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אנא העבירו עלון זה לכל המתעניינים בתחום הזיקנה

השתתפות במחקר שעוסק בקידום יכולת ההתמודדות עם

השתתפות במחקר שעוסק בקידום איכות הטיפול באנשים

בעיות זיכרון בקרב אנשים בני  70ומעלה

עם דמנציה

כיום ,כמעט שלא קיימות תוכניות תמיכה למבוגרים שסובלים מבעיות

אחת הדרכים המקובלות לטיפול בהתנהגויות שונות המופיעות

זיכרון ,המסוגלות לסייע להם כאשר הם אינם יודעים כיצד להתמודד עם

בדמנציה ,כמו מחשבות שווא ,הזיות והפרעות התנהגות ,כוללת

המצב החדש .כתוצאה מזה ,אנשים רבים לא מקבלים תמיכה עד אשר

מתן תרופות אנטי-פסיכוטיות שאמורות להפחית את הופעת

צצה בעיה כלשהי ,כך שלעיתים התמיכה מגיעה מאוחר מדי .כדי לענות

הסימפטומים הללו .עם זאת ,ממצאי מחקרים רבים מראים כי מידת

על צורך קריטי זה ,אנו עומדים להתחיל מספר קורסים חדשניים

היעילות של התרופות אינה גבוהה ,ובמקרים רבים תופעות הלוואי

למבוגרים עם בעיות זיכרון ,ולבחון את השפעת הקורסים הללו על

הקשות שלהן מעמידות בספק את יעילותן.

שיפור יכולת הזיכרון ועל העלאת איכות החיים של המשתתפים.

פרופ' יסכה כהן-מנספילד פיתחה בשנים האחרונות גישה

הקורסים מיועדים למבוגרים עם בעיות זיכרון.

סביבתית -פסיכו-חברתית חלופית להבנת תופעות אלה .בניגוד

תכנית הקורסים הינה חלק ממחקר של מספר חוקרות בתחום

לגישות המכוונות לסימפטומים ,גישה זו מעמידה במרכז את האדם

הגרונטולוגיה .פרופ' יסכה כהן-מנספילד הינה החוקרת הראשית יחד

עם הדמנציה ,ומתייחסת לאיכות החיים שלו כמטרה המשמעותית

עם ד"ר שלי שטרנברג וגב' חנה יעקובוביץ'.

ביותר.

הקורסים יתקיימו בירושלים במשך  01שבועות ,ויועברו על ידי מרפאה

במחקר הנוכחי אנו מבקשים לראיין בני משפחה של קשישים עם

בעיסוק בעלת ניסיון בעבודה עם אנשים עם בעיות זיכרון .ההשתתפות

דמנציה ,עם או בלי התנהגויות מיוחדות ,כדי להגיע להבנה טובה

בקורסים היא בחינם ,והיא פתוחה למשתתפים מכל קופות החולים.

יותר של ביטויי הדמנציה בחיי היומיום .הראיונות מתקיימים בזמן

כל אחד מהקורסים מוגבל ל 01-משתתפים.

ובמקום שמתאימים למרואיינים.

אם אתם מכירים אנשים שירצו לקחת חלק במחקר חשוב זה

אם אתם מעוניינים להשתתף ו/או מכירים אנשים שיסכימו

ולהשתתף באחד הקורסים,

להשתתף במחקר זה ולסייע לנו בקידום איכות החיים של אנשים

נודה לכם אם תפנו אותם אלינו-

עם דמנציה ,נודה לכם אם תפנו אלינו-

מכון הרצג -לטלפון 10-4619166 -או באימייל-

מכון הרצג -לטלפון 10-4619166 -או באימייל-

herczeg@post.tau.ac.il

herczeg@post.tau.ac.il

נשמח לענות על כל שאלה הקשורה לקורסים ולמחקר.

נשמח לענות על כל שאלה הקשורה למחקר.

