או את הסביבה.

אמצעי לחוות שליטה.

הפחתה של סימפטומים פוסט טראומטיים כמו זיכרונות חודרניים.



שרון-הצגת מקרה

לחייה30אישה בשנות ה.

מתמודדת עם פוסט טראומה מורכבת ובולימיה.

 19עברה פגיעה מינית ממושכת מינקות ועד גיל.

 צמצמה את חוג חבריה בהדרגה והחלה בפגיעה עצמית, נמצאת במצב רוח דיכאוני10מדווחת כי מגיל  ,

.עם זאת הצטיינה בלימודים ובכל דבר שלקחה בו חלק

 עברה פגיעה מינית חוזרת ומתמשכת על ידי תוקף נוסף14בגיל.

החלה טיפול פסיכולוגי בתקופת התיכון עקב דיכאון.

שירתה שרות צבאי מלא.

י המטפלת שלה לאשפוז ראשון בעקבות התנהגות אובדנית"במהלך לימודי התואר הראשון נשלחה ע.

 החלה אשפוז ממושך במחלקת לצידך2019בתחילת.



, הדחקה, הסתרה-דרכי הפעולה של שרון
.הימנעות

את הפגיעה ולכן כל , מבני משפחתה ומהסביבה הקרובה, שרון הסתירה לאורך זמן-הסתרה

השתיקה שלה חיזקה את הבידוד  . היא נמצאת במצב קבוע של בהלה, טריגר מפעיל אותה

.והניקור שהרגישה

שרון שומרת סודות ומדחיקה אינפורמציה לאורך שנים ולכן נמצאת במלחמה תמידית-הדחקה .

.הדחקה של רגשות מרכזיים גוזלת ממנה כמות עצומה של אנרגיה

כדי להישאר בשליטה שרון נמנעת מכל אדם או כל אירוע שמזכיר אפילו ברמז את -הימנעות

.  הטראומה

לאפיין את מה שקרה יצר חוסר שליטה , לתת שם, חוסר המסוגלות של שרון לדבר על טראומה

.בחייה



הדרך להחלמה

דגשים בטיפול
אלא במה שקרה לך, הבעיה היא לא בך,חשיבות ההכרה בפוסט טראומה מורכבת.

שיחזור הטראומה-תשומת לב לטיפול ולמניעת רה טראומטיזציה.

  הבנה שהנזקים של הטראומה מורכבים וחשוב להבין את המכלול ולטפל בהם באופן
.הוליסטי ומלא חמלה, אינטגרטיבי

ולפעמים נראה שהולכים אחורה, הבנה שזהו תהליך קשה מאוד.

לא ניתן למחוק את הפגיעה הקשה אך ניתן , ידיעה שההיסטוריה לא יכולה להיכתב מחדש
.על התודעה ועל הנפש, על הגוף, לעסוק בתוצאות הטראומה

להירגע גם בתגובה לפלאשבקים, למצא דרך לוויסות ריגשי.

 את היכולת בפיתוח מערכות יחסים המטופלת ולחזק למצא את הדרך לתחושת חיות אצל
.ומעורבות עם האנשים



מערכת יחסים טיפולית

לכן טיפול ארוך טווח וביסוס האמון , ישנה פגיעה קשה באמון של שרון בבני אדם:יצירת אמון.1

.הוא חשוב ואפקטיבי

.מערכת יחסים הדדית ושוויונית אשר נותנת מקום לידע של שרון: הדדיות.2

.חשוב לשים דגש על היכולות והדברים שמחזקים את שרון ופחות על מה שנשבר: חוזקות.3



התהליך הטיפולי

ביטחון זה הוא הניגוד  , ישנה חשיבות גדולה לשימור הביטחון של שרון במסגרת הטיפולית-ביטחון

.לטרור שחוותה בחייה

ייסד מחדש  מתחילה לטראומה במחלקה ובטיפול היא את הכששרון החלה לשתף-שיתוף הטראומה

.שווה בין שווים, את התחושה שהיא חלק

המציאות הפנימית והיכולת לתאר את היכולת המתפתחת של שרון לבטא את-תיאור רגשות

.הבסיס להחלמה מהבדידות של הטראומה,  הם, הרגשות הכואבים ביותר שלה

,במהלך הטיפול אני מעודדת את שרון לבטא רגשות מורכבים ולהכיר בהם

.הריגשי ומיצר רגע של תובנה-תהליך זה מעיר את המוח הלימבי



גינון טיפולי
בחודשים הראשונים שרון נראתה כבויה וחסרת אנרגיות.

ויסות חושי.(התחלנו בעבודה בחממה סביב שולחן אדמה(

מכל מפגש העמקנו את הקשר בצעדים קטנים.

טעמים, מרקמים, ריחות, רוב המפגשים עסקו בוויסות חושי...

משך הפעילות הגננית הלך וגדל ובמקביל עלתה רמת המורכבות והקושי הגופני הכרוך בהן.

כששרון הרגישה מוכנה היא קיבלה ערוגה והחלה לגדל ירקות וצמחי תבלין.

 של תפקודיות גבוהה כאשר בעצם המנגנון שעמד מאחורי המופע היה  " מופע"שרון הציגה
.מנגנון הריצוי שטבוע בה מילדות והוא זה שגורם לה לבטל את עצמה ואת צרכיה

קשיים אלו הובילו  . צמצום ואובדנות, הסתרה-לשרון היו קשיים רבים לאורך הטיפול במחלקה
.בלצידךכאמצעי הגנה על חייה וכתנאי להמשך טיפול , לאשפוזה במחלקה הסגורה

  ככל שהקשר הטיפולי מתחזק שרון מבינה שהיא רוצה להוציא את הצמחים מהערוגה ולהשאיר
)שמה של אחותה(רק את העירית 

בסופו של דבר חיסול הערוגה היוצר פתח להתחלה חדשה.

תחילת תהליך עם  קושי רב בהבעת רגשות ובפתיחות.



הפעילות הגננית עסקה בעיקר בהתקרבות לטבע  . בחממה ובטיולים ברחבי בית החולים, המפגשים נערכו בגינה

הוצאת זרעים מתרמילים ומפגש עם מרקמים שונים אשר נתנו לשרון תחושת רוגע וביטחון  , בליקוט-ולשורשים

בנושאים שלא נפתחו ) לפעמים(רוב הפעילות נערכה סביב שולחן והשיח העמיק ..  עלים קטיפתיים ועוד, כמו כותנה

.  אף פעם



גרעין חווית הטראומה הנפשית הוא הנישול מכוח "

והניתוק מהאחרים ולכן ההחלמה מבוססת על העצמה 

על החזרת הכוח לידיים של  , ועל יצירת קשרים חדשים

.המטופלים

אחרים . סומה עליהם להיות מחוללי ההחלמה ומושליה

חיבה ודאגה אבל לא , עזרה, תמיכה, עצה, יכולים להעניק

"ריפוי

.טראומה והחלמה/ ודית לואיס הרמן'ג
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