
לטראומהאובדן הריון כפוטנציאל 
מלכה נוקריאן

ישראל, ירושלים, מרכז רפואי הדסה עין כרם, נשים ויולדותמחלקת 

באופןהנחווית,"נשית"טראומההיהכאילוהריוןלאובדןמתייחסתוהמדעיתהמקצועיתהקהילייה,קשהכחוויהמוגדרהריוןאובדן

.האובדןעםבהתמודדות(ואשהגבר)הזוגיתהדיאדהשלתפקידהאתומזניחים,האשהי"עאינדיבידואלי

הזוגיתהיחסיםמערכתאיכותביןהקשריםאתלבחון.2ורי'מזדיכאוןהפרעתושל(PTSD)שלשכיחותןאתלבחון.1:המחקרמטרות

.אובדןחוויתלנוכחנפשייםופגיעותחוסןלבין

85%-כ.להריון27-29בשבועהתרחשהממוצעהאובדן.אובדןשחוו,(35=ממוצע)24-49בגילאי,נשים100היוהמשתתפות

לכידותשלמדדים)זוגיתהסתגלות,ורי'מזדיכאון,PSTDשבדקועצמי-דיווחשאלונימילאוהמשתתפות.שקטהלידהחוומהמשתתפות

.הזוגבןבפנירגשישיתוףוכן,(זוגיתוהסכמהאקספרסיביות,זוגיקונפליקט,זוגית

מתונהברמהדיכאוןעלדיווחומהנשים53%-ו,30%היההדיכאוןשיעור.ורי'מזדיכאוןושלPTSDשלגבוהיםשיעוריםממצאים

קשוריםנמצאודיכאוןוהןPTSDהן,בנוסף.הדיכאוןחומרתלביןהקודמיםההריוןאובדנימספרביןחיוביקשרנמצא,כןכמו.ומעלה

.ואשמהלבושההנוגעותבסוגיותהזוגבןמולרגשיושיתוף,זוגיתאקספרסיביות,זוגיתלהסכמהשליליבקשר

בנוגעשלההציפיותהתנפצותעםמתמודדתההרהשהאשההעובדהמןנובעהדבר.ורי'מזודיכאוןPTSD-למובילהריוןאובדן

באופןהריוןאובדןחוותאינןנשיםכימלמדיםהמחקרממצאי.נולדשטרםלתינוקרגשיתקשורהכברעצמהשהיאמשוםוכן,לאמהות

הזוגיתהיחסיםמערכתאיכות,כך.אישי-וביןזוגיקונטקסטבתוךהאובדןעםמתמודדותאלא,בלבדפסיכי-ואינטרא,מהקשרמנותק

גדולצורךישנו,לכךאי.האובדןעםלהתמודדהאשהשלליכולתההתורם,משמעותיחוסןגורםלהוותעשוייההריוןאובדןבעקבות

.הריוןאובדןבעקבותזוגיותפסיכותרפויטיותהתערבויותשלבפיתוח
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.אבל ואבדן בקרב ילדים ומתבגרים עם צרכים מיוחדים-יגון ללא הכרה
3אורית ברק, 2זמיררוני , 1שלורונית 

, מיוחדחינוך 2, בית חשמונאי, בית ספר ברנקו וייס, חינוכייעוץ 2, יהודהאור , המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה, חינוכילייעוץ חוג 1

ישראל, טבריה, א"מתי

(2002) Dokaכחסרינתפסיםשלעיתים,המיוחדיםהצרכיםבעלישלמצבםהואמהםאחדכאשרמוכרלאאבלשללמצביםהתייחס

שחסרינתפסיםשלעיתיםוילדיםזקניםגםנמצאיםזובקבוצה.נמוכהלהתאבלשלהםובצורךשלהםביגוןההכרהולכןלהתאבליכולת

פעמים,האבלותבתהליךוהצורךהיכולתאתזוקבוצהלחברישישוההבנההמחקריםאףעל.האבלותמתהליכיומוצאיםלהתאבליכולת

,Doka)חברתיתמהתנהלותכתוצאהמהםנמנעזהרבות 2002).

במקוםוריחוקלהפרדהולגרוםהסביבהעללהשפיערבותפעמיםיכולים,מיוחדיםצרכיםעםאנשיםבקרבואבלאובדןשלמצבים

במשפחתםמוותשלמקריםמהחניכיםמסתיריםהיורביםבמוסדות,בעבר.זקוקיםהםלההתמיכהמהםנמנעתובכך,והכללהקירוב

.אותםלערערעלולשזהבטענה

(1985) Deutschחוסרהיאהראשונה.מיוחדיםצרכיםבעליאנשיםעםאובדןשלבמצביםמתאימהלבתשומתלחוסרסיבותכמהציינה

שאוכלוסייהשמאמיניםישבנוסף.מיוחדיםצרכיםבעליאנשיםעםהמוותלנושאלהתייחסהמשפחהובניהמטפליםשלוהידעההתאמה

ישלכן,קוגניטיבייםליקוייםבעקבותהאדםאתישכחושהם,התקשרותליצורמסוגליםאינםשהם,המוותמשמעותאתמבינהאיננהזו

