
רחובותתקווה ובדידות במשפחות השכול במחוז 
2שמחי רחל, 2יעלשובל , 2צורבל שרה, 2ליבנה חדוה, 2ונקרט ניבה, 1מרגלית מלכה, 2עקיבאמיכל , 2קירזנר אסנת,1מיכל עינב

ישראל, רחובותמחוז , משפחות הנצחה ומורשתאגף 2, רחובות, המרכז האקדמי פרס, הספר למדעי ההתנהגותבית 1

אתלזהותהיתההנוכחיהמחקרמטרת.רביםחייםבתחומיטיפולייםיישומיםבעלת,מחקריתיאורטימוקדמהווההתקווהתיאורית

כיההנחהנמצאתהמחקרביסוד.הביטחוןמשרדידיעלהמטופלות,השכולבמשפחותהוריםשלהתקווהתחושתאתהמנבאיםהגורמים

המשךאתלקדםהתקווהעשויה,ועתידהווה-עברשביןהחייםשלהדינאמיברצףלעצירהגורםמשפחהבןשלשהאובדןבעוד

אישיחוסןשלגורמיםנבחנובמחקר.ברחובותמשפחותאגףידיעלהמטופליםהורים81השתתפובמחקר.וההסתגלותההתפתחות

ומערכתהבדידותתחושת)אישיובין(משפחתיתוגמישותלכידות)משפחתי,(והמטרתיתהנתיביתהתקווהורמותהקוהרנטיותתחושת)

.(התמיכה

ולהתמודדותמטרותלהשגתאסטרטגיותלתכנןהיכולת)הנתיביתוהתקווה(אישיחוסן)הקוהרנטיותתחושתעלהצביעוהמחקרתוצאות

גבוהותבדידותרמותכינמצא,שונותבדידותרמותעםהוריםביןבהשוואה,בנוסף.מטרתיתתקווההמנבאיםכגורמים(חסמיםעם

תווךהמטרתיתוהתקווההבדידותתחושתביןהקשר.נמוכותותקווהקוהרנטיותרמותעם,מלוכדותפחותבמשפחותהוריםמאפיינות

ורמותבדידותשלגבוהותרמותנמצאותקווהשלנמוכותרמותעלשדיווחובמשפחות.הנתיביתוהתקווההקוהרנטיותתחושתידיעל

חוסןכגורםהתקווהתחושתאתומעצימיםהמחזקיםלגורמיםטיפוליתלמודעותהצורךאתמחזקיםאלוממצאים.אישיחוסןשלנמוכות

לתרומהדגשמתןתוך.משמעותיפגיעותכגורםהבדידותתחושתאתהמגביריםהסיכוןגורמיאתלזהותבבדובד,מחדמשמעותי

המחקרלממצאיהיישומיתהחשיבות.והקשייםהכאבעםהמתמודדותבמשפחותהמטפלותהסוציאליותהעובדותשלהחשובה

,ולמשפחותהסוציאליותלעובדות"תקווהשלקהילות"ליצירתהתמודדותאסטרטגיותופיתוחלהעצמהתוכניותבתכנוןמתבטאת

והתמודדותןהסתגלותןולקדםהשכולבמשפחותהתקווהרמתאתלהעלותבמטרה
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חוויית האובדן בקרב בנות משפחתם של מטופלים במצב וגטטיבי מתמשך ולאחר  ": מצבת אבן"ל-" מצבה חיה"מ

שנפטרו
3גולדבלטהדס , 1,2נטלי גלבמן גרשון

החוג 3, חיפה, אובדןנפשית עם אלה להתמודדות מרכז , עבודה סוציאלית2, חיפה, אוניברסיטת חיפה, הספר לעבודה סוציאליתבית 1

ישראל, חיפה, חיפהאוניברסיטת , לסיעוד

מהפרעותהסובליםהמטופליםבמספרלעלייהוהביאו,החייםתוחלתאתהאריכוהשניםלאורךהמודרניתברפואהשחלוהתמורות

בניבעבור.ושינהערותמחזוריאצלומתקיימיםובמקביל,לסביבתואולגופומודעותחסרהלמטופל'מתמשךוגטטיבימצב'ב.הכרה

ואינופסיכולוגיתמבחינהנעדראך,פיזיתמבחינהנוכחהמטופללפיו,עמוםמצבבהיותוטמונהזהמצבשלייחודיותו,המשפחה

הכרהולקבללהתאבל,ממנולהיפרדיכוליםאינםוקרוביו,וקייםכחינחשבהמטופל,בפועלחסרונולמרות.סביבתועםמתקשר

וחסרהמועטעדייןבתחוםהמחקר.למוחלטהופךואובדנםכשכוליםמוכריםקרוביו,המטופלפטירתלאחר.באובדנםחברתית

משפחהבנותחוויותעלללמודהייתההמחקרמטרת.המשפחהבנישחוויםהכוללהאובדןלתהליךהמותאמת,סביבתיתהתייחסות

בקרובשטיפלובתקופהמשפחהבנותשלחוויתןמהי:הייתההמחקרשאלת.שנפטרולאחרמתמשךוגטטיביבמצבבמטופלשטיפלו

