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תקציר

חוסר של במצב והשארתם המטופלים של מועטה הפעלה היא הנפש בתשושי בטיפול המרכזיות הבעיות אחת
של משמעותי בילוי וכן נפש תשושי של חברתית פעילות רבה, במידה זה, מצב מונע כך רבות. שעות במשך מעש

בחברה. האדם של בחייו חשובים מרכיבים המהווים הפנאי, שעות
ועניין הנאה ולהוסיף במוסד שלהם החיים איכות לשיפור להביא עשויה המטופלים של מתוכננת הפעלה
ובארגון הנפש בתשושי בטיפול לעובדים בכך ולסייע חריגות, התנהגות תופעות למנוע גם עשויה היא לחייהם.

במוסד. או במחלקה העבודה
במטרה קהילתיים, ובמרכזים ממושך לטיפול במוסדות נפש תשושי בהפעלת למטפלים לסייע נועד זה תדריך
הסיפוק מידת ואת בעבודתם הצוות אנשי של העניין את להגביר בזמן ובו המטופל, של הפוטנציאל את למצות
בעיסוק, מרפאים אחיות, רופאים,  הצוות אנשי כל את מנחה בתדריך המוצעת ההפעלה תכנית ממנה. שלהם
מובנית מתוכננת, בצורה נפש תשושי בהפעלת  עזר וכוח פסיכולוגים פיזיותרפיסטים, סוציאליים, עובדים

רבמקצועי. צוות לעבודת פתח ופותחת נוקשים מקצועיים גבולות שוברת היא ובכך ומבוקרת,
להם; האופייניות ההתנהגותיות התופעות ועל נפש תשושי תפקוד על מידע בהקניית במיוחד מתרכז התדריך
של ההפעלה ועקרונות פעילויות סוגי על ידע בהקניית נפש, תשושי של תפקודם להערכת ומיומנות ידע בהקניית
ליצירת ומיומנויות ידע בהקניית וקבוצתי; פרטני באופן נפש תשושי להפעלת מיומנויות בהקניית נפש, תשושי

ובטוחה. תומכת טיפולית סביבה
מקצוע מאנשי והכוונה ייעוץ קבלת ובחו"ל, בארץ בשדה, העבודה על תצפיות כלל התדריך של הכנתו תהליך
משלושה למעלה במשך למעשה הלכה נוסה התדריך המקצועית. בספרות ושימוש השונים בתחומים בכירים
שינויים בו נערכו אלה במוסדות ההפעלה במהלך שנלמדו הלקחים ובעקבות בארץ, מוסדות בשלושה חודשים

.(8745 מיוחדת (סידרה נפש" תשוש* הפעלת פרויקט "הערכת בחוברת מופיעות הניסוי תוצאות ותוספות.
המחלקה בעבודות בהשתתפותם המטופלים, של היומיום חיי בפעילות שיפור שחל עולה, הממצאים מן
מעט לא תרמו האלה השינויים כל החריגות. ההתנהגות בתופעות הירידה בולטת במיוחד החברתית. ובמעורבותם
שלהם והעניין בעבודתם יותר רב סיפוק שחשו דיווחו, הצוות אנשי המטופלים. של החיים איכות לשיפור

והמשק. המינהל בתחומי חיוביות השפעות גם לתכנית שהיו צוין, כן גבר. במטופלים
המשתמשים של והערות המלצות בישראל. רבות טיפוליות במסגרות לצוותים יועיל שהתדריך מקווים, אנו

התדריך. של הבאות המהדורות לשיפור לתרום ויוכלו בברכה, יתקבלו בתדריך



העניינים תוכן

עמוד

תודות
א הקדמה
* מבוא
ג נפש תשושי של התנהגותיים מאפיינים
7 נפש תשושי של תפקודית הערכה
* הפעלה ושיטות גישות
** נפש תשושי להפעלת התכנית ביצוע
** התכנית לביצוע התארגנות
1* ממושך לטיפול במחלקות נפש תשושי להפעלת עקרונות סיכום
15 פרטנית הפעלה
17 קבוצות להפעלת כלליות הנחיות
19 קבוצתית הפעלה ולביצוע לתכנון מפורטות הצעות
22 יום במרכז קבוצתית הפעלה
2* מטופלים של התנהגות לתופעות הצוות תגובות
2* להפעלה ועזרים במחלקה הסביבה
29 נפש תשושי בהפעלת משפחות שיתוף
3* נפש תשושי בהפעלת מתנדבים שיתוף
2ג ביבליוגרפיה
7ג נספחים



נספחים רשימת

עמוד
38 תפקודית הערכה טופס :1 מס' נספח
42 המטופל להפעלת והצעות פיזיקוגניטיבי תפקוד סיכום :2 מס' נספח
43 נפש לתשושי במחלקה יום לסדר דוגמה :3 מס' נספח
44 נפש לתשושי במחלקה שבועי פעילות ללוח דוגמה :4 מס' נספח
46 יום במרכז יום לסדר דוגמה :5 מס' נספח
47 יום במרכז שבועית לתכנית דוגמה ;6 מס' נספח
48 ההפעלה שיטות של והסבר פירוט :7 מס' נספח
48 Reality Orientation המציאות עם קשר א.
50 Remotivation Techniques מחדש הנעה ב.

53 Life Review Activity / Reminiscing זכרונות העלאת ג.

55 Sensory Training חושי וגירוי גופני תרגול ד.

59 . פרטנית הפעלה :8 מס' נספח



תודות

שתודות ברוקדייל, מכון מנהל חביב, ג'ק לד"ר זה. תדריך בהכנת וסייעו שעזרו אלה לכל להודות ברצוני
הכנתו. במהלך אותי והדריך ייעץ ואשר התדריך, הכנת התאפשרה המכון עלידי לי שהוענקה השתלמות למילגת
בעבודה. בידי סייעו המועילות והערותיו עצותיו ואשר התדריך, בהכנת אותי שהנחה ברגמן, שמעון לפרופ'

להכנסת שתרמו למעשה, הלכה התדריך נוסה שבהם המוסדות שלושת ולמנהלי הרבמקצועיים לצוותים
התדריך: של הסופי בניסוחו והתוספות השינויים

זיגל, חיה ראשית; אחות יחיאלי, נועה המוסד, מנהל ישראל, בן אריה חדרה: ועשרים", מאה "עד אבות בית .1
עובדת אמיר, דרורה ההפעלה, פרויקט את ריכזה אשר במוסד, (חת"ש) שירות תוך חינוך מרכזת אחות
אחות הרצמן, אילנה פיזיותרפיסטית; מרדר, יעל במוסד; התעסוקה על אחראית בכר, זהבה סוציאלית,

הנפש. תשושי במחלקת התעסוקה עובדת נרקיס, זהבה נפש, תשושי מחלקת אחראית
ברקאי, חנה ראשית, אחות יזרעאלי, רונית המוסד, מנהלת אדוט, שרה רעננה: משען, סיעוד* אבות בית .2
בעיסוק מרפאה שטרנפלד, רות ההפעלה; פרויקט את ריכזה אשר (חת"ש), שירות תוך חינוך מרכזת אחות
העובדות וסגל אחראית סוציאלית עובדת פרקש, רבקה התעסוקה; עובדי וסגל במוסד אחראית

מחלקה. אחראי אח פישל, מחלקה; אחראית אחות סוניה, פיזיותרפיסטית, פאר, יהודית הסוציאליות,
אחות חרסקולוי, מריאנה המוסד; מנהל דסברג, פרופ' ג'). (מחלקה בירושלים נשים" "עזרת ביתחולים .3
הפרויקט את ריכזה אשר ג', במחלקה תעסוקה מרכזת גורן, חיה ג'; מחלקה מנהל ורטמן, ד"ר ראשית,

במחלקה. סוציאליות עובדות ודניאלה, חיה מחלקה, אחראית אחות כליפה, חנה זה, במוסד
עלידי שסייעו אלה, במוסדות ומשפחותיהם המטופלים המתנדבים, העובדים, סגל לכל נתונה תודתי

הטיפול. במהלך המועילות והערותיהם למטופלים מסירותם שלהם, הפעולה שיתוף התלהבותם,
לי. שהגישה והעזרה הייעוץ על נתניה הגריאטרי במרכז אחראית בעיסוק, מרפאה להב, לדבי תודה

 אלון ולבלהה רבה, ותמיכה מעורבות תוך התדריך את והגיחה שערכה יהב, לנאורה מיוחדת תודה
אותו. שהדפיסה



הקדמה

סוציאלית, עבודה בעיסוק, ריפוי סיעוד, הרפואה, מתחומי מקצועיים עובדים לכם, מיועד זה תדריך
נפש, תשושי הפעלת בנושא אחר או זה מקצועי עובד של תפקוד להגדיר בא איננו הוא ופסיכולוגיה. פיזיותרפיה
התכנון בתהליך חלק לקחת יוכל מקצועי כעובד מכם אחד שכל לכך ומכוונת רבמקצועית, היא בתדריך הגישה

הספציפית. המקצועית הכשרתו בסיס על ההפעלה, ובביצוע
עלפי חלק לוקח מקצועי עובד כל נפש תשושי בהפעלת גם אחרים, בנושאים רבמקצועי צוות בעבודת כמו

האישיים. והתעניינותו נטייתו הכשרתו,
רב צוות לעבודת פתח ופותחת נוקשים, מקצועיים גבולות שוברת זה בתדריך המוצעת ההפעלה תכנית
בין השוני וכן השונות, ותגובותיהם התנהגותם צורת משפחותיהם, ובני השונים המטופלים בין השוני מקצועי.
הטובות לדרכים באשר שונות למסקנות המטפלים את מביאים הטיפול, בתחומי הרבים והמומחים המטפלים
לבעייתיות האפשר ככל מגוונת הכוונה לתת ניסיון נעשה זה תדריך בהכנת נפש. תשושי של ולהפעלה לטיפול ביותר

כך. כל הרבה השונות של זו
ספרותי בחומר שימוש ובחו"ל, בארץ רבים יום ובמרכזי במוסדות תצפיות כלל התדריך של הכנתו תהליך
למעשה הלכה התדריך נוסה השלמתו, לאחר השונים. בתחומים בכירים מקצוע מאנשי והכוונה ייעוץ וקבלת מגוון
נערכו אלה במוסדות ההפעלה במהלך שנלמדו הלקחים ובעקבות חודשים, שלושה במשך בארץ מוסדות בשלושה
להשיגם יכולים הניסוי של המפורטת המדעית ההערכה בממצאי המעוניינים העובדים ותוספות. שינויים בו

ברוקדייל. מכון שהוציא מיוחדת בחוברת
דוגמאות תמצאו מהם אחד בכל נספחים. צורפו להפעלה, דוגמאות ולתת הרבים הנושאים את להבהיר כדי
המקצועית. הספרות מן שנלקחו או ובחו"ל, בארץ במוסדות בהצלחה והופעלו נוסו אשר הפעלה, ולשיטות לצורות

נושאים. עלפי מסווגת ביבליוגרפית רשימה צורפה כן
המקצועיים, העובדים בכם, תלויים חייהם באיכות שיחול השיפור ומידת הנפש תשושי של הפעלתם הצלחת

לפעולה. ומסגרת בסיס רק הינו התדריך וביצירתיותכם. שלכם בידע



מבוא

אבחוניות ומסגרות שיטות ופיתוח מחד, בישראל הזקנים אוכלוסיית בקרב נפש תשושי של במספרם גידול
הונהגו השירותים זו. פגיעה לאוכלוסייה מיוחדים שירותים של מהירה להתפתחות הביאו מאידך, מדויקות

כאחד. והקהילתי המוסדי בתחום
נפש, לתשושי מיוחדות מחלקות נפתחו  ופרטיים ציבוריים ממשלתיים,  ממושך לטיפול מהמוסדות בחלק

סיעודיים. לחולים במחלקות ובעיקר לתשושים במחלקות עדיין המאושפזים נפש תשושי בצד
ומשפחותיהם. הנפש תשושי של הצרכים על לענות המנסות שירותיות, יחידות פותחו הקהילתיים בשירותים

נפרדות. כיחידות או במתנ"סים יום, במרכזי בארץ, שונים באזורים נמצאות אלה יחידות
את דירבנו והתנהגותם, תפקודם מאופן כלל בדרך הנובעים הנפש, תשושי של המיוחדים הטיפוליים הצרכים

בהם. לטיפול יותר שיתאימו שיטות לחפש המקצועיים העובדים
רבות שעות והשארתם המטופלים, של מועטה הפעלה היא הנפש בתשושי בטיפול המרכזיות הבעיות אחת
של משמעותי ובילוי יצירתיות חברתית, תקשורת הכוללות שפעילויות לזכור, חשוב מעש. וחוסר נמנום של במצב
קטן לא חלק מאבד הנפש תשוש וסיפוק. הנאה לו הגורמים בחברה, האדם של בחייו חשובים מרכיבים הן הפנאי,
הפעלה וסיפוק. הנאה העדר כמעט של למצב מגיע הוא ובכך אלה, בתחומים בפעילויות להשתתף מיכולתו
וסיפוק הנאה ולהוסיף במוסד שלהם החיים איכות לשיפור להביא עשויה המטופלים של ומשמעותית מתוכננת

לחייהם.
מטרת קהילתיים. ובמרכזים ממושך לטיפול במוסדות נפש תשושי בהפעלת למטפלים לסייע נועד זה תדריך
פיזיותרפיסטים סוציאליים, עובדים בעיסוק, מרפאים אחיות, (רופאים, הרבמקצועי הצוות את להנחות התדריך

ומבוקרת. מובנית מתוכננת, בצורה נפש תשושי בהפעלת ופסיכולוגים)
שונות: מסיבות נובעת נפש תשושי של מספקת לא הפעלה

מהות על מספיק בלתי ידע מחמת המטופלים. אצל להישגים המטפלים של מציאותיות בלתי ציפיות א.
שלאחר לחשוב המטפלים נוטים הנפש, תשושי של ההתנהגותיות התופעות ועל התפקודית ההידרדרות
ציפיות אימילוי שליליות. התנהגותיות תופעות וייעלמו קיצוניים שינויים המטופלים אצל יחולו ההפעלה

ולהפסקתה. ההפעלה בנחיצות לאיאמון המטפלים את מביא אלה
ועל לשיפור, ניתן וכבלתי כנמוך נתפס שתפקודם לכך גורם הנפש תשוש של התפקודית היכולת על ידע העדר ב.

להפעילם. מנסים ואינם המטופלים של הפסיביות עם המטפלים משלימים כן
את לסיים לעובדים לאפשר מיועדת ממושך לטיפול במוסדות האשפוז מחלקות ברוב הנהוגה העבודה שיטת ג.
לבצע מסוגל נפש שתשוש פעילויות שגם לכך לעתים גורמת זו עבודה שיטת וביעילות. במהירות מטלותיהם
 (ADL) יומיומיות בפעילויות במיוחד זאת, המטפלים. עלידי עבורו מבוצעות מועטה, בעזרה או בעצמו,

וכר'. אכילה בגדים, לבישת רחצה,
בהתמצאות, לסיוע בסיסיים עזרים חסרים קהילתיים ובמרכזים ממושך לטיפול במוסדות מהמחלקות בחלק ד.
ידע דורש בהם והשימוש העזרים והכנת הסביבה ארגון נפש. תשושי של גופנית ולהפעלה גירויים ליצירת

אלה. בשירותים מהעובדים לרבים מוכר שאינו מיוחד,

(רפואה, בזקנים המטפלים שונים מתחומים הרבמקצועיים לצוותים הן להקנות, היא הזה התדריך מטרת
בהפעלת ומיומנויות ידע מקצועיים, הבלתי לצוותים והן ופיזיותרפיה) בעיסוק ריפוי סוציאלית, עבודה סיעוד,

קהילתיים. במרכזים והשוהים ממושך לטיפול במוסדות המאושפזים נפש תשושי

1



מבוא

למטופלים, לתרום עשויה מקצועי ובלתי מקצועי עובדים סגל עלידי המטופלים של ומובנית מתוכננת הפעלה
יותר יהיו שלהם, התפקודי הפוטנציאל את וימצו יכולתם עלפי שיופעלו המטופלים, כולו. ולמוסד העובדים לסגל
ומעורבותם עצמאותם חברתיים. קשרים יותר ויצרו המחלקה בפעילות ישתתפו יום, היום בחיי עצמאיים
והסיפוק ההנאה מידת ותגבר היום, ובמרכזי במוסדות חייהם איכות את ספק, ללא ישפרו, השונות בפעילויות

בחייהם.
שוטטות כגון התנהגותיות תופעות עלידי מאופיינים ממושך לטיפול במוסדות השוהים הנפש מתשושי חלק
תדירות את להפחית עשויים החריגה בהתנהגות ממוקדת והתייחסות מתוכננת הפעלה ומילולית. פיזית ותוקפנות
על חיובית השפעה גם תהיה המטופלים של החריגה בהתנהגות זו לירידה אותן. למנוע אפילו או הללו, התופעות

אחרות. לפעילויות ולהתמסר להתמקד יוכלו והם יפחת בעבודה שלהם המתח  הצוות אנשי עבודת
יעמיקו אשר חדשות, מיומנויות וירכוש בידע יועשר התדריך עלפי שיפעל מקצועי ובלתי מקצועי עובדים סגל
באופן שלהם הפוטנציאל במרב להפעילם יוכל כך ועלידי המטופלים, של התפקודית היכולת עם היכרותו את
עבודתו יום את ותמלא המטופלים עם העובדים של הקשרים להידוק זו עבודה צורת תתרום כן וקבוצתי. פרטני

בעבודה. והנאה סיפוק ליתר ספק, ללא להם, תגרום ובכך חדשים, עבודה בתוכני
בתחומים עבודה בארגון גם לסייע יכולים בתדריך המוצעים במחלקה היום וסדר העבודה ארגון שיטת
בפעילות מרוכזים המטופלים כשרוב יעילות ביתר לבצען שניתן ניקיון, עבודות כגון במחלקה, פעולות של אחרים
הפעלת בתחום אחרות אשפוז למחלקות גם לסייע יכולה בתדריך המוצעת העבודה שיטת קבוצתית. או פרטנית

אחרות. ופעילויות המטופלים
הבאים: בנושאים במיוחד מתרכז התדריך

להם. האופייניות ההתנהגותיות התופעות ועל נפש תשושי תפקוד על מידע הקניית .1

נפש. תשושי של התנהגותיות תופעות ולזיהוי תפקודם להערכת ומיומנויות ידע הקניית .2

נפש. תשושי של ההפעלה ועקרונות פעילויות סוגי על ידע הקניית .3

וקבוצתי. פרטני באופן נפש תשושי להפעלת מיומנויות הקניית .4

ובטוחה. תומכת מעוררת, טיפולית סביבה ליצירת ומיומנויות ידע הקניית .5
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נפש תשושי של התנהגותיים מאפיינים

נפש! תשוש מ>הו
כגון במוח, אורגניים לשינויים בעיקר המתייחסים אבחנתיים, במונחים הנפש תשוש את מגדירה הספרות
התנהגותיים ובמונחים ארטריוסקלרוזיס, ,(MultiInfract) רבים מוחיים אירועים עם חולים אלצהיימר, חולי

המטופלים. של והחברתי הרגשי הקוגניטיבי, בתפקוד הקשורים
לעתים מלוות האלה התופעות ולחשיבה. לתפיסה למידה, ליכולת לזיכרון, מתייחסת הקוגניטיבית הירידה

נוספות. התנהגותיות ובתופעות הגופני בתפקוד בהידרדרות תוקפנית, והתנהגות כדיכאון רגשיות, בבעיות
בתחומים הירידה רמת זהה תמיד שלא לציין, יש אולם רמות. לשלוש התפקודית הירידה את לחלק נהוג

השונים.

