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תודות
מקרן מיוחד מענק בזכות התאפשרה זה מדריך הוצאת

כך. על מיוחדת תודה ולהם ניויורק, ברוקדייל

במהלך אשר היגוי, ועדת עלידי לוותה המדריך של הכנתו
ברצוני כתיבתו. לצורת והן לתוכנו הן התייחסה העבודה
על בנפרד מהם אחד ולכל כולה הוועדה לחברי להודות

ל שנתנו הייעוץ ועל המועילות ההערות

באוניברסיטה מרצה ברוקדייל, מכון מנהל חביב, י. ד"ר
לגרונטולוגיה. הישראלית האגודה ויו"ר העברית

האגודה נשיא ברוקדייל, מכון מנהל סגן ברגמן, ש. פרופ'
לעבודה הספר בבית ומרצה לגרונטולוגיה הישראלית

תלאביב. באוניברסיטת סוציאלית

כוחאדם והכשרת פיתוח תחום מרכזת צ'ילאג, דינה גברת
למען שירותים ולפיתוח לתכנון האגודה באשל, בזקנים לטיפול

בישראל. הזקן
_9_



למתנ"סיס בחברה בזקן הטיפול מרכזת סתוי, נורית גב'
בישראל.

לביטוח במוסד סיעוד ביטוח ענף מנהלת בןצבי, ברכה גב'
לאומי.

יעקב בנווה בזקן לטיפול סוציאלית עובדת מריומה, תקוה גב'
ירושלים. ירושלים), (עיריית

לסיעוד הספר בית מנהלת אחות, לינדבאום, נדיה לגב' תודה
רבות תרמה אשר בתלהשומר, שיבא החולים בית ליד
בתשושי משפחה בני טיפול בתחום שלה הרב ומהידע מנסיונה

בבית. נפש

הסוציאליים והעובדים האחיות הרופאים, לכל רבה תודה
נפש בתשושי המטפלים משפחה ולבני השונים בשירותים
הערותיהם והעירו המדריך טיוטת את קראו אשר בבית,

. . המועילות.

ולחביבה המדריך, את והגיהה שערכה יהב, לנאורה תודה
אותו. שהדפיסו אלון ובלהה פנחסי
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דבר פתח
שלקו בקרוביהם המטפלים משפחה לבני מיועדת זו חוברת
והקשיים הנפש תשוש החולה של התנהגותו נפש. בתשישות
והשגחה. עזרה של רבה מידה מחייבים כך עקב הנגרמים
עם משותפים במגורים או לבד המתגורר כזה, בחולה הטיפול
ומציב רבות שאלות המטפלים אצל מעורר ודאי משפחה, בני

ביותר. מורכבות בעיות בפניהם

המשפחות מרבית את מרתיעים אינם אלה שקשיים נראה,
למצוא ניתן לכך חיזוק החולים. בקרוביהם מלטפל
הבנים שבהם המקרים שברוב המציינים שונים, במחקרים
ברצון, זאת עושים הם בהם, ומטפלים להוריהם עוזרים

ממעשיהם. רב סיפוק ומקבלים

ורק עצמן, בכוחות המצב עם המשפחות מתמודדות כלל בדרך
באה זו חוברת מספק. מקצועי וייעוץ תדרוך מקבלות מעטות
ההתמודדות את המטפלים על להקל  החסר את למלא
בפניהם העולות הרבות השאלות על לענות היומיומית,
הבעיות את מציג זה מדריך הבעיות. לפתרון דרכים ולהציע
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מעוון כל על כמובן, עונה, אינו הוא אך ביותר, השכיחות
אין כשלעצמה הנפש שלתשישות מאחר האישיות, הבעיות

תומה. עד הובנה ולא נחקרה לא עדיין והיא אחיד דגם

דוגמאות וכן ושימושיות מעשיות עצות כולל המדריך
עובדים עלידי שנים במשך שהצטבר ניסיון פרי מפורטות,
סוציאליים, עובדים אחיות, רופאים,  מקצועיים
ועלידי  בעיסוק ומרפאים פיזיותרפיסטים פסיכולוגים,
ייעוץ להחליף מתיימר אינו המדריך זאת, עם משפחות. בני
בעיות מתעוררות וכאשר אחר, מקצועי או משפטי, רפואי,
= לנושא המומחה מקצוע איש עם להיוועץ חשוב זה, בתחום

משפטן. או סוציאלי עובד אחות, רופא,

הטיפול של שונים היבטים המקיפים פרקים, שישה במדריך
חידוד כלליים, ומושגים הגדרות  בבית אלה בחולים
ודרכים הבעיות פירוט המחלה, לתופעות הלב תשומת
היחסים המשפחה, בני של אישיות בעיות איתן, להתמודד
הם מה בהם, להסתייע שניתן השונים השירותים ביניהם,

אליהם. פונים וכיצד כוללים

פיתוח, בשלבי כיום נמצאים שונים ששירותים לציין, חשוב
בוודאי נוספים חדשים ושירותים סיעוד, ביטוח חוק ביניהם
או הרווחה בשירותי לבדוק כדאי לכן הזמן. במשך יפותחו
אלה על שירותים נוספו אם המקומיים, הבריאות בשירותי
להזמנת ספח מצורף המדריך בסוף ברשימה. המופיעים
ברוקדייל במכון לאור שיצא לקשישים" שירותים "מדריך

לוי. אליזבת עלידי

מידת על הקוראים מן ותגובות משוב לקבלת שאלון מצורף כן
ימלאו אם קוראינו, לכל נודה לגביהם. המדריך של יעילותו
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הכתובת לפי ברוקדייל, למכון וישלחוהו השאלון את
הרשומה.

המשפחה לבני תועלת יביא אכן זה שמדריך תקווה, אנו
בהתמודדות להם ויסייע הנפש, תשוש בקרובם בטיפול

ממחלתו. הנובעים הקשיים עם היומיומית



הר
מהי! נפש תשישות

"מבולבל", "סנילי", המושגים: את שומעים קרובות לעתים
ואולי נפש", "תשוש דמנטי", "זקן מדמנטיה", סובל "הוא
מחלה של שם אינם האלה המושגים כל דומים. כינויים עוד
נפשיות שונות, ותופעות התנהגות מתארים הם מסוימת.

למחלה. או לליקוי ביטוי המהוות ושכליות,
יי אלה לכל תשושנפש" "חולה המושג משמש זו בחוברת

חולים נפשיות. מבעיות והסובלים השכלי בתפקודם שנפגעו
תופעות טיפוסיות. התנהגות תופעות עלידי מזוהים כאלה
הנפש. תשושי כל אצל מופיעות אינן הן אך אמנם, נפוצות אלה
חולה, כל המאפיינות התופעות במספר ניכרים הבדלים יש
מחייב קשר גם אין התבטאותן. ובעוצמת הופעתן בתכיפות
אפשריים, ביניהם הצירופים וכל האלה, המאפיינים בין
ולעתים רבה בעוצמה אך מועט, תופעות מספר למשל:

הזמן. כל חלשות תופעות הרבה או קרובות,
מתמידים שינויים כלל בדרך חלים וחולה חולה כל בחיי גם
שהצטבר הניסיון ההתנהגות. תופעות של ההתבטאות באופן
החולים רוב אצל המחלה מתפתחת הזמן שבמשך מלמד,
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ומחמירות, הולכות התופעות במצבם, הידרדרות וחלה
בדרגות זיכרון אובדן כוללים המחלה סימני ותוכפות. הולכות
לזקן מאוד קשה ואז נפגעת, והלמידה הריכוז יכולת שונות;
דברים וללמוד לחזור אפילו או חדשים, דברים ללמוד החולה
להחליט מסוגל אינו והוא נפגם, השיפוט כושר ושכח; שידע
אלה מכל כתוצאה בעבר. שפעל וכפי מקובלת בצורה ולפעול
במקום בהתמצאות מתקשה מבולבל, לעתים נעשה החולה
החיצונית. להופעתו לב שם אינו ואף אנשים מכיר אינו בזמן,

חלק הן הללו התופעות שכל לחשוב, נטו רבים דורות וה
הדבר שאין למדנו האחרונות בשנים אולם נורמלית, ^זיקנה
באדם, הפוגעות מחלות של תוצאה הן הללו התופעות בך.

וזקנים. מבוגרים באנשים ולרוב

הפיכה, נפש תשישות קבוצות: שתי קיימות נפש בתשישות
נפש ותשישות תיעלם, מתאים טיפול שאחרי כזו אומרת, זאת
ממחלות והנגרמת המקרים, למרבית האופיינית קבועה,
להן: והגורמים המחלות קבוצות שתי תיאור להלן שונות.

הפיכה: נפש תשישות א.

התנהגות תופעות אצלם מתגלות אשר מהזקנים 200/0100/0

נפש מתשישות בעצם סובלים נפש לתשישות האופייניות
את לבטל ובכך בהם לטפל שניתן מגורמים הנובעת הפיכה,

המפריעות. התופעות

קבוצות: לשתי לחלק ניתן הפיכה נפש לתשישות הסיבות את
שתי לעתים נפשיותחברתיות. סיבות ב. גופניות סיבות א.
הנפש. תשישות סימני להופעת תורמות יחד הסיבות קבוצות

\5_



1(|8^~~" למצוא: ניתן הגופניות הסיבות בין א.
לוואישל תופעות .. כגון בתרופות, הקשורות בעיות .1 J
לא בכמות בתרופות שימוש מסוימות, תרופות J
רפואי. מעקב ללא רב זמן במשך או מתאימה "

המגן בלוטת מחלת (לדוגמה: הורמונליות מחלות .2
תירואיד). 

כגון: חום, בלי או בחום המלוות חריפות, מחלות .3 1
: הכליות. ודלקת ריאות דלקת ^
עקב התייבשות ובמיוחד תזונה, חוסר של מצב .4

שתייה. מיעוט
במוח. גידולים .5

למצב המביאות בראייה, ו/או בשמיעה הפרעות .6
חיצוניים. גירויים העדר של _

למצוא: ניתן הנפשייםחברתיים הגורמים בין ב.
(דיפרסיה). מתמשכות דכאוניות תופעות .1

יקר. משפחה קרוב או זוג בן של פתאומי אובדן .2
מקום של מתוכנן ובלתי פתאומי שינוי בגלל בלבול .3

המגורים.
מתמשכת. בדידות .4 1

לזיהוי מומחה גריאטרי לרופא או המטפל, לרופא פנייה
סבירות וקיימת לעזור, עשויים מתאים טיפול ומתן הבעיה

כרגיל. לתפקד יחזור החולה שהזקן גבוהה



קבועה: נפש תשישות ב.
ממחלת סובלים קבועה נפש בתשישות מהחולים 600/0500/0
Alois) אלצהיימר הגרמני הרופא שם על אלצהיימר,
זו מחלה ב1906. לראשונה אותה שתיאר ,(Alzheimer
תפקודו נפגע מכך וכתוצאה המוח, בתאי לשינויים גורמת
ידועות, אינן עדיין זו למחלה הסיבות האדם. של השכלי
גורמיה. את לגלות העולם ברחבי נערכים רבים ומחקרים
למניעתה, אפשרויות בעתיד בוודאי יפתח הגורמים גילוי

לריפויה. גם ואולי

200/0 אצל קבועה נפש תשישות להופעת הגורמת אחרת סיבה
על הנגרמת המוח, בתאי בפגיעה קשורה הנפש מתשושי 300/0

אירועים מספר או גדול (C.V.A. מוחי (אירוע מוחי שבץ ידי
(שנתייסשלוש). יחסית קצר זמן בפרק קטנים מוחיים
והתוצאה מוח, תאי של רב מספר להרס גורם המוחי האירוע

נפש. תשישות של תסמונת הופעת היא
נגרמות ,20/010/0 נפש, תשושי של מאוד קטן אחוז אצל
מחלת כגון: שונות, עצבים ממחלות כתוצאה התופעות

פרקינסון.

המחלה: אבחון ג,
היא הרופאים ניצבים שבפניה הראשונה הקשה הבעיה
לב לשים יש נכון אבחון להבטיח כדי המחלה. של האבחון
השלב המטפל. לרופא ולפנות הופעתן עם מיד לתופעות
או הפיכה היא המחלה אם לברר הוא באבחון הראשון

קבועה.
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f

בלבול כגון פתאומי, באופן מדאיגה התנהגות הופעת עם
צריך וכר, סיבה ללא צחוק או בכי ריכוז, חוסר פתאומי,
יקבע והוא גריאטרי, לרופא או המטפל הרופא אל לפנות
אם או הפיכה, או קבועה נפש תשישות זו אם בדיקות, אחרי
לאחר ייעלמו הפיכה, נפש תשישות זו אם אחרת. מחלה זו

התופעות. רוב מתאים טיפול
יגדלו התופעות, את יותר טוב יכירו המשפחה שבני ככל
וכן בזמן, טיפול ולקבל לרופא בהקדם להגיע הזקן של סיכוייו
באבחנה. לו לסייע ובכך יותר מדויק דיווח לרופא לספק יוכלו
אותן, הגורמת המחלה עם קשורה התופעות הופעת צורת
העיקריות, התופעות תיאור להלן למחלה. ממחלה שונה והיא
המשפחה בני של לבם תשומת את לעורר צריכה שהופעתן

בזקן. המטפלים

הפיכה: נפש תשישות
ובעוצמה פתאומי באופן מופיעות ההתנהגות תופעות 

רבה. ■

קבועה: נפש תשישות
החולה הזקן בתפקוד ההפרעות אלצהיימר: מחלת א.

לאט. ומתפתחות הדרגתיות _
האירוע, עם מיד מופיעות ההפרעות גדול: מוחי אירוע ב.
ביד ופגיעה בהליכה בהפרעות גם כלל בדרך מלוות והן

בדיבור. הפרעות ו/או "
הדרגתית ירידה חלה קטנים: מוחיים אירועים מספר ג.
אין שלעתים נוסף, אירועי כל ולאחר הזקן, בתפקוד |
נוספת. החמרה מורגשת קורה, הוא מתי מבחינים
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גופניות בדיקות לביצוע בנוסף האבחון, במהלך לפעמים,
לפסיכולוג. או מיוחדת למרפאה החולה את מפנים שונות,
ובשאלונים במבחנים להשתמש אלה במרפאות כיום מקובל
נפש תשישות זוהי אכן אם להחליט המסייעים פסיכולוגיים,
הירידה מידת ומהי הפגיעה מידת מה היא, סוג ומאיזה
הצוות עם להתייעץ גם חשוב האבחון במהלך השכלי. בתפקוד
כדאי אם סוציאלית), ועובדת אחות (רופא, הרבמקצועי
ממושך. לטיפול במוסד לאשפזו או בבית החולה את להשאיר
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נח
נפש תשושי של התנהגות מאפייני

התופעות עם מתמודדים וכיצד נפש, תשוש לחולה קורה מה
זה. בפרק תשובות להן לתת שננסה שאלות אלה הללו?