1999):מתוך)חיונילאלחץכלמהםלחסוך ,Stoddart, K., & McDonnell.Oswin(1985)שלהזכותאתהדגישההתחוםאתשחקרה

.להתאבלשלוהזכותואתהאמתאתלושיגידואדםכל

החינוךמערכתהתמודדותאתובודקהמתארבישראלהמיוחדבחינוךספרבתיבקרבהאחרונהבשנהנערךאשרמחקרנתארבהרצאה

.מיוחדיםצרכיםעםומתבגריםילדיםבקרבואבדןאבלעם
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ושכולייחודיות הליווי הרוחני במצבי אובדן פתאומי 
2חיה רוזנפלד, 2רזניצקישירלי , 1אלן מילשטיין

,ירושלים,ברוקדייל-וינט'ג-מאיירסמכון,זיקנהצוות2,ירושלים,ברוקדייל-וינט'ג-מאיירסמכון,חברתייםבשירותיםלאיכותהיחידה1

ישראל

שלבמצבתקווהוליצור,משמעותלייצר,חייהםעלאיוםבמצביהאישיתזהותםעללשמורלאנשיםלסייעונועד,באדםממוקדרוחניליווי

,Koenig.ואובדןמצוקה מחלותעםהמתמודדיםחוליםעבורבעיקר,הבריאותלמערכתהרוחניהליוויהוכנסהאחרונותבשנים((2009

בשנים.פתאומיאובדןעםבהתמודדותהרוחנילמימדהתייחסותקיימתהיתהלאלאחרונהעד,זאתעם.החייםסוףומצביכרוניות

הטיפוליםלמערךהרוחניהליוויהוכנסבמסגרתהחדשניתתוכניתאשלים-וינט'געםבשיתוףהרווחהמשרדידי-עלהוצעה,האחרונות

.דרכיםתאונתאוהתאבדות,רצחבעקבותאובדןעםהמתמודדיםמשפחהבניעבורהסיועמרכזיידי-עלהניתן

רוחנייםמלווים,הרוחניהליווימקבליעםעומקראיונותכולל,מגוונותמחקרבשיטותשימושהעושההערכהבמחקרמלווההתוכנית

.הסיועמרכזיועובדי

:פתאומיאובדןבמצביהרוחניהליווישלהייחודיותאתהמדגישיםבינייםממצאייוצגובהרצאה

הקשבההליווילמקבלמציע,מראשמוכנותטיפוליותמטרותהצבתללא'הואבאשראדםאםלהיות'לכלמעלהשואףרוחנימלווה•

מוגבלותבלתיונוכחות

המתעםהקשרלהמשךלגיטימציהניתנת•

ועודמדיטציה,מודרךדמיון,טקסטיםכמו,ייחודייםבכליםשימושנעשה•

'טיפולסרבני'כשידועותלאוכלוסיותלהגיעמאפשרמובנההלאהסטינג.האדםשלבביתולרובנערךהתהליך•

יזומהבושהפרידה,יותרארוךבתהליךמדובר,המוותלקראתבליווילרובהתנסוכהשעדהמלוויםשלהמבטמנקודת•

.המתמשךהצורךעלהמעידדבר-אחריושניםעשרותועדהאובדןלאחרמיידביןונערחבהואלתהליךהכניסהטווח•

פתאומיאובדןבתחוםהכשרהבהמשךהצורךעלה,זאתעם.המקצועיתוההדרכהההכשרהחשיבותאתהדגישוהרוחנייםהמלווים

.ילדיםאצלושכולפתאומיאובדן,לנקוםהרצוןכמו,ספציפייםובנושאיםבכלל
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לפגיםחוסן נפשי בפני דיכאון אחרי לידה אצל אימהות גורמי 
2ציפורה שטראוס,2איילה מעין מצגר, 2שני אלהלל,2חיה בנדט, 2ורדה שטנגר, 1לבנדהאסנת , 1פלג-מירי קסטלר

בית חולים אדמונד ולילי ספרא , ילודיםמחלקת פגים וטיפול נמרץ 2, אריאל, אריאל בשומרוןאוניברסיטת , בית הספר לעבודה סוציאלית1

ישראל, גןרמת , השומרתל –שיבאש חיים "המרכז הרפואי ע, לילדים

לידהלאחרמדכדוךסובלותמהנשים80%-כאך,החייםבמעגלומשמחחיוביכאירועקרובותלעיתיםנתפסתתינוקלידת:רקע

,פגלידתשלבמקרה.ומגווניםרביםגורמיםבאמצעותמוסברותאלוגבוהותשכיחויות.לידהאחרמדיכאוןסובלותמהנשים15%-וכ

המגבילהמאיימתרפואיתוסביבהחייםבסכנתתינוק,טראומטיתלעיתים,מפתיעבעיתוימוקדמתלידהשלנסיבותאליהםמתווספים

התנסותתוךנפרדותלמשימותלהתפצלנאלציםהזוגבניפגלידתלאחר,המשימותעומסבשל,כןכמו.בתינוקההוריהטיפולאת