ראשונה ירידת רמת .1
קצרות לתקופות לעתים ובמקום בזמן התמצאות וחוסר קצר לטווח שיכחה של בתקופות מאופיינת זו רמה

מתמשכות. לתקופות ולעתים יותר
מביצוע נמנע הוא לעתים שלו. הריכוז יכולת יורדת וכן הבנה, חוסר ומגלה בשיפוט לעתים טועה המטופל
ניכר התפקודית הירידה של זה בשלב עדינה. מוטוריקה המחייבות פעילויות או מוכרות ובלתי חדשות פעילויות
את להאשים נוטה הוא אולם נמשכים, החברתיים קשריו החיצונית. להופעתו המטופל של תשומתלב חוסר גם
הנובעות התופעות עקב אצלו המתעוררות בבעיות כלל) בדרך דמיונית (דמות אחרים ואנשים חבריו את משפחתו,

הקוגניטיבית. מהירידה

שנייה ירידה רמת .2

ארוך. לטווח שיכחה לעתים, גם, וקיימת קצר, לטווח השיכחה תקופות מתארכות זו תפקודית ירידה ברמת
המטופל אנשים.לעתים לזהות יכולת חוסר גם כך ומתווסף קבוע, להיות הופך ובמקום בזמן ההתמצאות חוסר

בראי. עצמו את גם מכיר אינו
והמטופל שווא, חזיונות מופיעים לעתים יותר. פוחתת הריכוז ויכולת מאוד, נפגעים והשיפוט ההבנה יכולת
הקוגניטיבית הירידה של זה בשלב פרנואידית). (תופעה לו ולהזיק לפגוע ברצון אותו הסובבים את להאשים נוטה
(Pacing) מטרה ללא ושוב הלוך לנוע מרבה מנוחה, חוסר מגלה המטופל והקריאה. הכתיבה כושר גם נפגעים
המטופל של עירנותו גם .(ADL) היומיום בחיי לתפקד הפיזית ביכולתו הידרדרות קיימת כן לשוטטות. ונוטה

רדום.1 נראה או קצרות לתקופות מנמנם והוא פוחתת

הבוקר בשעות יותר מנומנמים הזקנים כלל בדרך השונות. היום בשעות שונה הזה התפקודי במצב המטופל של העירנות רמת 1

להיות המטופל יכול לחילופין, ובערב. הצהריים אחר הבוקר, אמצע בשעות היא המרבית ועירנותס הצהריים, ובשעות המוקדמות
מפריע. באופן (היפראקטיבי) יתר פעיל
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נפש תשושי של התנהגותיים מאפיינים

שלישית >ר>דה רמת .3

אליהן מתווספות קבועות. להיות והופכות השנייה שברמה התופעות כל מתעצמות השלישית הירידה ברמת
שלם משפט ליצור מסוגל אינו והמטופל נפגעת הדיבור יכולת בקואורדינציה. ופגיעה רבה גופנית התערערות
רדום נראה והוא יורדת שלו העירנות רמת קולות. רק מפיו ומוציא כלל לדבר מסוגל אינו שהוא לשלב עד מובן,

ארוכים. זמן לפרקי
לצפות ניתן והחברתי, הקוגניטיבי הפיזי, בתחומים התפקודית הירידה רמות שלוש של התיאור מתוך

אופייניות. התנהגותיות בתופעות
(רמת נמוכה ובעוצמה תופעות של קטן במספר תחילה הללו ההתנהגותיות התופעות מתבטאות כלל בדרך
קיימים שבו לשלב עד שנייה), ירידה (רמת ההתנהגות ממאפייני חלק מתחזקים ההידרדרות עם ראשונה). ירידה
אחיד, אינו ההידרדרות שתהליך לציין יש אולם שלישית). ירידה (רמת גדולה בעוצמה ההתנהגות מאפייני רוב
מחלק רק הסובלים נפש תשושי יש שונים. אנשים אצל  ובעוצמתן בתדירותן  שונה באופן מתבטאות והתופעות
התופעות עוצמת שונה כן נמוכה. בתדירות מופיעות או כלל, אצלם מופיעות אינן שהאחדות בעוד מהתופעות

יותר. קלות וחלקן יותר חמורות חלקן  אדם אותו אצל השונות

היומיום בחיי והתבטאותן ההתנהגותיות התופעות פירוט

שיכחה .1

שעות רגעים, מספר  לאירוע מאוד קרובה בתקופה שקרו אירועים פרטי שוכח המטופל קצי: לטווח שיכחה
שמות שמו, מה משקפיו, את שם היכן יום; באותו אצלו ביקר מי העיקרית, בארוחתו אכל מה לדוגמה: יום. או

י; מגוריו. ומקום משפחתו בני
חייו. של קודמות בתקופות לו שקרו אירועים זוכר אינו המטופל ארון: לטווח שיגחה

בלבול התמצאות, חוסר .2

:: לדוגמה: במבנה. מתמצא ואינו בו נמצא שהוא המקום את מזהה אינו הי>טופל במקונז. התמצאות חוסר
חדרי את מוצא אינו בביתו, נמצא הוא דבר של לאמיתו כאשר משפחה, קרובי בבית נמצא שהוא חושב הוא

לו. זרה בסביבה במיוחד לאיבוד, הולך מאושפז; הוא שבו במוסד מיטתו את חדרו, את השירותים,
ההתמצאות חוסר השנה. עונת את או בשבוע, היום את היום, שעת את יודע אינו המטופל בזמן. התמצאות

המחלקה. עובדי של המשמרות החלפת ובעת ערב, לפנות או המוקדמות הבוקר בשעות מתגבר בזמן
תפקידם. את או איתם, שלו הקשר סוג את בשמם, אנשים מזהה אינו המטופל אנשים. לגב* התמצאות
מיהם יודע אינו ניקיון, לעובד רופא בין מבחין אינו הקבועים, המטפלים את בשמותיהם מכיר אינו הוא לדוגמה:

ופו'). בן בעל, (אשה, אליו קרבתם ומה אורחיו
או המוסד עובדי  אותו הסובבים בקרב שאינם משפחה קרובי מחפש המטופל משפחה. קרוב> ח>פוש

התבגרו. שכבר הקטנים, ילדיו את או שנפטרו, האשה או הבעל את מחפש הוא במיוחד מבקרים.

להתרכז >כולת חוסר ,3

מסוגל שהוא פעילויות יש קבוע. אינו הריכוז משך פעילויות. בביצוע רב זמן להתרכז מסוגל אינו המטופל
מתרכז הוא אחרות ובפעילויות הפסקה) ללא שעתיים, וחצי שעה (עד יחסית רב זמן במשך בהן ולהתרכז לבצע

דקות. 105 רק
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נפש תשושי של התנהגותיים מאפיינים

דיכאון מצב* .4

את להאשים נוטה פעולה, משתף ואינו פעיל אינו אונים, חסר בעצמו, מכונס דיכאון, סימני מראה המטופל
לאכול. מסרב הסבר, כל ללא פתאומי באופן בוכה מדומים, או אמיתיים בכשלונות עצמו

רגש>ת >צ>בות חוסר .5

שלמה. לשעה עד ספורים מרגעים שנמשכות צחוק, או בכי של קצרות התפרצויות עלידי מאופיינת זו תופעה
זאת. עושה הוא מדוע להסביר מסוגל אינו גם והמטופל לצחוק, או לבכי חיצונית סיבה אין לרוב

מוטור* אישקט .6
יום בחדר או מסדרון לאורך וחזור הלוך הליכה לדוגמה: תופעות. במספר להתבטא יכול מוטורי אישקט
לחבק נטייה בגופם, ונגיעה אחרים אנשים לקראת הליכה וכוי, השולחן על פוסקת בלתי rwpr\ ,(Pacing) במוסד
למוסד או לבית מחוץ מטרה ללא שוטטות לנשים), במיוחד (אופייני הסבר ללא אחרים אנשים ולנשק
הפסק. ללא בד פרימת  בידיים פוסק בלתי עיסוק לאיבוד, הליכה  התמצאות מחוסר וכתוצאה ,(Wandering)
גם בהן שמתגברות השעות שהן במחלקה, העובדים של המשמרות וחילופי הערביים בין בשעות מתגבר השקט אי

ובאנשים. בזמן התמצאות חוסר של התופעות

תוקפנות .7
בביצוע כישלון על איום, הרגשת על כתגובה מופיעה היא לרוב מילולית. או פיזית להיות יכולה התוקפנות

כזה. מכישלון כחשש או כלשהי, פעולה
לא הצעקות לעין. נראית סיבה כל ללא לעתים אותם, מקלל ואף אנשים על צועק המטופל מילולית. תוקפנות

הפסק. ללא המחלקה בחלל צועק הוא לפעמים מסוימים. אנשים אל מכוונות תמיד
את במוסד/ביחידה, האחרים המטופלים את חפץ עם או בידיו מכה או דוחף המטופל פ>ז*ת. תוקפנות
כלל בדרך זאת עושה הוא אולם זו, לתוקפנות לעין נראית סיבה כל אין לעתים אחר. אדם כל או המטפלים

מאוים. מרגיש כשהוא

רד>פה) (פחד דמויפרנויה מצב .8

אותו, להכות שרוצים חפציו, את או כספו את לו שגונבים  רדיפה של רגשות מילולי באופן מביע המטופל
בו. בהתעללות אחרים וזקנים מטפלים מאשים שהוא או וכוי,

(הלוצינציות). וחרדה שווא חזיונות .9

בעליחיים או אנשים של דמויות רואה הוא גדולים. וחרדה פחד לו הגורמים שווא, חזיונות יש למטופל
פיזית עליו מאיימות הללו שהדמויות חושש הוא כלל בדרך בחדר. פינה בכל או החלונות, על או הארון על בחדרו,
בשעות לרוב מופיעים השווא חזיונות וכוי). חפציו כל את לו לגנוב אותו, להרוג לו, (להרביץ נזק לו לגרום ועלולות

עמומה. בחדרו וכשהתאורה הדמדומים,

(אקסהיביציוניזם) חשפנות .10

אברי את כלל בדרך גופו, את וחושף מבגדיו חלק פושט או לגמרי, ערום מתהלך בפרהסיה, מתפשט המטופל
המין.
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נפש תשושי של התנהגותיים מאפיינים

מיני עיסוק .11

זקנים בחדרו. או בשירותים, זאת עושה שהוא או שלישית) ירידה (ברמת בפרהסיה באוננות עוסק המטופל
הירידה של השנייה ברמה השני. מהמין זוג בן עם מין, אברי ומישוש ליטוף כלל בדרך מיניים, מגעים ליזום נוטים
בחדר או יום בחדר בפרהסיה גם זאת עושים הם השלישית ברמה האמבטיה; בחדר או בשירותים זאת עושים הם

האוכל.

תקשורת קשיי .12

לעתים דובר. שהוא השפה ידיעת אי (א) סיבות: כמה בגלל הנפש תשוש עם קשר ביצירת קשיים קיימים
היטב. אותה ידע אם גם לאחרונה, השתמש שבה בשפה קשר לקיים מסוגל ואינו אמו, בשפת לדבר חוזר המטופל
אומר  מובן תוכן בעלי משפטים לבנות יכול אינו המטופל (ג) לדבר. מסוגל ואינו מאפזיה סובל המטופל (ב)

הרף. ללא דברים אותם על חוזר משמעות, נטולי משפטים קשר; כל ביניהן שאין מלים

(adl) היומיום בפעילות פיזית תלות .13

מוטוריות, מגבלות שילוב של תוצאה הינה התלות אצלם אולם נפש, לתשושי רק מיוחדת אינה זו תופעה
לובש שמאל, בנעל ימין נעל מחליף בגד, ללבוש כיצד יודע אינו המטופל מכך, כתוצאה לקוי. ושיפוט הבנה חוסר
יודע אינו ואף במקלחת, להשתמש יודע אינו הוא  ברחצה בעיות גם קיימות מהשינה. בבוקר בקומו לילה בגד
מרק אכילת כמו ושימושם, האוכל כלי סוגי בין מבחין אינו המטופל כאשר תלות קיימת באכילה להתרחץ.

קואורדינציה. מליקויי כתוצאה לפה הכוס את להגיש יכולת אי או במזלג,

הסוגרים על אישליטה .14

(א) אחדות: מסיבות נגרמת והיא נפש, לתשושי מיוחדת אינה היומיום, בחיי בתפקוד התלות כמו זו, תופעה
את להביע מסוגל אינו (ג) השירותים אל להגיע מספיק אינו הוא (ב) השירותים במקום מתמצא אינו המטופל

הקוגניטיבית. מהידרדרותו נובעת איהשליטה (ד) לשירותים לגשת רצונו

ז
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נפש תשושי של תפקודית הערכה

יי את ולזהות המטופל של התפקודית היכולת את לקבוע היא הנפש תשושי של התפקודית ההערכה מטרת
הפרטנית הפעלתו את להתאים במחלקה לעובדים יאפשר זה ידע לו. האופייניות ההתנהגותיות התופעות

. ,.... התפקודית. ולרמתו ליכולתו המטופל של והקבוצתית
ההתנהגותיות התופעות ואת השונים בתחומים המטופל של המרבית התפקוד רמת את לכלול צריכה ההערכה

.(1 מס' בנספח הערכה טופס בדוגמת  ההערכה נושאי (פירוט הבאים: בתחומים
. . . , ,: .. גופני: תפקוד כושר

"י .י י (ADL) יומיומית פעילות .
ג: משקבית פעילות .

קוגנוטיבי: תפקוד כושר

■.■.■■■ וארוך קצר לטווח זיכרון .
; י ובאנשים בזמן במקום, התמצאות .

ושיפוט הבנה .

חביתי: תפקוד כושר

מילולית תקשורת יכולת .
וזרים מוכרים אחרים, עם קשר יצירת .

דיבור יכולת .

התנהגותיות: תופעות

ומילולית פיזית תוקפנות .
שוטטות .

מוטורי אישקט .
חשפנות .

שווא חזיונות .

ההתנהגותית והתופעות התפקוד רמת קב>עת
הרמות: שלוש עלפי לפחות לקבוע יש והחברתי הקוגניטיבי הגופני, התפקוד בתחומי התפקוד רמות את
יש ההתנהגותיות התופעות את שלישית). (רמה וקשה שנייה) (רמה בינונית ראשונה), (רמה קלה ירידה עם תפקוד
פיזית תוקפנות לעומת ביום, פעמים מספר המופיעה רבה פיזית תוקפנות לדוגמה: וכמותן. עוצמתן עלפי לבחון

בשבוע. פעם המתרחשת קטנה או בינונית בעוצמה
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גפש תשושי של תפקודית הערכה

המער>כ>ם
רופא, זו: הערכה בביצוע ומיומנות ידע רכשו אשר מקצועיים עוגדיס על*ד* רק תיעשה תפקודית הערכה
להגיע כדי פסיכולוג). עובד בהם (במוסדות ופסיכולוג פיזיותרפיסט בעיסוק, מרפאה סוציאלי, עובד אחות,

במשותף. עובדים שני עלידי שתבוצע רצוי האפשר, ככל מדויקת להערכה

ההערכה ע>תו>

מטופלים אצל בה. לשהותו ראשונים ימים 64 לאחר תיעשה במחלקה מטופל כל של התפקודית ההערכה
ימים. כמה במשך להשלמתה, עד פגישות במספר ההערכה תבוצע מסוימים

.1 מס' בנספח נמצאת התנהגותיות תופעות וזיהוי תפקודית הערכה לטופס דוגמה

הפעלה תכנ>ת
ועל מחד, ההתנהגותיות התופעות וזיהוי התפקודית ההערכה על להתבסס צריכה מטופל לכל הפעלה תכנית

מאידך. שלו, והחברתי התרבותי והרקע עברו המטופל, של אישיותו את המטפלים של הידע
הפרטניות ההפעלה תכניות את לקבוע יש ההתנהגותיות, התופעות וזיהוי התפקודית ההערכה השלמת לאחר
המטופל. אצל חריגות התנהגותיות לתופעות ותגובה פעולה דרכי יתווה שהצוות חשוב כן למטופל. והקבוצתיות
ואת ההערכה את המטופל של בתיקו לרשום יש אחריהן, ומעקב וההצעות ההמלצות ביצוע את להבטיח כדי

במחלקה. העובדים כל לידיעת אותן ולהביא לטיפול ההצעות
.2 מס' בנספח נמצאת להפעלה וההמלצות הסיכומים רישום לטופס דוגמה
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הפעלה ושיטות גישות

ו/או פרטני באופן הנעשית מקצועיים, ובלתי מקצועיים עובדים עלידי יזומה פעילות היא נפש תשושי הפעלת
קבוצתי.

הנמצאים המטופלים של העירנות שעות כל במשך פעילות קיום היא ההפעלה את המנחה העקרונית הגישה
המשפחה בני הכוונת  וכן קהילתיים, במרכזים השהייה שעות רוב במשך ופעילות ממושך, לטיפול במוסדות
פרטנית הפעלה (א) סוגים: משני בפעילויות שימוש הוא ההפעלה את המנחה נוסף עיקרון בבית. ההפעלה להמשך

אחר. טיפול מתן אגב המתבצעת פרטנית, הפעלה (ב) ומובנית מתוכננת וקבוצתית (אינדיבידואלית)
נסקור זה בפרק במשולב. שיטות במספר שימוש מחייבת ביממה העירנות שעות במשך הפעלה של התפיסה
תפקודם שרמת בזקנים בטיפול מקובלות מהשיטות חלק הקיימות. ומהגישות מהשיטות חלק כללית סקירה

בנספחים. והדגמתן ההפעלה שיטות פירוט נפש. תשושי להפעלת הותאמו והן ירדה,

(RO  Reality Orientation Therapy) המציאות עם קשר .1
לאלה ובמיוחד וקוגניטיבית, תפקודית מירידה הסובלים למטופלים מתאימה זו טיפולית טכניקה
יכול ושוב שוב אותו שמשננים שמידע ההנחה, על מבוססת RO של השיטה ממושך. לטיפול במוסדות המאושפזים
לשפר יכול וכוי הקרוב, האירוע המקום, הזמן, המטופל, שם של ושינון מידע התמצאות. ולשפר למידה לקדם

כמחלקתם. הנפש תשושי של ההתמצאות את במידתמה
עזרים דורשת היא קבוצתית. ובצורה פרטנית בצורה ביממה העירנות שעות במשך מופעלת RO ה שיטת
נספח (ראה וכוי רחצה, כלי אוכל, כלי מזון, היומיום, חיי מתחום שונים ואבזרים שעונים שנה, לוחות כגון מיוחדים,

7א').

(Attitude Therapy) א>ש>ת הת"חסות של ג>שה .2
המקצועי הצוות ידי על בעקביות ננקטת והיא מטופל, לכל אישית גישה המקצועי הצוות מתאים זו בשיטה
של רצויה בלתי התנהגות במניעת או רצויה התנהגות בקידום לסייע הן זו שיטה מטרות כאחד. מקצועי והבלתי

היממה. כל ובמשך נוספות טיפוליות שיטות בצד כלל בדרך מופעלת והיא המטופל,
הן: למטופלים השונות וההתייחסויות הגישות

(Active Friendship) פע>לה חברות א.
המטפל בין היחסים זו בגישה עצמו. בערך ולהכרה להישגיות עידודו ידי על במטופל התומכת גישה זוהי

מהישגיו. בשביעותרצונו המטופל את ומשתף פעילויות יוזם המטפל שוויוניים. הם והמטופל

(Passive Friendship) סבילה חברות ב.

בו התעניינות בגילוי להגיב ואז המטופל, מצד ראשון לצעד לחכות עליו אלא יוזם, אינו המטפל זו בגישה
מביצועיו. שביעותרצונו ובהדגשת כלפיו, ודאגה
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הפעלה ושיטות גישות

(No (1)ח3ווו6ם המטופל כלפי דרישות ללא ג.

אבל פעילויות, מציעים כזה למטופל ולבכות. לכעוס להתפרץ, הנוטים למטופלים במיוחד מתאימה זו גישה
של להתפרצותו להביא עלולות המטלות ביצוע מאי אכזבה והבעת החלטית שדרישה לכד מודע להיות המטפל על

המטופל.

(Matter Of Fact) מציאותית גישה ד.
על במניפולציות. ולהשתמש להתלונן המרבים שווא, מחזיונות הסובלים למטופלים המותאמת טכניקה זוהי

לכאורה. וספונטנית עקבית מציאותית, תשובה באמצעות להגיב המטפל

(Remotivation) מחדש הנעה .3
לנושאים ליבם תשומת מיקוד תוך בסביבתם, יותר להתעניין המטופלים את לעודד היא זו שיטה מטרות
בהם ומעלה ומקבלת, חמה נינוחה, אווירה המפעיל משרה בהם קבוצתיים במפגשים נעשית ההפעלה פשוטים.

למציאות. הקשורים נושאים
למספר או למטופל לאחרונה שקרה באירוע או טלוויזיה, בתכניות מהעיתונות, בציטוטים משתמש המנחה
בעבר, ביצעו שהמטופלים במטלות  הראשוני בנושא הקשור נושא בשיחה משלב הוא מכן לאחר מטופלים,

7ב'). נספח (ראה מאוד הקרוב ובעתיד בהווה למטלות אותו קושר הוא ואז לנושא, דומים במקרים

(Reinforcement Therapy) חיזוקים מתן ,4

r לחוות לו המאפשרת בדרך מתנהג שהאדם היא ההנחה ההתנהגותית. הגישה על מבוססת זו הפעלה שיטת
נעים גירוי או נעימות חוויות גרימת עצמה. על חוזרת נעימות חוויות המלווה והתנהגות נעים, גירוי או מהנה חוויה

חיובי. חיזוק מהווה רצויה פעילות ביצוע על בתגובה
ביצוע לאחר מיד להינתן חייב החיובי החיזוק כאחד. וקבוצתית פרטנית לפעילות מתאימה זו טכניקה
וכר. ופרסומן, ההצלחות מספר רישום פרס, מתן שבח, דברי שונים: מסוגים להיות יכולים החיזוקים הפעילות.