אולם אופייניות, התנהגות תופעות מגלים נפש תשושי כאמור,
חריפות. באותה או צורה באותה זמן, באותו מופיעות כולן לא
בעברו באופיו, וקשורות לחולה מחולה שונות התופעות

נפגע. בטרם שלו ההתנהגות ובצורת
הנפש, תשוש של במצבו הידרדרות כלל, בדרך חלה, הזמן עם
אף וצורתה ההידרדרות קצב ומחמירות. מתגברות והתופעות
המחלה. באופי קשורים הם ולעתים לאדם, מאדם שונים הם

אופיינית. תמונה לראות ניתן הרב השוני למרות אולם
עיקריים: תחומים שני עלפי התופעות את למיין ניתן

אי הזכירה, בכושר ירידה נובעות שממנה שכלית, פגיעה א.
ובשיפוט בהבנה ירידה ובאנשים, בזמן במקום, התמצאות

ובריכוז. הלמידה בכושר וירידה
שקט באי בדיכאון, המתבטאות התנהגותיות, תופעות ב.
בפחדי בחשדנות, גופנית, או מילולית בתוקפנות גופנימוטורי,



גם קיימת מהמטופלים חלק אצל שווא. ובחזיונות רדיפה
בהתנהגות. תכופים שינויים של התופעה

באופן להבחין וקשה בזו זו מעורבות התופעות כלל בדרך
התמונה, הצגת על להקל כדי אולם לשנייה, אחת בין מוחלט

בנפרד. אחת כל התופעות את נתאר

בזיכרון פגיעה א.
הפגיעה היא המחלה תחילת עם המופיעות התופעות אחת
פרטים שוכח והחולה נפגע, המיידי הזיכרון בזיכרון.
מאבד הוא כן. לפני יום או יום, באותו לו שקרו ואירועים
לעתים קורה כזה חולה אצל אותם. שם היכן שוכח או חפצים,
מפתחות את או משקפיו את שם היכן זוכר אינו שהוא קרובות
פותח או התבשל, שהאוכל לאחר הגז את לכבות שוכח הבית,

אותו. להדליק זוכר ואינו הגז ברז את
שמות את זוכר אינו הוא  שמות בזכירת קשיים יש לחולה
משבש הוא קרובות ולעתים ידידים, ושמות המשפחה בני
עוד. זוכר אינו הוא שמו את גס המחלה, החמרת עם אותם.
אצל להגיע. עליו להיכן או פגישה, שקבע לשכוח נוטה הוא
והביטחון תושייה לאובדן מביא זה מצב מהחולים חלק
לבצע מסוגלים שהם המעט את גם ואז מתערער, העצמי
ישכחו שמא מחשש לעשות, מעיזים אינם הם עצמם בכוחות
עשויים הם בזמן, בו בביצוע. ייכשלו או לבצע עליהם מה
ומהנעורים, מהילדות הרחוק, מהעבר מדויקים פרטים לזכור
בהווה. כעת קורים הם כאילו אלה לזכרונות ומתייחסים
גס כלל בדרך נפגע מחמיר, החולה כשמצב הזמן, במשך

הארוך. לטווח הזיכרון
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חשובים. נושאים לו שמזכירים כך עלידי לחולה לעזור ניתן
כתוב פתק תולים המפתחות, את שם היכן שוכח הוא אם
של ציור או קבוע, במקום הדלת עליד גדולות באותיות
להשתמש גם אפשר שלהם. המקום על המורה וחץ מפתחות
קולות. משמיעים או כששורקים ומצפצף המגיב במכשיר

באותיות כותבים ועליו פתק מדביקים במטבח הכיריים יד על
ציור או הגז" ברז את לסגור "בבקשה בולט ובצבע גדולות
והחולה רבה במידה יורד הזיכרון כאשר ברז. סגירת המדגים
מדי זאת לו מזכירים משפחתו, בני ושם שמו את עוד זוכר אינו
מ"שגיאותיו" להתעלם כדאי לכעס לו גורם זה אם אולם פעם,

אלה.



אינו הוא נפש. לתשוש מאוד אופיינית היא חוזרת" "שאלה
ושואל חוזר והוא שקיבל, התשובה את לא וגם שאל, מה זוכר
לא כי ושוב, שוב שואל הוא לעתים פעמים. מספר שאלה אותה
רוצה שהוא התשובה שאינה משום או התשובה, אינ הבין
מנסחים או אחרת, תשובה לו משיבים להרגיעו, כדי לשמוע.

אחרות. במילים הראשונה התשובה את

את לקחת או הנושא, את לשנות אפשר עוזר, לא זה אם
אחר. נושא על איתו ולדבר החוצה, או אחר לחדר החולה
בני את מהכלים" "להוציא יכולים כאלה שמצבים מובן,
מפני רק זאת עושה שהחולה לזכור, עלינו אולם המשפחה,

אותו. גם מטריד והדבר זוכר, שאינו



ובאנשים בזמן במקום; התמצאות אי ב.
להגיע ולדעת במקום להתמצא היכולת במקום: התמצאות אי
קורה זה התהליך בתחילת היא. גם נפגעת ולזהותו למקום
בחוסר מגיב החולה הזמו עם אולם רחוקות, לעתים
ואינו מביתו יוצא החולה פעמים. ויותר יותר התמצאות
מכיר לא אפילו הוא לפעמים חזרה, הדרך את לזהות מסוגל
כשהוא ידו. על נמצא הוא אם גם מתגורר, הוא שבו הבית את
או במועדון ידידים, בבית משפחה, בני של בביתם נמצא
לקרוא יכול ואינו הוא, היכן יודע אינו הוא לרוב יום, במרכז
עלול הוא פחות, נפגע הרחוק שהזיכרון כיוון בשמו. למקום
בתוך גם כן. לפני רבות שנים גר היה שבו לבית ללכת לעתים
היציאה ובדלתות בחדרים טועה מתמצא, אינו הוא ביתו

מהבית.

|1 *a'6afjcf]|

a

תשובה לתת או בשאלה להגיב נוטה הוא התהליך בתחילת
נמצא?". אתה "היכן ישירה: לשאלה מתחמקת סתמית
מה יודע אתה "הרי היא: אלה בשלבים הטיפוסית התשובה
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כאן, "אני או אתה!" "תגיד או שואל?" אתה למה כאן, זה
היכן לו מזכירים תסכול, ממנו למנוע כדי רואה?!". לא אתה
לזהות מתעקש הוא אם אולם המקום. שם ומהו נמצא הוא
הפגיעה דעתו. את לשנות לא רצוי אחר, כמקום המקום את
המקום בזיהוי אתו מסכימים ואם זו, לתופעה גורמת במוח
החולה לדוגמה: בטוח. ומרגיש נרגע הוא שגוי) הוא אם (גם
להיות הופכת ובתו שלו סבתא בית שזה בתו בית על אומר
בתקופה, לחיות להמשיך לו לתת כדאי  הצעירה אחותו

אותו. להרגיע עשוי זה שלו, ובמקום בזמן

נפגעת. בזמן ההתמצאות יכולת גם בזמן: התמצאות אי
היממה חלק את היום, שעות את לזהות יודע אינו החולה
החולף. הזמן משך של תחושה לו אין ואף ערב) או (בוקר
משתנה אינו יומו שסדר העובדה לכך תורמת רבה במידה

בביתו. הזמן רוב נמצא והוא

שיהיו דואגים בזמן התמצאות של תחושה לחולה לתת כדי
בו מצוינות שהשעות גדול, קיר שעון מסייעים: עזרים בבית
על מקל (זה כהה בצבע והמחוגים לקריאה קלים במספרים
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של הראשון בשלב חודשיים. דפים עם שנה ולוח הזיהוי)
בזמן, להתמצא לחולה לסייע אלה עזרים עשויים התופעות
אולם וללוח, לשעון לבו תשומת את מסיבים פעם מדי אם
אין ובעצם זו, יכולת אף מאבד הוא השכלית הירידה בהמשך ;

שידע עליו ללחוץ רצוי לא לזמן. וחשיבות משמעות כל לגביו
זה. בשבוע יום איזה או השעה מה

רחוק. בזמן מתפקד שהוא לכך גורמים במוח הנזקים לעתים
או ארצה, עלייתו בתקופת כמו ומתפקד מתנהג הוא לדוגמה,
כלפיו התגובה אם נישואיו. בתחילת או לימודיו, בתקופת
הנאה לו יגרום זה נמצא, הוא שבה לתקופה מותאמת תהיה
נפש עוגמת ותימנע סבירה יותר בצורה יתפקד שאף וייתכן

מהמטפלים.

אף נפגמת אנשים להכיר היכולת באנשים: התמצאות אי
ואינו אותו, הסובבים האנשים את מכיר אינו החולה היא.
זהותם את מחליף הוא לעתים אליו. שלהם הקשר מה יודע

\~JF~yz7) .')//c feji^^kT
p"n _ p"n
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לדוגמה: הרחוק. מעברו לרוב אחרים, אנשים בהם ורואה
בשלבים ופו'. אמו את או אחותו את רואה הוא בשכנה
של ותזכורת משפחה בני של תמונות הירידה, של הראשונים

לעזור. עשויים אליו קרבתם

העשויים אבזרים, של רשימה הוכנה המטפלים, על להקל כדי
מחלתו של הראשונים בשלבים הנפש תשוש לחולה לעזור
בכל ובהתמצאות. בזיכרון הפגיעה למרות לתפקד להמשיך
בפתקים להשתמש ניתן כתובים, בפתקים לסמן שמוצע מקום

הצורך. עלפי מצוירים

זיכרון אבדן עם להתמודדות החשובים האבזרים
והתמצאות:

פעולות, לביצוע ובהיר גדול בכתב הוראות לזיכרון: .1

הכיריים, עליד חשובים: במקומות הקיר על מודבקות
דלת ועליד ובאמבטיה במטבח הברזים, עליד

הכניסה.
במקום פתק להשאיר רצוי מהבית, יוצא כשהמטפל

יחזור. ומתי הלך לאן לרשום ובו בולט,

כתובות חפצים שמות עם תוויות במקום: להתמצאות .2
החדרים דלתות על תוויות בולט. ובצבע גדול בכתב
שימוש, בית שינה, (חדר החדר של שמו עם השונים,

ופו'). היציאה דלת אמבטיה, חדר

השעות שבהם גדולים, קיר שעוני בזמן להתמצאות .3
והמחוגים בהיר רקע על ברורים במספרים כתובות

חודש. לכל דפים עם שנה לוחות כהים.
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של לפחות) גלויה (בגודל תמונות = באנשים להתמצאות .4
הגלויה, מגודל יותר גדול דף על מודבקות המשפחה בני
לדוגמה: וקרבתו. המשפחה בן של שמו רשום ועליו
שלך. הנכד  חיים של הבן אורי, שלך. הבן חיים,

ובשיפוט בהבנה ירידה ג.
וגם מורכבים, דברים בהבנת קשיים יש הנפש תשוש לחולה
מתאימות אינן לעתים ומבצע מקבל שהוא ההחלטות
הבנק, חשבונות בניהול מתקשה הוא לדוגמה: למציאות,
נכונה לא בצורה המחאות רושם או מיותרים תשלומים משלם
טעויות ועושה בחישוב מתקשה הוא מתאימים. לא ובסכומים

£ ו
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ומשלם הביתה, נחוצים לא מצרכים מביא בחנות, קנייה בעת
עלולות אלה תופעות שצריך. ממה פחות או מדי יותר עבורם
קונים או המוכרים מצד נעימות ולאי ללעג אותו לחשוף גם

אחרים.

לבצע איך פעם מדי לו מזכירים הירידה תהליך בתחילת
לבנק יחד הולכים במשימותיו: לו ועוזרים אלה פעולות
הירידה כאשר אולם שהתחיל. פעולה משלימים או ולקניות
נזקים וגרימת בחולה פגיעה למנוע וכדי גדלה, שלו ביכולת
הקשורים מתפקידים אותו לשחרר אלא ברירה אין למשפחה,

במקומו. אותם ולבצע בכספים

ובריכה הלמידה ביכולת ירידה ד.
אינה ללמוד, עוד מסוגל אינו זקן כאילו הרווחת, הגישה
מאוד מבוגר שבגיל זקנים של דוגמאות הרבה וקיימות נכונה,
החולים אצל הרב, לצערנו אולם, חדש. ידע ורוכשים לומדים
חדשים דברים של הן הלמידה, יכולת נפגעת הנפש תשושי
בתאי הפגיעה אותם. ושכחו שידעו דברים של והן ופשוטים
פשוטים דברים גם ללמוד מתקשים שהם לכך גורמת המוח
רק ומניח במדרגות עולה הנפש תשוש החולה לדוגמה: מאוד.
משקל. שיווי מאבד כך ועלידי המדרגה על רגל כף חצי
על הרגל כף כל את שיניח המטפל, של חוזרות הוראות
היא, לכך הסיבה הרצויה. לתוצאה מביאות אינן המדרגה,
סתם "מתעקש" אינו הוא נפגעת. החולה של הלמידה שיכולת
זה  כהוגן" ללכת "ללמוד ממנו לדרוש טעם אין ולכן ככה,
מוטב נפש. ולעוגמת לתסכול למטפלים וגורם אותו מרגיז

המשימה. בביצוע לו לסייע
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, אחידה בצורה לא אולם יורדת, החולה של הריכוז יכולת
במשך בהן ולהתרכז לבצע מסוגל שהוא פעילויות יש וקבועה.
יש ולעומתן הפסקה, ללא וחצי שעהשעה עד יחסית, רב זמן
רצוי לא דקות. 53 רק להתרכז מסוגל הוא שבהן פעולות
מראה הוא אם הפעולה, את לבצע להמשיך ממנו לדרוש
דעתו את להסיח עדיף עוד. להתרכז יכולת חוסר של סימנים
שעה עד שעה חצי של הפסקה ואחרי מהפעולה, מה לזמן
יגמור מעוניין, אינו הוא אם בה. להמשיך שוב לו להציע לנסות

החולה. התחיל שבה הפעולה את המשפחה מבני אחד

יוזמה חוסר ה.

ליזום מסוגל לא והוא יורדת, דברים ליזום החולה של היכולת
הוא ולעתים לטלפן, או מכתב לכתוב כמו מורכבות, פעולות
להתרחץ. או לעצמו תה כוס הכנת ליזום אפילו מסוגל אינו
הסכמתו את ומבקשים הללו, הפעולות את עבורו יוזמים לכן
מעוניין שאינו פעולה לבצע עליו ללחוץ טוב לא אותן. לבצע
אי שכן סיים, ולא בה שהתחיל בפעולה שימשיך או בה,

ממנו. זאת מונעת להתרכז היכולת

תושייה חוסר ו.

