
בחדר הטיפול האדלריאנימזדקן שכול 
אילה אליהו

ישראל, כפר סבא, ש אלפרד אדלר בישראל"אדלר עמכון ,לפסיכותרפיהבית הספר 

ההזדקנותואתגריהאובדניםעםמתמודדיםשניהם.ולמטופללמטפלאתגרומהווה,ודינמימורכב,ייחודיהואמזדקןבאדםהטיפול

המאפיין.בזקנתםשכוליםהוריםשלוהאבלהאובדןמורכבותאתממשיג'מזדקןשכול'.מורכבותותחושותמרוביםבלחציםהכרוכים

נורמטיבייםואירועיםהתפתחותמתהליכיבנפרד,ההוריםבחיימרכזיכצירממשיךהאבל.מתפוגגשאינוהכאבהמשכיותהואהבולט

כלעליהםמשפיעהואכיאם,(ואלמנותבריאותבמצבישינויים,סבות,פרישה,ילדיםנישואיכמו)זוחייםלתקופתהאופייניםאחרים

.הזמן

פנומנולוגית,הוליסטיתשגישתהבפסיכותרפיהמדובר.בהווההאדםשלהערךתחושתחיזוקעלדגשמושםהאדלריאניהטיפולבחדר

הרחבת;המטופלשלהערךתחושתהעלאת:עיקריותמטרותשלושישאדלראניטיפוללכל.(מטרהבהשיש)וטלאולוגית(סובייקטיבית)

עםעבודההינההאדלריאניתהפסיכותרפיהליבת.החברתיתהתחושהחיזוק-ו;('אישיות'ל-אחרותבמיליםהכוונה)שלוהחייםסגנון

לשפרכדיביכולותיולהשתמשאותוולעודדשלוהיצירתיותפוטנציאלאתלזהות,האדםשלחוזקותבלהכירהמאפשרתילדותזיכרונות

.חייואיכותאת

עובדתאניבמקצועי.מוסמכתאדלריאניתכפסיכותרפיסטיתאותיהמנחיםהטיפוליתהעבודהעקרונותיוצגוהמוצעתבהרצאה

חיסיוןשמירתתוך)נבחרותדוגמאותאביא.זויעדבאוכלוסייתלטיפולהקליניקהאתלייחדבחרתיולכן,זקנהבתחוםמומחיתסוציאלית

שכול'שללפרופילהעוניםמטופליםשלהנפשיתהרווחהלקידוםהייחודיתתרומתהאתואדגיש,הטיפוליתהגישהלהמחשת(המטופלים

.'מזדקן
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המזדקןמעיני –מציאת משמעות ביום יום המשתנה 
גדעון מילול

ישראל, חיפה, מכון עוצמות, מרכז ויקטור פראנקל ללוגותראפיה בישראל

לעיתיםהמשפיעים,חייובגילאימהשינוייםכתוצאה,והחברתייםהפיזייםבמשאביוגוברתלנסיגההאדםנחשף,הגילבסולםהעליהעם

.האישיתהמשמעותתפיסתעלקרובות

עלמידיותהשלכות,ובתוכנומסביבנו,בפתאומיותהמתרחשיםהגורפיםולאירועיםהבזקבמהירותהחליםהשינויים,התמורותלתאוצת

,וייאושחרדה,אפאתיהכמו,המזדקןלאדםמסוכנותהשפעותגם,לעיתים,להיותעלולות,לאלה.החייםכלפיועמדותינויום-ביוםחיינו

אסונותתורמיםאלהתופעותשלמשמעותיתלהגברה."המצטמקהאני"אתוחוויםבאחריםיותרתלוייםלהיותהופכיםהםאםבעיקר

שנאה,דמיםבשפיכותהיטבוהמוכרים,ודיכאוןהתמכרות,תוקפנותהמוליד,קיומילריקהמתקשריםאדםמידיוהאסונותהטבע