בה. בשימוש ושיטתי עקבי להיות כולו העובדים סגל חייב השיטה הצלחת להבטחת

(Milieu Therapy) סביבתי שיפיל .5
טיפולי. מכשיר משמשים וכשלעצמה כולה והחברתית הפיזית שהסביבה הוא, זו בשיטה המנחה העיקרון
קשורים מתנדבים) משפחות מטופלים, עובדים, (בין בסביבה הביןאישיים החברתיים התהליכים זו בשיטה

מטופלים. של להפעלה ולגירוי לחוויה הזדמנות הינם  והפיזיים האנושים  הקיימים המשאבים כל לטיפול.
נעימה. אווירה ולהשרות משוב לתת שבה, הביןאישיים בקשרים נינוחה להיות צריכה החברתית הסביבה
למטופלים. בטיחות הרגשת ולתת התמצאות, לאפשר גירויים, ליצירת מותאמת להיות צריכה הפיזית הסביבה

(Life Review Activity/Reminiscing) החיים זכרונות/סקירת העלאת .6
המשמשים מעברם, זכרונות המטופלים מעלים קבוצתית בשיחה בקבוצות. כלל בדרך מתבצעת זו שיטה

בהווה. בפעילות לדיון כגשר
איכפתית. הקשבה תוד זכרונות, הקבוצה חברי מעלים מכן ולאחר ראשוני, גירוי המנחה יוצר זו בשיטה

מעגל עלפני כרונולוגי בסדר האדם בחיי ספציפית זמן מתקופת זכרונות להעלאת מותאם הפגישות תוכן
תמונות לדוגמה: חזותיים/שמיעתיים. בעזרים משתמשים כלל בדרך וזיקנה. בגרות נעורים, ילדות,  החיים
או צבאיים, דתיים, טקסים של ותמונות הנסקרת מהתקופה ושירים מוזיקה אחרות, מתקופות לבוש וצילומי

המטופלים. חיי של קודמות מתקופות חברתיים
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הפעלה ושיטות גישות

של זו שיטה מחלתם. של מאוד מתקדמים בשלבים לרוב נפגעת נפש תשושי של ארוך לטווח הזיכרון יכולת
7ג'). נספח (ראה רבה משמעות בעלת לכן, חינה, החייס בסקירת פעילות

(Sensory Training) חיש> גית> .7
היא השיטה מטרת הסביבה. עם רגילה תקשורת לבצע יכולים שאינם לחולים ויעילה מותאמת זו שיטה
ומספקים יוצרים זו שיטה של בטכניקה החושים. חמשת של מעורבות תוך הסביבה, עם במגע המטופל את להביא
מזון טעימת בושם, פרחים, פירות, הרחת לדוגמה: והמישוש. השמיעה הראייה, הטעם, הריח, חושי של גירויים
(ראה קוסמטיים ובקרמים במשחות ושימוש ונגינה מוזיקה השמעת בפעמון, כיס, בפנס משחק נוגדים, בטעמים

7ד'). נספח

ו

1 י  ....
■ ■ ■ .■,..
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נפש תשושי להפעלת התכנית ביצוע

שיטתית. בדרך ההפעלה וביצוע ארגון בתכנון, מותנה נפש תשושי הפעלת של ורצוף יעיל ביצוע
במוסד: העובד רבמקצועי צוות באחריות הם וההערכה הביצוע דרכי היעדים, התכנית, מטרות קביעת
הפסיכולוג). עובד בהם (במוסדות ופסיכולוג פיזיותרפיסט בעיסוק, מרפאה סוציאלי, עובד אחראית, אחות רופא,
הוא לרוב אולם ובהערכתה, ההפעלה ובתכנון המטרות בקביעת הכרחי שותף הינו היום מרכז או המוסד מנהל

הישירה. בהפעלה חלק לוקח אינו

התכנית לביצוע התארגנות
מקביעת החל  ברצף ונמצאים בזה זה הקשורים שלבים, מכמה מורכב נפש תשושי הפעלת של יעיל ארגון
הארגוני התהליך משלבי אחד לכל וההתייחסות שהדגשים לזכור, יש אולם התכנית. של להערכתה ועד מטרות
כבר, הפועלים יום למרכז או למחלקה המיועדת תכנית לעומת חדש, לשירות מיועדת התכנית כאשר שונים הינם
אחד בכל בחשבון להביא צריך השינוי הכנסת בתהליך בלבד. העבודה ונוהלי הפעילות בדרך שינוי לגביהם והיא
ולחיזוקים לליווי להדרכה, הדרוש הזמן החדשה, הפעילות להחדרת הדרוש הזמן גורם את ההתארגנות משלבי

העובדים. לסגל

מטרות קב>עת א: שלב
הרב הצוות מתפקידי היא המטרות קביעת מרבית. חשיבות בעל הינו הארגוני, בהליך הראשון זה, שלב

: צוות להשגה. וניתנות מציאותיות להיות חייבות ההפעלה מטרות כולו. במוסד או ביחידה במחלקה, מקצועי
מעוררת ואינה ודאית קלה, שהשגתן מטרות או מובטחת, אינה שהשגתן מדי, גבוהות מטרות הקובע רבמקצועי
מצב את להיטיב תקוות נפש. תשושי הפעלת של תכנית לביצוע הנדרשת בהתמדה לעמוד יתקשה אתגר, כל
רצון אולם, מציאותיות. אינן התמצאות וחוסר שיכחה כגון תופעות לסלק או למשל, הנפש, תשוש של בריאותו
בהחלט הניתנת רצויה, מטרה היא שלו העירנות מידת את ולהעלות נפש תשוש של ההתמצאות יכולת את לשפר

להשגה.

שבועית) (יומית, הפעלה תכנ>ת והכנת יעדים קביעת ב: שלב
הצוות על אלה, יעדים לקבוע כדי ההפעלה. לתכנית מעשיים יעדים על להחליט יש המטרות, קביעת לאחר
ואת שלהם התרבותיחברתי הרקע השכלתם, עברם, אישיותם, את המטופלים, את היטב להכיר הרבמקצועי
הערכה ביצוע עלידי או המטופלים מתיקי לקבל אפשר זה מידע שלהם. ההתנהגותיות והתופעות תפקודם רמת

ותפקודית). (כללית מיוחדת
וקבוצתיות, פרטניות תכניות סוגי קביעת  ההפעלה תכניות של השונים למרכיבים מתייחסים התכנית יעדי

ובחצר. הציבוריים בשטחים האשפוז, בחדרי הסביבה וטיפוח ומתנדבים המשפחות שיתוף
שעות ואת הפעילויות מיגוון את בחשבון שתביא ושבועית, יומית עבודה תכנית להכין חשוב זה בשלב
היומיומי ביצועה במחלקה. העבודה לארגון בסיס משמשת כזו עבודה תכנית המטופלים. של והעייפות העירנות
ופתוח המטופלים במצב בשינויים ומתחשב גמיש זאת עם יחד אולם לתכנית, שניתן כמה עד צמוד להיות צריך
בסוגי ולגוון פעילות של סוג לכל זמן מספיק להקצות חשוב יום. באותו מתוכננים בלתי אירועים לניצול

.63 בנספחים ניתנות ושבועית יומית לתכנית דוגמאות יום. מדי הפעילויות
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אחרא> קב>עת ג: שלב
אחות רופא, מקצועיים; עובדים מספר משתתפים וקבוצתית, פרטנית נפש, תשושי להפעלת תכנית בביצוע
מסוגי חלק פסיכולוג). עובד בהם (במוסדות ופסיכולוג פיזיותרפיסט בעיסוק, מרפאה סוציאלי, עובד מוסמכת,
וכמה מקצועי), עובד (בהדרכת מקצועי בלתי עובד עלידי גם או מהם, אחד כל עלידי להתבצע יכולים ההפעלה
מקרב לקבוע יש העובדים, בין כפילויות ולמנוע ומשוב תיאום להבטיח כדי מקצוע. לכל ייחודיים הם תחומים
מוגדרת. זמן לתקופת או קבוע, להיות יכול האחראי התכנית. לביצוע מרכז או אחראי המקצועיים העובדים
של לפועל הוצאה הוא תפקידו עיקר אולם מטופלים, בהפעלת להשתתף הוא גם יכול האחראי המקצועי העובד
ודיווח ביצוע אחר מעקב העובדים, כל בין תיאום השונים, ההפעלה לסוגי המפעילים קביעת ההפעלה, תכנית

המוסד. ולהנהלת הרבמקצועי לצוות

התכנית הפעלת :7 שלב
סגל הם המפעילים ביממה. העירנות שעות במשך נפש תשושי הפעלת של לתפיסה בהתאם מבוצעת התכנית

ומתנדבים. משפחות ובלתימקצועיים, מקצועיים העובדים,

והדרכתו העובדים סגל שיתוף

ובלתי מקצועיים במחלקה, העובדים סגל את לשתף צריך הרבמקצועי, הצוות עם במשותף לתכנית, האחראי
על התכנית של והיעדים המטרות בהבנת וכוי) מינהל ניקיון, עובדי תעסוקה, עובדי עזר, כוחות (אחיות, מקצועיים

בה. השונים העובדים של והמעורבות שלה הביצוע דרכי פרטיה, כל
הקשורים נבחרים בנושאים העובדים סגל של הידע את להעשיר חשוב הנפש תשושי של ההפעלה תחילת לפני
הפעלה סוגי רפואי, טיפול הנפש, לתשושי אופייניות התנהגותיות תופעות לדוגמה: ההפעלה. ובתכנית במטופלים
והכשרתו העובדים סגל של ומובנית מתוכננת הכנה אותם. לבצע מסוגל ומי מטרותיהם מה וקבוצתית, פרטנית
את תשיג וקבוצתי פרטני באופן המטופלים שהפעלת תבטיח יום במרכז או במחלקה ההפעלה תכנית לקראת

מטרותיה.
ובלתי (מקצועי במחלקה העובדים סגל הכשרת (2 הרבמקצועי; הצוות הכשרת (1 חלקים: מספר ההכשרה בתכנית
הבלתי העובדים סגל על המקצועי הצוות של ממושכים ופיקוח הדרכה (3 והמתנדבים, המשפחות מקצועי),

והמשפחות. המתנדבים מקצועיים,
סרטים, הצגת הרצאות, העובדים: צורכי עלפי שונות והכשרה לימוד שיטות בשילוב להתבצע יכולה הסגל הכשרת
לעובד אישית הדרכה תפקידים, משחקי מקרים, וניתוח הצגה רצויים, ופתרונות בעיות הצגת קבוצתיים, דיונים

ועוד.
וחיזוקים תמיכה מתן על דגש שימת תוך התכנית, הפעלת בעת גם זמן, לאורך להימשך צריכים וההכשרה ההדרכה

ההפעלה. במהלך המתעוררות הבעיות וציון העובדים, לסגל
העניין ומידת כישוריו שלו, הידע עלפי הנפש, תשושי בהפעלת עובד כל של שיתופו דרך את לקבוע יש זה בשלב

שלו.

משפחות שיתוף

(ראה במחלקה. המטופלים משפחות את לשתף יפעל נוספים, מקצועיים עובדים עם במשותף התכנית, על האחראי
.(29 עמ'

מתנדגימ שיתוף

בכל המטופלים הפעלת של לתפיסה בהתאם מתנדבים. פועלים יום ובמרכזי ממושך לטיפול מהמוסדות בחלק
השונות. ההפעלה בתכניות מתנדבים לשיתוף מקום יש העובדים, סגל כל ועלידי ביממה, העירנות שעות

או קבוצתי, במפגש ומטרותיה. התכנית קיום את המתנדבים לידיעת להביא צריך התכנית לביצוע האחראי
(ראה וכישוריהם שלהם הידע יכולתם, רצונם, עלפי  בתכנית השתלבותם תיקבע המתנדבים, עם אישית בשיחה

.(31 עמ'
ו

ו
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נפש תשושי להפעלת התכנית ביצוע

והערכה מעקב ביצוע,

המעקב את לבצע יש הרבמקצועי. הצוות של ובהערכה במעקב מותנית והיעדים המטרות השגת הבטחת
אחת או לשבועיים, אחת (לדוגמה: לתכנית האחראי עלידי שייקבעו קצובים, ובמועדים שוטף באופן וההערכה
ועלפי הכלליים והיעדים המטרות קביעת בעת שנקבעו לקריטריונים בהתאם תיעשה ההפעלה הערכת לחודש).

המטופלים. אצל שזוהו התפקודית היכולת פוטנציאל
ודיווח רישום

העובדים בין תיאום והמשכיות, רצף המבטיח מהימן כלי הינו השונות הפעולות ביצוע של ושוטף מדויק רישום
רישום שיטות להנהיג יש ההפעלה תכנית תחילת עם להערכה. כבסיס אמין ומידע לתכנית השותפים השונים

הבאים: בתחומים אחידות

משפחות עובדים, קבוצות עם הקבוצתיים ומהמפגשים הרבמקצועי הצוות מישיבות פרטיכל רישום .1
ומתנדבים.

המטופל: בתיק רישום .2

.(1 מס' (נספח התנהגות ותופעות קוגניטיבית פיזית, הערכה א.
.(2 מס' (נספח הביצוע ורישום פרטנית הפעלה תכנית ב.

.(2 מס' (נספח ביצוע ורישום קבוצתית בהפעלה המטופל שילוב תכנית ג.

הפעלתו. בתכנית החלים ושינויים בפעילות, השתתפותו התחלת על המטופל בתיק שוטף רישום דף ד.

קבוצתית: פעילות של חודשי או שבועי רישום .3

הפעילות. ונושא סוג א.
תאריכים. עלפי המשתתפים מספר ב.

תאריכים. עלפי המפגשים משך ג.

תפקידו. או מקצועו, שמו,  הקבוצתי המפגש מפעיל ד.

ממושך לטיפול במחלקות נפש תשושי להפעלת העקרונות סיכום
האלה: העקרונות על מושתתת ממושך לטיפול במוסדות נפש תשושי זקנים הפעלת

המטופל. של תפקודו רמת עלפי תתבצע ההפעלה .
המטפלים. לכל ידועה ותהיה מובנית, הערכה עלידי תיקבע התפקוד רמת .

לו לאפשר גם ואין סיכון, למניעת  היכולת מעל מאמץ לדרוש אין לעשות. שביכולתו מה רק יבצע המטופל .
היכולת ניוון ולמניעת עצמם המטפלים ושל המשפחה של המטופל, של תסכול למניעת  מיכולתו פחות לתפקד

בה. מאישימוש כתוצאה התפקודית
פיזיותרפיה, תעסוקה, בעיסוק, ריפוי הסיעוד, הרפואה, מתחום רבמקצועי צוות עלידי תתבצע ההפעלה .
של והדרכה הנחיה בפיקוח,  ומתנדבים משפחה בני עזר, כוחות עלידי וכן סוציאלית. עבודה גופנית, פעילות

המקצועיים. העובדים

14



נפש תשושי להפעלת התכנית ביצוע ■ /.;

"""" "י*"" '""י'1 " י*נךים "*"* לטיילם. ל""* """" בעלי" ת"ינח הפעיל™ .
תוכן. או משמעות כל להן שאיו

מספר. לשעות תוגבל ולא במחלקה הפעילויות שעות כל עלפני תשתרע ייחטלה
יי"" *" * "*" "י"י" '"'* מי"א"ת יייי """*"""" JZZZZ .

הצהרים). אחר משחקים בבוקר, ודיונים

י """ ■""" ""  י """" ת" ," . ל:™™' .

היום). במרכז

פרטנית הפעלה
הבאים: העקרונות על לשמור יש מרבית במידה הפרטנית ההפעלה הצלחת את להבטיח כדי

המטופל. של התפקוד לרמת ורמתה ההפעלה סוג את להתאים w 1 ■

"י"' ''י יי" "יי" מיל לעמיי (לא גיבה י  ל* *" ב>1 " ק*י >י*י *"£Z£ ,
למשל).

המטופל. עם משותפת עשייה תוך פעמים, מספר נדרשת פעילות כל להמחיש 3

ביותר. המיזערית ואפילו הצלחה כל על חיוביים ותגמולים חיבוקים למטופל לתת "4

..,*o,, ~ .(Touch) במטופל מטפל של יד במגע להשתמש e

יאה peaUy Orientation ב י™**'0 ">י>ם עיי "יל" ה "P,™"t I
7א'). ונספח ,26 בעמ' דוגמאות

ותומכת. מוכרת סביבה ביצירת המסייע במחלקה, קבוע יום סדר על לשמור 7

הפעילות). סוג את יום מדי לשנות (לא מטופל כל של האישית הפעילות בסוג עקבי להיות !8

פרטנית. בהפעלה השונים העובדים בין תיאום על לשמור 9

מטופל. לכל קבועים מתנדבים) (כולל מטפלים עלידי הפעלה האפשר במידת להבטיח .10

התדריך. בסוף בנספחים נמצא יותר ומפורט נוסף חומר

.(8 מס' בנספח פרטנית להפעלה (דוגמאות יעילותה ואת ההפעלה יכות אתא פר מש
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פרטנית הפעלה

הערות ושיטות גישות המפעילים הפעילות תוכן סוג
הפעילות

אישית, גישה ,R0 כוחות אחיות, הליכה אכילה, הלבשה, פעילויות .1
חיזוקים, עובדות עזר, רחצה לשירותים, יומיומיות

סביבתי טיפול משפחה תעסוקה, (ADL)

חושי, גירוי כוחות אחיות, גילוח, הסתרקות, טיפוח .2

חיזוקים, עובדות עזר, לבוש התאמת איפור, אישי
אישית גישה משפחה תעסוקה,

חושי, גירוי פיזיותרפיסטית, הליכה מפרקים, הפעלת ניידות .3
טיפול ,R0 עזר, כוח אחיות, המחלקה בתוך לטיול
סביבתי מתנדבים משפחה, ובחוץ

להקפיד יש גישה ,R0 מרפאה עו"ס, אישיות שיחות קיום מגעים .4
ביצירת אישית, עובדי בעיסוק, בנושאים לאחד) (אחד חברתיים,
עין קשר חיזוקים, כוחות תעסוקה, להתחיל רצוי  שונים יצירת

השיחה בעת העלאת אחיות, עזר, האישי מעברו בנושאים תקשורת
זכרונות מתנדבים משפחה, החולה של

מתן בעת חושי, גירוי העובדים, כל בתמונות שימוש רא"ה; הפעלה .5
הגירויים חיזוקים, מתנדבים משפחה, משפחה תמונות נוף, קוגניטיבית

להבטיח יש העלאת השמעת שמ>עה: וכוי. וגירוי
שהמטופל זכרונות שקטה. שיחה מוסיקה, חושי
משתמש בושם, פרחים, ריח:

במשקפיים טעימת טעם: מזון.
במכשיר או נוגדים. בטעמים מזון

שמיעה חפצים מישוש מישוש:
שונים

חיזוקים, ,R0 כוחות אחיות, האישיות המיטות סידור שיתוף .6
אישית, גישה עובדי עזר, אחרים, חולים ושל בעבודת

טיפול תעסוקה, עזרה שולחנות, עריכת המחלקה,
סביבתי, משפחה, אוכל, ובהגשת בבישול טיפוח
העלאת מתנדבים כביסה, בסידור עזרה הסביבה
זכרונות עזרים בניקוי עזרה

תרופות, (עגלת במחלקה
וכוי), אוכל עגלת

קישוט פרחים, סידור
בעציצים טיפול מחלקה,

להבטיח יש חיזוקים, ,R0 תעסוקה, עובדי שונות, מלאכותיד בילוי 7

שהמטופל אישית, גישה עזר, כוחות חי, פינת הדבקות, פנאי
משתמש טיפול משפחה, ערוגות משתלהחממה,
במשקפי סביבתי, מתנדבים צפייה ירקות,
הקריאה העלאת דפדוף בטלוויזיה,

שלו זכרונות עת בכתבי
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קבוצות להפעלת כלליות הנחיות
המטופלים. של והקוגניטיבי התפקודי מצבם עלפי הקבוצות את להרכיב יש .1

לנושאים הקשורים ואבזרים תמונות הצגת עלידי המפגש, מתקיים שבו בחדר מתאימה אווירה ליצור .2

מפגש. באותו המתוכננים
בסביבה. קורה ומה האוויר מזג המקום, השנה, החודש, היום, על במידע שיחה כל לפתוח .3

להשיג כדי גירויים הרף ללא ליצור יש כלל, בדרך קצרים, הנפש תשושי של והזיכרון הריכוז שיכולת כיוון .4
המטופלים. של לבם תשומת את להשיג כדי יד, במגע גם להשתמש אפשר ושיתוף. עניין

מגוונת. בצורה הדברים על לחזור .5

וחזרותיהם. תגובותיהם את ולעודד לדבריהם, והסכמה שבחים מתן עלידי המטופלים את לחזק .6

ילדותית. בצורה אליהם לדבר אין  התנהגותם צורת למרות בניסיון עשירים הם ילדים, אינם המטופלים .7

עליהן. לענות מסוגל שהוא מלא ביטחון כשאין שאלות, המטופל את לשאול אין .8

פעולה לשיתוף יביאו ובחברות בכבוד המטופל אל התייחסות עברו, ועל המטופל על המטפל של הידע .9

ולעירנות.
למטופל יש אם בתוארו. גם  תואר לו יש ואם משפחה, שם והן פרטי שם הן המטופל, של בשמו להשתמש יש .10

ובטוחה. מוכרת בסביבה נמצא שהוא שירגיש כדי בו, להשתמש כדאי  אליו רגיל שהוא כינוי
בקבוצה ישתתפו שהמטפלים כדאי תקשורת. ביצירת עוזרים אינם סמכות סמלי .11

ביטחון. ולהשראת קל לזיהוי  אחר קבוע בגד או באבזר אך למשל) הלבן, החלוק (בלי אלה סמלים ללא
בקבוצה. המתבצעות הפעילויות בכל אישית מעורב ולהיות שלו, ביצירתיות בדמיונו, להשתמש צריך המטפל .12

המשתתפים. בין קשר על להקל כדי מעגל, בחצי או שולחן סביב תהיה הישיבה .13

להווה. כגשר העבר, מן בנושא בשיחה להתחיל יש .14

וקצרים. פשוטים במשפטים להשתמש .15

מהמשתתפים). חלק של שמיעה במגבלות (בהתחשב לצעוק מבלי רם, יותר בקול לדבר .16

הומור. חוש לעודד .17

בהם. ישתמשו שמיעה ולמכשירי למשקפיים הזקוקים המטופלים שכל לדאוג .18

לבצע. עומדים מה לומר יש פעולה הדגמת לפני .19

שתפקידו מטופל כיסאות, להביא שתפקידו מטופל כגון: קבועים, תפקידים בקבוצה למשתתפים לחלק יש .20
וכר. המפגש, בפתיחת המברך המטופל שתייה, לחלק

נפש. תשושי של קבוצתית בהפעלה הכרוכים השונים המרכיבים את מסכם שלהלן הלוח
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י קבוצות הפעלת

גישות הקבוצה גודל רמת ושא
ושיטות המפעילים הפעילות תוכן ההפעלה ומשן התפקוד ההפעלה

חושי, גירוי עו"ס, מכוונות שיחות מטופלים 108 2,1 תקשורת נ.
,RO מרפאה שיחות העבר, לאירועי דקות 4530 ביןאישית

חיזוקים, בעיסוק, עיתון, הקראת לאחר
העלאת אחות שיחה שיר, סיפור,
זכרוגות אחראית, קצרה צפייה לאחר

עובדת שיחות בטלוויזיה,
תעסוקה שונים בנושאים

חושי, גירוי עו"ס, ימי חגים, מסיבות, המחלקה כל 3,2,1 בילוי .2
,RO עובדת שבת, קבלת הולדת, דקות 4530 חברתי