ביותר הקטנה ואפילו  בבעיה נתקל החולה כאשר לעתים,
לדוגמה: אותה. לפתור וכיצד לעשות מה יודע אינו הוא 
מחפש הוא עיין, שבו עת כתב החולה של מידיו נופל כאשר
את להרים כדי הדרושה התושייה לו אין אך בעיניו, אותו

אותו. לו להרים מהמטפל לבקש או העיתון
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הרוח ובמצבי בהתנהגות תכופים שינויים ז.

לא התנהגות היא הנפש תשושי החולים אצל נוספת תופעה
בצורה המשתנים הרוח ומצבי הרגשיות, בתגובות קבועה
במצבי השינויים השכלי בתפקודו הירידה תחילת עם חדה.
נעשים הם במצבו ההידרדרות עם אולם למדי. נדירים הרוח
סימנים לעתים הן וצחוק בכי התפרצויות יותר. תכופים

רגשית. שליטה אי היא הסיבה תמיד ולא לדיכאון,

דיכאון ח.
לרוב המופיע הדיכאון, היא הללו החולים אצל מצויה תופעה
ויודע מודע עדיין כשהחולה הראשונות, התופעות הופעת עם
בזיכרון, בעיות לו שיש יודע כשהוא איתו. קורה מה
 דכאוני להיעשות עלול הוא אנשים, ובהכרת בהתמצאות
משתף אינו תושייה, חסר אונים, חסר בעצמו, מכונס הוא
הוא מחלתו שמבחינת למרות עצמאי, באופן פעיל ואינו פעולה
בכשלונות עצמו את להאשים נוטה החולה לפעול. מסוגל עדיין
הוא להתרחץ. להתלבש, לאכול, מסרב מדומים, או אמיתיים

הסבר. כל ללא פתאומי באופן בוכה

צחוק. בהתפרצויות לעתים מתחלפות הבכי התפרצויות
לשעה עד ספורים מרגעים להימשך יכולות אלה התפרצויות
או לבכי כגורמת לזהותה שניתן סיבה אין לרוב שלמה.
או בוכה הוא למה ישיר, באופן נשאל הוא אם גם לצחוק.
תופעות כך. מתנהג הוא מדוע להסביר יודע אינו הוא צוחק,

ולחזור. לחלוף יכולות הללו הדיכאון
בדיכאון הקשורות לתופעות להגיב להשתדל המשפחה בני על
וחיבוק ליטוף יד, מגע עלידי ובאכפתיות. בחמימות בהבנה,
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תופעות עם המלחמה זאת, לעומת לו. לעזור בהחלט אפשר
ברור, להגברתן. לגרוס אף ולעתים לעזור לא עשויה הדיכאון
בסירוב מתמיד הוא אם לדוגמה: עצמו, את מסכן הזקן שאם
נגד בתרופות טיפול לעתים המטפל. לרופא לפנות צריך לאכול,

לעזור. יכול דיכאון

גופנימוטורי שקט אי ט.
אי של בתופעות הנפש תשישות מלווה מהחולים חלק אצל
של מאוחרים לשלבים אופייניות אלו תופעות גופני. שקט
שקט אי בראשיתה. כבר מופיעות הן לפעמים אך המחלה,

צורות: במספר להתבטא יכול גופני

כל ללא הבית במסדרון או בחדר וחזור הלוך הליכה 
.(Pacing) מטרה

שעות במשך אחר חפץ או שולחן על פוסקת בלתי דפיקה 
רבות.

ללא הבגד בד פרימת כגון: בידיים, פוסק בלתי עיסוק 
הפסק.

.(Wandering) לבית מחוץ מטרה ללא שוטטות 
והחולה אור די הערביים,כשאין בין בשעות מתגבר השקט אי
ההתמצאות אי תופעות גם כאלה בשעות ביטחון. חוסר חש
לאי להגיב ביותר היעילה הדרך מתגברות. ובאנשים בזמן
אליו ניגשים החולה. של דעתו את להסיח היא מוטורי שקט
אותו, ומחבקים מלטפים בו, נוגעים מאחור), (ולא מלפנים
עיסוק לו ונותנים נמצא הוא שבו מהמקום אותו מוציאים
שעת כמו קרוב, נושא על איתו משוחחים ליכולתו, בהתאם

יום. באותו צפוי ביקור או המתקרבת האוכל
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צורך לו יש ושוב. הלוך מלהתהלך החולה את למנוע רצוי לא
מפריע זה אם אולם זאת. לו לאפשר וחשוב זו, בתנועתיות
אפשר בבית, זאת עושה הוא כאשר המטפלים המשפחה לבני
לשוחח כדאי הטיול במהלך לבית. מחוץ לטיול איתי לצאת

מטיילים. שבה בסביבה הנעשה את לו ולתאר איתו,
ממנו למנוע אין לאיבוד, וללכת מהבית לצאת נוטה הוא אם
עם תווית לו מצמידים שיחזור להבטיח כדי אבל זאת, לעשות
בו. המטפל המשפחה בן של הטלפון ומספר כתובתו שמו,
לבית, מחוץ לבד להיות מסוגל אינו כבר החולה כאשר
ללא ולשוטט לצאת ממנו שימנעו ביטחון אמצעי מתקינים

השגחה.

תוקפנות י.
פיזית. או מילולית להיות יכולה הנפש תשוש אצל התוקפנות
הן התוקפנות תופעות המחלה שבתחילת לציין, חשוב זאת עם
להופיע עלולות הן החולה במצב ההחמרה עם ורק נדירות, די

יותר. קרובות לעתים
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אותם, מקלל ואף אנשים על צועק החולה מילולית: תוקפנות
מכוונות תמיד לא הצעקות לעין. נראית סיבה כל ללא לעתים
ללא החדר לחלל צועק הוא לפעמים מסוימים, לאנשים

הפסקה.
בחפץ, או בידיים מכות בדחיפות, מתבטאת פיזית: תוקפנות
הבית, דלת על בכוח להכות או אנשים להכות יכול הוא

ופו'. השולחן
ולתחושת לתסכול החולה של ביטוי לרוב היא התוקפנות
את מקבל לא כשהוא לרוב מתפרצת והיא אונים, חוסר
ניתנת המקרים ברוב מאוים. מרגיש הוא כאשר או מבוקשו
עם מיד להיות צריכה לתוקפנות התגובה לשליטה. התוקפנות

בעצמו". "יירגע שהחולה לצפות ולא הופעתה
מוטב תוקפנות, של התפרצות בעת החולה את להרגיע כדי
יהיו שלו ושהתגובות ואיפוק שלווה על ישמור שהמטפל
ולא להיפגע לא לזכור המטפל המשפחה בן על לכן מרגיעות.
לו. מובנת איננה היא אם גם החולה, מהתנהגות להיעלב

הן: המומלצות התגובות
את לחולה ולספק להתפרצות, שקדם האירוע את לברר .1

להתפרצות. שגרם הדבר את לסלק או מבוקשו
נעולה, והדלת מהחדר לצאת רוצה החולה אם לדוגמה:
רוצה הוא אם או מהבית, רגעים למספר אתו לצאת

אותו. לו לתת  מסוים חפץ
כאשר מאחור. ולא מלפנים  חיוך עם אליו לגשת .2

פחות זה שלו, החיוך ואת המטפל את רואה החולה
להרגעתו. ותורם עליו מאיים
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מהסס. לא ושקט, תקיף דיבור בטון להשתמש .3

את ממנו לקחת ובעדינות אותו לחבק בחולה, לגעת A
ביד). חפץ לו יש (אם מכה הוא שבו החפץ

לסביבה אחר, לחדר התפרץ שבו מהחדר אותו להוציא .5
סמוכה בגינה או בחצר לטיול אולי ומרגיעה, שקטה

הצח. באוויר רגעים מספר של לשהייה

משהו. לשתות לו להציע .6

יותר טוב אולם התפרצות, של במקרה לטיפול עצות הן אלה
מה להכיר שלומדים כך עלידי התפרצויות, למנוע לנסות

להן. גורם

רדיפה ומחשבות חשדנות יא.
החולה של חשדנותו הו ביותר הבעייתיות ההתנהגות תופעות
מתאונן לעתים רדיפה. פחדי של וגילויים אותו בסובבים
"מסדרים כספו, את לו גונבים משפחתו שבני כך על החולה
מכל לו היקרים את מאשים הוא אותו, להכות רוצים אותו",

ברעתו. ורוצים בו מתעללים שהם
עלולים המשפחה ובני מאוד, פוגעת להיות יכולה זו התנהגות
טעם כל אין כזה במצב אולם המטופל. מצד טובה כפיות לחוש
התעלמות היא ביותר הטובה הדרך הגיוני. ובשכנוע בוויכוח
אחרת. לפעילות או אחר, לנושא החולה של דעתו והסחת
"הנה לו: ולומר הגנוב", ה"חפץ את ביד לו לתת כדאי לעתים
כדי בדיוק". לו דומה אחר לך "הבאנו או אותו", לך הבאנו
על ידעו הקרובים ויתר השכנים שגם מוטב פגיעה, למנוע

במוחו. פגיעה בגלל נגרמת זו שהתנהגות ויבינו המחלה,
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שווא חזיונות יב.

המחלה של מתקדמים בשלבים סובלים הנפש מתשושי חלק
רואים זה במצב וחרדה. פחד להם הגורמים שווא, מחזיונות
הארון, על בחדר, בעליחיים או אנשים של דמויות החולים
לרוב בחדר. פינה בכל או מהטלוויזיה יוצאים בחלונות,
הללו שהדמויות חושש אלה מתופעות הסובל החולה
התבטאויות נזק. לו לגרום ועלולות פיזית, עליו מאיימות
עם קשורות הכל" לי יגנבו אותי, יהרגו לי, ירביצו "הס כמו:

שווא. חזיונות

בשעות מספקת, לא כשהתאורה לרוב מופיעים השווא חזיונות
בחדרים וכשהתאורה בבוקר, מוקדם או בערב הדמדומים
נפש עוגמת למטפל גורמת זו תופעה עמומה. הלילה במשך
גישה ומרגיעה. בוטחת להיות צריכה תגובתו אולם וחרדות,
תשוש החולה של תגובתו את למתן או למנוע יכולה נכונה

הנפש.

HHK היא: המטפל של הרצויה ההתנהגות
הדמויות' של הימצאותן את מלהכחיש להימנע .1

אותן. רואה כאילו שהחולה
להסביר, לנסות אפשר קלה ירידה במצב לחולה .2

אינן ובעצם ממחלתו כתוצאה הן המופיעות שהדמויות
במציאות. קיימות

עמום האור כאשר החולה של חדרו את להאיר לדאוג .3
בבוקר). ומוקדם בלילה ערב, (לפנות
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דמויות של צורה היוצרים חפצים מחדרו לסלק .4
או כיסא על המונח בגד לדוגמה: להפחידו. ועלולים
יוצר בחדר קולב על או החלון על הדלת, ידית על תלוי
הבגדים את לקפל מוטב עמום. כשהאור אדם של צורה
מקופלים אותם להניח או לארון, אותם ולהכניס

כיסא. על מסודרת בצורה
מחבקים מה, זמן לידו נשארים החולה, את להרגיע כדי .5

ביטחון. הרגשת לו ומעניקים אותו

חשפנות יג.

מגלים מתקדמים ירידה בשלבי הנפש תשושי מהחולים חלק
הם מכך וכתוצאה נפגע שלהם השיפוט כושר לחשפנות. צורך
ערומים ומתהלכים בפרהסיה מתפשטים מתביישים, אינם
החולה מיני. עיסוק היא נוספת תופעה חלקית. או לגמרי
מיני מגע יוזם הוא אנשים, בין זאת עושה אף ולעתים מאונן,
ומישוש ליטוף כלל בדרך השני, המין בני עם גופני מגע או

המין. אברי

הוא אולם מיניים. צרכים יש הנפש לתשוש גם אדם, לכל כמו
בחברה כמקובל בצנעה לבצעם או אותם, לבלום מסוגל אינו
מבחינה השני המין לבני מציק או מתפשט הוא כאשר שלנו.
את מסיחים נמצא, הוא שבו מהמקום אותו מוציאים מינית,

ביקורת. הערות ללא אותו ומלבישים דעתו

ומפריעות מאוד שכיחות המינית ההצקה שתופעות במקרים
להתייעץ רצוי המשפחה, בני וליתר הזוג לבת או לבן במיוחד

המשפחה. רופא עם
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3
בבית הטיפול ארגון

המשפחה בני להחלטת קיימות וחשובות רבות סיבות
ולא משפחתו, בתוך בבית, הנפש בתשוש לטפל להמשיך

ביניהן: ממושך, לטיפול במוסד לאשפזו
בו לטפל מקרובם, להיפרד לא המשפחה בני של הרצון .1

לו. שקורה מה כל אחר ולעקוב
הטיפול. עם להתמודד המשפחה בני של היכולת .2

החולה. של המחלה חומרת .3
מתאים. במוסד מקום במציאת קשיים .4

פי על אותו לארגן רצוי בטיפול, בהתמודדות להצליח כדי
עקרונות: מספר

בבית הטיפול לארגון עקרונות
מטפלים קבוע; יום בסדר המתבטאת מרבית, קביעות א.
או המשפחה בני מקרב האפשר, ככל קבועים
שינויים מעשיית הימנעות הקהילתיים; מהשירותים
עדיף לשנות, הכרח יש אם היום. ובסדר בסביבה בבית,

בהדרגה. ייעשה שהדבר
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בפעילויות המרבית יכולתו עלפי החולה הפעלת ב.
על לשמור גירויים ומתן אחרות, ובפעולות היומיום

זו. יכולתו

בצורכי התחשבות מתוך בבית הטיפול הבטחת ג.
להבטיח: יש כך לשם המטפלים.

להקל כדי העיקרי, למטפל ורגיעה מנוחה אפשרות 
בטיפול. להתמיד עליו

פי על המשפחה בני של ולפרטיותם לשלומם דאגה 
שלהם. החברתיים והצרכים גילם

המשפחה בני של האישיים הצרכים מילוי אפשרות  י

המטפלים.

המסוגלים המשפחה בני בין הטיפול נטל חלוקת 
מלהטיל להימנע (רצוי חלק בו לקחת ורוצים
נוער ובני ילדים על ובעייתיים מורכבים תפקידים

במשפחה).