מפניוחרדהמהלידהמתאוששת,"המדומייניםהתינוקהלידה"עלמתאבלתהטרייהשהאםבזמן,כך.שליטהואובדןבעמימותעוצמתית

לכדיעדממריאהלפגיםאימהותבקרבלידהשלאחרהדיכאוןששכיחות,כןאםפלאאין.תפקושלגבוהותרמותממנהנדרשות,הבאות

.לפגיםאימהותאצללידהלאחרדיכאוןשלזוהתפתחותבפניהנפשיהחוסןגורמימהםלבחוןביקשנוזהבמחקר.40%

:ביניהם,זולחציםעתירתבתקופהדומיננטייםלהיבטיםשהתייחסושאלוניםמילאובפגייהאשפוזבזמןלפגיםאימהות152:שיטה

גילכללוהרקעמשתניכאשר,הזוגיתהמערכתאיכותותפיסתאימהיתמסוגלותתפיסת,וודאותחוסרלשאתיכולת,שליטהמיקוד

.הלידההתקיימהבוההיריוןושבועהאםוהשכלת

תפיסת,ודאותחוסרלשאתגבוההיכולת,פנימישליטהמיקודכינמצא,הרקעמשתניאתגםשכללהמחקריבמודל:ומסקנותממצאים

שונות44%ניבאהמחקריהמודל.לידהלאחרדיכאוןשלנמוכותרמותניבאו,כאיכותיתהזוגיותותפיסתגבוההאימהיתמסוגלות

בממצאיםיש,ויעילממוקדנפשיטיפולי"עמושפעיםלהיותעשוייםהמחקריהמודלמשתניוכלהיות.לידהלאחרדיכאוןשלמהתופעה

.אלובהיבטיםלהתמקדעלינוובקהילההחוליםבבתיהמתקיימותבהתערבויות.מקצועכנשותעבורנואופטימיותשלרבהמידהאלו
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פסיכואונקולוגיםהשלכותיו על תשישות חמלה ותפקידה של ההכרה החברתית באבל בקרב , אבל על מטופלים
3גולדצוויגגיל , 2אוחיוןאילנית חסון , 1גרוסעדי אנגלר , 1בראוןמיכל 

המחלקה  2, תל אביב, יפו–המכללה האקדמית תל אביב , בית הספר למדעי ההתנהגות, לנוירופסיכולוגיה שיקומיתהמגמה 1

ישראל, תל אביב, יפו–המכללה האקדמית תל אביב , הספר למדעי ההתנהגותבית 3, רמת גן, אילןאוניברסיטת בר , לפסיכולוגיה

חמלהתשישות.חמלהתשישותשללהתפתחותקשורלהיותעשויאשר,פסיכואונקולוגיםבקרבלאבללהוביליכולמטופליםאובדן:רקע

.אמפתיהלחושוביכולתבענייןבירידהביטוילידיובאומוותלסבלמחשיפהנובע,מטפליםידיעלהנחווהרגשיטראומתימצבהינה

האופןהינה,חברתיתהכרה.זהבקשרהחברתיתההכרהשלתפקידהאתבחןהמחקר,החמלהלתשישותאבלביןהקשרלבחינתבנוסף

היחסיםמערכתשלהמקצועיטבעהבשל.טראומתיאירועחוויתלאחרמתמודדהואאיתםלקשייםסביבתותגובותאתחווההאדםבו

ומתוךחברתיתתקפותוחסרתנאותהבלתיכתגובהשלהםהאבלאתיחוושהפסיכואונקולוגיםייתכן,למטופליהםהפסיכואונקולוגיםבין

לביןהאבלחווייתביןהקשרעלהאבלשלחברתיתקבלהשלהשפעתהאתבחןהמחקר.חוויםשהםהחמלהתשישותתחושתתגברכך

.החמלהתשישות

,דמוגרפישאלון:השאלוניםאתמילאוהמשתתפים:שיטה

The Professional Quality of Life Questionnaire, The Texas Revised Inventory of Grief - Present Scale

The Social Acknowledgment Questionnaire

בינוניקשרנמצא.חמלהתשישותשלגבוהותרמותועלאבלשלגבוהותעדמתונותרמותעלדיווחופסיכואונקולוגים60:תוצאות

אשכולות3הניבהחברתיתוההכרההאבלציוניעלהתבססאשרK-meansמסוגאשכולותניתוח.חמלהתשישותולביןאבלביןמובהק

החמלהתשישות.מתוןואבלגבוההחברתיתוהכרהנמוךואבלמתונהחברתיתהכרה,גבוהואבלנמוכהחברתיתהכרה:משמעותיים

.האחרותלקבוצותבהשוואהגבוהואבלנמוכהחברתיתהכרהעםפסיכואונקולוגיםבקרבמשמעותיבאופןיותרגבוההנמצאה

לרמותמובילהואחברתיתהכרהמקבלאינוהאבלכאשר.אבלתגובותמפתחיםפסיכואונקולוגים,מטופליםלאובדןבתגובה:מסקנות

.המקצועיבמישורוהןהאישיבמישורהןרצויותבלתיהשלכותבעלתתופעה,חמלהתשישותשלגבוהות
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