חיזוקים, תעסוקה, בציבור, שירה ותקשורת
העלאת מרפאה שתייה, חלוקת מחלקתית
זכרונות בעיסוק, וכר עוגות ממתקים,

אחות,
משפחה,

מתנדבים

חושי, גירוי אחות, ושיחה בתמונות צפייה מטופלים 108 2 הפעלה ,3
גישה ,RO מרפאה צורה משחקי עליהן, דקות 6045 קוגניטיבית
אישית, בעיסוק, וטעם, ריח וצבע, וגירוי
חיזוקים עו"ס, למוסיקה האזנה חושי

עובדת בחומר עבודה ושירה,
תעסוקה, טיפול קרמיקה,  מטופלים 86 3

עזר, כוחות (מטופל קוסמטי דקות 4530
מתנדבים למטופל)

חושי, גירוי פיזיותרפיסט מוטורית הפעלה 1510 3,2,1 פעילות .4
חיזוקים, מורה עמידה בישיבה, מטופלים, מוטורית
טיפול להתעמלות, בליווי ושכיבה 6045

סביבתי עזר, כוחות ריקודים, מוסיקה, דקות
עובדת בקבוצות טיולים
תעסוקה בליווי 54) קטנות

משחקים מטפל),

גישה ,RO אחראית אחות למחלקה קישוטים הכנת 108 2,1 עזרה .5
אישית, מרפאה הדבקה (תמונות, מטופלים; למשק
חיזוקים, בעיסוק, הכנת קולקטיבית), עד כשעה המחלקה
העלאת עובדת בישול חבישה, חומרי וחצי שעה וטיפוח
זכרונות תעסוקה, הכנת  בקבוצה הסביבה

עזר כוחות וכוי עוגיות סלטים,

חושי, גירוי בעיסוק מרפא שונות: עבודותיד מטופלים 108 2,1 מלאכות .6
גישה עובדת וכוי, רקמה אריגה, שעה עד שעה יצירתיות

אישית, תעסוקה, עבודות לגברים: וחצי ופעילות
חיזוקים, עזר, כוחות משתלה, עץ, קרטון, אומנותית
העלאת משפחה, עציצים מטופלים; 43 3

זכרונות מתנדבים דקות 4530

גישה ,ro תעסוקה עובד חיים, בבעלי טיפול מטופלים 65 2,1 טיפול .7
אישית, עזר, כוחות על מכינות שיחות דקות 6045 בבעלי
חיזוקים, משפחה, חיים בעלי
העלאת מתנדבים בהם והטיפול מטופלים 31 3 חיים
זכרוגות דקות 4530

18



נפש תשושי להפעלת התכנית ביצוע

קבוצתית הפעלה ולביצוע לתכנון מפורטות הצעות
להפעלה, מפורטות הצעות להלן מובאות הדרכה, וליתר נפש תשושי של הקבוצתית ההפעלה הדגמת לשם
הפעלה של מפורטות דוגמאות ניתנות ואחר לחלקיו, המפגש ארגון מוצע תחילה המטופלים. רמת עלפי מסווגות

בנספחים. ניתנות דוגמאות עוד נוספים. לנושאים הצעות של ורשימה נושאים במספר

והפעלה חושי גירוי הביףאישית, התקשורת בתחום הפעלה .(2,1 ירידה (רמת בינונית ברמה קבוצות .1
קוגניטיבית.

והשלישי השני החלקים מפגש. כל בתחילת וחתר קבוע הראשון החלק חלקים. לשלושה מתחלק מפגש כל
למפגש. ממפגש ומשתנים ביניהם, קשורים

את מציג מטופל כל ואחריו עצמו, את ומציג לשלום המשתתפים את המארגן מברך המפגש בפתיחת  א חלק
(בוקר, היום חלק או ביום השעה נמצאים, בו המקום התאריך, על משוחחים לקבוצה. חבריו את ומברך עצמו

להדגמה. ובשעון שנה בלוח להשתמש אפשר וכוי). ערב,
אחד. בנושא ודיון שיחה  ב חלק
לנושא. הקשורה פעילות  ג חלק

דוגמאות

עץ תפוח  פירות הנושא:

כנ"ל  א חלק
לכל ונותנים תפוחים מספיק מראש (מכינים טעם ריח, צורה, צבע,  התפוח של תכונותיו לכל מתייחסים  ב חלק
מתפוחי מאכלים לדוגמה: עץ. בתפוחי הקשורים המטופלים של ארונותיהם על משוחחים מהם). לטעום משתתף

תפוחים. קטיף עץ,
את אוכלים הקבוצתי. בדיון בשימוש שהיו מחפירות עץ, תפוחי רסק או פירות סלט במשותף מכינים  ג חלק

הקרובה. מהארוחה כחלק הרסק או הסלט
משחקים סוג* הנושא:

כנ"ל.  א חלק
קלפים דומינו, ששבש, שחמט,  מהעבר למשתתפים המוכרים השונים המשחקים על שיחה מקיימים  ב חלק

וכר.
לזוכים. ומחלקים המשתתפים לכל קטנים פרסים מכינים תמונות, דומינו בקבוצה משחקים  ג חלק

עצ>צ*0 הנושא:

כנ"ל  א חלק
עציצים. ושתילת כקישוט העציץ עציצים, השקיית הצורה, הצבע,  עציצים בנושא שיחה מקיימים  ב חלק
בסביבה העציצים על משוחחים צמחים. שתילת פרחים, שתילים, בעציצים, הקשור העבר מנסיון זכרונות מעלים

וכר. יום בחדר האוכל, בחדר המטופלים, בחדרי  הקרובה
כד שניים, או אחד ושתיל צמחים ללא שניים או אחד עציץ וכן צמחים, עם עציצים מספר מראש מכינים  ג חלק
הריקים בעציצים השתילים את שותלים שבמקום, העציצים את במשותף משקים העציץ. לעידור וכף מים עם

ומשקים.
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כדורת משחק:

וגיר. לוח קטנים, פלסטיק כדורי 3 מפלסטיק, ניצבים 6 נחוצים: אבזרים
אותם ולרשום לשמותיהם המטופלים את לשאול רצוי במשחק. המשתתפים כל שמות את הלוח על רושמים הכנה:
בכל משתתף כל שיצבור הנקודות לרישום מקום מכינים כן וברורות. גדולות ובאותיות מציעים שהם כפי בדיוק

המשחק. מסיבוכי אחד
תוצאות: רישום ללוח דוגמה

נקודות סה"כ שלישי סיבוב שני סיבוב ראשון סיבוב המשתתפים שמות

אברהמי יעקב .1

אברהמי גב' .2

שמואלביץ חוה .3

שמואלביץ מר .4

שרה אחות .5

לוי אסתר .6

המשחק עומד מטר 3 כ של במרחק שורות. בשתי הכדורת ניצבי 6 את מעמידים יום חדר בקצה המשחק: תהליך
שהופל ניצב כל כדורים. 3 המשתתף זורק סיבוב בכל אותם. להפיל במטרה הניצבים אל פלסטיק כדור מורק
הנקודות מרב את שצבר למשתתף המשתתפים. כל בין סיבובים שלושה מקיימים המשתתף. לזכות נקודה מעניק
לוח על רישום או פרי, עוגה, ממתק, כמו קטן פרס מעניקים ניצבים) של ביותר הגדול המספר את הפיל (דהיינו,

שבוע. באותו הזוכים כל לציון מיוחד
במטרה פגיעה משחק:

וגיר לוח וכד', לבנה שעועית או קלקר בפתיתי ממולאות ס"מ 10*10 בגודל צבעוני בד שקיות 5 נחוצים: אבזרים
הכדורת. במשחק כמו

לבן. דבק בנייר או צבעוני, בגיר הזריקה קו ואת המטרה לוח את מסמנים יום חדר רצפת על הכנה:

מטרה: ללוח דוגמה

1 י 1

1 " 2

1 2 3 21

2

1 1

כותבים ס"מ. 25  הפנימי והריבוע ס"מ 50  האמצעי הריבוע מטר, 1 גודלו החיצוני הריבוע המטרה: לוח ממדי
של באורך הזריקה קו את מסמנים מהריבוע מ' 3 במרחק בדוגמה. שמתואר כפי ,3,2,1 המספרים את בהיר בצבע

1מטר.
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זוכה הוא המטרה. לוח אל השקיות 5 את סיבוב בכל וזורק הזריקה קו על עומד המשתתף המשחק: תהליז
במספר שקית, לכל נקודה 1 מעניקה (1 (במספר החיצוני בהיקף נחיתה השקיות. בו שנחתו הריבוע פי על בנקודות
בכל נקודה. כל המשתתף מקבל לא לריבוע מחוץ נחתה שקית אם נקודות. 3  המרכזי ובריבוע נקודות שתי  2

וכמו סיבובים, שלושה או שניים משחקים הלוח. על ורושמים המשתתף שצבר הנקודות כל סך את מסכמים סיבוב
למנצח. פרס מעניקים הכדורת במשחק

מוטורי. חושי תרגול בעיקר .(3 (רמה קשה >ר>דה ברמת קבוצות .2

ממפגש משתנה השני החלק מפגש. כל בתחילת וחוזר קבוע ראשון חלק חלקים. 3 ל מתחלק מפגש כל
מפגש. בכל קבוע הוא גם השלישי החלק למפגש.

את מציג מטופל כל ואחריו עצמו, את ומציג לשלום המשתתפים את המארגן מברך המפגש בפתיחת  א חלק
שמו את יאמר הקבוצה מארגן שמו, את זוכר שאינו מטופל יד. לחיצת עלידי לקבוצה חבריו את ומברך עצמו

שמו. על לחזור מהמטופל ויבקש ידו, את וילחץ

וכוי) הצהריים אחר צהרים, (בוקר, היום חלק או ביום השעה נמצאים, בו המקום (תאריך), היום על משוחחים
האוויר. ומזג השנה עונת על או

חושי. וגירוי קוגניטיבית הפעלה ב חלק
מוסיקה. בליווי בריקוד או בצוותא, בשירה המפגש את מסיימים  ג חלק

דוגמאות

בין מעבירים צבעוניים לוחות או התמונות, את צבעוניות: תמונות עם משחקים (1 הרא"ה: חוש גירו*
אותו ומכבים פנס עם מאירים פנס: עם משחקים (2 הצבע. את לומר משתתף מכל ומבקשים המשתתפים
הראייה חוש לגירוי תמונות: סיפור {4 לזוכים. פרסים חלוקת עם צבעים: לוטו (3 תגובות. מהמטופלים ומבקשים
למטופלים מראים מעיתונים. גדולות תמונות או ציירים של תמונות אלבום מראש מכינים קוגניטיבית. ולהפעלה
לדוגמה: לסיפור. התשובות את ולפתח תשובה כל לעודד יש בה. רואה הוא מה מתאר בתורו אחד וכל תמונה
שאיננה האם  ובנו אב  והילד הגבר בין הקשר סירות, ים, על לשוחח ניתן דייגים. סירת ליד וילד גבר תמונת
לגירוי אופנה: תצוגת (5 תמונות. משתי ביותר להשתמש רצוי לא הפגישה במהלך וכדומה. בבית ומחכה בתמונה
מתהלך מביניהם מתנדב/ת דוגמן/נית במעגל. יושבים המטופלים ומוטורית. קוגניטיבית ולהפעלה הראייה חוש
65 מ מבקשים הפגישה במהלך צבעם. ומה שלו הלבוש פריטי מהם לומר צריכים והמטופלים המעגל באמצע
בעת רקע מוסיקת להשמיע רצוי ממתנדבים. ו/או היום מרכז ו/או המחלקה מעובד וכן דוגמנים, לשמש מטופלים

האפשר. ככל מציאותי גוון לה לתת כדי האופנה, תצוגת
ופנים ידים עיסוי מבצעים פרחים. בושם, ריחניות, משחות בקרמים, משתמשים  והריח המישוש חוש* גירוי
את ממששים והפרחים, הבושם הקרם, את מריחים חשים, שהמטופלים מה על משוחחים המתאים, בקרם

עליהם. ומשוחחים הפרחים
צבעוניים ניירות גומי, טבעות סרטים צעיפים, מקלות, בכדורים, משתמשים  וקוגניטיבית גופנית פעילות
שמו, את מזכירים אבזר מחליפים כאשר מוסיקה. בלוויית ובעמידה בישיבה האבזרים עם משחקים וכוי.

המוקדמות. הצהריים אחר לשעות מתאימה זו פעילות האבזר. מהו לומר מהמטופלים ומבקשים

21



i

נפש תשושי להפעלת התכנית ביצוע

הקבוצתית בהפעלה לנושאים הצעות
שירים ובישול מזון

לחגים. מיוחדים שירים פרחים
חתונות/להתחתן אויר יטג

תפילות תפילות/סוגי לבוש
מהעבר ריקודים סוגי בית חיות

דמקה, (שח, ידועים משחקים סוגי עציצים/צמחים
וכוי) קלפים ששבש, דומינו,

הבית ניקוי אחיות/הורים/ילדים אחים
כביסה כביסה/שיטות מכוניות

תסרוקות סוגי תסרוקת/ חגים
וקוסמטיקה איפור לחגים מיוחד מזון

>ומ במרכז קבוצתית הפעלה
ממושך לטיפול במוסד המאושפזים להפעלת ובעקרונותיה במהותה זהה יום במרכז נפש תשושי הפעלת
להפעלה מיוחדת התייחסות המחייבים הבדלים, לשני גורם אלה מוסדות שני של השונה הארגוני המבנה אולם

יום. במרכז

אחר 15001430 לבין בבוקר 9:008:30 בין כלל בדרך מוגבל, שעות מספר היום במרכז שוהים המטופלים .1
הצהריים.

רצופים. בימים אינם והביקורים יום כל במרכז מבקרים שאינם מטופלים יש .2

בתחילת לערוך מוצע היום, במרכז המתרחשת הפעילות ולהסברת המשתתפים בין חוזרת היכרות ליצירת
קוגניטיבית. להפעלה המטופלים, כל של קבוצתי מפגש ובסופו היום

בוקר מפגש

ישתתפו במפגש דקות. 3025 ויימשך ,9:00 בשעה בערך למרכז, יגיעו המטופלים שכל לאחר יתקיים זה מפגש
חלק. בו יקחו האפשר ככל רבים שעובדים ג ורצוי המטופלים, כל

וגיר. לוח נחוצים: אגזר>מ
שלהלן. בצורה מראש הלוח את יכין הקבוצה מארגן הכנה:

חלקים: ל3 מתחלק המפגש הפעלה:

בשמו. אותו זיהו והקבוצה שהוא לאחר מטופל, כל של שמו את בלוח המתאימה בעמודה ירשום המארגן א: חלק
יום לאותו המתוכננת הפעילות את המתאימות בעמודות המתאימה השעה ליד הלוח על ירשום המארגן ב: חלק

.(5 מס' בנספח ראה יום לסדר (דוגמה לה האחראי העובד שם ואת
וזאת יום באותו במרכז הנמצאים והמתנדבים העובדים שמות את המארגן ירשום הפגישה של זה בחלק ג. חלק

שמם. ואת אותם זיהו שמטופלים לאחר

יום. לאותו המתוכננות הפעילויות מתחילות הלוח על הרישום סיום עם
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שנה חודש יום תאריך:.

שמות שמות העובד שם הפעילות שעה
העובדים המטופלים לפעילות האחראי

והמתנדבים

9:309:00

10:159:30

10:3010:15

11:1510:30
12:0011:15

12:3012:00

13:0012:30

13:1513:00

13:4513:15

14:3013:45
15:0014:30

15:00

הצהר"ם אחר מפגש
תרגול מטרתו: המטופלים. כל בו וישתתפו במרכז, הפעילות יום סיום לקראת יום מדי יתקיים זה מפגש

היום. במשך במרכז שהתקיימו הפעילויות כל של ושחזור חזרה ידי על קוגניטיבי
במפגש שהוכן בלוח לשחזור להשתמש ניתן רבשיח. של בדרך והשחזור החזרה את ינהל המארגן הפעלה:

היום). במשך אחר שימוש בו נעשה לא (אם הבוקר
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המטופלים של התנהגות לתופעות הצוות תגובות

התמצאות חוסר  הגיוני קשר וללא מבולבל דיבור
העקרונות עלפי לחץ, כל וללא מציאותית להיות צריכה הגיוני קשר וללא מבולבל לדיבור המטפל תגובת

הללו:

למטופל. משמעות ובעלי רגישים בנושאים הגיוני לא או מבולבל דיבור לתקן לא .1

עדינה. בצורה רגישים לא בנושאים המטופל את לתקן ניתן .2

מהאחיות אחת היא יעל, "זוהי לו: לומר בתו, היא כאילו במחלקה לאחות מתייחס כשהמטופל לדוגמה:
לשני דומה יום כל אבל שלישי, יום היום "בעצם או: רבקה". לבתך דומה מאוד באמת היא כאן, העובדות

כאן". הזמן כל כשנמצאים
לחלוטין. הנושא את לשנות יש רגישים נושאים של במקרים .3

זה נכון, לך! כואב נכון, לדוגמה: המבולבלים, דבריו מתוכן ולהתעלם מביע, שהמטופל הרגשות את לחזק יש A
היום. כאן שמח נכון, מפחיד.

פיזית או מילולית תוקפנות
מבוקשו. את מקבל אינו כאשר או עליו, שמאיימים מרגיש הוא כאשר בתוקפנות כלל בדרך יגיב המטופל

ומרגיעה: רגועה להיות צריכה זו לתוקפנות המטפל תגובת
מאחוריו. ולא מלפניו המטופל אל לגשת .1

יד. במגע להשתמש .2

ומרגיעה. שקטה אחרת לסביבה ולהעבירו נמצא, הוא שבה מהסביבה המטופל את להוציא .3

למטופל לספק מיידי; באופן אליו ולהתייחס להתפרצות, שקדם האירוע את התוקפנות תחילת עם מיד לברר .4
התוקפנות. את שעורר הגורם את לסלק או מבוקשו, את

חדשים. נושאים על המטופל עם לשוחח .5

במחלקה. להתהלך איסור על בתוקפנות שמגיב מטופל עם ולהתהלך לטיול לצאת .6

אמוציונלית יציבות חוסר
להשיב. ידע לא לסיבה אותו ישאלו אם גם סיבה. כל ללא ארוך, או קצר זמן למשך צוחק, או בוכה המטופל

הסיבה. את לברר צורך כל ואין עצמה, לתופעה קשורה להיות צריכה המטפל תגובת
מאחוריו. ולא מלפניו המטופל אל לגשת .1

יד. במגע להשתמש .2

ביקור לקבל, צריך שהוא טיפול המתקרבת, הארוחה על כמו אקטואלי, נושא על איתו לשוחח להתחיל .3 1

וכוי. צפוי, משפחה
אחרת. לסביבה ולהעבירו נמצא הוא שבה מהסביבה אותו להוציא .4

הפרטנית. ההפעלה של העיסוקים מתחום ליכולתו, בהתאם עיסוק, לו לתת .5
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המטופלים של התנהגות לתופעות הצוות תגובות

(הלוצינציות) שווא חזיונות
להיות צריכה המטפל תגובת ובלילה. ביןהערביים בשעות המטופלים אצל לרוב מופיעים השווא חזיונות

מרגיעה:
המטופל. את להרגיע יד במגע להשתמש יש .1

החרדות. להפחתת המטופל ליד ^מןמה להישאר יש .2

החדר. את להאיר יש ובלילה הערב בשעות עמום, באור .3

וכר. החלון, על תלוי בגד כיסא, על מונח בגד לדוגמה: דמויות. של צורה היוצרים חפצים לסלק .4

הדמויות. של מציאותן את להכחיש אין .5

המאיימות. הדמויות מפני עליו שיגנו לו ולהבטיח למטופל לאשר יש .6

ממחלתו. תוצאה הן המופיעות שהדמויות בינונית), ירידה (ברמת למטופל להסביר יש .7
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להפעלה ועזרים במחלקה הסביבה

גירויים היוצרת סביבה טיפולי. מכשיר הינה הסביבה יום ובמרכזי במחלקות נפש תשושי בהפעלת
סביבה בפעילויות. השתתפותו מידת את ותגביר המטופל של לעירנותו תסייע לפעילות, דחיפה ונותנת
ולהביא חריגה התנהגות והופעת תאונות למנוע עשויה המטופלים, של התפקוד ולרמת לצרכים המותאמת

המטופל. להרגעת
אלה. מטרות להשגת מהדרכים במקצת דן זה פרק

תאורה

ומספקת מתאימה לתאורה לדאוג יש הזקנים, המטופלים של הראייה ביכולת ירידה עקב
במיוחד חשוב אולם הטבעית, התאורה כלל, בדרך מספיקה, היום במשך האשפוז. ובחדרי במחלקה/יחידה
השירותים, את בלילה ולהאיר וגשומים, מעוננים ובימים ביןהערביים בשעות מספקת לתאורה לדאוג
צללים היווצרות למנוע כדי מהתקרה, תהיה שהתאורה להקפיד יש האחות. וחדר הטיפולים חדר המסדרונות,

המטופלים. את להפחיד העלולים

קבוצתית להפעלה מותאמות פינות או חדרים
כאלה במקרים לתעסוקה. או קבוצתית לפעילות המיועד מיוחד חדר יש יום מרכז או מחלקה בכל לא
מיוחדת סככה תחת שבפרוזדור, ברחבה אוכל, בחדר קבוצתית: להפעלה המיועד קבוע מקום להבטיח יש
בפינת או בחדר שיהיו לדאוג יש כן ובסתיו). באביב קבוצתית הפעלה לביצוע במיוחד (טוב בחצר ומוצלת
המשמשים השונים העזרים לאחסון מדפים או וארונות למטופלים, מותאמים וכיסאות שולחנות ההפעלה

ההפעלה. בעת

| ביטחון
הגינה או החצר את נעולה. תהיה שהמחלקה/היחידה רצוי לאיבוד ללכת מהמטופלים למנוע כדי
ואלה המטופל של האישיים החפצים תנועה. מרחב על שמירה תוך לגדר, יש אלה למטופלים המיועדים

ובטוחים. שלמים להיות צריכים המחלקה שבשימוש

האשפוז ובחדרי ציבוריים בשטחים קישוט
מקושטת סביבה ובפעילותו. בתפקודו למטופל מסייעת יום במרכז או במוסד השורה ביתית אווירה
בחדרים החלונות על צבעוניים וילונות השולחנות, על מפות המטופלים. אצל גירויים מעוררת וצבעונית
וביתית. נעימה אווירה ליצירת תורמים הציבוריים, בחדרים ועציצים ותמונות האשפוז ובחדרי הציבוריים

צעיף כמו האשפוז, לפני עוד למטופלים, המוכרים אישיים ובחפצים בתמונות לקשט כדאי המגורים את
אלה אישיים בחפצים השימוש אישיים. מיטה וכיסויי סרוגות או רקומות מפיות חנוכייה, אישי,פמוטים,

ראשוניים. דיכאון סימני המראים המטופלים את להרגיע עשוי

מוזיקה
נעימה לאווירה תורמת הפעילות שעות במשך המושמעת בינונית, או נמוכה בעוצמה רגועה, מוזיקה

המטופלים. של העדתי למוצאם מותאמת מוזיקה להשמיע רצוי לפעילות. גירויים ויוצרת
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להפעלת ועזרים במחלקה הסביבה

להתמצאות עזר>ם

ח'דר>0: סימון א.

