
                         
 סיכום המלצות לכנס הסכמה לטיפול לא תרופתי לאנשים עם דמנציה

 הקדמה

עם העלייה בתוחלת החיים ובמספר הזקנים בעולם כולו ובישראל, עולה מספר האנשים החולים 

הוגדרה כאפידמיה וכאחת הבעיות המובילות בבריאות במחלת אלצהיימר. מחלת אלצהיימר 

. על כן, מערכות הבריאות והרווחה והציבור כולו חייבים להתכונן לאתגר  12 –הציבור במאה ה 

זה ועליהם להגביר את המאמצים למצוא את הדרך הנכונה למניעתה, אבחונה וטיפולה של 

 המחלה.

, לבני משפחתם ולחברה כולה. המאמץ להגיע דמנציה היא מחלה יקרה ומורכבת לאנשים החולים

להתייחסות נכונה למחלה דורש ראיה רב מקצועית אשר כוללת אספקטים רפואיים ולא רפואיים 

 כאחד. 

כנס ההסכמה בנושאים לא תרופתיים לאנשים עם דמנציה, בא להשלים את ההמלצות והמסקנות 

 . 1122דמנציה שהתקיים בשנת שהושגו בכנס ההסכמה בנושא הנחיות קליניות לאנשים עם 

מטרת כנס הסכמה זה היא לפתח סידרה של המלצות, הנחיות וכלים מוסכמים באספקטים לא 

רפואיים, אשר יהוו בסיס לשיפור הטיפול שניתן לאנשים עם דמנציה ולמשפחותיהם וכן לפיתוח 

 מדיניות בנושאים רלוונטיים.

רופתי לאנשים עם דמנציה הוקמה בחודש ועדת ההיגוי של כנס ההסכמה בנושא טיפול לא ת

בראשותם של פרופ' פרלה ורנר, פרופ' עמוס קורצ'ין, ד"ר שרה אלון ומר גרי רוט.  1121פברואר 

מטרתה הייתה לדון בכל ההיבטים הלא תרופתיים הנוגעים לאבחון וטיפול של מחלת אלצהיימר, 

שה ניסיון לבחור נושאים שלגביהם החל מנושא המודעות והידע במחלה ועד לנושא סוף החיים. נע

 אין עדיין הסכמה, אך ניתן להגיע לקונסנסוס, ושחשיבותם הקלינית/חברתית/מדינית גבוהה.

מיד אחרי התכנסותה הראשונה של הועדה הוחלט להקים חמש תת ועדות בהן השתתפו מיטב 

יימר, טיפולים המומחים בנושאים השונים. נושאי תת הועדות כללו: ידע ומודעות במחלת אלצה

 לא תרופתיים, טכנולוגיות, סוף החיים ואתיקה ומשפט.

כל תת הוועדות ניסו להגיע להמלצות ברורות, ממוקדות ומבוססות על מחקר וניסיון קיים עד 

כמה שאפשר, על מנת שתהיינה ברורות, נגישות וקלות ליישום על  ידי הציבור המקצועי והלא 

 מקצועי כאחד.

תאם לכללים המנחים של כנס הסכמה המבוססים על מידת ההוכחות ההמלצות דורגו בה

 strength of( ועל סמך רמת ההמלצה )level of evidenceהאמפיריות הקיימות בנושא )

recommendation.( על פי קריטריונים אלה, תת הוועדות דרגו את המלצותיהן כ .– A2 ,B2 

 וכדומה. 



                         
 

לחברי תת הועדות השונות ולחברי ועדת ההיגוי על כראשי ועדת ההיגוי, ברצוננו להודות 

מסירותם והשקעתם בנושא. אין לנו ספק שבלי עבודתם ומומחיותם, כנס זה לא היה יכול 

 להתקיים.

 

      

 פרופ' פרלה ורנר   פרופ' עמוס קורצ'ין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         
 חברי ועדת ההיגוי וחברי תת הועדות

 ועדת ההיגוי של כנס ההסכמה

 פרופ' פרלה ורנר ופרופ' עמוס קורצ'ין  )יו"ר(, 

 פרופ' שרה כרמל, פרופ' איסי דורון, דר' עפרה גולן , דר' שרה עלון, מר גרי רוט, מר דרור רותם. 

 ומודעות ידע בנושא ועדה תת .א

 
 (ר"יו) אלון שרה' ודר ורנר פרלה' פרופ

 רוט גרי

  ורדי חני

  רייסי'ג נביל ר"ד

  גל שלומית

 רובנר רן

 הרץ מיכל

  ברודסקי ני'ג

  תרופתיים לא טיפולים בנושא ועדה תת. ב

 (ר"יו) הרץ ומיכל ורנר פרלה' פרופ

 להב דבי

 קאופמן יקיר ר"ד

 רז ירון

 טכנולוגיות בנושא ועדה תת. ג

 (ר"יו) רותם דרור

                 שושי גולדברג

                           איזי גל

               רפי ברכאן

              עזרי טרזי

                   ג'וני למברגר

                    לורנס נורמי

              ד"ר יקיר קאופמן



                         
 

