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אנא העבירו עלון זה לכל המתעניינים בתחום הזיקנה

קשר עם הקהילה -הקתדרה לגרונטולוגים

נפתחה ההרשמה לקתדרה לגרונטולוגים תשע"א – 2322
סדרת הרצאות בשיתוף עם אש"ל

היבטי תקשורת במפגש הטיפולי
בין תרבותיות ,תקשורת רפואית ,תקשורת תומכת ,בין-דוריות
בין החודשים פברואר למאי  ,1122יתקיימו  4מפגשים של סדרת ההרצאות בקתדרה
לגרונטולוגים .השנה נושא ההרצאות יהיה "היבטי תקשורת במפגש הטיפולי" -בין תרבותיות,
תקשורת רפואית ,תקשורת תומכת ,בין-דוריות .כל מפגש יכלול שתי הרצאות של אנשי
מקצוע.
המפגש הראשון יתמקד במפגש הטיפולי כמפגש בין-תרבותי .פרופ' אליעזר ויצטום ירצה על
"טיפול רגיש תרבות" ,תוך התייחסות לרקע תיאורטי ,המגזר החרדי והצגת מקרה .ד"ר
נמרוד גריסרו ידבר על התמודדות טיפולית עם האוכלוסייה האתיופית ,הפער בין אמונות
ומנהגים מקובלים במסורת ותרבות העדה לבין הרפואה המערבית ,ותסמונות תלויות תרבות
כדוגמת ה"זאר".
המפגש השני יתמקד בתקשורת רופא-מטופל .פרופ' פרלה ורנר וד"ר אורית קרניאלי-מילר
ידונו בציפיות המשתתפים במפגש האבחון למחלת אלצהיימר .ד"ר דורון גרפינקל ידבר על
התאמת ציפיות כגורם חיוני להצלחת כל טיפול ,בכל מחלה ,בכל גיל.
המפגש השלישי יתמקד בתקשורת תומכת .יונית הגואל קרניאלי תסביר מהי תקשורת
תומכת וחליפית (להלן תת"ח) ותדון במתן פתרונות תת"ח עבור אוכלוסיית החולים
המבוגרים .כמו כן ,דרך תיאורי מקרה,יידונו הדילמות והתהליכים בהתאמת פתרונות לחולים
עם לקויות דיבור נרכשות .אסתר תירוש תדבר על תקשורת במפגש הטיפולי עם אנשים
חרשים תוך התייחסות לאופן הטיפול ,קהילת החרשים והשפה הייחודית שלהם ,שפת
הסימנים.
במפגש הרביעי -יתמקד בקשר טיפולי בין-דורי .איריס קליינמן תדבר על קושי ואתגר במפגש
הטיפולי הבין דורי .ד"ר ליאורה בר טור תדון במפגש הייחודי בין העצמי של המטפל והעצמי
של המטופל הזקן.
הקתדרה הקודמת ,בנושא "הזכות לאיכות" -היבטים בריאותיים ,רוחניים ,משפטיים ונפשיים
בזקנה בסוף החיים ,הייתה הצלחה גדולה .הקהל כלל אנשי מקצוע מכל קשת המקצועות
בתחום הטיפול והגריאטריה -אחיות ,עובדות סוציאליות ,רופאות ,פסיכולוגיות ואנשי סיעוד
ומנה כ 261-איש .סיכום המשובים מלמד על שביעות רצון גבוהה מאוד מתכני ההרצאות,
מהמרצים ומהארגון הלוגיסטי.