מתאימה. בצורה לסמנם חשוב הציבוריים, החדרים ואת ומיטתו חדרו את להכיר יוכל שהמטופל כדי
שלפחות יבטיח בוזמנית זיהוי סימני במספר השימוש בוזמנית. סימנים ממספר מורכב יהיה שהסימון עדיף
הסימון לחדריהם. המטופלים את לכוון העובדים בידי יסייע גם הסימון המטופל. עלידי יזוהה אחד סימן
הדלת. או הקיר לצבע ונוגד בולט בצבע וברורות, גדולות באותיות המטופל של שמו את לדוגמה, לכלול, צריך
סימנים לשני משפחתו. בני או עצמו המטופל תמונת או חיים, בעל פרח, תמונת בצורת אפשרי נוסף זיהוי
תופיע זיהוי כסימן שנבחרה תמונה, או צורה, אותה ונוגד. בולט בצבע החדר מספר את להוסיף אפשר אלה

שלו. הארונות וליד המטופל של מיטתו ליד גם
של מסוימת דרגה נוצרת שיתופו עלידי "שלו". הצורההתמונה בבחירת שותף להיות לו לאפשר חשוב
נוספת הידרדרות לאחר גם ארוכה תקופה הנשמרים אישית, זהות של והמשך המקום על בעלות הרגשת

המטופל. במצב
עליהם ולהוסיף הדלת, לצבע נוגד בולט בצבע גדולות, באותיות בשמם לסמן יש הציבוריים החדרים את

וכר. שימוש בית תעסוקה, חדר אוכל, חדר אחות, חדר החדר: מטרת את המאפיינות תמונות

שנה: לוח ב.

נוסף לוח אוכל. ובחדר התעסוקה בחדר  הציבוריים בחדרים תלויים להיות צריכים גדולים שנה לוחות
או בחדר מוצב יהיה האוויר, ומזג השנה עונת בחודש, היום בשבוע, היום את יום מדי בו להחליף שניתן

הקבוצתיות. הפעילויות בפינת

שעון: ג.

ברורים במספרים מסומן גדול שעון במחלקה/יחידה שיהיה כדאי בזמן, להתמצא למטופלים לסייע כדי
האוכל בחדר תלוי יהיה שהשעון רצוי לבלבול). לגרום העלול שניות מחוג עם שעון רצוי (לא מחוגים שני ובעל

התעסוקה. בחדר או

במחלקה: יום וסדר פעילויות לוח .1

להם ויעניקו בזמן, להתמצא למטופלים יסייעו המחלקה של כתוב קבוע יום וסדר שבועי פעילויות לוח
הפעילויות רצף על בשמירה למטפלים גם יסייע השבועי הפעילויות לוח לצפות. למה בידעם ביטחון הרגשת

במחלקה/יחידה.
,3 נספחים (ראה תעסוקה. ובחדר אוכל בחדר גם או במסדרון, לתלות רצוי הכתוב היום וסדר הלוח את

.(4

ראי: ה.

ולהעניק שלהם החיצונית להופעה תשומתלב המטופלים אצל לעודד למטפלים יסייע מלא באורך ראי
לתעסוקה. המיועדת בפינה או בחדר לתלות רצוי הראי את מטופחת. הופעה על חיזוקים להם
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להפעלה ועזרים במחלקה הסביבה

קבוצתית לפעילות עזר>ם
המטופלים, אצל גירוי ביצירת לנושא מותאמים עזרים יסייעו ומתוכננת מכוונת קבוצתית בפעילות
ידיים, קרם רחצה, כלי אוכל, כלי שונים, מזון מצרכי כגון היומיום, מחיי בעזרים להשתמש ניתן ובהפעלתם.

וכוי. כיס פנס בושם,
לוטו צמחים, לוטו לדוגמה: בהפעלה, עזרים הם גם משמשים בחנויות להשיגם שניתן שונים משחקים

ועוד. דומינו חיים, בעלי
צבעים לוטו (1) דוגמאות: החושים, ולגירוי בהתמצאות לסיוע עזרים המטופלים עם במשותף להכין ניתן
צורות מכינים שונים. בצבעים מבריק נייר עליהן ומדביקים מקרטון שונות גיאומטריות צורות גוזרים 
צבעוניות תמונות מדביקים  נושאים עלפי תמונות דפדפת (2) גדול. לוח על ומדביקים צבעים באותם זהות
עלפי (קלסר) בדפדפת אותן ומתייקים בריסטול או קרטון גבי על וכוי פרסומת דפי עת, מכתבי גזורות

וכוי. מכוניות מזון, סוגי משפחה, גברים, נשים, ילדים,  נושאים

נוספים עזרים
מרים, תופי כגון בקבוצה, לנגינה נגינה כלי מוזיקה. להשמעת פטיפון או קלטות, עם רשמקול רדיו,
בו). לנגן שיודע מי המתנדבים או המשפחות, בני או העובדים, בין יש (אם אקורדיון וקסטנייטות, מצלתיים
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נפש תשושי בהפעלת משפחות שיתוף

מישורים: במספר מסייע במחלקה נפש תשושי בהפעלת המשפחות שיתוף

והמטופל. המשפחה שבין הקשרים במישור .
ממושך. לטיפול במוסד האשפה ועובדת המחלה עם להתמודד עצמה המשפחה ביכולת .

העובדים. וסגל המשפחה בין הקשרים בשיפור .
בין חיובי קשר נשמר והקבוצתיות, הפרטניות בפעילויות במחלקה, שונות בפעילויות המשפחות שיתוף עלידי
רשיש ביקי ולמטופל. למשפחה יותר מהנה להיות והופך מעשי, תוכן מתמלא המשפחה ביקור ומשפחתו המטופל
ל הםע האשמהשל רגשי את מונע, ואפילו ומפחית, תרומתם לגבי סיפוק המשפחה לבני תגירכ! ומשמעו כן ב*ת
ומרגיע כהלכה, מטופל משפחתם שבן ביטחון להם מעניק המטפל הצוות עם המשפחה בני של הקשר למיסוד שפנו
ים הבקור ספר אתמ כלל בדרך מגדילות אף במחלקה ושיתוף מעורבות מהן שנדרשת הוכח,שמשפחות ואכן אותם
שלו, ההתנהגות תופעות משפחתם, בן של הבעיות הן מה מקרוב לומדת מטופלים בהפעלת הפעילה משפחה שלהן
אביהם או .וגם שבן העובדה את לקבל המשפחה, לבני מסייע זה מצב אתו. העובדים והתמודדות מרט^פול דר

הצלחה. ביתר איתה ולהתמודד ממושך לטיפול במוסד מאושפזים אמם או
הבנה נוצרת השיתוף בתהליך העובדים. סגל עם בקשריהן הוא המשפחות בשיתוף חשיבות בעל נוסף תחום
ר למות הצוות. ולתפקידי במחלקה העבודה לנוהלי המטופל, של לבעיותיו בהקשר למשפחות העובדים בין הדדית
הפעלה תכניות ביצוע המאפשר הגורם הוא ולעתים העובדים על מהעומס מוריד אף המשפחות ששיתוף לציין,

מצומצם. עובדים בסגל
לתכנית האחראי התכנון. עלפי השיתוף ובביצוע מפורט בתכנון מותנית בהפעלה המשפחות שיתוף הצלחת
ההפעלה תכניות על מידע ימסור שבה משפחות, בני של קבוצתית פגישה ליזום צריך במחלקה ההפעלה

ישתתפו. במחלקה המקצועיים העובדים שכל רצוי זו בפגישה המתוכננות.
ידע להם לתת המפורטות, התכניות את אישי, באופן או קבוצתי במפגש המשפחות, בפני לפרט יש שני בשלב
לאחר רק יתחיל המשפחות ששיתוף רצוי, הדרושים. ובעזרים המחלקתי בציוד אותם לעדכן ההפעלה, בנושאי

המשפחה. לבן כמכוון לשמש ויוכל בהפעלה, התחיל העובדים שסגל
באיזה ולקבוע בתכניות, להשתתפותו משפחה בן כל של הסכמתו את לקבל ההפעלה לתכנית האחראי על
לכל לפרטיו ידוע להיות צריך ההפעלה לתכניות והאחראי המשפחה בני בין זה הסכם להשתתף. מוכן הוא תחום
ולהדרכה. להתייעצות מידע, להעברת המשפחה עם קבוע מקשר העובדים מקרב לקבוע יש במחלקה. העובדים

זו, בעיה על להתגבר כדי זמן. ולאורך סדירה להשתתפות מהמשפחות התחייבות לקבל קושי יש לעתים
פרטי לשינויים. ופתוחה גמישה מספיק אך ומובנית, מתוכננת אמנם להיות המשפחות בני שיתוף תכנית צריכה
היכולת מידת עלפי יום מדי ומבוצעים כולו, העובדים ולסגל המשפחות בני לכל ידועים להיות צריכים התכנית

המשפחות. בני של והשיתוף

בהפעלה ושיתופן המשפחות מן לעזרה הצעות
במוסד. המאושפז המשפחה בן של אישיים חפצים הבאת .1

וכר. מתמונות אבק ניקוי פמוטים, צחצוח לדוגמה: איתו, במשותף המטופל של האישיים בחפצים טיפול 2

יכו'. עציצים תמונות, הבאת עלידי במחלקה, הציבוריים החדרים בקישוט עזרה .3
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נפש תשושי בהפעלת משפרוות שיתוף

וכר. אבק, ניגוב עציצים, השקיית כגון המטופל, עם ביחד המחלקה בקישוט טיפול .4

ההפעלה. לתכניות מיוחדים ועזרים ציוד ברכישת עזרה .5

מקצועי. עובד בהדרכת מטופלים עם להפעלה עזרים יצירת .6

מקצועי. עובד בהדרכת המחלקה ובעבודות (ADL) היומיום בפעילויות המשפחה בן הפעלת .7

בבעליחייס. וטיפול גינון אפייה, בישול, קבוצת כגון קבוצתית, בהפעלה ועזרה השתתפות .8

מטופלים. 54 של קבוצה עם ו/או המשפחה בן עם בגינה טיול .9

במסגרת עליו, לנגן יודעים שהם נגינה כלי כל או גיטרה, כאקורדיון, נגינה או במחלקה נגינה מכשירי הפעלת .10
במחלקה. הקבוצתיים המפגשים

בציבור. שירה בקבוצות השתתפות .11

הנמצא המקצועי העובד לחולים, יזיק ולא תועלת יביא המשפחה בני של ועזרתם ששיתופם להבטיח, כדי
שבן לוודא, המקצועי העובד על המטופל. של יכולתו רמת מהי להם ולהסביר להדריכם, צריך בקשר איתם
באופן מטופלים יפעיל המשפחה בן ההפעלה. עקרונות את ויכיר המטופל, של תפקודו רמת את ויבין ידע המשפחה

ההפעלה. של וההנחיות העקרונות עלפי וקבוצתי פרטני
העובדים מסגל שיקבלו בחיזוקים בעבודתם, שיגלו העניין במידת מותנית תהיה המשפחות בני של התמדתם
באופן או בקבוצות קבועים מפגשים איתם לקיים חשוב זאת, להשיג כדי המטופלים. של חייהם איכות ומשיפור

היום. במחלקה/במרכז פעילותם במהלך הקשורים שונים בנושאים המקצועיים העובדים עם ידונו ובהם אישי,
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נפש תשושי בהפעלת מתנדבים שיתוף

מישורים: במספר לסייע עשוי נפש תשושי בהפעלת מתנדבים שיתוף

המפעילים. המטפלים גיוון עלידי למטופלים נוסף קוגניטיבי גירוי .1

ותגובותיהם. המטופלים התנהגות על המקצועיים לעובדים משוב מתן .2

היום. במחלקה/במרכז בפעילותם למתנדבים נוסף וסיפוק תוכן מתן .3

היום. במחלקה/מרכז בעובדים מחסור, או העדר, למרות ההפעלה תכניות של מיגוון ביצוע הבטחת .4

התכנון. עלפי ובביצוע מפורט בתכנון מותנית בהפעלה המתנדבים שיתוף הצלחת
קבוצתית פגישה ליזום צריכים היום, במוסד/מרכז המתנדבים רכז עם במשותף ההפעלה, לתכנית האחראי
העובדים כל שישתתפו רצוי זו בפגישה המתוכננות. ההפעלה תכניות על מידע להם יימסר ובה המתנדבים, כל של
מעוניינים הם שבהם ההפעלה ונושאי התחומים הם מה המתנדבים, עם לברר צריך הפגישה במהלך המקצועיים.

המטופלים. בהפעלת המתנדבים שיתוף את עלפיהם ולתכנן חלק, לקחת ומסוגלים

המתנדבים הכנת
ההפעלה לתכנית האחראי המתנדבים. את ולהכשיר להדריך חשוב ההפעלה, מטרות השגת את להבטיח כדי
לרמת מותאמת להיות צריכה התכנית נפש. תשושי הפעלת בנושאי הכשרה תכנית להכין צריכים המתנדבים ורכז

מתוכננת. בהפעלה לשתפם ניתן בסיסיים והכשרה הדרכה לאחר רק המתנדבים. של והידע ההכשרה
של התפקוד ורמת היכולת את ומבינים יודעים שהם לוודא המתנדבים לשיתוף האחראי המקצועי העובד על

ההפעלה. עקרונות את ומכירים מטופל כל
שיבוצעו וחשוב נפש, תשושי בהפעלת שיתופם זמן כל להימשך צריכים למתנדבים וייעוץ הכוונה הדרכה,

אישיים. במפגשים גם הצורך ובעת קבוצתיים במפגשים
המתנדבים: ולשיתוף לעזרה ודוגמאות הצעות

כביסה. וסידור קיפול שולחן, עריכת שתייה, הכנת לחם, מריחת כגון: מטופלים, של פרטנית בהפעלה עזרה .1

וכוי. קישוטים תמונות, הכנת בעציצים, טיפול המטופלים: עם ביחד היום המחלקה/מרכז וטיפוח קישוט .2

מטופלים. בהפעלת לסיוע עזרים יצירת .3

בציבור, שירה מוטורית, והפעלה ריקוד גינון, אפייה, בישול, קבוצת קבוצות: בהפעלת ועזרה השתתפות A
וכר. תחרותיים משחקים

מטופלים. 54 של קבוצות עם (בחצר) בגינה טיול .5

וכוי). חליל גיטרה, (אקורדיון, נגינה בכלי נגינה או נגינה, מכשירי הפעלת 6
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נספחים



נפש תשוש* של התנהגותיות ותופעות תפקוד>ת הערכה טופס :1 מסי נספח

מחלקה

משפחה שם פרטי שם
לידה שנת דיבור שפת

מסתל א*גו לעזרה זקוק מבצע
לבצע בב>צוע לבד
(3) (2) (1)

גופנ> תפקוד .1

אישית היגיינה
פנים רחיצת

מקלחת
התנגבות

שיניים צחצוח
גילוח
סירוק

הפרשות

לשירותים הליכה
שתן הפרשת על שליטה
צואה הפרשת על שליטה

נ"דות

הליכה
כיסא על יציבה ישיבה
מהמיטה וירידה עלייה

לבוש
גופיה/חזייה

כפתורים עם חולצה/חלוק
תחתונים

מכנסיים/שמלה
גרבים
נעלים
אכילה
שתייה

מוצק אוכל
בסכו"ם שימוש
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מסוגל אינו לעזרה זקוק מבצע
לגצע בביצוע לבד
0) >z> (1)

משקבית פעילות
מיטה סידור
כביסה קיפול

אישי ארון סידור
כביסה ארון סידור

שתייה הכנת

שולחן עריכת
כלים שטיפת

ירקות/פירות קילוף
ירקות/פירות חיתוך

לחם מריחת
מגשים/עגלות/שולחנות ניקוי

אף לעתים לעתים
פעם רחוקות קרובות
(3) (2) 0)

קוגנ>ט>ב> תפקוד .2

שמו את זוכר
משפחתו בני שמות את זוכר

אליו קרבתם את זוכר
נמצא הוא היכן יודע

שאכל האחרונה הארוחה הרכב את זוכר
מגוריו מקום את יודע
בשבוע היום את מזהה

ערב) אחה"צ, (בוקר, היום חלק את מזהה
המטפלים את מכיר

האחות את מכיר

אותו המבקרים את מכיר
צבעים בין מבדיל

(קטןגדול) חפצים של שונה בגודל מבדיל
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אף לעתיס לעתים
פעם רחוקות קרובות י ;

(3) (2) U)

(מסרק, בחפצים הנכון השימוש את יודע
וכוי) אוכל כלי בגד,

לחדרו/למיטתו להגיע יודע
לשירותים להגיע יודע

מילוליות הוראות מבצע
הדגמה לאחר פעולות מבצע

חברת* תפקוד .3

בסביבה עניין ומראה עירני
סביבו לנעשה אדיש
מגיב ואינו רדום

לדבר מסוגל
ולעניין ברורים במשפטים מדבר

אחרים מטופלים עם מיוזמתו משוחח
במחלקה העובדים עם מיוזמתו משוחח

קבוצתי במפגש ומתבטא מדבר י.

(מטופלים אליו אחרים לפניית עונה
ומטפלים) משפחה אחרים,

לדוגמה; אחרים, למטופלים מיוזמתו עוזר
דברים מגיש בעגלה, מטופל מסיע
במחלקה לעובדים מיוזמתו עוזר
ממנו כשמבקשים במחלקה עוזר

1' , ■ ו 

t
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לעתים לעתים אף
קרובים רחוקות פעם
(3) (2) (1)

התנהגותיות תופעות A

לעין נראית סיבה ללא במחלקה משוטט
מהמחלקה לצאת מנסה

וממושכות רמות צעקות מקים
נמוכה בעצמה צעקות מקים

צוות אנשי ו/או החולים את מכה
מאחרים חפצים נוטל

עצמו אל מדבר
סיבה ללא בוכה

בפרהסיה מתפשט סיבה ללא צוחק
השני המין בן אחר מיוזמתו/ה פיזית מחזר/ת

בפרהסיה מאונן
 צוות משפחה, חולים,  אחרים על מאיים

אגרוף) יד, (הרמת בתנועות או בצעקות
(משפשף תנועות אותן על הרף ללא חוזר

וכוי) בגד קצה מורט מתנדנד, ידים,

ותפקידו ההערכה מבצע שם

ההערכה סיום תאריך
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והתופעות החברת* הקוגנ>ט>ב>, הפ>ז>, התפקוד ס>כום :2 מסי נספח
המטופל להפעלת והצעות ההתנהגותיות

מחלקה

משפחה שם פרטי שם

קבוצתית: בפעילות להשתתפות התפקוד רמת קביעת .1

כיום: בה משתתף שהמטופל פרטנית פעילות .2

פרטנית: להפעלה הצעות .3

כיום: בה משתתף שהמטופל קבוצתית פעילות .4

בקבוצות: להפעלה הצעות .5

חריגות: התנהגותיות תופעות .6

חריגות: התנהגותיות בתופעות לטיפול הצעות .7

ההפעלה: תוכנית ובקביעת בהערכה המשתתפים

. אחראית. אחות .2 _ רופא .!

אחראי תעסוקה עובד .4 _ _ בעיסוק מרפאה .3

פיזיותרפיסט .6 __ עי"ס 5

והשם) (התפקיד אחר .8 פסיכולוג .7

וההמלצות: הסיכום ביצוע תאריך
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נפש לתשוש> במחלקה >ום לסדר דוגמה :3 מסי נספח

בוקר. וארוחת שירותים הלבשה, רחצה, יומיום, בפעילות אישית הפעלה  08:3007:00

המחלקה: בסידור החולים של פרטנית הפעלה רפואיות. ובדיקות סיעודיים רפואיים, טיפולים  10:0008:30
ובחלוקת בהכנה חולים עזרת שתייה: אחות. חדר כביסה, המטבח, האוכל, חדר מיטות, סידור

שתייה.

