פרופסור פטריק ד .מקגורי
מומחה עולמי לבריאות הנפש בקרב בני נוער
פרופ' פטריק מקגורי נולד בשנת  1952בדאבלין ,אירלנד ,וכיום הוא תושב ואזרח אוסטרליה .בשנת  1977סיים את לימודי הרפואה באוניברסיטת
סידני וב– 1979נבחר כחבר בקולג' המלכותי לרופאים בלונדון .בשנת  1991הוא סיים את לימודי הדוקטורט באוניברסיטת מונאש האוסטרלית ,תוך
שהוא מתמחה בפסיכיאטריה ובפרט בזיהוי ואבחון של הפרעות פסיכוטיות .לאורך  30השנים האחרונות הוא משלב בעיסוקו בין הידע הרפואי
לידע מתחום בריאות הנפש.
בשלב מוקדם בקריירה שלו החליט פרופ' מקגורי להתמקד בתחום של בני נוער הסובלים מהפרעות נפשיות .עבודתו פורצת הדרך הניחה את
היסודות לפיתוחן של שיטות אבחון וטיפול בבני נוער ומבוגרים צעירים המראים סימנים ראשונים של סיכון להתפתחות של מחלות נפש קשות,
שיטות המשמשות גם היום בסיס לטיפול וסיוע לבני נוער בעלי הפרעות פסיכוטיות .גישתו החדשנית של פרופ' מקגורי אומצה על ידי ממשלות
ברחבי העולם ,והיוותה מהפכה משמעותית באופן שבו התייחס הממסד לבני נוער אלה.
כמי שהעמיד במרכז גישתו את החשיבות שיש לאיתור מוקדם של המחלה כתנאי להתמודדות איתה ,פרופ' מקגורי השקיע לאורך השנים לא רק
במחקר ופעילות אקדמית ,אלא גם בפעילות חברתית להעברת המסר של חשיבות האבחון המוקדם .הוא הקים בשנת  2002את " ,"Orygenמרכז
מחקר וטיפול בבני נוער עם הפרעות פסיכוטיות ,שמשמש כיום מודל למרכזים רבים דומים ברחבי העולם אשר קמו בעקבותיו .בנוסף ,הוא מכהן
כדירקטור במועצות הלאומיות לבריאות נפש בקרב בני נוער באוסטרליה ובאירלנד ,ולאורך השנים ביצע שורה של תפקידים ציבוריים בתחומי
בריאות הנפש בקרב צעירים.
מקגורי זכה ביותר מ– 15פרסים ,עיטורים ואותות כבוד על פעילותו החברתית והמחקרית ,והאחרון שבהם  -איש השנה לשנת  2010באוסטרליה,
על מצוינות והישגים יוצאי דופן ,כמו גם על פעילות חברתית למען בני נוער עם הפרעות נפשיות.
פרופ' מקגורי כתב לאורך השנים למעלה מ– 400פרסומים מדעיים אשר זכו לאלפי ציטוטים .הוא היה חבר בעשרות ועדות ,שימש כמרצה אורח
באוניברסיטאות רבות ברחבי העולם והיה יועץ לממשלות וארגונים בינלאומיים.
גם כיום ממשיך פרופ' מקגורי להכווין ולהדריך את הדור הבא של חוקרים בתחום בריאות הנפש הקהילתית ,תוך שהוא מעשיר ללא הרף את הידע
והיכולת לטפל במחלות פסיכוטיות קשות כבר בשלב מוקדם .שיטותיו של פרופ' מקגורי שיפרו ,ואף הצילו ,את חייהם של מיליונים על פני תבל.
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דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד
בהוקרה על מחקריו פורצי הדרך שמאפשרים לנו להבין טוב יותר את העולם הסבוך והמורכב
של האיומים על בריאות הנפש האנושית ,מחקרים שהיוו ועדיין מהווים מקור השראה לחוקרים
מרחבי העולם; על השיטות האבחוניות והטיפוליות שפיתח ,שאפשרו לזהות את האיומים הללו
בשלב מוקדם ולטפל בהם בצורה בטוחה ובלתי פולשנית בקרב בני נוער ומבוגרים צעירים; על
ההבנה שבני האדם נמדדים על פי יכולתם לסייע לחלשים ולשונים ,הבנה ששיפרה את איכות
חייהם של מיליונים מכל קצוות תבל; על המעורבות החברתית הרבה שלקח על עצמו בתחומו ועל
שהוא מוכיח הלכה למעשה כי כל אחד יכול לרדת מ”מגדל השן” ולהביא את מחקריו אל החברה
המשתוקקת להם.
ניתן בחיפה ,ישראל
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