.ועודכלכלימשבר,ערכיםקריסת,ורדיפות

באמצעות,האישיתהמשמעותתפיסתהעלאתידי-על,המזדקנתבאוכלוסיהאלהתופעותולצמצםלרכךשניתן,מעבודתנולמדנו

.הלוגותראפיה

הנושאים,לשעברועוליםשואהניצולירובם,+80גילאי25-כבהשתתפות,יולסבביתדיאלוגקבוצתלפתוחהחלטנו,כשנתייםלפני

וכליםעקרונות,סוקראטידיאלוגבאמצעות,לדוןהיתההמטרה."נדברבואו"הכותרתתחת,שלהםהאישיהתרבותיהתרמילאתעמם

לשדר,ותקוהשלוהאווירתלהשרותבמגמה,זאת.מולםועומדיםחוויםשהם,החייםולמצבילאירועיםשישההשפעותעל,לוגותראפיים

עידודתוך,זולתואחרמשהואומישהוכלפייאחדכללכוון,כןעליתר.ההוויהועצימותהראיהזוויותהרחבתתוך,לחייםורצוןערך

.לשינוייותרניתניםשאינםוהתנאיםהמצביםכורחלמרות,משמעותלמצואוכך,אחדכלשלליכולתבהתאם,כלשהילעשיה

."...התקווהאתתשכחאל...והמתוקהמרעל..."שמרנעמישלהשירמילותברוח,זאת
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על התמודדותם של ילדים לחולי דמנציה המטפלים בהוריהם-האבדן שלפני המוות
עידית שרפסקי

ישראל, אביבתל , מרכז אלה להתמודדות נפשית עם אבדן

בעודוההורהאובדןותחושתדמנציהחולילהוריםילדיםשלוקשייםתחושותאודותשיחויצירתהמודעותהעלאת:מוגדרתמטרה

.בחיים

.העמוםהאבדןעםמתמודדיםהמטופלוגםהמטפלגםבההטיפוליתהסיטואציהלתוךהתבוננותתציעההרצאה:קליניהקשר

גםבדמנציהחולהבהורה(הבתאוהבןכללבדרך)העיקריהמטפלשלהתמודדותועלהתבוננותזוויתתציעההרצאה:ומסקנותדיון

אבדןאתוהןלוהיקרבאדםבטיפולהקושיאתהןחווההעיקריהמטפל.(1980גרין)"המתההאם"גריןשלממאמרומונחיםבאמצעות

ושינוייםנרחבתקוגנטיביתפגיעהישנהשבדמנציהכיווןזאתרגשיתמבחינה"נעדרים"בחסותהנםהאםאוהאב,עבורוהיהשהואמי

ויתורים-העיקריהמטפלשלבחוויותיווגםההורהעםבקשרנוגעיםוהםהעיקרייםהמטפליםאצלדומיםמאפייניםישנם.התנהגותיים

.חווהשהואושינויים

כללהיותיכוליםשלמעשהעיקרייםלמטפליםכן.'וכונכדים,ילדים:משפחותיהםבבני,בזקניםלמטפליםמיועדתההרצאה:יעדקהל

.היוםבבואמאיתנואחד

אישיותואףולעיתיםמולוניצבגופו.קייםעדייןעצמוההורהאחדמצד.בקונפליקטנמצאהואדמנטיבהורהמטפלאדםכאשר:תקציר

מופיעובמקומהההורהשלדמותונשברתעיניומולאל.ההורהשלאישיותוהידלדלותשללתהליךעדהוא,זאתלעומת.החוצהמבליחה

מזכירשלפרקיםאבלתהליךמעוררההורהשלאישיותואבדן.מולושניצבהאדםלביןהמחלהשלפניההורהותפיסתהזכרונותביןמתח

אףולעיתיםכמרוחקתהדיכאוניתאימואתשחווההתינוק,גריןפ"ע.(1980)"המתההאם"במאמרוגריןמתאראותהההתמודדותאת