משחקים, בגירויים, אחרות קבוצות הפעלת זמנית ובו ובחצר; במחלקה תעסוקה  קבוצות הפעלת  11:3009:00
וכוי. שיחות

צהריים. ארוחת  12:3011:30

נחים. שאינם למטופלים פרטנית פעילות צהריים, מנוחת  14:0012:30

המוסד. בחצר קטנות בקבוצות לטיול הליכה תחרותיים, משחקים קבוצתית, מוטורית פעילות  15:0014:00
ובחלוקתה. השתייה בהכנת מטופלים של פרטנית עזרה

הפעלה ותעסוקה. שירה משחקים, בשיחות, קבוצתית הפעלה וטיולים. מוטורית הפעלה המשך  17:0015:00
וכוי. ערב לארוחת אוכל חדר הכנת כביסה, סידור המחלקה: בעבודות פרטנית

הערב. ארוחת בהכנת המטופלים של פרטנית עזרה סיעודיים, ו/או רפואיים אישיים טיפולים  17:3017:00

ערב. ארוחת  18:3017:30

יום. בחדר השולחנות ליד שיחה בטלוויזיה, צפייה למוזיקה, האזנה  20:0018:30

אורות. וכיבוי לשינה הכנה  21:0020:00
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וקבוצתי פרטני  שבועי פעילות ללוח דוגמה :4 מסי נספח
שבת >ום ששי יום חמישי יום רביעי יום של>ש> יום שני יום ראשון *ומ . *

ראשון ביום כמו ראשון ביום כמו ראשון ביום כמו ראשון ביום כמו ראשון ביום כמו ראשון ביום כמו יומיום פעילות 08:3007:00

בוקר וארוחת

פרטני בילוי ראשון ביום כמו ראשון ביום כמו ראשון ביום כסו ראשון ביום כמו ראשון ביום כמו פרטנית עבודה 10:0008:50
סידור במחלקה;

משפחות עס סידור מיטות,
ומתנדבים חלוקת כביסה,

המשך שתייה,
יומיום פעילות

תעסוקה קבוצות תעסוקה קבוצות תעסוקה קבוצות תעסוקה קבוצות תעסוקה קבוצות תעסוקה קבוצות 10:0009:00
כיבוד להכנת במחלקה עציצים בגינה, במחלקה. טיפול בגינה. ^במחלקה. ל בבעל,_ ט>פול בבעלי פרטני

חיים ובעציצים. חיים
פרטנית עבודה לגירוי קבוצות משחקים, קבוצת לשיחה קבוצות פעילות קבוצות לגירוי קבוצות 10:4510:00
ןהינת בקישוט[ חושי. העבר מארונות מוטורית. חושי.
לקבלת המחלקה תמתות שבתבלייוי משפחתיות.

שבת קבלת קבוצות פעילות קבוצת לגירוי קבוצה האזנה קבוצת פעילות קבוצות 11:3010:45
לריקודים מוטורית חושי. שירה למוזיקה, מוטורית

ןשירה בציבור. ו/או (התעמלות.
פיזיותרפיה)

ראשון ביום כמו ראשון ביום כמו ראשון ביום כמו ראשון ביום כמו ראשון ביום כמו פרטנית עזרה 11:3011:00
שולחנות בעריכת
בסידור ועזרה
עזרה כביסה,

., המחלקה, בניקוי
שיחה קבוצות

ראשון ביום כמו ראשון ביום כמו ראשון ביום כמו ראשון ביום כמו ראשון ביום כמו צהריים ארוחת *14:0011:30

ובקיץ בחורף כמו נחויף: כמו בחורף: כמו בחורף: כמו בחורף: טיול בחורף: 15:0014:00

בטלוויזיה ^פייר? יאשיי ביים יאשיו ביים יאשיי """ ""ייי "* קטנותי™
למוזיקה והאזנה או משפחות

מתנדבים
בקיץצפייה משחקים בקיץ: שירה בקיץ: צפייה בקיץ: קבוצות בקיץ:
בטלוויזיה לוטו (דומינו, מיוחדת ומוזיקה בטלוויזיה, משחקים

ושיחה וכי) חזנות, כגון ומשחקים שיחה תחרותיים
חגים שירי תחרותיים



שבת יום שש* >ומ חמ>ש* יום רב>ע> *ום של>ש> >ום שנ> >ום ראשון >ום

משחקים קבוצות משהקים קבוצות לגירוי קבוצות משחקים קבוצות לגירוי קבוצות משרוק>ם קבוצות 16001500
משפחות/ עם משפחות/ עם חושי עם וקריאה חושי משפחות/ עם

מתנדבים מתנדבים משפחות/מתנדבים מתנדבים
; ומשחקים

תחרותיים

ביום כמו בק>ץ: ביום כסו בקיץ: ביום כמו בקיץ: ביום כמו :VP* טיול בקיץ $1700100
ראשיו ראשון ראשון ראשון בקבוצות בחצר

בליווי קטנות
משפחות/מתנדבים

עם בילוי משחקי בחורף: משחקים בחורף: ריקודים בחורף: משחקי בחורף: קבוצות בחורף
ומבקרים משפחות חישוקים, מעגל: בליווי בתנועה משפחות/ בהפעלת כדור, מעגל: משחקים שיחה,

בחצר טיול וכר כדור מחיקה מתנדבים וכו' חישוקים עם תחרותיים
למוסד ומחוץ תחרותיים משחקים משפחות

משפחות עם ומתנדבים
ומתנדבים

ראשון ביום כמו ראשון ביום כמו ראשון ביום כמו ראשון ביום כמו בהכנת עירה 0ג:016ג:17
ערב ארוחת

ובעריכת
שולחנות

ראשון ביום כסו ראשון ביום כמו ראשון ביום כמו ראשון ביום כמו ערב ארוחת l8:J017:J0
האזנה קבוצות שיחה קבוצות האזנה קבוצות צפייה צפייה 20:0018:30

למוסיקה משפחות/ עם למוזיקה בטלוויזיה, בטלוויזיה
מתנדבים משחקים קבוצות שיחה קבוצות

משפחות/ עם משפחות/ עם
(לוטו, מתנדבים מתנדבים

וכוי) דומינו למוסיקה האזנה
ראשון ביום כמו ראשון ביום כסו ראשון ביום כמו ראשון ביום כמו לשינה הכנות 20:5020:00

ראשון ביום כמו ראשון ביום כמו ראשון ביום כמו ראשון ביום כמו אורות כיבוי 21:0020:00

בעיות. ולליבון להדרכה במחלקה סגל פגישות בשבוע פעמיים עד *פעם

in



נפש לתשוש* יום במרכז >ומ לסדר דוגמה :5 מס' נספח

מפעיל שם משתתפים מספר הפעילות מקום הפעילות סוג שעה

יש יום מדי המטופלים כל פעילות חדר למרכז, הגעה 9:308:J0
שסות לציין מרכזי ברכות, קבלה,

עובךים שנ, של שתייה חלוקת
לקבלת האחראים הצייד לפי

מטופלים
שם לציין יש מטופלים 1210 פעילויות חדרי הפעלה 10:159:30

קבוצה לכל האחראי קבוצה בכל חדרים) 21) קוגניטיבית
חושי וגירוי

שם לציין יש המטופלים כל פעילות חדר שתייה חלוקת 10:3010:15
קבוצה לכל האחראי מרכזי

שם לציין יש מטופלים 1210 פעילות חדרי תעסוקה קבוצות 11:1510:30
קבוצה לכל האחראי קבוצה בכל יצירתית

שם לציין יש מטופלים 53 מטבח לעזרה קבוצה
קבוצה לכל האחראי ארוחת בהכנת

שם לציין יש מטופלים 1210 פעילות חדר מוטורית, פעילות 12:0011:15
קבוצה לכל האחראי בקבוצה מוטורית/ בחצר, טיול

חצר

מטופלים 65 בגינה טיפול
חיים, ובבעלי

מטופלים ג_4 בהכנת עזרה המשך
צהריים ארוחת

שם לציין יש אישי טיפול שירותים חדרי אישי טיפול 12:3012:00
קבוצה לכל האחראי הצורך לפי ה>ג"ני

מטופלים 53 אוכל חדר בעריכת עזרה
שולחנות

עובדים למנות יש המטופלים כל אוכל חדר צהרייס ארוחת 13:0012:30
שולחנות לפי

אוכל
אישי טיפול שירותים חדר אישי טיפול 13:1511:00
הצורך לפי היגייני

המטופלים כל בבית או בחצר או בחצר טיול 13:4513:15
בתוך טיול

(בחורף) הבית

המטופלים כל פעילות חדר תחרות משחקי 14:3013:45
מרכזי

המטופלים כל פעילות חדר פעילות סיכום 15:0014:30
מרכזי היום

הביתה 15:3015:00
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נפש לתשושי יום במרכז שבועית פעילות תכנית :6 מס' נספח
ששי יום חמישי יים רביעי יום שלישי יום שני יים ראשון יום ובשבוע

שעה

א' ביים כמי א ביים כמי א' ביים בטי א' ביים כמי א' ביים כמי לסי" "געה

™^ ^ = ^ = XS
^שבת. ^ ""סיק". תעסיקה, י^יקה תעסיקה n.oows

טיפיל ימלאכה, טיפול ' ^" ייצי^ בצמחיםייצית' פיל ט טיפיל טיפיל יד, מלאכת
בצמחם בבעל' בצמחים ט,פול

בבעל י^עלי חיים, יבבעלי בצמהים

ע מיטבח ;;ייםה' יי^' .

במטבח

בחצר טייל ייקייים התעמלית בחצי יל ייקייים ה"עמלית n30nOO

ק£"שב* א' ביים במי א ביים כמי א' ביים כמי א' ביים כמי טיפיל !.00^0
12:30 עד סיכום אישי

היגייני

0ג:1הנ>™ י™  י™ ^י" ".?^ ""
אי ביום כ.י אי ביי נ0י י"> כ.1ב.י0אי טי5 1*001"5

אישי
היגייני

בחצי טייל ייקייים בחצי טייל שירה טייל 00:גנ5,:13
*רינות משחקי אי ומשחקי אי בחצר
במסדרונות מעגל במסדרונות מעגל במסדרונות

הבית הבית הבית

י ומיינה = י7'0 SS "*""

מפגש מפגש מפגש מפגש מפגש 15:0014:30
סיכום סיכום סיכום סיכום סיכום

^ הביתה הביתה הביתה הביתה הביתה י 15:00
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הפעלה שיטות של והסבר פירוט :7 מס' נספח

(Reality orientation) המציאות עם קשר א.
בהגברת המטפלת שיטה ,(R0) (Reality Orientation) הנקראת בשיטה שימוש נעשה האחרונות בשנים
גם יעילה להיות עשויה השיטה כי נמצא, מבולבלים. בזקנים בטיפול ראשון כצעד ומופעלת המציאות, עס הקשר

בכלל. זקנים של הנפשית בריאותם מצב על בשמירה
משמעותית כפעילות הן מוגבלות, בלתי אפשרויות יש המציאות) עם הקשר (שיטת (Reality Orientation) ל
להפעילה ניתן אחד. כל עלידי ללמידה הניתנת ביסודה, פשוטה בטכניקה המדובר לריפוי. כגישה והן כשלעצמה,
בתי החלמה, בתי יום, מרכזי מרפאות, כגון שונות, טיפוליות למסגרות להתאימה או סיעודי, טיפול במסגרת

ועוד. מועדונים הזקן, של ביתו סיעודיים, מוסדות חולים,

R0 תכמת פ>תוח
קשיים אצלם שנמצאו מבולבלים, חולים אצל הטיפול איכות את לשפר היתה RO ה בפיתוח המטרות אחת
מתמיד באופן זקוק קשה בלבול עם שמטופל כך על מתבססת התכנית אנשים. ובזיהוי במקום בזמן, בהתמצאות

היומיום. פעילויות בכל ולעזרה לפיקוח להכוונה,
הרבה בה שהיו במחלקה משוחררים, חיילים של בביתחולים בארה"ב, 1965 ב לראשונה הופעלה התכנית

כללים. מספר ביתהחולים צוות לעצמו גיבש התכנית, את להפעיל הניסיון כדי תוך מבולבלים. חיילים

זהה שלהם הבילבול שרמת מטופלים לכלול יש המטופלת בקבוצה .
108 יהיה בקבוצה המשתתפים מספר .

פעם. בכל דקות 30 כ יימשך הקבוצתי המפגש .

ל>מו7 בחדר פעילות
כגון שונים, באבזרים שימוש נעשה המפגש במהלך לימוד. בחדר דקות 30 בני מפגשים קיימו הטיפול קבוצות
בפני הוצגו הם אך יסודיים, ספר בבתי בשימוש הנמצאים לימודיים ועזרים וגיר לוח שנה, לוחות שעונים,
עם אבל כמורים, פורמלית הכשרה כל ללא עזר כוחות היו בקבוצות המדריכים ילדותית. לא בצורה המשתתפים

ומבולבלים. זקנים עם לעבודה חיובית וגישה סבלנות

R0 של שעות 24

היא הכוונה .(Reorientation) חוזרת לאוריינטציה זקוקים המטופלים כי התברר, הקבוצות הפעלת בעת
התחזוקה הניקיון, עובדי כולל המחלקה, עובדי כל של בעזרתם ביממה, שעות 24 במשך אותם להפעיל שיש
6 בשעה המטופלים את העירה עזר כוח עובדת הזאת: בצורה התבצעה התכנית ומתנדבים. מבקרים והמטבח,
את שהגישה העובדת הבוקר. ארוחת מוגשת שבה והשעה היום, השעה, את וציינה בשמם להם קראה בבוקר,
לו סיפרה מכן לאחר המגש. על נמצא מזון איזה והסבירה עצמה את הציגה בשמו, למטופל קראה הבוקר ארוחת
המטפלים והלילה. הערב במשמרות כולל היום, כל במשך זו בצורה נמשך התהליך הקרובות. לשעות התכנית מהי

מכשלונותיהם. להתעלם והשתדלו כלשהי, בפעילות הצליחו כאשר המטופלים את לשבח הקפידו
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חיוביות. תוצאות היו היממה) שעות 24 במשך והפעילות הלימוד בחדר הפעילות (כולל התכנית להפעלת
רבה עירנות גילוי המטופלים שיפור. חל במחלקה הכללית באווירה וגם המטופלים, אצל נמצאו קיצוניים שינויים
של התקדמות על דיווחו הם  היא אף השתנתה העובדים גישת חיצונית. הופעה על יותר והקפידו יותר,

בהישגיהם. גאים והיו המטופלים

R0 תכנית להפעלת הנחיות
במטופל תאיץ ואל תזרז אל .

לעשותה מתבקש שהמטופל לפני פעולה, כל הסבר .
אליו מדבר כשאתה שלך במטופל הבט .
מדי רם בקול לא אך ברור, בקול דבר .

מתמצא ולא מבולבל שהוא יודע כשאתה גם דבריך, את שיבין מצפה אתה כאילו המטופל אל דבר .
לילד שמדברים כמו או בהתנשאות, אליו תדבר אל ובהערכה. בכבוד במטופל טפל .

כישלון תדגיש ואל הצלחה שבח חברתיים. בחיזוקים השתמש .
של בתחומים תטפל אחרכך ורק לעשות, יכול שהמטופל למה תחילה שתתייחס כך עלידי חיובית, גישה נקוט .

יכולת חוסר
הטיפול. בעת אמיתית אכפתיות של אווירה השרה .

החיים יפה. וסביבה פיזי טיפול מאשר יותר הרבה הוא ש"טיפול" לדעת צריכים זקנים עם העובדים אנשים
כדי לאדם נחוצה והפעילות מהחיים, חלק היא התנועה מעש. חסרי הם כאשר ומשמימים עגומים להיות יכולים

נסבל. בלתי ממש להיות ויכול וההתלהבות, הסקרנות את המדכא מצב הוא מעש חוסר מרוצה. שיהיה
המטופל כאשר או הביקור בזמן אותה לבצע שיוכלו כדי ,ROn הכשרה לקבל צריכות המטופלים משפחות גם

בביתו. נמצא

להתמצאות כאמצעי יומיומית פעולות
עצמאית, אכילה חושי, גירוי של טכניקות וכן עצמי, טיפוח של פעולות נכללו RO ה קבוצות בהפעלת
גם נעשה והדיאטה. המזון בנושא לדון כדי המחלקה, בתפריט שימוש נעשה הקבוצתיות בשיחות וכדומה. הלבשה

הטלוויזיה. של דוקומנטריות בתכניות שימוש

R0 הרחבת
במחלקה. היומיום חיי של הרגילות הפעולות ובמשך מיוחדות לימוד בקבוצות כאמור, מתבצעת, RO פעילות
לבידור קבוצות כגון שונה, מסוג בקבוצות גם RO של בטכניקות ולהשתמש הפעילות את להרחיב ניתן אולם

וכדומה. חברתית ופעילות

סיכום

האחרונות בשנים בעולם. שוב להתמצא מבולבלים לאנשים לאפשר שמטרתה תכנית, היא המציאות עם קשר
או קשה איננו שהביצוע היא, לכך הסיבות אחת נפש. בתשושי לטיפול כשיטה מאוד מקובלת התכנית היתה
עלידי גם להפעלה ניתנת והיא במחלקה, הרגילות הסיעודיות הטיפול בפעולות התכנית את לשלב ניתן מסובך
Reality ה שיטת את ולהחליף לטעות (אין קבוצתית בדינמיקה או בחינוך פורמלית הכשרה לו שאין עובד
במיוחד שהוכשר מקצוע איש של או פסיכיאטר של בהכוונה מנוהלת אשר ,Reality Therapy ב Orientation

עצמית. להכנה ניתנים ואף יקרים, אינם להשגה, קלים ROn בשיטת לשימוש הדרושים העזרים לכך).
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הדורשים זיכרון משחקי התמצאות, נוהלי רבים: מרכיבים לכלול צריכות R0 של הפעלה בקבוצת הפעילויות
שלא להקפיד יש אולם שעמום, מונע הפעילויות מיגוון וכדומה. חושי גירוי מוטורית, פעילות עצמי, טיפוח ריכוז,

יתר. לבלבול לגרום לא כדי המדה, על יתר התכנית את לגדוש

Remotivation Technique מחדש הנעה ,1
פעילות של טכניקה היא ,(RT  להלן ,Remotivation Technique רהמוטיבציה (או מחדש להנעה טיפול
בהווה בנעשה ומעורבות התעניינות מגלים אינם אשר מטופלים, בקרב החיוניות ולעידוד גירויים למתן קבוצתית
המטופלים ועידוד למציאות, התייחסות על המבוססות שיחות של מובנית מתכנית מורכבת הטכניקה בעתיד. או

שונים. וחומרים נושאים על להגיב

הש>טה של ההיסטוריה
הופעלה היא נפש. חולי בקרב ההנעה לחידוש מלכתחילה וכוונה סמית, דורותי בידי נוסדה RT ה שיטת
בהתנהגות מהפרעות הסובלים בחולים במדוכאיס, לטיפול סיעודיים ובמוסדות פסיכיאטריים חולים בבתי
מצד ההתעניינות השיטה. בהפעלת עובדים של גדולה קבוצה סמית דורותי הדריכה ב1956 ובאלכוהוליסטים.
למנות צורך ראתה לפסיכיאטריה האמריקאית האגודה כי עד והלכה, גברה פסיכיאטריים בבתיחולים עובדים

ארצי. מידה בקנה השיטה להפצת תכניות הכינה וזו הנושא, בפיתוח לייעוץ מיוחדת ועדה

הש>טה מטרות

דרכים: בשתי המטופל את לחזק היא בדח הטיפול מטרת
מוגדרים חברתיים תפקידים בעל כאדם עצמו את לראות המטופל את לעודד (א)

שאינן בהתנהגויות מתנסה המטופל ובהווה. בעבר נסיונותיו על ומדויקת ברורה בצורה לדבר אותו לעודד (ב)
בעיות. יוצרות ואינן חרדה לו גורמות

המגע הריח, החיים. במהלך מעצורים יצירת ללא אחרים עם לחלוקה ניתנים והנאה עצמי כבוד כישורים, חופש,
ההווה. ושל העבר של משמעות תחושת למטופלים נותנים הם קרובות ולעתים לזיהוי, ניתנים המציאות ותחושת

מחדש להנעה הטיפול מארגן
כל או מתנדבים עזר, כוחות אחיות, מיוחד. תואר או מיוחדת הכשרה דורש אינו מחדש להנעה הטיפול ניהול

RT להפעיל ומסוגלים יכולים המטופלים לצורכי רגישות עם עובד

הטיפול: בארגון צעדים

להפעלה וכוי) סוציאלי עובד ראשית, (אחות המקצועיות היחידות וממנהלי המוסד ממנהל הסכמה קבלת .1
RT בשיטת

Taulbee Lucille R., "Reality Orientation: A Therapeutic Group .1

Activity For Elderly Persons" In: I. BurnsideMortenson (ed).
)1978) Working With the Elderly Group Processes and Techniques

pp. 206216, Duxbury Press
ובחו"ל. בארץ במוסדות תצפיות 2
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בקבוצה המתרחש התהליך מהות את להבין כדי אחד, במפגש נוכחים להיות המחלקה עובדי סגל הזמנת .2

הטיפולית.
R0 של בקבוצה מטופלים עם להתחיל רצוי המטופלים: בחירת .3

המטופלים אותם עם רק מחדש להנעה בקבוצת ולהמשיך המציאות) עם קשר  Reality Orientation)
בקבוצה. תקשורת לקיים המסוגלים

שוא מהזיות סובל אינו ואם ולדבר, לשמוע פיזית יכולת להצטרף, רצון לו יש אם , לקבוצת מתאים מטופל
(הלוצינציות).