ארבעת המפגשים יערכו בין החודשים פברואר-מאי .1022 ,לקבלת פרטים נוספים והרשמה,
אנא צרו עימנו קשר ,מכון הרצג -לטלפון 00-4609066 -או באימיילherczeg@post.tau.ac.il -

השתתפות במחקר שעוסק בקידום איכות הטיפול באנשים עם דמנציה
אחת הדרכים המקובלות לטיפול בהתנהגויות שונות המופיעות בדמנציה ,כמו מחשבות שווא,
הזיות והפרעות התנהגות ,כוללת מתן תרופות אנטי-פסיכוטיות שאמורות להפחית את הופעת
הסימפטומים הללו .עם זאת ,ממצאי מחקרים רבים מראים כי מידת היעילות של התרופות אינה
גבוהה ,ובמקרים רבים תופעות הלוואי הקשות שלהן מעמידות בספק את יעילותן.
פרופ' יסכה כהן-מנספילד פיתחה בשנים האחרונות גישה סביבתית -פסיכו-חברתית חלופית
להבנת תופעות אלה .בניגוד לגישות המכוונות לסימפטומים ,גישה זו מעמידה במרכז את האדם
עם הדמנציה ,ומתייחסת לאיכות החיים שלו כמטרה המשמעותית ביותר.
במחקר הנוכחי אנו מבקשים לראיין בני משפחה של קשישים עם דמנציה ,עם או בלי התנהגויות
מיוחדות ,כדי להגיע להבנה טובה יותר של ביטויי הדמנציה בחיי היומיום .הראיונות מתקיימים
בזמן ובמקום שמתאימים למרואיינים.

אם אתם מעוניינים להשתתף ו/או מכירים אנשים שיסכימו להשתתף במחקר זה ולסייע לנו
בקידום איכות החיים של אנשים עם דמנציה ,נודה לכם אם תפנו אלינו-
מכון הרצג -לטלפון 10-6419044 -או באימיילherczeg@post.tau.ac.il -
נשמח לענות על כל שאלה הקשורה למחקר.

"פנינת המחקר"
מתוך :יצירתיות אישית והזדקנות יצירתית .פרופ' יעקב לומרנץ ()0202
מטרתו של מאמר זה היא להראות איך היצירתיות תורמת להזדקנות מיטבית .יצירתיות
ועשייה אמנותית הן יכולות אנוש שכל אדם חונַן בהן ,המשתקפות בתהליכים רגשיים,
קוגניטיווים והתנהגותיים המוצאים את ביטוים גם בחיי היומיום .בלעדי תהליכים אלה לא
תתואר הישרדות ובניית תרבות; הם דרושים להעצמת היחיד והחברה והם מניעים את
הקדמה ,ההתפתחות והצמיחה .ניתן להגדיר הזדקנות מיטבית )(Optimal Aging
תהליכי ִּ
כהגעה לשלב מאוחר בחיים במצב מנטלי ופיזי משביע רצון ,שבו האדם תופס את חייו כבעלי
משמעות וככאלה שנחווית בהם רווחה נפשית ויצירתיות.
חיים והזדקנות באופן יצירתי הם מעל ומעבר להשגת תפוקות יצירתיות ),(Creative Aging
עשיית אמנות או העלאת רעיונות מבריקים .משמעותם הזדקנות מיטבית .מחיים יצירתיים
משתמעים הזדקנות פעילה ומימוש פוטנציאלים שלכולם ערך התמודדותי ,מניעתי וצמיחתי.
היצירתיות תורמת לבריאות פיזית ומנטלית חיובית ומחזקת את המורל שלנו בפרק החיים
המאוחר ,מאחר שהיא מאפשרת לנו להמיר את אופן הבנת הבעיות המקובל עלינו ,לשנות
את תפיסתן או להתעלות מעליהן .היצירתיות הופכת אותנו לעמידים יותר מבחינה רגשית
וגורמת לנו לחוות את עצמנו ביתר סיפוק .חיים יצירתיים עשויים לצמצם את השפעת הדחק
הנובעת ממחלות בתקופת חיינו המאוחרת ,לספק לנו תחושה של סדר ומשמעות ולחזק את
משאבינו הפסיכולוגיים הפנימיים ,כגון נינוחות ,שליטה ,מוטיבציה חזקה והערכה עצמית או
הגעה ל'התעלּות' .היצירתיות מעשירה את היחסים החברתיים הנוטים לעתים קרובות
להיחלש בזיקנה .ההכרה של אדם בפוטנציאל היצירתי שלו עושה אותו אופטימי יותר,
מחזקת את הערכתו העצמית וכך מגבירה את ביטחונו ביחסים הבינאישיים .היא מטפחת
רשתות חברתיות ומעורבות קבוצתית .ייצור אמנות ותפוקות יצירתיות מחזק את הקשרים
ואת התקשורת עם יוצרים עמיתים החולקים איתנו אותה לשון אמנותית ויצירתית ,וכך מספק
יחסי-גומלין משמעותיים ,תחושת שיתופיות ,משוב הדדי ותמיכה.
על היצירתיות להפוך לחלק מסגנון חייו של האדם .כדי לקיים סגנון חיים כזה ,צריך אדם
להיות מחויב מעל לכול לשני עקרונות :האחד – להגביר את מודעותו להתנהגותו האישית,
משמע למה שמזין אותה ,למה שמאפיין את אורח מחשבתו ,את יחסיו ומחויבויותיו בפעילות
היצירתית; והשני – להיות מחויב ,לתחזק ולטפח לאורך זמן התנהגויות מקדמות-צמיחה
שכאלה בחיי יום-יום .חשוב מאוד לציין שהיצירתיות ניתנת לחיזוק ,ללימוד ,לפיתוח ,לתרגול
ולמימוש .כמותווה לעיל ,החיבור של היצירתיות לתהליכי הזיקנה אמור להוביל לחיים
יצירתיים ולהעצמתם.
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מי אנחנו?
מכון הרצג לחקר ההזדקנות והזקנה נוסד בשנת  2991מתרומתם של בני הזוג רוזיטה
ואסטבן הרצג באוניברסיטת תל-אביב .למכון אוריינטציה רב-תחומית המתבטאת בשיתוף
פעולה בין הפקולטה למדעי החברה לבין הפקולטה לרפואה.