 

                    רחל קיי

                רחל קיצוני

                      דב שוגרמן

  החיים סוף בנושא ועדה תת. ד

 (ר"יו) כרמל שרה' פרופ

 אמינוף צבי ר"ד

 ןאקוביץ'ג אלן' פרופ

 גליק שמעון' פרופ

 דוולצקי צבי' פרופ

 זינגר יהורם ר"ד

 מרקוס לי-אסתר ר"ד

 קואסטל מייק' פרופ

 רבי יוסי בדימוס השופט

 

 ומשפט אתיקה בנושא וועדה תת. ה

 (ר"יו) דורון איסי' ופרופ גולן עפרה ר"ד

  רסולי איריס

 אלון שרה ר"ד

  כץ פורת שבע בת 

  וייזר זהבה

  גולדמן זהבה

 לון גייל

 דברת עודד

 
 

 



                         
  

 וידע מודעות בנושא הועדה תת המלצות סיכום. 1 

 העולמי הבריאות ארגון ידי על לאחרונה הוגדרה אלצהיימר למחלת בנוגע והידע המודעות הגברת

 עם יחד. אלצהיימר במחלת וטיפול למניעה נכונה מדיניות בקביעת המרכזיים הנושאים כאחד

 נמצאו ,לאחרונה שבוצעה, סיסטמתית ספרות סקירת סמך על. מועט בנושא האמפירי הידע, זאת

 . בישראל נערכו מתוכם 5  כאשר, אלצהיימר למחלת בנוגע וידע תפיסות בחנו אשר מחקרים 12

 הבעיות כאחת רבות מדינות ידי על הוכרזה אלצהיימר מחלת את שמלווה הסטיגמה, מכך יתרה

 .הנאות הטיפול קבלת ואת בזמן המחלה של האבחון את וחוסמות העומדות המרכזיות

 .סוגיות במספר התרכזו הועדה תת המלצות

 המחלה תיוג - 1 סוגיה

 אחרות דמנטיות ומחלות אלצהיימר מחלת של המינוח על לשמור מומלץ. 

  A 3 ההמלצה דירוג

 מחלת של למונח נפש תשושי של המונח את לשנות הבריאות ממשרד לבקש מומלץ 

 אחרות דמנטיות ומחלות אלצהיימר

 B 3 ההמלצה דירוג

 .אחרות במדינות דומות החלטות על מבוססות אלה המלצות

 אלצהיימר למחלת בנוגע והמודעות הידע להגברת היעד אוכלוסיות– 2 סוגיה

 מקצוע אנשי, רחב ציבור) האוכלוסיות כל של והמודעות הידע את להגביר מומלץ ,

 (שינוי יובילו אשר מפתח אנשי, שירותים נותני

 סטיגמה ולמניעת בתחום עמדות לשינוי לפעול מומלץ, מקצוע לאנשי אשר 

 בנושאי ההכשרה הגברת ידי על מקצוע אנשי של והמודעות הידע את להגביר מומלץ 

 בפרט אלצהיימר ומחלת ודמנציה בכלל וגרונטולוגיה גריאטריה

 בכל אחרות ודמנציות אלצהיימר מחלת של הנושא את להדגיש מומלץ 

 לשינוי בקורסים להתייחס מומלץ כן כמו. מקצוע לאנשי הניתנים הכשרות\הקורסים

 . וסטיגמה עמדות

 בעיקר, והמודעות הידע את ולהגביר תרבותיים להיבטים במיוחד לב לשים מומלץ 

 ברית ויוצאי אתיופיה יוצאי, חרדים, בדואים, ערבים: כגון אוכלוסיות בקרב

 .לשעבר המועצות

 דת ואנשי רבנים כגון – שינוי להובלת מפתח באנשי להיעזר יש אלה באוכלוסיות 

 .אחרים

 



                         
 

 

 . B2 ההמלצה דירוג

 למחלת בנוגע מודעות קיימת אם גם כי המראים במחקרים התבוננות על מבוססת זו המלצה

 ולהגברת מודעות להעלאת מקום יש(, מקצוע ואנשי רחב ציבור כגון) שונות בקבוצות אלצהיימר

 למחלת בנוגע וידע מודעות בנושא ההתעניינות כי אם, מכך יתרה. מסוימות בקבוצות הידע

 – היישומי לתחום תורגם וטרם מספיק איננו שנאסף הידע, האחרונות בשנים גברה אלצהיימר

 . מדיניות של ומבחינה קלינית מבחינה

 ומודעות ידע להגברת אמצעים - 3 סוגיה

 פרסום מסעות פיתוח על מומלץ ((campaign למחלה בנוגע והמודעות הידע להגברת. 