מטופלים. 15 עד הקבוצה: גודל .4

ופתוחה. אופטימית להיות צריכה גישתו אולם השונים, המטופלים של האבחנות את לדעת הקבוצה מרכז על .5

הטיפול תוכן
Robinson, A.M. Remotivation Technique: Manual For Use בח1

Nursing Homes, American Psychiatric Association
בשבוע פגישות שלוש עד שתיים קבוצה כל מקיימת זה, תדריך לפי מחדש. ההנעה שיטת להפעלת תדריך מופיע
חמישה כולל מפגש כל הקבוצה. של הערנות במידת תלוי דקות, ל~60 30 בין נמשך מפגש כל שבועות. 64 במשך

שלבים:

לבוש, על הערות תוך המטפל, עלידי ומוצגים עצמם את מציגים המטופלים  קבלה" של אווירה "יצירת (1
רב. עידוד מקבלים החיצונית להופעה בהקשר זכרונות סיפורי וכדומה. מסודרת תסרוקת

כקשה הוכח זה שלב רם. בקול מאמר בקריאת להשתתף המטופלים את מעודד המנחה  המציאות" אל "גשר (2

התוכנית. מן כלל בדרך הוצא כן ועל מעניין, ולא מדי
חזותיים. ועזרים שאלות באמצעות מסויס נושא פיתוח  חיים" אנו שבו העולם על "שיחה (3

לא נמצא זה שלב גם לעצמם. ביחס העבודה על לחשוב המטופלים את מעודד המנחה  העבודה" "הערכת (4
לעתים וכדומה. תחביבים טיולים, כגון יצירתי, בפנאי דנו עבודה על לשוחח במקום שונה: ועלכן מתאים,

כליל. זה שלב בוטל
הבא. המפגש בתכנון ועוסקים המפגש מעצם הנאה המשתתפים מביעים המפגש בעת  הערכה" של "אווירה (5

תוך ריאליים, לפסים השיחה את לכוון הקבוצה מנהל מנסה שבו מרכזי, נושא על מבוסס RT של מפגש כל
המטופלים. של אישיים נושאים מהעלאת נמנעים המטופלים. של המציאות עולם עם בקשר התמקדות

מחדש בהנעה טיפול לקבוצות דוגמאות
במוסד מאושפזים שהיו מבוגרים, מטופלים 12 של RT בקבוצות פעילות מתוארת שלהלן הדוגמאות בכל
בשבוע פעמים 3 נערכו המפגשים שנים. 73 היה שלהם הגיל ממוצע שנים. 5 של ממוצעת תקופה במשך נפש לחולי

שבועות. 4 במשך

חופשה :1 מפגש
מקצועו, ואת עצמו את הציג אחר הכיסאות. על והניחם כרטיסים על המטופלים שמות את כתב המנחה

משפחתו. על פרטים מספר וסיפר
את לבלות מעוניין הוא היכן ולספר בחול לגעת נתבקש מטופל וכל לקבוצה, ים חול עם דלי הביא המנחה

חופשתו.
חלקם הים. בשפת חופשות על וסיפרו בחול נגעו לשניים, פרט כולם, מעורבת. היתה המטופלים תגובת

אליו. התייחס לא איש המפגש. כל במשך צעק אחד מטופל המנחה. במשפחת התעניינו
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גגגות :2 מפגש
בין הועברו והם לקבוצה, שונים צמחים הביא המנחה בשמו. שסומן בספל שעועית זרעי שתל מטופל כל
שיחה התקיימה ממנו. וטעמו הפרי את הריחו והמטופלים שדה, תות של קופסה המנחה העביר כן כמו המטופלים.

וטעימתו. התות ומהרחת השתילה מביצוע נהנו המטופלים מתותים. וריבות עוגות הכנת על

ספורט :3 מפגש
מסר המנחה וכדומה. כדורגל, כדורסל, שונים; ספורט סוגי של גדולות צבעוניות תמונות הראה המנחה
הקפיצו המשתתפים גולף). מקלות (כגון, נוספים ספורט ואבזרי השונים במשחקים המשמשים כדורים למשתתפים

שלהם. הספורט מנסיונות סיפרו מכן לאחר מסירות. ומסרו הכדורים את

סלעיםאבנים :4 מפגש
האבנים של וההרכב הגודל הצורה, על ודיבר שונות, ובצורות בגדלים אבנים של שונים סוגים הביא המנחה

מאוד. נלהבים היו המטופלים אבנים. ליטוש על סיפר המטופלים אחד השונות.

" בית חיות :5 מפגש

המטופלים הגילוי, לאחר בכלוב. יש מה לנחש נתבקשה הקבוצה מכוסה. בכלוב ארנבת הביא המנחה
/' היתה זה למפגש עד אשר המטופלות, אחת בעבר. ברשותם שהיו חיים בעלי על ושוחחו הארנבת את האכילו

ועניין. עירנות גילתה פעולה, שיתפה ולא אדישה

!;■. אמנות :6 מפגש
יצרו אחר אומנות. על המטופלים עם ושוחח וכוי, ציורים פסלים,  שונות אמנות עבודות עמו הביא המנחה
לשפוט המטופלים מן וביקש ילדים, ציורי 8 המנחה הציג המפגש של השלישי בחלק מחומר. דמויות המטופלים

ושני. ראשון פרסים יקבלו ציורים אילו

הים ;7 מפגש
של תמונות הראה המנחה הלוח. על נכתבה הרשימה בים. הקשורים עצמים של רשימה הכינו המטופלים

שונים. צדפים המשתתפים בין חולקו אחר דגים,

תחבורה :8 מפגש

של דגמים חולקו למשתתפים הלוח. על אותם ורשם רכב, כלי סוגי לציין המטופלים מן ביקש המנחה
בתחבורה. הקשור שיר המנחה קרא המפגש לסיכום ורכבות. אווירונים מכוניות,

חגים :9 מפגש
צבע ואיזה אלה, חגים חלים שבהם החודשים שמות את חגים, של שמות למנות מהמטופלים ביקש המנחה
מן חלק החגים. לשמות להתאימם התבקשו והם בחגים, הקשורים עצמים חולקו למשתתפים החג. להם מזכיר

אמו,איטלקית. בשפת חג שירי שר המשתתפים אחד שלהם. המיוחדים האתניים החגים על סיפרו המטופלים

האוויר מזג :10 מפגש
שיר בקריאת סיים המנחה והעננים. הגשם על ושוחחו יום, באותו האוויר מזג את לתאר נתבקשו המטופלים

משועממים. נראו והרוב זה בדיון עניין הראו מטופלים מאוד מעט הגשם. על
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תחביבים :11 מפגש
עבודות הציג המנחה להם. הידועים תחביבים סוגי ולמנות "תחביב" המושג את להגדיר נתבקשו המטופלים

במפגש. פעיל חלק ולקחו ערים היו המטופלים כל ומטבעות. בולים ואוספי סריגה רקמה,

מהם שמפיקים והמוצרים ח"ם בעלי :12 מפגש
פרוות כבשים, צמר (לדוגמה: מהם המופקת התוצרת ושל שונים חיים בעלי של קטנים דגמים הוצגו בקבוצה
גבינה עם כריכים באכילת הסתיים המפגש לאלה. אלה להתאימם התבקשו והמטופלים ונקניק), חלב ארנבות,

נקניק. ועם
אלה: בתחומים המשתתפים בקרב התנהגותיות תוצאות על המנחה הצביע המפגשים בסיכום

האחרים. והמשתתפים המנחה כלפי וריכוז קשב .1

ובדיונים. בשיחות השתתפות .2

במפגשים. שהוצגו למוצגים תגובות .3

בקבוצה. מההתנסות הנאה של תגובות .4

בשיחות. ריאליות .5

אחרים. עם תקשורת .6

כולה. ומהקבוצה מהמנחה ועידוד לב תשומת עלידי חוזקו אלה התנהגויות
לדוגמה: אחרות. טיפול מתוכניות מרבית תועלת להשגת מטופלים בהנעת חשוב ראשון צעד לשמש יכול RT

גברה. הפיזיקלי בטיפול מהשתתפות והתועלת גדלה, קבוצתי פיזיותרפי לטיפול ההיענות

Life Review; Reminiscing זכרונות העלאת ג,
מתאימה זו פעילות קשישים. קבוצת של הרכב בכל לבצע שניתן פעולה, הינה בקבוצות זכרונות העלאת
שיחה כל וכמעט זכרונות, להעלות הקשישים את מעורר גירוי כל וקוגניטיבית. ריגושית פיזית, מוגבלות לבעלי

מהעבר. בנושאים לדיון מובילה קשישים בקבוצת
קבוצת עם הפרט של הזדהות מאפשר הקבוצתי המפגש בחברה. זכרונות בהעלאת רבה תועלת שיש נמצא,
גם להתעודד הקשיש עשוי אחרת, או זו במידה משותף, עבר יש הקבוצה שלחברי במקרים גילית. השתייכות

בעבר. והחברתיים האישיים להישגיו חבריו של ההערכה מקבלת
השימוש והגברת יותר הדוקים חברתיים לקשרים הזדמנויות יצירת הן: זכרונות העלאת של נוספות מטרות
גם יש הקבוצתי למפגש הזיכרון. גירוי ליצירת עדות הן כך" על חשבתי לא מזמן "כבר כמו תגובות בזיכרון.

ליצירתיות. אפשרות ומתן מחדש הנעה בידור, של מרכיבים

זכרונות העלאת קבוצת ארגון
108 שתכלול קצר, לטווח קבוצה  הקבוצה להפעלת המתוכנן הזמן בטווח מותנית הקבוצה ארגון שיטת

יותר. ארוך לטווח קבוצה או מפגשים,
להיות צריכה הפגישות ומטרת משתתפים, 8 מ יותר לא קטנות, להיות צריכות קצר לטווח הקבוצות
בקבוצות שנים. במשך להיפגש ויכולות בזמן, מוגבלות אינן ארוך לזמן קבוצות שניים. או אחד בנושא ממוקדת

זמן. פרק מדי ונושאים מטרות ולקבוע ביניים הערכות לקיים צריך אלה

Dennis H. "Remotivation Therapy Groups". In: I. BurnsideMortenson .1
)ed.) (1978) Working With the Elderly Group Processes and Techniques

pp. 219234, Duxbury Press
Robinson A.M. (1980)Remotivation Technique Manual For Use In .2

Nursing Homes, American Psychiatric Association.
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המשתתפ>מ בח>רת
הקבוצה: חברי בבחירת בהם להתחשב שיש מרכיבים, כמה קיימים

הפגישות. מטרת על הסבר לו ולתת בקבוצה, להשתתפות מועמד לכל אישית לפנות יש .
להשתתפות. הסכמתו להביע חייב הקשיש .

בקבוצה. ישתתף למוסד מחבריו עוד מי הפוטנציאליים מהמשתתפים אחד לכל למסור רצוי .
מובן, המשתתפים. לבחירת חשיבות אין זכרונות, בה מעלים ספונטני ובאופן פורמלית בלתי קבוצה נוצרת כאשר
רצוי בחגים, הקשורים זכרונות מעלים כאשר אחרות. למטרות שאורגנו בקבוצות גם וכרתות להעלות שאפשר

קטנות). יותר בקבוצות או אחת (בקבוצה המוסד תושבי כל את לכלול

המפגש>ם ארגון
ציפיות יוצר יזה  בשבוע פעמיים או שבוע מדי קבוע, ובמקום קבועים במועדים להיפגש צריכה הקבוצה
ותשומת העירנות את להגביר כדי גופניים, תרגילים כמה לבצע רצוי מפגש כל בתחילת המטופלים. אצל חיוביות
לפני ושתייה קל כיבוד הגשת מוזיקה. בלוויית רגועה גופנית פעילות לבצע ניתן גיוון, לשם המשתתפים. של הלב

הקבוצתי. לדיון ולתרום האווירה את לחמם עשויים השיחה

בקבוצה הש>חות תוכן
לדוגמה: בהדרגה. המתפתחים זהה תוכן בעלי מפגשים מספר לתכנן או מוגדר, נושא שיחה לכל להכין יש

אזור. של הסטוריה השנה; עונות הזיקנה; לתחילת עד בגרות, בחרות, לנעורים, מילדות החיים מעגל
אוו וחפצים עצמים כמו חזותיים, בעזרים ו/או מתאימה במוזיקה שימוש עלידי להעשיר ניתן הדיון את

ופלקטים. תמונות שונים,

בקבוצה הדיון מהלך
הוא הפתיחה שלב זכרונות להעלאת בקבוצות וסיום. העבודה שלב פתיחה, יש קבוצתיים גומלין קשרי בכל

מזכרונותיו. להביע יכול משתתף כל כי יותר, קל כלל בדרך
וכואבות קשות לחוויות משיבה כתוצאה אבל, של למצב להיכנס עלולים מטופלים יותר. קשה העבודה שלב
מטופלים המנחה. של מיוחדת התייחסות המצריכה קשה, בצורה לעיתים מגיבים כאלה מטופלים העבר. מן

שלהם. היומיום מחיי ובפחדים בבעיות בהווה, ולהתרכז הזכרונות, בהעלאת להפסיק עלולים אחרים
לתת כדי האבל, רגשות למרות בשיחה להמשיך המנחה על לעיתים אלה. לבעיות קבועים פתרונות אין
מחיי בנושאים ולדון הזכרונות העלאת את להפסיק עליו לעיתים וכאבם, צערם את לפרוק הזדמנות למטופלים

בפניו. העומדות המטרות ועל המטופלים אודות ידע על מבוססת להיות צריכה המנחה החלטת היומיום.
בעדינות זאת לעשות המנחה ועל קשה, ומהעבר מהזכרונות הפרידה מכאיבה. חוויה להיות עלול המפגש סיום

היומיום. לחיי להווה, הדיון את ולהעביר מדוקדקת בצורה הסיום את לתכנן יש ובהדרגה.

Ebersole, Pricilla P. (1978) "Establishing Reminiscing Groups." .1
In: BurnsideMortenson (ed.),Working With the Elderly: Group
Processes and Techniques, Massacheusetts, Duxbury Press.

ובחו"ל. בארץ במוסדות תצפיות .2
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sensory Training חושי וגירוי גופני תרגול ך.

ומטרות רקע
ביצירת והמתקשים תפקודית מירידה הסובלים בקשישים לטיפול יעילה דרך הם חושי וגירוי גופני תרגול
לשפר שיסייעו מגוונים, גירויים למטופל לספק ניתן וחושית גופנית הפעלה באמצעות סביבתם. עם גומלין קשרי
הקשיש של התפקוד רמת על בשמירה רבה יעילותה ואנושית. פיזית לסביבה יגיב שהוא לכך ולהביא תפיסתו את

נוספת. הידרדרות במניעת או
פסיכיאטרי במרכז בעיסוק לריפוי אחראית כשהיתה ,1968 ב Leona Richman עלידי פותחה השיטה
הסובלים בקשישים לטיפול הותאמה והיא מסוימים, הדגשים בה שונו הצלחתה, בעקבות ניויורק. בברונקס,

כאחד. וקוגניטיבית גופנית מירידה

להפעלה כללית הדרכה
היעד אוכלוסיית

ובתגובה מוטורי הפסיכו בביצוע המוטורית, ביכולתם מחסר הסובלים לאנשים מיועדת הזו השיטה
וחירשים עיוורים גם בלבד. בחלקם או שהוזכרו, התחומים בכל לקוי שתפקודם לאלה מתאימה היא החושית.

שלהם. החסר על כפיצוי האחרים בחושיהם להשתמש וללמוד זו, משיטה תועלת להפיק יכולים

הקבוצות הרכג
להכיר צריך בטיפול המשתתפים לקביעת דומה. שלהם התפקוד שרמת מטופלים, 107 יהיו שבקבוצה רצוי
שרמת שניים או אחד מטופל רבמקצועי. צוות החלטת עלפי ולשתפם המטופלים, כל של התפקוד רמת את היטב

לאחרים. חיקוי מודל ולשמש כולה, הקבוצה של לעירנות לתרום עשויים יותר גבוהה תפקודם

המפגשים ותדירות הפעילות שעות
6045) שעה עד הוא הטיפול משך עירניים. המטופלים כאשר הבוקר, בשעות הוא לטיפול ביותר הטוב הזמן

אחרים. לטיפולים ייקראו ולא פעילותה, זמן כל במשך בקבוצה ישהו המשתתפים שכל מאוד, חשוב דקות).
בשבוע. פגישות בחמש להסתפק אפשר הארגונית, במסגרת בהתחשב אולם יומיום, מפגשים לקיים רצוי

המפגש מקום
לא שבו ובמקום היטב מואר נוח, שקט, להיות צריך החדר מקום. באותו תמיד להתקיים צריכות הפגישות

המטופלים. דעת את להסיח העשויות נוספות, פעילויות מתקיימות
הכיסאות בין המשתתפים. בין מרביים ומעורבות גומלין קשרי לאפשר במעגל,כדי לשבת צריכים המטופלים
על היושבים מטופלים גם לשתף יש בחופשיות. ביניהם לנוע יוכל הקבוצה שמנחה כדי רווח, מספיק להיות צריך

גלגלים. כיסאות

ועזרים חומרים

ליצירת ביותר הטובים הם היומיום מחיי רגילים חפצים מיוחדים. ובעזרים בחומרים צורך אין זו לפעילות
להקפיץ  השמיעה חוש לגירוי בבושם, בטבק, בפרחים, להשתמש אפשר הריח חוש לגירוי לדוגמה: חושי. גירוי
וכו'; גפן צמר פלדה, צמר קטיפה, בד, זכוכית, נייר  המישוש חוש לגירוי בפעמון; לצלצל כפיים, למחוא כדור,
מזון  הטעם חוש לגירוי שונות; בצורות משחק קוביות שונים, בצבעים ניירות אוסף יד, ראי  הראייה לגירוי

שונים. בטעמים
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קבוצה מגחה

לתקופה קבוע, יהיה שהמנחה חשוב, הפעילות. את להנחות יכול מתנדב או המחלקה סגל מתוך עובד כל
זה עם זה ייפגשו שהמנחים חשוב, אחד. ממנחה ביותר צורך יהיה מטופלים רבת במחלקה האפשר. ככל ארוכה

ולהתייעצות. מידע להחלפת
לא פנים ובשום הצלחה, לכל חיזוקים לו לתת מטופל, לכל להתייחס הקבוצה מנחה צריך הפעילות במהלך

והמטופל. המנחה בין עין קשר על הזמן כל לשמור יש המטופל. של "שגיאות" לתקן

להפעלה מעשית הדרכה
חלקים: מארבעה מורכב חושי לגירוי המיועד מפגש כל

התמצאות  א שלב

בשם שהשימוש למרות הקבוצה. חברי ליתר אותו ומציג בשמו, מהמשתתפים אחד כל את מברך המנחה
משפחתם. בשם רק) (או גם מוצגים להיות למטופלים שחשוב ייתכן לדיון, ונוחה פורמלית בלתי אווירה יוצר פרטי
לך לקרוא "האם לדוגמה: אליו. שיפנו רוצה הוא איך המטופל עם לברר מוטב כן ועל לכך, רגיש להיות המנחה על
משפחה ושם מלא פרטי שם  לבגד המטופלים שמות עם פתקים הצמדת מעדיפה?". את מה  שרה או לוין, גב'

המפגש. במהלך מאוד מסייעת  פרופ') (ד"ר, יש אם תואר, בצירוף
את גולן, "גב' לדוגמה: וכד'. התסרוקת שלו, הלבוש צורת על מטופל לכל המנחה מעיר ההיכרות כדי תוך

שלנו". הפגישות לכל בא שאתה טוב כך כל זה "שמעון, או הזו" התסרוקת עם יפה כך כל נראית
;1 חמישי שני, יום "היום למשל: המפגש. ובמקום בזמן המשתתפים את מעדכנים וההיכרות הברכות לאחר
;\ החולים". בית של בחדריום נפגשים ואנחנו בנובמבר,

גופנ"מ תרג>ל>ם  ב שלב

והנעתו. בגוף חלק כל זיהוי ידי על מושגת והיא גופנית, למודעות מתרגילים מורכב הפגישה של השני החלק
לתרגול בנוסף המופעל החלק זיהוי את להדגיש יש ולכן לגופו, מודע שהוא ירגיש שהמטופל מאוד שחשוב נמצא,

הפיזי.
הזרועות", את נפעיל "עכשיו למשל: להתייחס, עומד הוא הגוף מן אבר לאיזה תרגיל כל לפני אומר המנחה
המרפקים, הכתפיים, את ולהניע לציין יש הזרועות את כשמפעילים למשל: האבר. חלקי את מפרט הוא ואז
לתרגל. ניתן והחזה הצוואר את גם והקרסוליים. הברכיים את מציינים הרגליים בתרגיל והאצבעות, הזרועות
למשל: האבר. שם את שוב מזכיר המנחה תרגיל כל בסיום הקרסוליים. עד מטה כלפי מהראש הוא ההפעלה כיוון

הזרועות". את לתרגל סיימנו עכשיו

החוש>ס ג>רו>  ג שלב

כפי שונים, עזרים ידי על החושים את מגרים בהם. הקשורים והאברים החושים חמשת את מזהים זה בשלב
המתאים. החוש לגירוי חפץ בכל משתמשים וכד'. שונים מאכלים ראי, בושם, פרחים, לעיל: שמצוין

המוצעים. הגירויים לכל להגיב האפשרות משתתף לכל ושתינתן החושים, כל יגורו מפגש שבכל חשוב,
הטעם. בחוש ומסיימים הראייה מחוש מתחילים

הוא בעיניים. שימוש ידי על  וזאת הראייה, חוש את לתרגל עומדים שהם לקבוצה, ואומר פותח המנחה
המנחה. מן סיוע מקבלים בכך, שמתקשים אלה עיניהם. על להצביע המשתתפים מכל ומבקש עיניו, על מצביע
מהמשתתפים. תגובה ומבקש  וכד' צבעוני נייר ראי,  לקבוצה כלשהו חפץ מראה המנחה מכן לאחר
אף היום?", נראה אתה כגוף"איך שאלות, ולשאול אישי באופן מטופלים למספר לפנות רצוי בראי, כשמשתמשים
למשל: הקבוצה. כל בפני המטופל תגובת על חוזר המנחה בראי?". רואה שאתה מה לראות נהנה אתה "האם
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רק לא זו תגובה צורת שלו". הפנים את רואה שהוא אמר, לוי "מר או: היום", טוב נראית שהיא אמרה, "שרה
המטופלים. של העצמי הדימוי את גם מחזקת אלא הראייה, את מגרה

המטופל. של הקוגניטיבית לרמה מותאמת להיות צריכה השאלות רמת החושים. שאר לגבי גם עושים כך
לעומת זאתי". להריח יכול אתה "האם רק: לשאול אפשר גדולה קוגניטיבית ירידה עם המטופלים את למשל:
הריח את אוהב אתה "האם כמו: שאלה על גם לענות יוכלו יותר, גבוהה רמה על המתפקדים מטופלים זאת,

הזה?".