.בדיכאוןבעצמושוקעהואשבולשלבעדאימושללדמותההחייאהלבצעמנסהכמתה

אםביןמכןלאחרשניםעשרותגםמתרחשגריןמתאראותוהתהליךהאםלתהותבכדיקליניותבדוגמאותאסתייעזובהרצאה

מולניצבתהיאבעודאימושלדמותהאובדןאתשחווהבההמטפלבנהלביןמבנהומתרחקתהאימהיתמדמותהלאיטההמתרוקנת

.עיניו
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:  אובדן ושכול בקרב בני זוג של חולים הסובלים מירידה קוגניטיבית

השפעות התקדמות המחלה על התפקוד הכללי ומערכת היחסים הבינאישית עם החולה
'אלכסנדר מנביץ

ישראל, חיפהאוניברסיטת , שכול וחסן נפשי, החוג לפסיכולוגיה והמרכז הבינלאומי לחקר אובדן

,רגשיים,אישיותייםבשינוייםוכן,בזיכרוןבעיקר,קוגניטיביותבהפרעותהמאופיינתפרוגרסיביתתסמונתהיאדמנציה:רקע

האישיהחופשאובדןכגון,רביםאובדניםעםבהתמודדותכרוךמדמנציההסובלבקרובטיפול.יומי-היוםובתפקודהתנהגותיים

.והנפשיתהגופניתבבריאותלהחמרהמוגברבסיכוןקשורונמצא,החולהעםוהתקשורת

במידההוזנחהיגוןתגובותחקרואילו,העיקרי-המטפלבתפקידהקשוריםוהעֹולבְדחקבעיקרהתמקדההמחקרספרות,לאחרונהעד

שלובחשיבהבזיכרוןהראשונייםהשינוייםלצדכברהמשפחהבניאצלניכרותיגוןהמאפיינותשתגובותבכךההכרהגוברת,כיום.רבה

אנושבההדרךגםאלא,האובדןלאחרומתפקדיםחייםאנושבוהאופןרקאינושכול.במצבוההחמרהעםומתגברות,הדמנציהחולה

.בלעדיוחיינוואתשאבדלנוהיקרהאדםעםהיחסיםמערכתאתמחדשמארגנים

ולאופןהבינאישילמימדלהתייחסמבלי,המשפחהבניבתפקודהתמקדודמנציהשלבהקשרכהעדשנערכוהמחקריםמרבית:מטרות

בנושאהקייםהפערעללגשרשואפיםאנו.והנפטרהחולהכלפישלהםוהרגשותהמחשבות,הזיכרונותייצוגיעלהשפיעההמחלהשבו

מירידההסובלזוגבבןבטיפולהכרוכיםהרגשייםהתהליכיםסביבההבנהאתלהעמיקהינההנוכחיהמחקרמטרת,לפיכך.הנידון

העמקת.ההתקשרותותיאוריית(2016,וויצטום,מלקינסון,רובין)ושכוללאובדןמסלולי-הדוהמודלשלהפריזמהדרךוזאת,קוגניטיבית

.חולהזוגבבןהמטפליםמבוגריםשלחייהםאיכותלשיפורראיות-מבוססותהתערבותשיטותבקידוםתסייעבנושאההבנה

2)סדרתיכמערךתוכנןהמחקר:וממצאיםמתודולוגיה years follow-up),מירידההסובליםחוליםשלזוגבני:קבוצותארבעהכולל

-דיווחשאלוניעלמבוססהמחקר.ביקורתוקבוצתאלמנים,מתקדמיםבשלביםמדמנציההסובליםחוליםשלזוגבני,מתונהקוגניטיבית

שעלובתובנותונדוןמהמחקרשהתקבלוראשונייםלממצאיםנתייחס,בכנסבהצגה.קליניתוהערכהמובנה-חציעומקראיון,עצמי

.מתוכם
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בהזדקנותהתמודדות עם אובדנים -התאבדות כבחירה 
טור-ליאורה בר