מטרות המכון
מחקר

המכון יוזם ,מקדם ומעודד מחקר גרונטולוגי באקדמיה .המטרה המרכזית היא בניית "קהילה
גרונטולוגית חוקרת" רב-תחומית שמחקריה יעשירו את הידע בתחום האקדמי ויפרו חשיבה
חברתית-יישומית לשיפור איכות החיים של אנשים בגיל הזיקנה.
הפצת ידע גרונטולוגי באקדמיה ולאנשי מקצוע

המכון מקדם את הפצת הידע הגרונטולוגי באקדמיה באמצעות ימי עיון לחברי הסגל האקדמי
ולסטודנטים בנושאים גרונטולוגים והפצת פרסומים מדעיים מרכזיים בנושאים גרונטולוגיים.
המכון גם מקיים סדרות הרצאות לאנשי מקצוע בתחום הזיקנה.
קשר עם מקבלי החלטות וקובעי מדיניות בחברה

המכון רואה את עצמו כחלק בלתי נפרד מהקהילה והחברה ומן הסוגיות המעסיקות אותן.
אחת ממטרותיו היא שינוי עמדות כלפי הזיקנה בחברה והעשרת מקבלי החלטות וקובעי
מדיניות בידע מעודכן ותקף לגבי אנשים זקנים.
קשר עם הקהילה

המכון מקיים קשר עם הקהילה באמצעות ימי עיון בנושאים גרונטולוגיים המופנים לקהל
הרחב וכן באמצעות ייעוץ לארגונים המפתחים שירותים לאנשים מבוגרים בקהילה.

צוות המכון:
פרופ' יסכה כהן-מנספילד -ראש המכון

פרופ' גילה מנחם

פרופ' חיים חזן

פרופ' יוסי קטן

פרופ' חווה גולנדר

גב' ניצה אייל

פרופ' יעקב לומרנץ

גב' אביבה שורק

פרופ' דב שמוטקין