אוהבים המטופלים כחיזוק. גם ומשמש מאוד מהנה זה שגירוי כיוון לסוף, להשאיר רצוי הטעם חוש את
ממתק. או טעים ממרח עם כריך כמו שונים, מזון סוגי בטעימת הכרוך ההפעלה, של זה חלק מאוד

סיכום  ד שלב

המטופלים דברי על לחזור יכול הוא מהפגישה. הנאתם לגבי תגובות המטופלים מן המנחה מבקש זה בשלב
רם. בקול ולהשמיעם

לכל אישי באופן ומודה הבאה, הפגישה של והמקום הזמן את להם מודיע המנחה מתפזרת, שהקבוצה לפני
לפגישה. שבא כך על מהמשתתפים אחד

חושי ולגירוי גופני לתרגול דוגמה
עשויה בישראל, מוסדות בשלושה הפעלה נסיון סמך ועל (1978) Weiner של מאמרו פי על שנערכה שלהלן, הדוגמה

המתחיל. למנחה בעיקר לעזור
אל פונה [המנחה משה. שמי  עצמי את אציג קודם אבל תרגילים, מספר נעשה היום לכולם. טוב בוקר מגחה:

יוסף. שמי מטופל: שמך? מה בבקשה, לנו, אמור הראשון] המשתתף
מה בבקשה, לנו, תאמר האם השני] למשתתף פונה [המנחה היום. לפגישה לבוא שיכולת שמח אני יוסף. זהו מנחה:

מזדהים]. המשתתפים שכל עד לשני, אחד ממטופל המנחה עובר [כך שמך?
שלנו. למוח ותרגילים שלנו, לגוף תרגילים  תרגילים סוגי שני נעשה בעצם, תרגילים. מספר שנעשה אמרתי
כל את יכללו שלנו התרגילים בריאים. להיות לנו עוזרים התרגילים המוח. את ואחרכך הגוף, את נתרגל תחילה

בגוף. האברים

הכתפים את למצוא יכולים אתם האם שלי. הכתפיים אלה עצמו] של בכתפיים נוגע [המנחה בכתפיים. נתחיל
יעקב גם שלה, הכתפיים היכן לנו מראה שרה עכשיו יוסף] של בכתפיים [נוגע שלך. הכתפיים אלה יוסף, שלכם?

בתיה]. של בכתפיים [נוגע שלך. הכתפיים הנה בתיה, כתפיו. את מצא
ידיו את [מרים ולמטה. למעלה הרמתן עלידי אותן לתרגל ונתחיל שלנו, הכתפיים את מצאנו כולנו עכשיו
התרגיל]. בביצוע המתקשים לאלה ועוזר המטופלים בין מסתובב הוא אחר הגוף. לצידי אותן ומוריד ראשו מעל
את למצוא יכולים אתם האם שלי, המרפקים אלה המרפקים. את נתרגל הכתפיים, את שתרגלנו עכשיו, יפה.

הקרסוליים]. עד האברים, כל עם ממשיך וכך הכתפיים, עם שנעשה כמו התרגיל על [חוזר שלכם? המרפקים
הזרועות, המרפקים, הכתפיים, את הפעלנו הגוף. כל את תרגלנו וכך הקרסוליים, את לתרגל גמרנו עכשיו
בין מסתובב הוא האברים, שמות את שוב מציין שהמנחה [בזמן והקרסוליים. הברכיים הרגליים, האצבעות,

הלאה]. וכן במרפקים לשני בכתפיים, לאחד ונוגע המטופלים (

את נתרגל עכשיו המטופלים]. לתגובות מחכה [המנחה התרגילים? את שביצעתם אחרי מרגישים אתם איד !
סביבנו. בעולם שנעשה מה כל על לנו שאומר זה והוא המוח, עם חושבים אנחנו כי שלנו, המוח !

באף,  ריח באיזניים,  שמיעה בעיניים,  ראייה שלנו: החושים בחמשת שימוש ידי על המוח את נתרגל אנו
 בהם ונוגע המטופלים בין מסתובב הוא החושים, חמשת את מציין [כשהמנחה בלשון.  וטעם באצבעות  מגע

הלאה]. וכן באוזניים לשני באף, לאחד
עיניו? את למצוא יכול אחד כל האם עיניו]. על [מצביע בעיניים רואים אנחנו הראייה. יהיה הראשון החוש

בכך], שמצליחים אלה את ומשבח עיניהם במציאת שמתקשים לאלה עוזר [המנחה
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עצמנו. את לראות בראי משתמשים אנחנו ראי. יזהו שלנו. בעיניים נראה שאותו חפץ, כאן לי יש עכשיו
בעצמו להחזיק יכול יוסף אם עצמו. את לראות יכול שיוסף כך הראי את מחזיק יוסף, של לצדו מתכופף [המנחה
המטופל תשובת על חוזר [המנחה יוסף? היום, נראה אתה איך זאת]... לעשות אותו מעודד המנחה הראי, את

צורה]. באותה מהם אחד כל אל ומתייחס המשתתפים שאר אל פונה ואחר הקבוצה, כל באוזני
שלכם? האף היכן שלי, האף זהו להריח. כדי שלנו באף נשתמש בעיניים, השתמשנו שכולנו אחרי עכשיו,
לי יש עצמם]. בכוחות בכך שמצליחים אלה את ומשבח שלהם, האף בזיהוי המתקשים למטופלים עוזר [המנחה
טבק,  להרחה המוצג את מחזיק [המנחה מהריח. נהנים אתם אם לי ותגידו שתריחו, רוצה שאני משהו כאן

אותו]. לראות יכול אחד שכל כך  וכד' פרחים
אוהבת את האם לתגובה] מחכה [המנחה זה? את להריח יכולה את האם להרחה. בשבילך משהו לי יש מרים,

תגובה]. כל על רם בקול חוזר והמנחה ומגיב, מריח בתורו מטופל [כל כזה? ריח
מתבקשים [המטופלים לשמוע. כדי באוזניים נשתמש עכשיו להריח, ובאף לראות בעיניים השתמשנו כה עד
מרעיש [המנחה רעש. להשמיע בו אשתמש ואני רעשן, פה לי יש למתקשים]. מסייע והמנחה אוזניהם, על להצביע
ישמע אחד שכל רוצה ואני פעמים, מספר הזה הרעש את אשמיע אני עכשיו שמע? אחד כל האם אחת] פעם
קטנות, בהפסקות פעמים 52 ברעשן מרעיש [המנחה הרעשן. את שומע הוא פעמים כמה לספור וינסה באוזניו,
 לכך להתייחס אין נכון, לא מספר אומר מטופל אם הרעשן, את שמע הוא פעמים כמה משתתף כל ושואל

נכונה]. ספירה ולא שמיעה לתרגל היא המטרה
באצבעות. שימוש ידי על המישוש, חוש את נתרגל עכשיו והשמיעה. הריח הראייה, חוש את כבר תרגלנו
האצבעות את אשפשף אני מברשת. כאן לי יש שלכם. האצבעות את בבקשה, לי, הראו שלי. האצבעות הן אלה
את לשפשף עומד אני יוסף, המברשת. של מהמגע נהנים אתם אם לי שתגידו רוצה ואני הזאת, במברשת שלכם
אתה האם אצבעותיו] את המברשת עם קלות ומשפשף יוסף של ידיו את מרים [המנחה במברשת אצבעותיך
התהליך על וחוזר יוסף, של תגובתו את רם בקול משמיע [המנחה המברשת? ממגע נהנה אתה האם זאת? מרגיש

המטופלים]. מן אחד כל עם
הלשון היכן שלי. הלשון זוהי בלשון. משתמשים אנחנו לטעום, כדי הטעם. חוש הוא שנתרגל האחרון החוש
לכל  וכד' גבינה ממתק,  המגרה החומר את מחלק [המנחה שתטעמו. רוצה שאני משהו לי יש שלכם?

הקבוצה]. כל באוזני התשובה על וחוזר הרגיש, מה אישי באופן מטופל כל שואל הוא אחרכך המטופלים.

ידי על שלנו המוח את ותרגלנו שלנו הגוף את תרגלנו תרגילים. מאוד הרבה עשינו היום ובכן, המנחה:[מסכם]
תודה .10 בשעה בבוקר מחר שוב אותם נעשה האלה? התרגילים את לעשות נהניתם האם בחושים. שימוש
אישית אחד לכל מודה מהמשתתפים, אחד כל של ידו את לוחץ [המנחה בקבוצה. להשתתף שבאתם לכולכם,

השתתפותו]. על אותו ומשבח

הפעלה לדרכי הצעות
חושי. ולגירוי גופני תרגול לשם בהן להשתמש נוהגים שמנחים הפעלה דרכי מספר להלן מציעים אנו

המתקשים לאלה מילולי בלתי וקשר תנועות על לחזור חשוב מילוליות, בחזרות השימוש מלבד חזרות: .
בשמיעה.

כולה. הקבוצה את והן המטופל את הן מחזק המטופל של שמו על חוזר שימוש המטופל: שם על חזרה .
מן מונעת גם הניידות להגיב. מתבקש מטופל כאשר במיוחד, חשוב הדבר המשתתפ>ם: בץ המנחה נ"דות .

השיחה. על להשתלט המנחה
דרך זאת חושי. גירוי של זו בטכניקה מאוד חשוב חלק הוא (Touch) יד במגע שימוש במטופלים: >ד מגע .
מעודד בהם המגע השונים, למטופלים וניגש בחדר מסתובב כשהמנחה וקבלה. אנושי חום למטופל להעביר

זאת. לכבד המנחה על בו, שיגעו אוהב שאינו מטופל יש אם להגיב. אותם
במילים שימוש ידי על שלהם, תגובה כל על המטופלים את ולשבח לחזק המנחה על המטופל: ועידוד ח>זוק .

וכד'. מאוד" "נאה "יפה", "טוב", כמו
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אותו. ומפעיל מתרגל שהוא בזמן מטופל כל עם עין קשר על לשמור צריך המנחה עין: קשר .
ומהירות וההגייה הניסוח בהירות הקול, שעוצמת מאוד, חשוב הקבוצה: של לקצב המנחה של הקצב התאמת .
סיים שהראשון לאחר רק ייעשה למטופל ממטופל המעבר המטופלים. של התגובה לכושר יותאמו הדיבור

עליה. חזר והמנחה תגובתו את
מטופלים. של מיוחדות תגובות ושל בקבוצה הפעילות מהלך של רישום לערוך רצוי הפעילות: סיכום .

Weiner, M. B.; Brook A.J.,and Sandowski, A.B. (1978) "Sensory .1
Training". In: Working With the Aged; Practical Approaches in the

Institution and Community. Englewood Cliffs, Prentice Hall, pp. 6990.
בחו"ל. ומוסדות במרכזייום תצפיות .2

בארץ. מוסדות בשלושה תצפיות .3
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פיטמת להפעלה דוגמאות :8 מס' נספח
נפש תשוש של פעילותו תפקודו. ורמת יכולתו הכרת על מבוססת ממושך לטיפול במוסד תשושהנפש של הפעלתו
ומפעילויות המחלקה משק בניהול וסיוע מעזרה ,(ADD אישיות יום יום מפעולות מורכבת ממושך לטיפול במוסד

וחברה. תעסוקה
מסוגל אינו שהמטופל פעילויות של רשימות שהכנת נמצא, שונות במחלקות שנעשו הפרטנית ההפעלה בניסיונות
התרכזות זאת, לעומת המטופל. של תלותו להפחתת סייעו לא אלה בתחומים להפעלתו הנסיונות ושל לבצע
מחפשת זו גישה עצמאותו. להגברת תורמות אותם יבצע שאכן ודרישה לבצע יודע שהמטופל הדברים במציאת

אותו. "לשקם" מנסה ולא המטופל של התפקודית היכולת רמת את
זאת. להמחיש עשויות יום היום חיי מפעולות הדוגמאות

נהגה אולם יום, מדי בעצמה התלבשה היא נשמרה. שלה המוטורית שהיכולת ונמצא למחלקה, הגיעה אסתר א.
נאותה, בצורה הלבישה את לבצע וגם עצמאותה על לשמור גם שתוכל כדי השמלה. מעל התחתונית את ללבוש
השמלה, אחרכך התחתונית, מתחתם למעלה, התחתונים הלבישה: בסדר השני גבי על אחד הבגדים הונחו

מקובל. באופן בעצמה להתלבש הצליחה שאסתר לכך הביאה זו בצורה הבגדים הנחת והגרביים. הסוודר
ובלתי זקן מגודל היה הימים וביתר בשבוע, פעם אותו גילחו העובדים בעצמו. מתגלח היה לא גבריאל ב.

■ משפחתו בעצמו. להתגלח הצליח הוא חשמלית גילוח שבמכונת נמצא המוטורית, יכולתו כשנבדקה מטופח.
כמעט הגילוח את ביצע חדפעמית הדרכה ואחרי מצברים, על הפועל גילוח מכשיר לו להביא התבקשה

r פעם לא הציץ הוא השתפרה. הרגשתו וגם מטופח, יותר הרבה נראה גבריאל זו פעילות עלידי בשלמותו.
למראהו. רצון שבע וחייך בראי

מהן וחלק עצמן, בכוחות ולהתאפר להסתרק הפרטנית הפעלתן בעקבות הצליחו במחלקה מטופלות מספר ג.
העובדים. ידי על הטיפוח להשלמת נזקקו

רוב את האכיל העובדים סגל האכילה. היא יום היום חיי בתחום הפעלה עם הקשור נוסף חשוב נושא ד.
התבלבלו חלקם  בסכו"ם נכון להשתמש ידעו שלא כיוון בעצמם, לאכול מסוגלים היו שלא המטופלים
שהיו למטופלים פתרונות: סוגי שני נמצאו בידיים. לאכול נטו וחלקם השונים האוכל כלי של בתפקידם
את וכשהגישו כף, עם הוגש המרק  בלבד המתאים הסכו"ם בלוויית האוכל הוגש בסכו"ם להשתמש מסוגלים

המטופל. מן בלבול נמנע זו בדרך וסכין. מזלג והוגשו הכף נלקחה העיקרית, המנה
עצמאותם אחר. פתרון נמצא בסכו"ם, המזערי השימוש מיומנות אפילו להם היתה שלא המטופלים לגבי
להם הוגשו תפוחיאדמה מחית במקום למשל: בידיים, לאוכלו שניתן מזון להם שהוגש כך ידי על נשמרה
להאכילו, צורך שהיה ותוקפני, מתוסכל מטופל במקום וכך, קטנות. לקוביות וחתוכים מבושלים תפוחיאדמה

בעצמו. לאכול המסוגל מרוצה, מטופל יש
דוגמאות: המחלקה. בעבודות לשלבם הוא המטופלים להפעלת נוסף אמצעי

מאי סבלו (שתיהן רטובים מצעים להחליף בלא מיטתן את לסדר בוקר בכל נהגו ושרה רבקה המטופלות ה.
המצעים את בבוקר יסיר במחלקה העזר שכוח הוחלט זה, בתחום להפעילן כדי השתן). סוגר על שליטה
יש שבו בסדר השני, גבי על אחד הנקיים המצעים את המיטה ליד כיסא על ויניח והמלוכלכים, הרטובים
המטופלות שתי ידעו הנכונה, בדרך המיטה הצעת אופן של הדגמות שתי שקיבלו לאחר המיטה. את לסדר
האחראים העובדים עם נמנות הן כיום נוספות. מיטות גם לסדר התחילו רב לא זמן ואחר מיטתן, את לסדר

בוקר. מדי המחלקה לסידור
המחלקה של הכביסה את ומקפלת מיוחד, שולחן ליד יושבת היא ציונה. על מועדפת מטלה היא כביסה קיפול ו.
מעבודתה. מאוד גדולה רצון שביעות ומביעה ביום, כשעתיים לפחות בכך עוסקת היא מהמכבסה. המגיעה
הכביסה את המגישות אחרות. מטופלות שתי חלק לוקחות המחלקה ובמחסן בארון הכביסה בסידור

הכביסה. על האחראית לעובדת המקופלת
עגלת התרופות, כוסיות התרופות, עגלת בניקוי המחלקה לאחות עוזרות ועליזה, בתיה אחרות, מטופלות שתי ז.

לאחות". כ"עוזרות בפעילותן גאות הן האחות. בחדר הנירוסטה ומגשי הטיפולים
עוזרת חנה למטופלים. בהגשתן ועזרה עשר ארוחת לקראת בריבה לחם פרוסות מריחת על אחראים וחנה דוד ח.
השתייה, עם הכוס את לפיהם מגישה לאוכל, סיגריות להם מלבישה היא לכך, הזקוקים מטופלים בהאכלת גס

אותם. מאכילה אף הצהריים ובארוחת



המחלקה, משק בפעילות המטופלים של הפעלתם לאפשרויות גבול שאין ללמוד, ניתן הללו מהדוגמאות
האישית. ונטייתו יכולתו לפי לתרום יכול אחד שכל כך

לתעסוקה מתייחסים המטופלים רוב במלאכה. או בתעסוקה הוא פרטנית הפעלה של נוסף תחום
כל את בעצמם מבצעים לא הם אם גם עבודתם, של הסופי המוצר את להם להראות מאוד וחשוב כ"עבודה",
כריות והתשושים העצמאיים במחלקות המאושפזים הזקנים מייצרים המוסדות באחד לדוגמה: הייצור. שלבי
חשוב והחיות. הכרים למילוי אותו ומכינים צמר פורמים מוסד באותו הנפש תשושי לילדים. משחק וחיות
את בפניהם להמחיש כדי אותם, שסוגרים לפני הממולאות החיות או הכרים את להם להראות מאוד
להמשיך שלהם) (המוטיבציה הנעתם ואת שלהם הסיפוק את להגביר ובכך עבודתם של המעשית המשמעות
כרים!". לשני עבודה עשיתי היום "יופי, העבודה: שעת בתום בשמחה הכריזה המטופלות אחת הצמר. בפרימת
מבוסס שיהיה חשוב פרטני, או קבוצתי פנאי, בילוי בילוי. לשם הפעלה הוא כאן שנציין האחרון התחום
אחרת. זמן בנקודת נמצא הוא אם עכשווית, זמן בנקודת לפעול המטופל על ללחוץ אין מהעבר. הרגלים על
השנייה, העולם מלחמת שלפני בתקופה נמצא הוא אם לדוגמה: נמצא. הוא שבה הזמן בתקופת להפעילו יש
כך, וכוי). טאנגו (ואלס, ימים אותם של ריקודים איתו ולרקוד תקופה, מאותה מוזיקה לו להשמיע חשוב
החי ושמח עליז מטופל יש הקצר, מהטווח במאורעות להיזכר יכול שאינו ותוקפני, מתוסכל מטופל במקום

שלו. הרחוק בעבר
 נמצא הוא שבה הזמן ונקודת נטייתו המטופל, של יכולתו פי על פרטנית הפעלה של  זו בגישה לסיכום,

כולם. אצל רצון שביעות וליותר כאחד, והמטפלים המטופלים אצל תסכול פחות להרבה עדים אנחנו

בישראל. מוסדות בשלושה תצפיות .1

Goodman G. (1986) "Confronting Alzheimer's at Newton Nursing Home", .2
Nursing Homes, 3034.
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Abstract

One of the leading problems in treating mentally frail elderly is that they are insuiff
ciently occupied and are inactive for long periods of time. Consequently, these elderly
patients enjoy few social activities or any meaningful use of leisure time and, as a result,
often function below their capacity.

Activating these patients in a planned way may improve their quality of life. It may
also prevent undesirable and deviant behaviors and thus facilitate their care within vari
ous service settings.

This manual is designed to assist workers with mentally frail patients in longterm
care institutions and community centers. The aim is to realize the patients potential and
at the same time to enhance the interest and fulfillment of the staff working with them
in these settings.

The manual presents guidelines for the various members of the professional
team physicians, nurses, occupational therapists, social workers, physiotherapists,
psychologists and aides and encourages multidisciplinary teamwork. It sets out a
planned and structured approach to stimulate demented patients.

Among the topics included in the manual are:

. Functioning and characteristic behaviors of mentally frail patients.
. Functional assessment of the mentally frail.
. Types of activity and stimulation principles for the mentally frail.
. Stimulating mentally frail patients, individually and in groups.
. Creating a care environment that is supportive and safe.

The input into the development of the manual included onsite observations of ifeld
practice in Israel and abroad, recommendations from experts in various disciplines, and
the professional literature. The manual was tested over a thremonth period in three
Israeli institutions and revised to incorporate the lessons learned. The development and
evaluation of this manual and its approach are summarized in a companion Paper,
Activating Mentally Frail Patients: An Evaluation (Special Series 4587). Improvements
were noted in activities of daily living, in participation in chores around the ward and m
social involvement. Particularly noteworthy were the declines in the incidence of deviant
behavior. All these changes contributed signiifcantly to raising the patients' quality of
life.



Abstract .י

The staff reported a signiifcant increase in satisfaction with their work and much
more interest in the patients. There were even positive inlfuences noted in the ability to
meet the ongoing maintenance tasks of the wards.

It is hoped that the manual will prove useful to staff in a wide range of care settings
in Israel. The suggestions and impressions of those who use the manual are welcomed
and will be employed in future editions.
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