העקרונות פי על בבית, הטיפול לביצוע מפורטות הנחיות להלן
לעיל. שצוינו

מרבית קביעות א.
■: שלתשוש הוא, קבוע יום סדר של יתרונו קבוע: יום סדר .1

והמטפלים לצפות, למה יודע והוא ביטחון מוענק הנפש
צריך היום סדר יעילות. ביתר זמנם את לארגן מצליחים
ויש החולה של הקבועים האישיים הרגליו על מבוסס להיות

בו: לכלול
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קבועות. בשעות ארוחות 
בשעות לילה ושנת צהרים מנוחת בבוקר, השכמה 

קבועות.
הליכה כגון: היום, במשך קבועות בשעות קבועות תכניות 

לטיפולים. הליכה לטיול,
פעם בכל וידידים, משפחה בני של מתוכננים ביקורים 

אחר. ידיד או קרוב
של השגרתיות הפעילויות מלבד היום, בסדר לכלול רצוי 
המהווה הפעלה גם בהפרשות, וטיפול ארוחות רחצה,
גס כוללים הללו הפעילויות בין הנפש. לתשוש גירוי
הנושאים בתחביבים. ועיסוק משקהבית בניהול שיתוף
להלן, מפורטים גירויים ובמתן החולה בהפעלת הקשורים
מיוחדים ובקטעים היומיום פעילויות תיאור במסגרת

■ מכן. לאחר ■

בטקס להשתתף ימשיכו יום מדי להתפלל שנהגו חולים 
או התפילה תוכן את מבינים אינם הם אם גם התפילה,

שלה. הסדר את

^ar;?3 iff
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העזרה את כאשר יותר, יעיל הטיפול קבועים: מטפלים .2
הגירויים מתן ואת ההפעלה את היומיום, בפעולות לחולה
בני אותם .■ קבועים אנשים של מצומצם מספר איתו יבצעו
אם בשכר. מטפלים או נכדה) נכד, בת, בן, זוג, (בן משפחה
אותו ומכינים מראש לחולה כך על מודיעים מתחלף, המטפל
לפגוע עלולה מדי רבה תחלופה החדש. המטפל לקראת

בבית. החולה שבהחזקת בתועלת

החולה של האיטית הסתגלותו עקב משינויים: הימנעות .3
שינוי כל הלמידה, ביכולת והירידה לשינויים הנפש תשוש
מצד גדול מאמץ בהשקעת כרוך בסביבה או היום בסדר
להגברת ולעתים חרדה ביטחון, לחוסר לו לגרום ויכול החולה,
או מגורים העברת כמו בשינוי, צורך יש אם לכן, הבלבול.
כל לא מראש. החולה את מכינים קבוע, מטפל החלפת
לוותר אין כן פי על אף אך להם, אומרים מה יקלטו החולים
החולה הקשה, הבלבול למרות לעתים, כי לשינוי, הכנתם על
השינוי ביצוע טרם לו. הנאמרים מהדברים חלק לקלוט יכול
חדה ירידה למנוע עשוי זה לקרות. עומד מה ומפרטים חוזרים

ותוקפנות. רוגז של והתפרצויות החולה בתפקוד וגדולה

זאת עושים אחד, מגורם יותר לשנות וחייבים ברירה אין אם
אחרת לעיר החולה עם לנסוע צריכים אם לדוגמה: בהדרגה.
אחד. במקום רק לבקר מוטב מקומות, מספר בה ולבקר
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יומיומיות פעילויות ב.

רחצה, כוללות: והן יום, מדי אדם כל מבצע אלה פעולות
והפרשות. תזונה הלבשה, טיפוח,

האלה הפעולות את הגוף: של היגיינה על ושמירה רחצה .1
גם סגור. בחדר כלל ובדרך בפרטיות, ילדותו מאז החולה ביצע
פרטיותו על שניתן כמה עד לשמור היא המטרה עכשיו

הבאים: בצעדים נוקטים זאת, להבטיח כדי ועצמאותו.
על ומצביעים האמבטיה חדר היכן פעם מדי לו מראים 

והברז. הכיור
! למשל: פעולה, כל לבצע איך שלב, אחר שלב לו, מזכירים 

עליה ''שים זאת: כשיסיים השיניים", מברשת את קח "עכשיו
"עכשיו הבאה: להוראה עוברים אחרכך המשחה". זו משחה,
כשהוא הפנים", את רחץ "עכשיו לדוגמה: או שיניים". צחצח
המגבת את שלקח ולאחר המגבת", "הנה לו: אומרים מסיים

פעולה. כל לגבי וכך הרטובים". הפנים את "נגב ביד:

יקח שזה בחשבון להביא צריך ולכן באיטיות, פועל החולה
מאשר מסוגל, שהוא מה בעצמו שיבצע מוטב אבל זמן, הרבה

עבורו. זאת שיבצעו

אמצעי לנקוט יש באמבטיה או במקלחת הרחצה בעת
פלסטיק כיסא על בישיבה המקלחת את לבצע כדאי בטיחות.
מאוד רצוי יד, מקלחת אין אם המקלחת. בפינת חורים עם
היטב בודקים באמבטיה, מתרחץ החולה אם כזאת. להתקין
להיכנס מפחד והחולה מקלחת פינת אין אם המים. חום את
שרפרף, על האמבטיה בתוך אותו מושיבים לאמבטיה,
רק למלא = נוספת אפשרות יד. במקלחת להתרחץ לו ועוזרים
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להיכנס שלב אחר שלב אותו ולהדריך באמבטיה מיס מעט
ממנה. ולצאת לתוכה

ו^ל]

מתנגד שהחולה לעתים קורה המחלה של מתקדמים בשלבים
להביאו דרך למצוא עדיף אותו, להכריח כדאי לא  לרחצה
דפוסי על הסתמכות תוך לדוגמה, להתרחץ. האמבטיה לחדר
אולי חג, או שבת לקראת התרחצות של מהעבר, התנהגות
לקראת להתרחץ צריך שישי, יום "היום לחולה לומר כדאי
יעיל להיות עשוי זה להתרחץ". בוא חג, ערב "היום או שבת",
נקייה הופעה על מחמאה לקויה. שהתמצאותם חולים עם
יפה יותר שתהיה כדי טיפטיפה עוד להתרחץ ש"צריך ושכנוע

לעזור. עשויים הם גם נקי" ויותר
471



ולשטוף הפה חלל את לנקות לזכור חשוב הפה: של הימינה .2

השיניים את היטב ולנקות ביום, פעמייםשלוש אותו
לפנות יש בפה פצעים לזקן יש אם לפחות. ביום פעם התותבות

שיניים. לרופא מייד

טיפול מחייבות והידיים הרגליים ציפורני ציפורניים: .3
החולה. למען לבצען יש כלל בדרך בשבוע. פעם לפחות מתמיד,
להזמין ניתן ואז זאת, לעשות למטפל קשה לפעמים
האחות עם להתייעץ או הרגליים, בציפורני לטפל פדיקוריסט
המשפחה לבריאות בתחנה או חולים קופת במרפאת בשכונה,
את לבצע כיצד הדרכה ממנה ולקבל חלב), טיפת (לשעבר

בציפורניים. הטיפול

עלולה החולה של התפקוד ביכולת הירידה עם גילוח: .4
השימוש מסוכנת. להיות רגיל גילוח בסכין הגילוח פעולת
יותר, בטוחה בלבד) בטריות (עם חשמלית גילוח במכונת
לפחות עצמאי, באופן הפעולה את לבצע ילמד שהחולה וייתכן

. בחלקה.



הופעה על לשמור מאוד חשוב ואיפור: סירוק טיפוח, .5
באמצעות בטיפוח אותו גם ולשתף החולה, של נאה חיצונית
בראי עצמם את לראות מאוד נהנים החולים כלל בדרך ראי.
גברים) (אצל הגילוח הסירוק, הלבישה, הרחצה, אחרי
עזרה עלידי נעשית הטיפוח השלמת נשים). (אצל והאיפור
מחמאות חלוקת נעימות. גוף משחות ובמריחת בהתבשמות
החולה את לעודד עשויה והמטופח הנקי החיצוני מראהו על

בהופעתו. הקשורות הפעולות את בעצמו לבצע

(תיאום קואורדינציה דורשת הלבישה פעולת לבישה: .6

עצמאותו על ולשמור עליו להקל כדי החולה. מצד פעילות)
ומניחים הבגדים את לו מכינים הלבישה, בתהליך המרבית
למעלה להתלבש: עליו שבו בסדר זה גבי על זה אותם
החולה (אם החזייה או הגופייה מתחתיהם תחתונים,
חצאית מכנסים, חולצה, להם מתחת אותה), ללבוש מעוניינת
סייס שהחולה לאחר רק הגרביים. ואחרונים סוודר שמלה, או
אחת. אחת הנעלים, את לו מגישים הבגדים, כל את ללבוש
הדרכה כדי תוך עוזרים עצמאית בלבישה המתקשים לחולים
לתוך היד את תכניס "עכשיו אחת: פעולה פעם בכל לבצע ן

הלאה. וכן הנעליים11 את תנעל "עכשיו השרוול", \

על הלבישה תהליך את המטפלים ועל החולה על להקל אפשר 1

או כפתורים במקום בלבוש. אחדים שינויים הכנסת ידי
מחוספסים סרטים צידיו משני הבגד על לתפור כדאי רוכסן,
סגירת הבגד. את היטב וסוגרים לזה זה הנדבקים ,(Velcro)
קלה יותר הרבה המחוספס הסרט על קלה בלחיצה הבגד
את הרוכסן. וסגירת הכפתורים רכיסת פעולת מאשר לביצוע

הסידקית. חנויות בכל לרכוש ניתן הסרטים
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תסכול ממנו ימנע זה עקבים, ללא גרביים לחולה לקנות כדאי
הדבקה סרטי עם הנסגרות נעלים או סירה נעלי לבישתן. בעת

שרוכים. עם נעליים מאשר לנעילה יותר קלות

להביא צריך התזונה, לנושא מתייחסים כאשר הזנה: .7

ב. לחולה. הניתן המזון הרכב א. חשובים: דברים שני בחשבון
האכילה. וצורת הארוחות זמני

שונה אינו לחולה להכין שיש המזון סוג המזון: הרכב א.
ומאוזן, מגוון למזון זקוק הוא הבית. בני ליתר מאשר
ומהצומח, מהחי חלבונים המזון: אבות כל בו שנכללים
שתייה ומבושלים. טריים ופירות ירקות שומנים, פחמימות,
ולהבטחת התייבשות למניעת ביותר חשובה מספיקה בכמות
10 לפחות לשתות עליו והמעייס. הכליות של תקינה פעילות
וכוי. לבן מרק, כמו בארוחות, הנוזלים כולל ביום, כוסות
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יש מיוחדת, לדיאטה נזקק החולה הרופא הוראת עלפי אם
המשפחה מרופא ולכמותו המזון להרכב בקשר הדרכה לקבל
לבריאות התחנה מאחות או חולים, קופת מרפאת מאחות או
מגוונים מעצירות, סובל החולה אם מתזונאית. או המשפחה
ויש ופירות, ירקות של גדולות בכמויות המזון את לו
בעצירות. לטיפול סובין או בגרנולה להשתמש הממליצים

של קבועים זמנים האכילה: וצורת הארוחות זמני ב.
ביטחון, ולהרגשת יום סדר לשמירת ביותר חשובים הארוחות
כדאי נפגע. בזמן להתמצא החולה של כושרו כאשר במיוחד
יכול הוא עוד כל המשפחה, בני עם יחד יסעד שהחולה וחשוב
המשפחה. בני את או עצמו אותו מביכה שאינה בצורה לאכול
ליצירת גירוי לו ומשמשת הנאה כלל בדרך לו גורמת החברה
נושא מהווה באכילה שלו העצמאות שמירת אחרים. עם קשר

הדעת. את עליו לתת שיש חשוב

מסוגל אינו והוא נפגעת, החולה של התפקודית יכולתו כאשר
לאכול מנסה הסכו"ם, סוגי בין מחליף (הוא בעצמו לאכול
מנה כל לו להגיש רצוי בבשר), הכף את לנעוץ או במזלג מרק
הארוחה כאשר לדוגמה: המתאים, הסכו"ם סוג עם בנפרד,
הסלט את לו להגיש יש עיקרית, ומנה מרק מסלט, מורכבת
הצלחת את להוריד  אותו שיסיים לאחר בלבד. מזלג עם
המנה את כף. עם המרק את ולהגיש המזלג ואת הריקה
צלחת הורדת אחרי רק להגיש יש והמזלג הסכין עם העיקרית
השולחן, על "מטיילת'1 הצלחת אם מהשולחן. והכף המרק
מחומר לחה מפית הנחת עלידי אליו אותה להצמיד אפשר
את ממלאים לא שתייה, לחולה כשמגישים מתחתיה. סופג
שהוא רב סיכוי יש כוס, 3/4 רק ממלאים אם סופה. עד הכוס
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האוכל את להגיש מקפידים יישפך. הכוס שתוכן מבלי ישתה
מדי. קר ולא מדי חם יהיה שלא המתאימה, בטמפרטורה

ניתן פוחתת, בסכו"ם להשתמש החולה של יכולתו כאשר
עלידי באכילה, עצמאות של מסוימת מידה על לשמור עדיין
חתיכות לדוגמה: בידיים. אותו לאכול שניתן מזון הכנת
(פירה). מחית לא וגם רוטב בלי במים, מבושלות אדמה תפוחי
קשה, ביצה חתיכות תפוזים, פלחי חצאי מבושל, גזר חתיכות
לאכול לו לאפשר יש וכר. מטוגן דג או בשר קציצת חתיכות
קרובם את לראות המשפחה לבני נעים לא אס גם בידיים,
הטיפול. מעומס מוריד ואף עצמאותו על שומר זה כזה. במצב

לפה, היד בין התיאום יכולת החולה אצל נפגמת כאשר רק
רגועה, באווירה החולה את מאכילים אותו. להאכיל צריך
פעם. בכל קטנות ובכמויות איטית בצורה רבה, בסבלנות
בזמן איתו מדברים לא איתו, אחד בגובה מולו, יושבים
לא כדי וגס ובהקשבה, באכילה להתרכז לו קשה (כי האכילה
להחזיקאת נוטה הוא אם מלא). כשפיו לענות לנסות לו לגרום
את לבלוע לו מזכירים לבלוע, מבלי בפה זמן הרבה האוכל

האוכל.