עםמובנים-חציעומקראיונותהתקיימו.האיכותניתבשיטהנערךהמחקר?מותושלאחרובתקופהמתמשךוגטטיביבמצבשהיהמשפחה

ונותחותומללו,הוקלטוהראיונות.חודשיםמשלושהלמעלהוגטטיביבמצבששהולמטופליםראשונהמקירבהמשפחהבנות12

(2);ווגטטיביבמצבכמטופלהמשפחהבןשלהאבחנהקבלתמשמעות(1):מרכזיותתמותארבעשהעלה,תמטיתוכןניתוחבאמצעות

מבליטיםהמחקרממצאי.לשכולההסתגלות(4)-ו,המשפחהבןמותלאחרהאובדןחוויית(3);הווגטטיביהמצבבתקופתהאובדןחוויית

שביןהפערעקבוהן,הגוףשלהמאוחרלאובדןהאדםאובדןביןהפיצולבשלהן-המשפחהבנישחוויםהמורכבהאובדןחווייתאת

תהליכיכיצדונדגיםהמשפחהבנישלהאובדןחווייתאתהמעצביםבגורמיםנדוןבהרצאה.בוהחברתיתלהכרההאישיהאובדןתהליך

.לשכולההסתגלותבעתמוכראובדןעםההתמודדותעללהשפיעעשוייםמוכרשאינועמוםאובדןעםההתמודדות
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:  טראומטיים ותסמינים סומטיים פונקציונליים-תסמיני דחק פוסט, חשיפה לאירועים טראומטיים

בחינת גורמים מיתון אישיותיים
הילה אבישי, גדי זרח

אריאל, אוניברסיטת אריאל בשומרון, המחלקה למדעי ההתנהגות

סומטייםתסמיניםלפתחיותרנוטיםטראומטיים-פוסטתסמיניםופיתחוטראומטיפוטנציאלעםלאירועיםשנחשפואנשים:ומטרותרקע

המחקר,לפיכך.הללוהקשריםאתולמתןלתווךעשוייםוחוסןסיכוןגורמיאילובחנומחקרעבודותמעטרק,זאתעם.פונקציונליים

סומטייםהתסמיניםוחומרתמספרטראומטיים-פוסטתסמינים,טראומטיפוטנציאלעםלאירועיםחשיפהביןהקשראתבחןהנוכחי

-פוסטתסמיניםשלהתיווךתפקידנבחן,כןעליתר.שונותתפקודיותסומטיותמתסמונותהסובליםמבוגריםבקרבפונקציונליים

לחרדהרגישותשלהממתןהתפקידגםכמו,פונקציונלייםסומטייםותסמיניםטראומטיפוטנציאלעםלאירועיםביןבקשרטראומטיים

.פונקציונלייםסומטייםהתסמיניםוחומרתומספרטראומטיים-פוסטתסמיניםשביןבקשריםלקטסטרופיזציהונטייה

גופניותמתסמונותהסובלות,נשיםברובן,(12.28=.ת.ס,37.7=גילממוצע)ישראליםמבוגרים175שלמתנדביםמדגם:שיטה

.רוחביסקרמחקרבמסגרתעצמילדיווחמתוקפיםשאלוניםהשלימוהמשתתפים.2018שנתבמהלךגויסו,שונותתפקודיות

40.71%-ובחייהםחוואשרטראומטיפוטנציאלעםאירועים(2.61=.ת.ס)3.78שלממוצעמספרעלדיווחוהמשתתפים:תוצאות

פוטנציאלעםלאירועיםחשיפהביןהקשראתתיווכוטראומטיים-פוסטתסמיניםכינמצא.טראומטיתפוסטמתסמונתכסובליםאובחנו

לחרדהרגישותשלהקוגניטיביהגורםכינמצא,כןכמו.הכרוניהכאבוחומרתפונקציונלייםסומטייםהתסמיניםחומרתלביןטראומטי

אתמיתןלקטסטרופיזציההנטייהשלהאוניםחוסרגורםואילוהכרוניהכאבחומרתלביןטראומטיים-פוסטתסמיניםביןהקשראתמיתן

.פונקציונלייםסומטייםהתסמיניםמספרלביןטראומטיים-פוסטתסמיניםביןהקשר

פוטנציאלעםאירועיםשליחסיתגבוהלמספרחשופיםלהיותנוטיםתפקודיותסומטיותמתסמונותהסובליםאינדיבידואלים:מסקנות

להסברמנגנוןלשמשעשוייםטראומטיים-פוסטהתסמינים.טראומטיותפוסטמתסמונותהסבליםשלגבוהשיעורובתוכםטראומטי

ביןהקשריםאתלהחריףעשויותלקטסטרופיזציהונטייהלחרדהמוגברתרגישות.פונקציונלייםסומטייםבתסמיניםהגבוהההשונות

.פונקציונלייםסומטייםהתסמיניםוחומרתומספרטראומטיים-פוסטתסמינים
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צריכת מריחואנה  : הקשר בין עוצמת האבל המטרים ושחיקה נפשית בקרב מטפלים עיקריים בחולי סרטן פליאטיביים