ישראל, אביבתל , צמתיםמכון 

התאבדותהגבוהההשכיחותלמרות.באוכלוסייהצעיריםלגילאיםיחסיתביותרהגבוהההיאומעלה75בנישלההתאבדותשכיחות

,גדולהרגשיתמצוקהשלתולדההיאגילבכללהתאבדותבדומהמבוגרבגילההתאבדות.ראוייהלהתיחסותזוכהאינההשלישיבגיל

נסיונותאחוז.אליםהואהנבחרההתאבדותכשדפוסגבריםבעיקרהםהמתאבדים.יחודייםאפיונייםהזיקנהבגיללמתאבדיםאך

.בתפקודומוגבלות,כרוניכאב,פיזיתלמחלהקשורההייתהההתאבדותרביםבמקרים.מאודנמוךהואהמיניםשניאצלההתאבדות

אחוז.מדווחלאגםולכןמוסווהמההתאבדויותחלק.מאובחןלאמדכאוןסבלורביםמתאבדים.קוגניטיביתירידהגםמסוימיםבמקרים

לאכולמפסיק,רפואיטפוללקבלאותרופותלקחתמפסיקכשאדםפסיביתהתאבדותלמעשההואההתאבדויותשלמסוים

חשובהסוגייהמעלההחייםלסופיותצעירמאדםיותרקרובוהואיחסיתומלאיםארוכיםהיושחייוכזה,זקןאדםשלהתאבדות.ועוד

האם?יותרחיוביתהחברתיתהתדמיתהאם?לחולשהאולחוזקבטויהיאגדולהבמצוקהנמצאכשהאדםההתאבדותהאםומורכבת

ותכניותלהתאבדותהסיכוןגורמיוכןאלהסוגיותיידונובהרצאה?ההתאבדותמעשהשלערכית,חברתית,משפחתיתקבלהתיתכן

.וטיפולמניעה
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למנועצריך ואפשר 
גילי גוטפריד

ישראל, אביבתל , משרד הבריאות, היחידה למניעת אובדנות

כךובשלתיאבוןלהאין,בלילהלישוןמתקשההיאהאחרוניםבחודשייםכיוסיפרהשלההמשפחהלרופאתהגיעה,85בתכהןגברת

להנתנה,רבותשניםכהןבגברתהמטפלתהמשפחהרופאת.שפוףרוחובמצבמדוכדכתנראתהכהן'גב.ג"קכשבעהבמשקלירדה

...כחודשייםבעודלביקורתאותהוהזמינהודםגסטרובדיקות,שינהלכדורימרשם

להמשךאותםמפניםהמשפחהורופאישוניםקשייםעלומדווחיםהמשפחהלרופאימגיעיםרביםקשישים!אמיתיהסיפור,בדויהשם

.הקשיששלהריגשימצבואתמברריםעצמםהםטרםעודרפואיברור

ביחסביותרהגבוההינוהקשישיםהמתאבדיםאחוז.(20%-כשלדיווחתת)בארץאדםבני500מעלמהתאבדותמתיםשנהבכל

.באוכלוסיהלמספרם

ממשלתיותמתכניותהניסיון.לאומיתתכניתעל2014בשנתוהחליטה,לאומיכאינטרסהתאבדותמניעתעלהכריזהישראלממשלת

.התאבדותולמנועעזרהלהםלהושיט,אובדניבסיכוןהמצוייםבמצוקהאנשיםלאתרניתןכיהוכיחבעולם

אתמשמעותיתלצמצםשמטרתןשונותפעולהאסטרטגיותמופעלותבמסגרתההלאומיתהתוכניתאתלהובילנבחרהבריאותמשרד

.בארץההתאבדותשעורי

שנערכוהכשרותבקצרהותתארבקהילהדיעהומובילימשפיעים,רווחהעובדי,שונותמדיסציפלינותטיפוללאנשימיועדתההרצאה
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