לחולה מגישים (אספירציה), לוושט קנה הקדמת למנוע כדי
מזון חתיכות מערבבים ולא מדי, נוזלי לא מוצק, חצי אוכל
להכריח אין לאכול, מסרב החולה אם נוזלי. מזון עם מוצקות
סוג לו להציע אפשר מה. זמן לאחר שוב לנסות וניתן אותו,
שהאוכל חשוב לאכול. רצונו את יעורר זה אולי אוכל, של אחר
מתעוררים אם עליו. האהוב המזון ומסוג לו טעים יהיה
או אחות עם להתייעץ כדאי לאוכל, בקשר גדולים קשיים
ההגשה. או האוכל גיוון של אפשרויות לבדיקת תזונאית,
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נפוצה, תופעה זוהי הפסק. ללא אוכל הדורשים חולים יש
לטעון דקות כ5 וכעבור שלמה, ארוחה לגמור מסוגל החולה
לתת אפשר כך על להתגבר כדי היום. כל אכל ושלא רעב שהוא
הארוחה שזמן בפניו מדגישים כן מצייה. או פרי פעם מדי לו
לו תוגש מתי לו ואומרים השעון על מצביעים הגיע. לא עוד
אחרים, לדברים לבו תשומת את מסיבים הבאה, הארוחה
לתת היא אחרת דרך אותו. שתעסיק בפעילות אותו ומעניינים
ביום. ארוחות 32 עוד ולהוסיף ארוחה, בכל אוכל פחות לו

שאין קורה, הנפש תשושי מהחולים חלק אצל הפרשות: .8
כאשר הצואה. הפרשת על וגם השתן הפרשת על שליטה להם
כאחד. המשפחה ולבני לחולה נעים לא מאוד זה קורה, זה
לפנות חשוב פתאומי, באופן מתחילה השליטה אי כאשר
אי לבעיית התייחסות הסיבה. לאבחון רפואית לבדיקה
ניכרת במידה הפחתתה מאפשרת שיטתי באופן השליטה
היעילות הדרכים אחת לגמרי. אותה פותרת אף ולעתים
בזמנים צרכיו את לעשות החולה את להרגיל הן ביותר
שלו ההרגלים את להכיר צריך זאת להשיג כדי קבועים.

אלה. בתחומים

זה היום משעות שעה באיזה לדעת רצוי צואה: הפרשת א.
בבית החולה את להושיב ואז ארוחה, איזו אחרי או קורה,
שתהיה להבטיח כדי צרכיו. את לעשות אותו ולעודד השימוש
להשתמש צורך יהיה הראשונים שבימים ייתכן צואה, הפרשת
משלשולים, סובל החולה אם היציאה. לזירוז גליצרין בנרות
שהצטברו צואה, אבני לו אין אם שיבדוק לרופא לפנות צריך
קבלת לאחר אחרת. בעיה איזושהי או מעצירות, כתוצאה
אלה צרכיו לעשות הקשיש את מרגילים הרפואי, הטיפול

יום. מדי קבועה בשעה
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בנוי הוא גם רצונית בלתי שתן בהטלת הטיפול שתן: הטלת כ.
את להרגיל כדי קבועים. בזמנים הפרשה של ההרגלים על
שעות שלוש כל קבוע באופן אותו לוקחים לכך, החולה
עשוי זה שכן זו, בפעולה להתמיד ביותר חשוב לשירותים.
להיות ממשיכה השתן הטלת אס רצונית. בלתי הרטבה למנוע
בשירותים השלפוחית את מרוקן שהוא למרות רצונית, בלתי
(טיטולים) סופגים במכנסונים להשתמש אפשר קבוע, באופן
אם בעיקר מאוד, טובים אלה מכנסונים חדפעמייס.

לביקור. או ממושך לטיול מהבית לצאת מתכוונים

החולה את להעיר רצוי (לא למנוע קשה בלילה ההרטבה את
אמצעים מספר לנקוט זאת בכל אפשר אולם זו), למטרה

בבעיה: הטיפול על להקל העשויים

לילה בהרטבת טיפול

אחרונה (שתייה השינה לשעת סמוך משתייה להימנע א.
.(18.0017.00 בשעה

חדפעמיים. סופגים במכנסונים להשתמש ב.

לרכישה הניתן חיצוני, בקטטר להשתמש יכולים גברים ג.
אפשר בו לשימוש ההדרכה את קופתחולים. במרפאות

המרפאה. אחות אצל לקבל
על הנפרשת חדפעמית, סופגת בסדינייה להשתמש ד.

הסדין.
היספגות למניעת ניילון, בכיסוי המזרון את לכסות ה.

במזרון. השתן
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למניעת כאמצעי השתייה מכמות להפחית שאסור מובן
הגוף של תקינה לפעילות מאוד חשובים הנוזלים הרטבה.

כולו.
כביסה בשירותי להיעזר אפשר הרבה הכביסה עומס להקלת
בארץ. מקומות במספר הקיימים מבוגרים, לאנשים מיוחדים

השירותים. על בפרק מובאים כך על פרטים

שינה הרגלי ג.
במשך הישן חולה בשינה. הקשורות בעיות יש מהחולים לחלק
לב. תשומת ומחפש מפריע בבית, בלילה מסתובב היום,
מתרופות להימנע מאוד ורצוי קשה, הוא זו בבעיה הטיפול
לכך גורמות הן המצב. את מחמירות רק הן שכן לשינה,
ומתנהג מטושטש רדום, החולה הבוקר שעות רוב שבמשך
השפעת פגה הצהרים שעות לקראת ואילו מבולבלת, בצורה
לקראת מתגברת העירנות עירני. נעשה והוא השינה, תרופת
טובה, שינה לו להבטיח כדי להירדם. לו קשה שוב ואז ערב,
לטיול יום מדי שיצא היום, במשך מאוד מעט שינוח כדאי
גופניות, פעילויות במיגוון היום במשך ושיופעל הצח, באוויר

ובידוריות. חברתיות

בשעה לפחות אלא מוקדמת, בשעה לישון שישכב רצוי לא
שעות 76 מספיקות לזקן שכן בלילה), 10.3010) 22.3022.00
ב02.00 הרי בערב), 8.00) ב20.00 לישון ישכב הוא אס שינה.
בבית יתהלך ויקום, שלו השינה מנת את יסיים בוקר לפנות

הבית. לבני ויפריע
רעב. יהיה שלא ולדאוג חם, משקה השינה לפני לו לתת רצוי
יגביר זה בשירותים, או במסדרון אור להשאיר מוטב בלילה

הביטחון. הרגשת את אצלו
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האחרים, הנושאים בכל כמו השינה, בנושא  לכל מעל אולם
שהיו להרגלים השינה וסדרי השינה שעות את להתאים צריך
שלו. חדשות העדפות לכבד גם מוטב שחלה. לפני לחולה
בני נמצאים שבו בחדר להירדם שמעדיף חולה למשל,
איתו. להתווכח או מכך, אותו למנוע סיבה אין המשפחה,
לתגובה ולהביא להירדם, לו להפריע עלולה בכוח מניעה
אך במיטה לישון המסרבים חולים = אחרת ודוגמה תוקפנית.
לעשות שיש מה כל בכך? רע מה  בכורסא להירדם מוכנים
לו שיהיה כדי אותו, ולכסות שרפרף על רגליו את להרים הוא

ונוח. חם
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תרופות מתן ד.
נפש תשושי חולים ושל זקנים הרבה של השגרה מפעולות אחת
קבועות. ובכמויות קבועים בזמנים שונות תרופות נטילת היא
השגחה ללא תרופותיו את לקחת שיזכור מהחולה, לצפות אין
ובכמות הנכון בזמן אותן ליטול לו לעזור יש ופיקוח.
לו יש ואם מים, כוס עם התרופות את לו מגישים המדויקת.
מהרופא לבקש או כן, לפני אותן לרסק אפשר בבליעה, קושי
לבליעה. יותר הנוחה אחרת, בצורה התרופה את לו שירשום

הוא תרופה איזו לו אומרים התרופות, את לו כשנותנים
ורגשות לחשדנות נוטה הנפש תשוש שהחולה כיוון מקבל,
את לקחת מסרב הוא אם רגוע. שיהיה וחשוב רדיפה,
לו ולתת אחר לדבר לבו תשומת את להסב מנסים התרופה,
את להכניס אפשר ממנה. מוסחת כשדעתו התרופה את
למנוע כדי האוכל. עם לו ולתת עליו האהוב למזון התרופה
של ידו מהישג רחוק אותן מחזיקים תרופות, עם תאונות

הקשיש.

גירויים ומתן הפעלה ה.
יכלול, היום שסדר חשוב הקודמים, בקטעים שציינו כפי
הפעלה גם וארוחות, רחצה כמו השגרתיות, הפעילויות מלבד
ההפעלה ולסיפוק. להנאה לגירויים, מקור לחולה שתהווה
יכיר שהמטפל ורצוי החולה, של יכולתו עלפי להיות צריכה
לבצע. יכול אינו כבר ומה בעצמו לבצע החולה מסוגל מה וידע
בעבר לעשות שאהב פעילות באותן החולה את להעסיק עדיף

מהן. ונהנה
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בין מנוחה, ושעות הפעלה שעות בין איזון הוא ביותר הטוב
ועיסוק בבית עזרה פעולות שיגרתיות, יומיומיות פעולות
של האמיתית יכולתו ועלפי מאוזנת הפעלה בתחביבים.
ומגבירה החולה את יותר מהנה המטפל, על מקילה החולה
היא ביותר החמורה השגיאה שלו. העצמי הכבוד תחושת את
לכך יביא וזה מדוכא, יהיה הוא  החולה למען הכל לעשות
לבצע כיצד ישכח והוא יותר, רבה במהירות יורע שמצבו
על מאוד יכביד אף שזה מובן, לבצע. מסוגל שעודנו דברים
לדרוש  השנייה הקיצוניות מן גס להיזהר יש המטפלים.
לתסכול, לחולה יגרום לעשות מסוגל שאינו מה לבצע ממנו
כפי נפש. עוגמת  ולמטפלים להתפרצות, או לדיכאון
מסוגל החולה אם יומיומיות, בפעילויות הדן בפרק שהוזכר
אם גם בעצמו, זאת לבצע לו לאפשר יש ולהסתרק, להתלבש
להתעלס רצוי שגיאה, עושה הוא אם רב. זמן ממנו דורש זה
לצפות אין כלומר: להמשיך. אותו ולעודד עבורו לתקן ממנה,
להביא יכולות כאלה ציפיות כי הישגים, מדי ליותר מהחולה
אין מאידך אולם לתסכול, המשפחה בני ואת למתח אותו

במקומו. הכל ולעשות הציפיות כל על לוותר

להפעלה: העיקריים הנושאים פירוט להלן

על ינוצל החולה עם עדיין השמור הפוטנציאל חושי: גירוי .1

 החושים כל של מתמידים גירויים יקבל אם יותר טוב ידו
אליו, מדברים אס יותר, עירניים נעשים שלו החושים
מהעבר), ואוהב מכיר שהוא כזו (בעיקר מוזיקה לו משמיעים
להריח לו נותנים ולנוף, לתמונות לבו תשומת את מסיבים
את לשפר כדי אולם ובשמים. פרחים מאכלים, של ריחות
על לשמור יש יכולתו, למיצוי ולהביאו החולה של תפקודו
שתשמר במידה להינתן צריכים הם הגירויים. בהפעלת איזון
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להיות העלולה מדי, רבה בעוצמה ולא לו שנותרה היכולת את
ולכעס. נפש למפח לאכזבה, לתסכול, גורם

^^^^p^1ל 7)

החושי הגירוי לביצוע עקרונות
שיחה לנהל דקות, 1510 ביום פעםפעמיים יום, מדי 
עברו. וזמנים מקומות אנשים, על איתו לדבר החולה, עם
לעודד ועיתונים. עת כתבי משפחתיות, תמונות לו להראות
את לבטא אותו לעודד ובמיוחד העבר, על לספר לדבר, אותו

רגשותיו.

מתבלבל הוא אם המחלה, של הראשונים בשלבים 
יוסף לא אני "לא, נעימה: בצורה אותו לתקן רצוי באנשים,
אותו". לך ומזכיר לו, דומה אני נכון בנך, יעקב אני אחיך,

בשמו. פעמים מספר לו לקרוא איתו, השיחה במהלך 

עין. קשר על איתו ושומר הוא, ומי שמו את לו אומר המטפל
את לחוש לו ויתן בכתף, או ביד פעם מדי בו שיגע רצוי

קרבתו.
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פעם. בכל אחת שאלה אותו שואלים השיחה במהלך 
בו להאיץ כדאי ולא להגיב, ממהר אינו כלל בדרך החולה

ולהתפרצות. לתסכול להביאו עלול זה  לענות

מהשיחה ומנותקות מבולבלות החולה של תגובותיו אם 
את להסיח רצוי בפניו, זאת להדגיש כדאי לא רבה, במידה

חדש. בנושא ולהתחיל דעתו

חושי, לגירוי מקור מהווה החולה עס הדיבור תקשורת: .2
בדיבור, מגיב הוא תמיד לא אולם ביטחון. ולהרגשת להרגעה
אינה מדבר אינו שהחולה העובדה מייד. מגיב שאינו או
רק מגיב הוא לפעמים לו. שנאמר מה קלט לא שהוא אומרת
לו לדווח איתו, לדבר להמשיך חשוב לכן שעהשעתיים, אחרי
במשפטים דיבור קורה. מה האפשר ככל לו ולספר הנעשה על
החולה. עם הקשר בשמירת עוזרים איטי ובאופן קצרים
מגיב הוא  גוף בתנועות תגובתו את לחפש צריך לעתים
הבלתי התקשורת הגוף. כל או עיניים כתפים, ידיים, בתנועות
חולים עס במיוחד חשובה  הגוף" "שפת  הזאת מילולית
גם הצורך במקרה למעשה, בדיבור. מקשיים הסובלים
הדדי בקשר בעזרתה להמשיך יכולים החולה וגם המטפל

לדבר. מבלי

אדם לכל חשובה הגופנית הפעילות גופנית: פעילות .3
הפעילות באמצעות הנפש. תשוש לחולה מאוד וחשובה
את עצמי. ביטחון לו נותן וזה גופו את חש הוא הגופנית
טיול לכלול יכולה והיא יום, מדי לבצע רצוי הגופנית הפעילות
רצוי הטיול כדי תוך וחצי. שעהשעה למשך לבית מחוץ ברגל
עונתיים לשינויים לסביבה, החולה של לבו תשומת את להסב
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בחוץ, לטייל אפשר כשאי גשומים, בימים מסביב. ולתנועה
הבית. כותלי בין להתהלך אפשר

או בעמידה קלה התעמלות היא גופנית פעילות של אחר סוג
החולה קצבית, מוסיקה לו משמיעים אם כיסא; על בישיבה
ריקודים גם יותר. רבה בהנאה הפעולות את לבצע עשוי
בין קשר ויוצרים כאחד, עצמות ולחילוץ להנאה מקור מהווים
לריקודים מוסיקה לו להשמיע רצוי האחרים. לבין החולה
אס יחד. איתו ולרקוד ובבגרותו, בצעירותו לרקוד שנהג
הגבלות או מהפרעות או בפרקים, מבעיות סובל החולה
סוג על להמליץ פיזיותרפיסט או רופא יכול בתנועה, אחרות