קשר עם הקהילה -הקתדרה לגרונטולוגים

במהלך שנת הלימודים תש"ע מכון הרצג קיים את
"הקתדרה לגרונטולוגים" -סדרת הרצאות בשיתוף עם אש"ל
בין החודשים ינואר לאפריל השנה ,התקיימו  6מפגשים של סדרת ההרצאות בקתדרה
לגרונטולוגים .השנה נושא ההרצאות היה "הזכות לאיכות" -היבטים בריאותיים ,רוחניים,
משפטיים ונפשיים בזקנה בסוף החיים .כל מפגש כלל שתי הרצאות של אנשי מקצוע.
המפגש הראשון התמקד במערך הטיפול הפליאטיבי בחולים זקנים ובסוף החיים .גברת מלי
שלייפר נתנה מבוא כללי לטיפול הפליאטיבי וליכולת לאפשר "מוות טוב" .ד"ר ליאורה שכטר
דיברה על ההתמודדות עם כאבים בגיל השלישי ושיפור איכות החיים לצד המחלה.
המפגש השני התמקד ברצון לחיות באיכות חיים בגיל השלישי .ד"ר דורון גרפינקל דיבר על
המלחמה בריבוי תרופות והציג מודל חדשני לשיפור הטיפול התרופתי .פרופ' הנרי
אברמוביץ' ,דיבר על איכות החיים כחלק מתפיסות שונות של הזמן בזקנה.
המפגש השלישי התמקד בקבלת החלטות בסוף החיים .גברת לין חלמיש התמקדה בצד
הטיפולי ,רגשי של העזרה לחולה ומשפחתו ,אחריה נשא דבריו ד"ר ישראל דורון על
ההיבטים החוקיים של קבלת החלטות לפני המוות.
במפגש הרביעי -המיקוד היה בהתמודדות עם המוות .ד"ר אריאל וורנר דיברה על רוחניות
במפגש על הסופניות וד"ר מיכה אנקורי דיבר על הדמות הסימבולית של הזקן ומשמעויותיה
התרפויטיות.
הקתדרה השנה הייתה הצלחה גדולה .הקהל כלל אנשי מקצוע מכל קשת המקצועות בתחום
הטיפול והגריאטריה -אחיות ,עובדות סוציאליות ,רופאות ,פסיכולוגיות ואנשי סיעוד ומנה כ-
 041איש .סיכום המשובים מלמד על שביעות רצון גבוהה מאוד מתכני ההרצאות ,מהמרצים
ומהארגון הלוגיסטי.
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"פנינת המחקר"

שינויים ברווחה סובייקטיבית ובריאות סובייקטיבית לקראת המוות
ד"ר יובל פלגי ,עמית שרירא ,ד"ר מנחם בן עזרא ,טל ספלטר ,פרופ' דב שמוטקין וד"ר גיתית
קווה (*)0202
המחקר הנוכחי בחן האם דירוגים סובייקטיביים של רווחה ובריאות מושפעים בעיקר מתהליך
ההזדקנות (גילו הכרונולוגי של האדם) או מתהליך ההתקרבות למוות (המרחק בו נמצא אדם
ממותו) .המחקר בחן נתונים של  0320נבדקים שנפטרו (טווח גילאים בגל הראשון )27-27 :לאורך
שלושה גלים במדגם ה.(Cross-Sectional and Longitudinal Aging Study) CALAS -
נמצאה ירידה בדירוגים סובייקטיביים של רווחה ובריאות ככל שעלה הגיל הכרונולוגי וככל
שאנשים התקרבו למותם .עם זאת ,הירידה הייתה חדה יותר כאשר נבדק המרחק מהמוות.
הירידה ברווחה סובייקטיבית לא הוסברה באופן מלא ע"י משתני רקע ומשתנים של תפקוד גופני
וקוגניטיבי ,אך הירידה בבריאות הסובייקטיבית כן.
ממצאי המחקר הנוכחי עוזרים להסביר את תופעת "פרדוקס הרווחה" .פרדוקס זה מתבטא
בירידה מתונה יחסית ברווחה הסובייקטיבית עם העלייה בגיל הכרונולוגי ,למרות ההידרדרות
הגופנית והקוגניטיבית הניכרת .ממצאי המחקר מצביעים על כך כי דירוגים סובייקטיביים של
רווחה ובריאות קשורים יותר לקרבה למוות ופחות לעלייה בגיל הכרונולוגי .בעוד שהירידה
בבריאות סובייקטיבית קשורה להידרדרות הגופנית והקוגניטיבית בסוף החיים ,עדיין לא ברור
מהם הגורמים המורידים רווחה סובייקטיבית כאשר אדם מתקרב אל מותו.
* את המאמר במלואו ניתן למצוא ב:
Journal of Gerontology: Psychological Sciences, 65B, 61-64

מי אנחנו?
מכון הרצג לחקר ההזדקנות והזקנה נוסד בשנת  0991מתרומתם 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