רפואית בידי החולים והתקשורת בינם לבין המטפלים כמשתנים ממתנים
פרקשיעל , קושנירתלמה 

ישראל, אריאל, בשומרוןאריאל אוניברסיטת , לפסיכולוגיההחוג 

והנפשיהפיזיהנטל.מאתגרתהינהלמותנוטהסרטןבחולהפורמלי-הלאהעיקריהמטפלשלהיומיומיתההתמודדות:ומטרותרקע

ישיריםמחקריםנמצאולאהספרותבסקירת.הנפשיתוברווחהבתפקודלפגועעלוליםהחולהשלהקרובמותועלהמטריםוהאבל

המוותעלפתוחהתקשורתלתרומתמחקריתהתייחסותאיןכןכמו.פורמליהבלתיהמטפלושחיקתמטריםאבלביןהקשראודות

.העיקרייםהמטפליםבקרבשחיקהעלהמטופלבידירפואיבקנאביסושימוש

בידירפואיקנאביסצריכתהאםלבדוק.2.שחיקהלביןהפתוחההתקשורתורמתמטריםאבלביןקשריםלבדוקהיוהמחקרמטרות

.לשחיקהמטריםאבלשביןהקשראתימתנוהמוותלגביהפתוחההתקשורתואיכותהחולה

בביתהאשפוזיוההוספיסהאונקולוגיתבמחלקהשגוייסו,16-80הגיליםבטווח,סרטןלחוליעיקרייםמטפלים83השתתפו:שיטה

.2017,ליוניפברוארבין,האינטרנטדרךוחלקםהשומרתלהחולים

הצורכיםלחוליםעיקרייםמטפליםביןהבדליםנמצאולא.תפקודיוביטוירגשיביטוי:גורמיםשניכוללמטריםאבלכינמצא:תוצאות

אתמיתנההרפואיהקנאביסצריכת.הפתוחהוהתקשורתהמטריםהאבל,השחיקהברמתקנאביסצורכיםשאינםאלולביןקנאביס

ביןחיוביקשרנמצא,קנאביסצרכולאשקרוביהםמטפליםבקרב.המטפליםלשחיקת,המטריםהאבלשלהתפקודיהביטויביןהקשר

.רפואיקנאביסצרכושמטופליהםאלהבקרבזהקשרנמצאלא,מנגד.השחיקהלרמותהאבלשלהתפקודיהביטוי

קשור(מטריםאבל)המטופלמותלפניעודהמתחילהאבלתהליךכינמצאכהעדנבדקושלאקשריםעלזהראשוניבמחקר:דיון

התוצאות.לשחיקהמטריםאבלשביןהקשראתממתנתלחולההמטפלביןהפתוחההתקשורת,כןכמו.המטפללשחיקתמשמעותית

עלהשיחובהגברתהמטריםהאבלעםבהתמודדותבסיועשתתמקד,החולהשלהמשפחהלבניטיפוליתהתערבותחשיבותאתמדגישות

.החייםסוף
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ושכולרפואה פליאטיבית 
'מנביץדימיטרי 

ישראל, פתח תקווה, מרכז רפואי גריאטרי בית רבקה, שיקום וטיפול פוליאטבי

.ושכוללאובדןבהקשרפליאטיביתרפואה:מטרה

.הלאהוכןמדיניותקובעי,סוציאלייםעובדים,פסיכולוגים,רפואהאנשי:יעדאוכלוסיית

במחלות(וכדומהחדבלבול,דיכאון,נשימהקוצר,כאב)תסמיניםומקלתומךבטיפולהמתמקדמקצועהנהפליאטיביתרפואה:רקע

אי,מתקדמתכליותספיקתאי,כרוניותריאותבמחלותנשימתיתספיקהאי,מתקדמתלבספיקתאי,ממאירות:כגון,מרפאחשוכות

.(קיהיון)ודמנציהניווניותעצביםמערכתמחלות,מתקדמתכבדספיקת

:דיוןנושאי

.ועתידהווה,בעברפליאטיביטיפולשלמודלים•

.למותהנוטהחולהחוק•

.אחרתדעהומכילמכבדשיחדו:החייםבסוףתקשורתעקרונות•

.קליניותדוגמאות•

.השכולתקופתולתוךהמוות,גסיסהבתהליךלאורךליווי',קבמשפחתטפול•

.חייםבסוףתקשורתבנושארפואייםצוותיםהכשרת•

.חייםבסוףתקשורתחשיבות:סיכום•

:מסקנות

.מהחייםנפרדבלתיחלקהםושכולאובדן.1

.משפחתוובניהמטופלשלוהגופנייםהרוחנייםלצרכיהםמענהלתתחייבתפליאטיביתרפואה.2

פחותמוותלחווייתמפתחהנםהחייםאיכותושיפורהסבללהקלתנאותפליאטיביטפולעםיחדהחייםבסוףתקינהתקשורת.3

.טראומטית

.רוחניולוויפסיכולוגיה,סוציאליתעבודה,גרונטולוגיה,משפחהרפואת,גריאטריה,אונקולוגיה:כגון,נוספיםמקצועותעםממשק.4
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