לחולה. והמתאימה הרצויה הגופנית הפעילות

הרצויות נוספות פעילויות ותחביבים: משקבית פעילות .4
בתחביבים עיסוק משקהבית, בפעולות שיתוף הן: לחולים

ומשחקים.
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וניגובם, כלים מצחצוח בעבר שנהנתה נפש, תשושת חולה
שולחן, עריכת כביסה, קיפול עכשיו. גם בהנאה זאת תעשה
כן ועניין. תוכן בעלי והפעלה תעסוקה מהווים ועוד אבק ניגוב
או בעבר, לעסוק החולה נהג שבהם בתחביבים העסקה רצויה
ריכוז ביכולת התחשבות תוך וקלים, מוכרים במשחקים
או רגיל בדומינו איתו לשחק לדוגמה: כבעבר. ארוכה שאינה
פזל בהרכבת או צבעים, או תמונות בלוטו צבעים, בדומינו
תשושת לחולה תמונות. להדביק לצייר, מסובך, לא תמונות
של קלות עבודות לתת כדאי לרקום או לסרוג שנהגה נפש
פעולה לשתף מוזמן שנה) 1610 (בן בוגר נכד רקמה. או סריגה

לשניהם. הידועים במשחקים סבתא או סבא עם

ממושך. זמן לה להקשיב ומסוגלים ממוזיקה נהנים החולים
בשפת ושירים מעברם מוכרת מוזיקה להם להשמיע רצוי
אולם תעסוקה, להיות יכולה בטלוויזיה צפייה גם אימם.
של התגובה את ולהכיר המתאימות, התכניות את לבחור צריך
בפחדים, להגיב עלול הוא מהתכניות לחלק לתכניות. החולה

אותן. לו מלהראות להימנע וצריך
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ולפעילות לתעסוקה מקור להיות יכול בצמחים טיפול או גינון
אולם בכך. לעסוק בעבר שנהגו לאלה במיוחד כאחד, גופנית
נוהג החולה אם לעצמו. יזיק לבל החולה על להשגיח צריך
ולגדל אותם, להחליף כדאי אולי בבית, הנוי צמחי את לאכול
לאכול יוכל החולה  נענע או שמיר פטרוזיליה, בעציצים
למטבח! מתוספת ייהנו המשפחה ובני להינזק מבלי מהם

והנאה שמחה מקור להיות הוא גם יכול חיים בבעלי טיפול
בבית. חיים בעלי בגידול המורגלות ולמשפחות רבים לחולים
באירוע החולה השתתפות חברתיים: באירועים השתתפות .5
עם לתקשורת מקור בילוי, תעסוקה, עבורו מהווה חברתי
במפגשים להשתתף לו לאפשר חשוב ולגירוי. אחרים אנשים
מצבו כאשר אולם חברתיים, באירועים או משפחתיים
59]
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בשלב עליו. ומאיימת מקשה גדול בקהל הימצאות מידרדר,
ולהסביר שניים, או אחד לאדם המפגשים להגבילאת כדאי זה
החולה. של מצבו את ולמכרים לחברים המשפחה, בני ליתר
רצוי לא איתו, מלהיפגש נרתעים והם אותם מביך מצבו אם

בהם. להפציר

אחד מצד המשפחה. לבני וסבוכה קשה בעיה כאן קיימת אכן
כולם לא אולם וידידים, משפחה בני עם לקשרים זקוק החולה
צורת עם ולהתמודד נפש תשושי עם להיפגש מסוגלים
את לנתק עלולים הם יוזמנו, לא אם  שני מצד התנהגותם,
את להכריח לא  השניים בין איזון למצוא אפשר הקשרים.
החולה, את לפגוש בכך המתקשים החברים או המשפחה בני
והשכנים, המכרים המשפחה, מבני אלה את אליו להזמין אך
איתו. מהפגישה ונבוכים מתביישים ופחות מצבו את שמבינים
המשפחה, בני שאר עם הקשרים את לנתק לא כדי שני, מצד
בשעות איתם להיפגש דרכים למצוא רצוי והידידים, המכרים

בהם. נוכח אינו שהחולה במקום או

[60



T.
ובטיחות ביטחון

בחולה בטיפול יעזרו בטיחות אמצעי ונקיטת בטוחה סביבה
חלק מגבלותיו. למרות פעילותו את עליו ויקלו הנפש, תשוש
ממקום להגיע ומתקשים בהליכתם מוגבלים מהחולים
ומהמסדרון החדר מאמצע לסלק יש להם, לעזור כדי למקום.
עציץ, כגון: בהם, להיתקל שאפשר חפצים מהמעבר) (או
מעקה, המסדרון קיר על להתקין כדאי אולי וכר. קטן שולחן
בית קיר על משענות גם וכן להישען, החולה יוכל שעליו
מתרחץ החולה אם ובמקלחת. האסלה ליד השימוש
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החלקה. למניעת מיוחד גומי שטיח בה לשים רצוי באמבטיה,
המיטה ליד קטנים שטיחים להניח לא רצוי נפילות, למנוע כדי
והכבדים הגדולים השטיחים את רק ולהשאיר ובחדרים,

ממקומם. בקלות זזים שאינם
הנפש תשוש לזקן סכנה להוות יכולים חדות פינות עם רהיטים
אינו הוא שאליו אחר, לחדר להעבירם כדאי בהם. הנתקל
גם זה (ובעקבות אותו לסכן היכולים בחפצים הדין הוא מגיע.
עם תכשיטים עדינים, זכוכית חפצי כגון: הבית), בני כל את
כדאי וגפרורים. חדים סכינים חשמלי, מגהץ סיכות,
הניקוי חומרי את בארון לנעול גם וכן ידו, מהישג להרחיקם

התרופות. ואת והחיטוי

בגיל הנפוצות ראייה, מבעיות הנובעות תאונות למנוע כדי
היום. שעות כל במשך היטב מואר יהיה שהבית רצוי הזיקנה,
הקיר, לצבע מנוגד בצבע הדלתות את לצבוע כדאי אפשר, אם
יש ולשוטט, מהבית לצאת נוטה החולה אם בהן. ייתקל שלא
המפתח. את ולהוציא הדירה של היציאה דלתות את לנעול

שהם לדאוג יש חצר, או גינה עם בבית מתגוררים הנכם אם
למנוע כדי לנעול, שאפשר שער עם שלמה בגדר מגודרים יהיו
האמצעים כל עצמו. את ולסכן הכביש אל לצאת מהחולה
אינם בלבד הס אולם תאונות, וימנעו למטפל יעזרו האלה
עירני יהיה שהמטפל חשוב השגחה. גם נחוצה מספיקים,
פעולה לבצע מועד בעוד ממנו וימנע החולה, של למעשיו

המשפחה.1 בני את או אותו לסכן שיכולה

לפנסיונרים ברשות לקבל ניתן בבית" תאונות "מנע בנושא חוברת .1

טלי .91909 ירושלים ,13 וייצמן דחי לאומי, לביטוח המוסד ולקשישים,
.02520912
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חלק אליה. להתייחס שיש בטיחותית בעיה מהווה הנהיגה גם
גם לנהוג ממשיכים והם נהיגה, רשיון בעלי הינם מהחולים
מתחילות. השכלית הירידה של הראשונות התופעות כאשר
הנוסעים ואת הנוהג את לסכן עלולה זה במצב נהיגה
הרישוי במשרד מקובל בכביש. האחרים את ואף במכוניתו,
לשם רפואי לאישור שנה מדי זקוק ומעלה 65 מגיל שאדם
רצוי ותאונות, בעיות למנוע כדי שלו. הנהיגה רשיון חידוש
רשיון חידוש אי המטפל. לרופא החולה של בעיותיו על לדווח
או דיכאון של לתגובות לחולה לגרום עלול הנהיגה
להגן חייבים מהתגובות, החשש למרות אולם להתפרצות,

לנהוג. ממנו ולמנוע האחרים ועל עליו

נפש תשוש בחולה לטיפול עצות מספר הובאו אלה בפרקים
מובן, בכך. הכרוכות הבעיות עם ולהתמודדות בבית הנמצא
כפי בדיוק להיות חייבת אינה המטפלים שהתנהגות
לו המתאימה הדרן את למצוא צריך מטפל כל שהוצע.
והמתאימה הנוחה בצורה להתנהג לחולה והגורמת ביותר,
(לעתים למשנהו דומה יום כל שלא לזכור, יש ועוד ביותר. לו
הן שינויים וקיימים לבוקר), דומה אינו הערב אפילו

המטפלים. בתגובות והן החולים בהתנהגות
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3
המשפחה בני תגובות

הנפש, תשוש משפחתו בן מול היושב המטפל, מרגיש מה
של צל ללא ובוהות פקוחות שעיניו זקן אדם מולו ורואה
נשואה היא לו בבעלה המטפלת אשה, מרגישה מה הבנה?
שאינו משום אחר בשם לפתע אליה פונה כשהוא שנים, עשרות
לבת), (או לבן קורה מה "אמא". אותה מכנה או אותה, מכיר
בו טיפלו שהם כפי באמו או באביו לטפל צריך כשהוא

בילדותו?
"נשברים", מטפלים מעט לא ביותר, קשה קשה, הנטל
פעם לא להתמודד. להמשיך כוח עוד להם שאין וטוענים
ועל המשפחה. בני ובכל עצמו בו הפוגעים רגשות, חש המטפל
יכול אינו שהמצב תקווה, יותר אין שאולי הידיעה הכל,
ולצער. לייאוש גורמת יחמיר, רק הוא  ולהיפך להשתפר,
אף ואולי הללו, הרגשות מקורות את להכיר ילמד המטפל אם
אחות, סוציאלית, עובדת כמו מקצועי, אדם עם עליהם ישוחח
והקלה עזרה בכך למצוא עשוי הוא וכר, פסיכולוג
הרגשות שכל כאן, נציין אלה. בעיותיו עם בהתמודדות
ואנושיים, טבעיים הם  האשמה הבושה, הכעס,  שעולים
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רגשות החשים המטפלים אותם. חש היה כזה במצב אחד וכל
אדרבא, אלה, רגשות בגלל בסדר" "לא או שונים, אינם אלה
מתחזק הללו הרגשות בקיום להודות היכולת בזכות לעתים

הטיפול. בנטל לשאת להמשיך ויכול המטפל

וצער אובדן רגשות א.
מתאבלים החולה, עם הגר המטפל ובמיוחד כולה, המשפחה
מצטערים הם התנהגותו. צורת ועל שלו בתפקוד הירידה על
מסוגל אינו ואשר האהוב הקרוב אצל שחל הקשה השינוי על
שלב כל אותו. מאבדים שהם ומרגישים לעצמו, לעזור עוד
מחדש מביאה הנפש תשוש החולה של בתפקודו בירידה
הקודמת. האובדן הרגשת את ומגבירה האובדן להרגשת

אשמה רגשי ב.

חסר להיות למטפל גורמת החולה התנהגות קרובות לעתים
לעתים, קורה ובהתנהגותו. בו ולהתבייש החולה כלפי סבלנות
"לשכוח שנה", 100 "לישון להיעלם, לברוח, רוצה שהמטפל
אבא, הוא החולה שני, מצד הזה". הגדול האסון עליו שנפל
להתחמק פשוט זה שאין יודע והמטפל זוג, בן או אמא
מביאים אלה כל דורש. בחולה שהטיפול הרבה מהאחריות
בגלל לא אשמה רגשי עולים לפעמים אשמה. רגשי לתחושת
בן עם בעבר שהיו היחסים על חרטה כעין אלא הכבד, הנטל

בהווה. כלכך הירוד מצבו לנוכח ההורה, עם או הזוג

שאפסו מרגישים כאשר מציקה, האשמה הרגשת לכל, ומעל
על לחשוב ומתחילים נגמרת, להמשיך שהיכולת הכוחות,
המטפלים אצל דופן יוצאי אינם אלה רגשות מוסדי. סידור
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להתבייש מקום ואין טבעיים מאוד הם נפש, תשושי בחולים
בהם.

ותוקפנות כעס ג.
כעס ברגשות ונתקף בעצמו שולט שאינו מרגיש המטפל אם
כתוצאה בא זה המקרים שברוב לדעת כדאי ותוקפנות,
העול האונים. חוסר והרגשת בו נמצא שהוא הרב מהמתח
לא מבין, תמיד שלא באדם הטיפול של והמתסכל הכבד
לפעמים גורם הרף, ללא עצמו על חוזר ולעתים מתמצא,
הם אלה רגשות תוקפנית. בצורה החולה כלפי להתנהג למטפל
אחר מטפל לחפש כאלה במקרים מוטב ואולי טבעיים,

הקבוע. למטפל מנוחה ולאפשר מה, לתקופת

בושה ד.

אמת, המשפחה. בני את מביישת החולה של שהתנהגותו יש
בצורה מתנהג שהזקן מאוד מבייש ואפילו מבייש, נראה זה
אס גס  המטפל ואת עצמו את מבזה ולעתים ילדותית
בושה, של זו הרגשה לכך. הגורמת היא שהמחלה יודעים
היא הקשה, ההתנהגות להופעת הראשונות בתקופות במיוחד
החדש המצב עם להשלים המטפל על להקל כדי טבעית.
וכנה פתוחה בצורה להסביר רצוי בחברה, יותר נוח ולהרגיש
חולה שהזקן לשכנים, לחברים, המשפחה, בני ליתר

ממחלתו. כתוצאה הינה "המבישה" ושהתנהגותו

עייפות ה.

רק איננה זו עצומה. עייפות להרגיש נוטים רבים מטפלים
אונים, מחוסר הנובעת נפשית, עייפות גם זוהי גופנית, עייפות
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וחוסר רחמנות אהבה, כעס, של מעורבים ורגשות צער תסכול,
הללו, הסימנים את להכיר חשוב המטופל. לגבי סובלנות
הדרך למשבר. וגורמים מתגברים שהם לפני איתם ולהתמודד
מהבעיות. והתרחקות מנוחה היא העייפות למניעת הטובה
מקום ממלא זמני באופן להביא כדאי אפשרי, הדבר אם
החולה את לאשפז או אחר), אדם או (מט"ב המותש למטפל
לשכור שמומלץ מקרים, יש יתאושש. שהמטפל עד קצר לזמן
כמעט שווה ההוצאה אם גם לעבוד, זה במקום ולצאת עזרה
בסדר שהשינוי מתברר, מהניסיון חלקית. מעבודה להכנסה
שעות ביתר להתמודדות כוח למטפל מוסיף ובעיסוק היום
הבריאות בתחום המטפל של הצרכים את להזניח אסור היום.
ולקבל פעם, מדי לנוח חייב מטפל כל שלו. הנפשית או הפיזית
אחרים, משפחה מבני נפשית ותמיכה ממשית עזרה קצת
זה. בתחום העובדים מקצועיים מעובדים ואולי מחברים

וייאוש דיכאון ו.
למענו שעושים מה וכל ישתפר, לא החולה של שמצבו הידיעה
לדיכאון המטפל את פעם לא מביאה לשינוי, אולי יביא לא
עלולה המשפחה בן שמחלת יודע, הוא כן, על יתר ולייאוש.
להרגשותיו יותר עוד תורם וזה ויחמיר, ילך מצבו להידרדר,
לחופשה לצאת דרך למצוא עליו מאוד, למטפל קשה אם אלה.
עימו ולהתחלק נוסף מטפל של סיוע לקבל או קצרה, ולמנוחה
כגון: מקצועי, עובד אצל וסיוע עזרה או הטיפול, בנטל

אחות. או סוציאלי עובד פסיכולוג,
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ו*
במשפחה גומלין יחסי

זוג ובני בוגרים בנים ילדים, עם יחסים א.
מתעוררות המשפחה, בני מבין אחד כל ואצל בחיים, שלב בכל

הנפש. תשוש בחולה לטיפול בקשר שונות בעיות

חולה עם הקטנים הילדים של היחסים כלל בדרך ילדים:
הדדית, הבנה ביניהם ונוצרת יפה מתפתחים הנפש תשוש
המבוגרים. של מאשר יותר טובים החולה עם יחסיהם ולעתים
כמות אנשים לקבל רגילים שנתייםשלוש בגיל קטנים ילדים
פעם, לא יוצר זה לב. תשומת הרבה להם להעניק ואף שהם,
לבין הנפש תשוש החולה בין חם קשר מיוחד, מאמץ ללא
ההתבגרות, בגיל בעיקר יותר, בוגרים ילדים אולם הילדים.
נפש תשושי חולים עם קשרים ליצור יותר מתקשים
קורה מה לנערים להסביר חשוב בו. ומתביישים
עושים אינם ושהם מכוונת לא שהתנהגותם לסבא/סבתא,
עסוקים ילדים זה בגיל ממחלתם. מושפעים אלא "דווקא",
מנטל לשחררם ורצוי שלהם, ההתבגרות ובבעיות בעצמם
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בהעסקת לתרום יכולים הם מוכנים, הס אם בחולה. הטיפול
שונים. במשחקים החולה

על מוטל בטיפול העיקרי התפקיד הביניים): (דור בנימבנות
אנרגיה הדורש חדש תפקיד לגביהם מהווה והוא זו, קבוצה
שיוכלו כדי כספית. הוצאה ולפעמים זמן ונפשית, פיזית
על ויתור לעתים נדרש חולים, אם עם או אב עם להתמודד
הכלה, או הבת, לפעמים אחרות. חברתיות התחייבויות
והכנסה מקצועי עיסוק על ולוותר עבודה מקום לעזוב צריכה
כבן/בת, התפקיד בין להתחלק איך בעיה, נוצרת כספית.
הרגיל התפקוד לבין החולה, להורה טיפול מתן הדורש
ההתחייבויות על ושמירה במשפחה בעבודה, היומיומי
הבת, או הבן תפקידים: היפוך של מצב נוצר החברתיות.
בהם לטפל היום צריכים הוריהם, מעזרת בעבר שנהנו

אותם. ולהאכיל לרחוץ כבילדים,
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גם הן כלל בדרך הכלות. על או הבנות על הוא הגדול הלחץ
לא סבתות. גם כבר הן ולעתים רעיות אמהות, עובדות, נשים
מעט את להקדיש היכן לבחור כשעליהן בקונפליקט, הן פעם
משבר כדי עד לעתים מביאה זו בעיה הלב. ותשומת הזמן
תקינים. כך כל היו לא בעבר כשהיחסים בעיקר במשפחה,
(פסיכולוג, מקצועי אדם אצל עזרה לחפש רצוי אלה במקרים

אחות). או סוציאלי עובד

האשה או באשתו, המטפל הבעל נפש: תשוש של זוג בן/בת
שלהם. בתפקיד השינוי עם להתמודד ביותר מתקשים בבעלה,
פעם ולא רבות שנים חיו איתו זוגם, לבן נפשית קשורים הם
עליהם משפיעה הנפש תשוש אצל הידרדרות מאוד. מאושרות
עם להתמודד רב ונפשי גופני קושי מרגישים הם חייהם. ועל
מאוד עליהם מכביד וכן החולה, זוגם בן של מוזרה התנהגות
קושי ירוד. מצבו כאשר אותו ולהאכיל להלביש לרחוץ, הצורך
עצמו על לקחת לעתים נאלץ הזוג שבן מכך לעתים נובע נוסף
טיפלה שלא האשה, למשל: בעבר. ביצע לא שמעולם תפקידים
מבוגר בגיל כיום חייבת משרדיות, או כספיות בבעיות פעם אף
הבנק. חשבון את מנהלים איך או מיסים משלמים איך ללמוד
את ניקה לא מעולם, בישל שלא נפש, תשושת חולה של הבעל
ללמוד מבוגר בגיל היום צריך במכולת, לקניות דאג ולא הבית

זאת. לבצע כיצד

זוג, בני ועל בניס על ילדים, על המטפלים, על להקל כדי
יש שלהם, התפקידים יתר כל עם להתמודד בידם ולסייע
אחות, כמו ציבורי, מגורם וייעוץ עזרה לקבל לעתים צורך
אלה בנושא. המתמחה פסיכולוג או סוציאלית עובדת

כגון; שונים, בתחומים לעזור יכולים
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הצפויה. והתפתחותה טיבה המחלה, את להביו 
להאכיל להלביש, לרחוץ, בחולה: לטפל כיצד ללמוד 
■ בהפרשות. ולטפל
ההתנהגות ותופעות החולה עם להתמודד כיצד ללמוד 1

בתפקודו. לו ולסייע שלו,
ובטוחה. תומכת סביבה ליצור ללמוד 

תפקידים. לחלוקת במשפחה להתארגן כיצד ללמוד 
באמצעות אנשים עלידי מניצול החולה על לשמור 1
P .^Jr^7r_. חוקי. באופן באכוח מינוי

המתעוררות הבעיות כל עם להתמודדות הדרכים אחת
המשפחה. בני בין הנטל חלוקת היא נפש תשוש בחולה בטיפול

המשפחה בני בין הנטל חלוקת ב.
בני כל בין שווה בצורה מתחלק בטיפול העול אין כלל בדרך
את עושים הבן/בת או הבעל, רק פעמים הרבה המשפחה.
ואז מאוד מעט עוזרים המשפחה בני ויתר העבודה, עיקר
היא זו בעיה לפתרון דרך בטיפול. בודד שהוא חש המטפל
פנייה לפעמים תפקידים. חלוקת של להסדר להגיע לנסות
פרי, נושאת אינה בטיפול חלק לקחת המשפחה לבני ישירה
או סוציאלי עובד כמו מקצועי, מעובד לבקש אולי ניתן אבל
בהבהרת לעזור המשפחה בני כל של למפגש שיבואו אחות,
בני לפעמים התפקידים. לחלוקת דרך ולמצוא הדברים
מה יודעים אינם ופשוט לעזור, מוכנים אחרים משפחה
אחד לכל ברור באופן התפקידים את להגדיר חשוב לעשות.
בן/בת או אח/אחות יש לעתים בטיפול. חלק לקחת המוכן
מקום בגלל לעזור ביכולתם שאין כך על אשמה המרגישים
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או שלהם מצבם בגלל זוגם, בן התנגדות בגלל מרוחק, מגורים
חד תפקידים להם להציע אפשר במשפחתם. בעיות בגלל
סידורים תשלום, כספים, בענייני טיפול כגון: פעמיים,
במיוחד העיקרי. המטפל על הקלה זו גם וכר. בקופתחולים
החולה על ולשמור להישאר אחר משפחה מבן לבקש מומלץ
לטפל או לנוח יוכל העיקרי שהמטפל כדי קצרים, זמן לפרקי

בענייניו.

המשפחה, בני עם חשבונות1' "לעשות כזה במצב מאוד קל
על כוחות לבזבז חבל אולם וניצול. צדק חוסר קיפוח, להרגיש
ולדאוג חיובית פעולה לנקוט רצוי זאת במקום אלה. הרגשות
להשלים מוטב בעול, נושאים כולם לא אם תפקידים. לחלוקת
כאשר גם כן, על יתר מרירות. מתוך לפעול ולא המציאות עם
אינה היא מאוזנת, השונים המשפחה בני בין הנטל חלוקת
ואם יכולתו, כפי רק לעשות יכול אחד כל שווה. להיות יכולה
עלול זה באמת, לתת מסוגל שהוא ממה יותר ממנו יידרש
גם עסוק אחד שכל לזכור, יש כן ולניתוק. לריב להביא
על ושמירה משפחתו בבני טיפול עבודה, אחרים: בדברים
רק משפחות שבהרבה קורה, אלה מסיבות חברתיים. קשרים

העיקרי. בעול נושאים שניים או אחד מטפל
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J\
בשירותים הסתייעות

אך המשפחה, בני על נופל הנפש בתשוש בטיפול הנטל רוב
רצוי הבעיה. עם לבדו יתמודד לא שהמטפל מאוד חשוב

הציבוריים. מהשירותים וסיוע עזרה בחשבון להביא

לעזור. שיכולים שונים שירותים קיימים המקומות במרבית
אלשירותי לפנות כדאי ידועים, אינם או קיימים אינם הם אם
אפשר היכן ולברר במקום הבריאות לשכות אל או הרווחה

אותם. לקבל
העזרה לקבלת הדרך ולעתים בטיבם, שווים השירותים כל לא
לייאש. צריך לא זה אולם נפש, ועוגמת תסכול בהרבה מלווה
להנהלת או במקום, רווחה לשירותי למחלקה לפנות כדאי
עמידה השירות. את ולבקש הבריאות, ולמשרד קופתחולים
דבר של בסופו עשויה קשה, לעתים היא אם גם הזכויות, על

השירות. לקבלת להביא
למספר לחלק אפשר נפש תשושי לחולים השירותים את
שירותים לעומת נפש, לתשושי מיוחדים שירותים קבוצות:
ומשפחותיהם; נפש לתשושי גם טיפול הנותנים כלליים,
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הנמצאים שירותים לעומת בביתו, לחולה הניתנים שירותים
לקבלם. כדי אליהם להגיע צריך והזקן בקהילה,

המקצועי, העובד עם פגישה טלפונית לתאם צריך כלל בדרך
רפואי אישור כגון הדרושים, במסמכים מצויד לפגישה ולבוא

זוגו. ובן החולה הכנסות על המעיד ומסמך

(רשימה הארץ חלקי ברוב הקיימים מהשירותים חלק להלן
ברוקדייל במכון שיצאה בחוברת למצוא ניתן וכתובות מלאה
לשירותים "מדריך לוי אליזבת עלידי אש"ל עם בשיתוף

בישראל"). פסיכוגריאטריים

אשפוז ומחלקות יום חולים בתי מרפאות, א.
מועד קצר ולטיפול לאבחון

קבועה, או הפיכה נפש תשישות זוהי האם ולקבוע לאבחן כדי
או יום, בביתחולים או במרפאה ייבדק שהחולה חשוב
והמרכזים המרפאות גס מיוחדת. גריאטרית אשפוז במחלקת
מועד. קצר טיפול ונותנים אבחון מבצעים הנפש לבריאות
טיפול המשך צוות או המטפל, הרופא באמצעות היא הפנייה
קופות חשבון על הן הבדיקות קופתחוליס. של ומעקב
ובטופס מפורטת רפואית בהפניה להצטייד וצריך החולים,

מבוטחים. שבה הקופה של התחייבות
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אישי טיפול ב.
שלושה כולל בבית, ולמשפחה לחולה לרוב הניתן אישי, טיפול

= מרכיבים

מקצועיים. מעובדים והדרכה ייעוץ קבלת .1

צוותי של ועו"ס אחות הכללית: קופתחולים לחברי
אזוריים. ומעקב טיפול המשך

רמתגן בתיס, חולון, באזור מכבי קופתחולים לחברי
סוציאלי. עובד של ייעוץ וחיפה1:

עובדת של ייעוץ י: בירושלים מאוחדת חולים קופת לחברי
סוציאלית.

צוות של סוציאלית ועובדת אחות החולים: יתר לכל
המחוזיות הבריאות בלשכות כרוניים בחולים לטיפול
לשירותי המחלקה של סוציאלית עובדת או נפתיות,

המקומית. ברשות רווחה
אחות). (טיפול וסיעודי רפואי טיפול .2

קופת מכבי, קופתחולים הכללית, קופתחולים לחברי
מאוחדת וקופתחולים לאומיים לעובדים חוליס
טיפול להמשך מהיחידה עובדים עלידי בירושלים1:

ומעקב.
חלקי. באופן זה שירות נותנות האחרות קופותהחולים
הקופה סניף בהנהלת מדויקים פרטים ולברר לפנות רצוי

מבוטח. החולה שבה
בארץ. נוספים במקומות כאלה שירותים מתוכננים בעתיד .1
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באכילה. ועזרה הלבשה ברחצה, אישי טיפול .3

עובדות או מט"ב שירות מטפלות עלידי ניתן זה שירות
או קופתחולים אחות של ובהכוונה בהדרכה אחרות,
היא הזה הטיפול במימון ההשתתפות הבריאות. משרד
והמחלקה הבריאות משרד קופותהחולים, עלידי

רווחה. לשירותי

חמות ארוחות ♦<

לספק יכולים אינם המשפחה בני כאשר מיוחדים, במצבים
לקבל ניתן הקשיש, זוגו לבן גם ולעתים למטופל מבושל אוכל
וכדי בתשלום, הוא הזה השירות הביתה. מבושלות ארוחות
בקשישים המטפלת הסוציאלית לעובדת לפנות יש אותו לקבל

המקומית. ברשות רווחה לשירותי במחלקה

^\ 1 9 €^
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משקבית ניהול ד.
את לנהל וגם בחולה לטפל גם מתקשים המטפלים פעם לא
במקרים ולקניות. לכביסה לניקיון, לדאוג משקהבית,
יש זו, עזרה לקבל כדי זה. בתחום עזרה לקבל אפשר מסוימים
במחלקה בזקנים המטפלת הסוציאלית לעובדת לפנות

המגורים. במקום רווחה לשירותי

כביסה שירות ה.

בעיות להם שיש לחולים במיוחד מיועד בבית כביסה שירות
מקומות במספר רק קיים הוא אך ההפרשות, על בשליטה
המחלקה אל לפנות כדאי זה שירות על מידע לקבלת בארץ.
או קופתחולים של טיפול המשך לצוות או רווחה, לשירותי

המגורים. במקום הבריאות ללשכת
יש לבית, ברובם המגיעים לעיל, שצוינו לשירותים נוסף
אליהם. המובאים לחולים הניתנים בקהילה שירותים
וחלקם בארץ, מקומות במספר קיימים אלה שירותים

פיתוח. של בתהליך נמצאים

יום מרכזי ו.

בעיות להם שיש הקולטיזקנים בקהילה שירות הוא יום מרכז
רק המיועדים יום מרכזי גס יש ושכליות. גופניות תפקודיות,

נפש. תשושי לחולים
רק קולטים ושכליות גופניות בעיות עם לזקנים היום מרכזי
של מצבו כאשר (התחלתי). קל ירידה במצב נפש תשושי
יום במרכזי רק ייקלט הוא מידרדר, הנפש תשוש החולה

מיוחדים.
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בילוי תעסוקה, ארוחות, החולים מקבלים היום במרכז
הזקוקים אלה פיזיותרפיה. גם ולעתים גופנית פעילות חברתי,
יש היום ממרכזי גדול לחלק במקום. רחצה לקבל יכולים לכך
להיות יכולה יום במרכז השהות מהבית. הסעה שירות
פועלים רובם יום. יום אף ולעתים בשבוע, שלוש עד פעמיים
בשבוע. ימים 5 לרוב הצהרים, שעות ועד בבוקר 08.30 משעה
ובעת גבוה אינו המחיר אולם במרכז, השהייה עבור לשלם יש
לעובדת לפנות יש להתקבל, כדי הנחות. גם לקבל ניתן הצורך
ברשות רווחה לשירותי במחלקה בזקן לטיפול הסוציאלית
לאחות או אזורית) או מקומית מועצה או (עירייה המקומית
חולים לאחות או בקופתחולים, ומעקב טיפול המשך צוות

המקומית. הבריאות בלשכת כרוניים

(חופשון) המשפחה למנוחת אשפוז ז.
לנוח, נפש תשוש בחולה המטפל המשפחה לבן לאפשר כדי
החולה את לאשפז אפשרות יש וכוי, בבית שיפוצים לערוך
יש אשפוז מוסדות של מאוד קטן במספר קצרה. לתקופה
את לקבל אפשר אולם לכך, המיועדות מיוחדות מיטות
קצרה, היא האשפוז תקופת אחרים. במוסדות גם האשפוז

שבועות. מ3 יותר לא נמשכת כלל ובדרך

אותו לממן המשפחה ועל תשלום, תמורת הוא האשפוז
קופתחולים הבריאות. משרד עלידי להיעזר או בשלמותו,
כל את מממנת המשפחה אם זה. אשפוז לחבריה מממנת מכבי
להצטייד יש למוסד. ישירה להיות יכולה הפנייה האשפוז,
ואת החולה של בריאותו מצב את המתאר רפואי, במכתב
אותו, המכירה מאחות ומכתב מקבל, שהוא התרופות

לו. הדרושים והטיפולים התפקודי מצבו את המתאר
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או האחות אל לפנות יש הבריאות משרד במימון לאשפוז
בלשכת כרוניים בחולים המטפלת הסוציאלית לעובדת
המחלקה של הסוציאלית לעובדת או המקומית, הבריאות
מכבי קופתחולים חברי המקומית. ברשות רווחה לשירותי

הקופה. של האזורי המשרד אל יפנו

תמיכה קבוצות ח,
תשושי בחולים בביתן המטפלות למשפחות תמיכה קבוצות
יכולה למטפלים תרומתן אך בארץ, קטן במספר קיימות נפש
אנשים מספר נפגשים בשבועיים או בשבוע פעם רבה. להיות
הם מקצועי, עובד בהדרכת וביחד, בעיה, אותה להם שיש
מזה, זה לימוד עלידי שונים, קשיים על להתגבר מנסים
לפגישות. המוזמנים מקצוע מאנשי וסיוע הדרכה וקבלת

נוספים: יתרונות בקבוצה להשתתפות

הבדידות. הרגשת על הקלה 
וכר), אשמה (כעס, השונים לרגשות אישור נתינת 

המטפלים. אצל המתעוררים
בהם. להסתייע שאפשר שונים שירותים על מידע קבלת 
השונים, המוסדות על לחץ כקבוצת להתארגנות אפשרות 
הקיימים. אלה את לשפר או שירותים יותר לקבל כדי

מעוניינים אם או פועלות כאלה קבוצות אם לברר כדי
בזקנים המטפלת הסוציאלית לעובדת לפנות יש בהקמתן,
לתשושי יום מרכז למנהל/ת או רווחה, לשירותי במחלקה

נפש.
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משפטית הגנה ט.

הוא ואולי בענייניו, לטפל מסוגל אינו הנפש תשוש החולה אם
כספיו פיזור בריאותו, הזנחת עלידי לעצמו להזיק עלול אפילו
כלומר, אפוטרופוס. לו למנות ניתן מסוכנות, החלטות וקבלת
(בהסכמתו הנפש תשוש של בשמו שיפעל נציג ימנה משפט בית
לרעה. ניצולו את למנוע כדי או כעזרה  הסכמתו) ללא א1
בני כל (בהסכמת המשפחה מבני שאחד רצוי, כלל בדרך
הדבר אם אולם האפוטרופסות. את עצמו על יקבל המשפחה)
מטעמו נייטרלי אדם למנות יכול המשפט בית מתאפשר, אינו
 זו. למטרה

לבקש המשפט לבית לפנות המעוניינים משפחה בני
או דין מעורך משפטי וייעוץ הדרכה לקבל יכולים אפוטרופוס,

רווחה.1 לשירותי במחלקה הסעד מפקיד

אפוטרופוס: מינוי מתבצע פיהם שעל חוקים שני יש בארץ

במקרה .(1962) ואפוטרופסות המשפטית הכשרות חוק .1
וזקוק דין פסול שהוא אדם על מכריז המשפט בית זה
אפוטרופוס. מינוי  היינו בענייניו, לטפל כדי לנציג

מי או "קטין, כתוב: שבו ,(1966) החוסיו על הגנה חוק .2
לדאוג יכול אינו זיקנה, או בשכלו ליקוי נכות, שמפאת
מתנגד הוא אם (גם לו הדרוש הטיפול את יקבל לצרכיו,

לכך)". ■

להשיגה שניתן בחוק11, הזקן "זכויות בחוברת נמצאת בנושא הרחבה .1

,13 וייצמן דחי לאומי, לביטוח המוסד ולקשישים, לפנסיונרים ברשות
.02520912 טל' .91909 ירושלים

[80]



ח2
מוסדי סידור

ועצם במוסד החולה סידור לאפשרות ביחס ההתלבטות
כללים אין המשפחה. לבני מאוד קשה שלב הם הסידור תהליך
כל למוסד. החולה את להעביר בכלל ואם מתי הקובעים,
ומערכת לכוחותיה בהתאם משפחה, וכל שונה, הוא מקרה

הבעיה. עם אחרת מתמודדת שבה, היחסים
מאוד מומלץ במוסד, החולה סידור של השאלה עולה כאשר
משפחתו. ואת החולה את המכיר מקצועי, עובד עם להתייעץ
חשוב זה. נושא סביב מתעוררים מעורבים רגשות הרבה
רק או במוסד, סידור על החליטו המטפלים שאם לזכור,
או בוגדים אינם הם לכך, הנדרשים הטפסים את מילאו
גם הנפש. תשוש החולה משפחתם בבן בטיפול נכשלים
מוצאים אנו ר"מ) עמי דעת יורה ערוך, (שולחן במקורות
מסוגלים שאינם משפחה שבני בכך ותומכת המאשרת הלכה,
בר שהוא הזולת לטיפול אותם ימסרו בהוריהם עוד לטפל

סמכא.

את מקבלים האחרים, המשפחה בני עם יחד המטפלים, כאשר
עצמם, עם כנים שיהיו חשוב מוסדי, סידור על ההחלטה
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מצבו את נכונה שיעריכו מציאותי, באופן העתיד על ויסתכלו
ההתחייבויות ואת המשפחה בני בריאות את החולה, של

להם. שיש הנוספות

לסידור ההחלטה בקבלת שיסייעו שיקולים מספר להלן
במוסד:

והשגחה טיפול מצריך החולה של בריאותו מצב אם 
מתמידים. רפואיים

מאוד. ירוד החולה של התפקודי מצבו אם 
ואס מאוד, רבה עייפות חשים המשפחה בני אם 
או הגופני הבריאות מצב על משפיע הממושך הטיפול

שלהם. הנפשי
אחרים. משפחה מבני תמיכה אין אם 

מהעדר או בקהילה, מהשירותים תמיכה אין אס 
שירותים.

סידור על ההחלטה וקבלת המשפחה בני כל עם שיקול לאחר
כרוניים בחולים לטיפול שבצוות האחות אל לפנות יש מוסדי,
בפנייה המגורים. באזור המחוזיתנפתית הבריאות בלשכת
עלידי שימולא תפקודיסיעודי, רפואי בטופס להצטייד יש
או הכללית קופתהחולים של ומעקב טיפול להמשך הצוות
בקופותהחולים המרפאה ואחות המטפל הרופא עלידי

האחרות.

בני להדרכת אחראים המחוזיתנפתית הבריאות לשכת עובדי
הכספית ולהשתתפות המוסד לבחירת הקשור בכל המשפחה

במוסד. החולה של בהחזקתו



בהם, הניתנים הטיפולים השונים, השירותים סוגי של פירוט
מיוחדת בחוברת מובא אליהם להתקשר והדרך כתובותיהם
לשירותים ''מדריך ואש"ל ברוקדייל מכון עלידי שיצאה
עלפי להשיגה ניתן אשר בישראל", פסיכוגריאטריים
,13087 ת"ד הג'וינט, גבעת ברוקדייל, מכון הכתובת:

הספר. שבסוף הספח בעזרת ירושלים,

מרבית יחסית. חדש נושא הינו הנפש תשושי נושא לסיכום,
חלקם היטב, אותו מכירים אינם עדיין בשירותים העובדים
ממחלה הסובלים קשישים פגשו שלא עדיין ויש עליו למדו לא
בנושא. יתמצאו הצוות אנשי כל שלא להיות, עלול לכן זו.
בתופעות להיפגש עלול המטפל חשובות: השפעות זו לעובדה
יקשה והדבר העובדים, מצד סבלנות וחוסר הבנה חוסר של
ידע, חוסר מתוך לרוב העובדים, גם ההתמודדות. את עליו
ברתיעה מגיבים נפש תשוש חולה עם לראשונה בהיפגשס
חוסר עקב במבוכה הנמצא העובד זאת, לעומת ובהתרחקות.
שרכש, ובידע ובניסיון המשפחה בבן להיעזר עשוי שלו הניסיון
של הניסיון עם שלו המקצועי הידע שילוב כדי תוך וכך
הטיפול עם ההתמודדות בהמשך ולעזור לייעץ יוכל המטפל,

אלה. בחולים
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ו

1

משוב שאלין ן

יקרים, קוראים ,

בייעוץ כבר נעזרתם אף ואולי במדריך, שעיינתם לאחר 1
עליו דעתכם תחוו אם מאוד לכם נודה בו, הניתנים ובהדרכה ו

בעתיד. לשיפורו בתגובותיכם להסתייע שנוכל כך ו

סביב בעיגול סימון עלידי הבאות השאלות על ענו אנא ,

המתאימה. התשובה ו

תשלחו אם לכם נודה ובחתימתכס. שמכם בציון צורך אין ו

מכון ישראל, ג'וינט כהן, חמדה לגב' השאלון את בדואר ו

.91130 ירושלים ,13087 ת"ד הג'וינט, גבעת ברוקדייל, 1

הפעולה שיתוף על בתודה ו

כהן חמדה 1

המדריך? על לכם נודע כיצד .1 ו
בעיתונים מהמודעות א. ו

מהפלקטים ב. 1
מקצועי מעובד ג. ,

(לדוגמה: מקום ובאיזה שירות באיזה עובד, איזה ו

לציון)? ראשון אליהו, ברמת חולים קופת אחות 1

אחרת בדרך ד. \

. איזו? 1

חדשים? דברים מהמדריך למדתם מידה באיזו .2 ו
מאוד רבה במידה א. ו
בינונית במידה ב. ]
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ו מועטת במידה ג.
ו לא כלל ד.

ן בן מחלת את להבין המדריך לכם עזר מידה באיזו .3
\ . . משפחתכם?
j מאוד רבה במידה א.
ו בינונית במידה ב.
י . מועטת במידה ג.
\ לא כלל ד.

ן בהתמודדות עזר הוא האס עליכם. להקל מיועד המדריך .4
ו נפש? תשוש בחולה כמטפלים שלכם הבעיות עם
] מאוד עזר כן, א.
ו בינונית במידה עזר ב.
י מועטת במידה עזר ג.
, עזר לא כלל ד.

, בטיפול לכם עזר במדריך הניתן הייעוץ מידה באיזו .5
ן הנפש? תשוש בחולה
ן יי מאוד רבה במידה א.
ו בינונית במידה ב.
ו מועטת במידה ג.
י לא כלל ד.

י צורתו, המדריך, על הכללית דעתכם חוות את רשמו אנא, .6
ן להעיר. שברצונכם אחרת הערה וכל שלו, והסגנון עריכתו
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יקר, קורא 1

לרשות העומדים והמוסדיים הקהילתיים השירותים רשימת 1

אינם וכתובותיהם האלה השירותים פירוט הנפש, תשושי 1

"מדריך בחוברת: פורסמו אלה פרטים זה. במדריך נכללים ,

לוי, אליזבת מאת בישראל", פסיכוגריאטריים לשירותים ו

ואש"ל. ברוקדייל מכון עלידי לאור שיצא ו

ברוקדייל במכון ישירות לרכישה ניתנת הזו החוברת 1
שלהלן. הספח באמצעות בדואר או הג'וינט, גבעת בירושלים, ]

לכ' ג'וינטישראלו ו

ברוקדייל מכון ו

הג'וינט גבעת ו

13087 ת"ד ו

91130 ירושלים 1

בישראל" פסיכוגריאטריים לשירותים "מדריך ן

לוי אליזבת ]

הנ"ל המדריך של עותקים לרכוש מעוניין הנני |

__ משפחה שם ו

פרטי שם ן

למשלוח כתובת [

למשלוח. יצורף החשבון ש"ח. 3 המדריך: מחיר 1
חוזר. בדואר התשלום את אלינו להעביר נא 1
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