 דמנציה עם לאנשים לשירותים בנוגע הקיים הידע את ולרכז למפות מומלץ 

 הנגישות את להגביר מנת על 7\12 וידע מידע לאספקת מרוכז מקור ליצור מומלץ 

 . לשירותים

 



                         
  עם באנשים לטיפול תרופתיות לא התערבויות בנושא הועדה תת המלצות סיכום. 2

  אלצהיימר מחלת

  כלליות המלצות. א

 בטיפול שמתחילים לפני למצותו ויש, הכרחי תרופתיות לא בהתערבויות השימוש 

 .התרופתי

 כדרך תרופתיים לא בטיפולים להשתמש מומלץ, התרופתי בטיפול שמתחילים אחרי גם 

 .מורכבותו ואת הטיפול של הזמן משך את, התרופתי המינון את למתן

 מחלת עם לאדם אישי באופן המותאמים תרופתיים לא בטיפולים להשתמש מומלץ 

 ) . individualized interventions)  אלצהיימר

 רכיביים רב תרופתיים לא בטיפולים להשתמש מומלץ ((multi component . 

 את להרחיב מנת על תרופתיות לא התערבויות של בתחום למחקר המימון את להגדיל יש 

 :כוללות מחקר לנושאי דוגמאות. בתחום הקיים ראיות המבוסס המידע

 מאוחרים בשלבים המופיעות התנהגות בעיות של במניעה מתמקדים מהמחקרים רבים 

 .זה בנושא להרחיב יש. יותר המוקדמים השלבים על מחקר מיעוט יש ומנגד, יותר

 של יעילותן את לבחון מנת על שנערכו מהמחקרים רבים – טווח ארוכות השפעות 

 .להתערבויות טווח ארוכת השפעה שאין, מציינים תרופתיות לא התערבויות

  הטיפול כאשר רבים תרופתיים בטיפולים כזו להיות צריכה האם השאלה נשאלת 

 לא התערבויות על הגישה אותה את להשליך שצריך יתכן. חוזר הסימפטום, מופסק

 .ההתערבות את נותנים עוד כל לשינוי לצפות, תרופתיות

 בעיות צמצום הוא תרופתית לא התערבות של היעילות נבחנה שלפיו המרכזי המדד 

, תנועה, תקשורת כמו אחרים במדדים העוסק המחקר את להגביר צורך יש. ההתנהגות

 .ועוד שמחה, חיים איכות, לסביבה יחס

 

 עם אנשים עם תרופתיות לא התערבויות של שונים לסוגים בנוגע המלצות. ב

 דמנציה

 

 B-1 בדרגה הוא למטה המפורטות ההתערבויות סוגי לכל בנוגע ההמלצות דירוג

 

  קוגניטיביות התערבויות

 :קוגניטיביות התערבויות של שונים סוגים קיימים

 (Reminiscence therapy): זיכרונות בהעלאת טיפול

, תמונות הצגת באמצעות מעברם זיכרונות להעלות המשתתפים את יםדמעוד המנחים זה בטיפול

 .ובקבוצות פרטני באופן  ניתן זה טיפול. וריחות מוסיקה, וידאו קטעי, חפצים



                         
 גורף באופן לא כי אם, מומלץ זיכרונות בהעלאת השימוש. 

 זה בטיפול המבוקר המחקר את להרחיב יש. 

 אחרות מדינות של המלצותיהן ועל מבוקרים מחקרים של קטן מספר על מבוססת זו המלצה

 .בנושא

 Simulated presence therapy)) מדומה נוכחות 

 שמע או וידיאו קלטת דמנציה עם לאדם מראים או משמיעים שבה התערבות כולל זה טיפול

 . אליו המדברים האדם של משפחה בבני מדובר לפעמים. בשבילו פרטני באופן שהוכנו

 זה בטיפול המבוקר המחקר את להרחיב יש. 

 ליעילות באשר מאד מוגבלת תמיכה המספקים מחקרים של קטן מספר על מבוססת זו המלצה

 . זו בשיטה שימוש על מפורש באופן ממליצה לא באירופה מדינה אף כי אם, הטיפול

 (Validation therapy): התיקוף שיטת

 כדי תוך, באמפתיה, תנאי ללא, דמנציה עם אנשים של לרגשותיהם תוקף במתן דוגלת זו שיטה

 . האישית רווחתם שיפור ובכך הרגעתם, כבודם על שמירה, הפנימי עולמם עם" זרימה"

 זה בטיפול המבוקר המחקר את להרחיב יש . 

 בהנחיות מוזכרת זו ששיטה שלמרות העובדה ועל מחקרים של קטן מספר על מבוססת זו המלצה

 מחלת עם אנשים עם תרופתיים לא בטיפולים לשימוש הנחיות קיימות בהן המדינות 7 מתוך 3 של

 .גרמניה של בהנחיות רק לשימוש מומלצת היא, אלצהיימר

 

 סנסומוטוריות התערבויות

 על לפיצוי ומכוונות דמנציה עם האדם של ובגופו בחושים השימוש את מעצימות אלו התערבויות

 אשר ומספקת מהנה, משמעותית חוויה ומתן בפעילות והמעורבות העוררות דרגת ויסות, חסרים

 .החיים איכות את תשפר כי מצופה

 Acupuncture)) במחטים טיפול

 . שנה 3,111 ל מעל בשימוש נמצא אשר עתיק סיני טיפול

 זה בטיפול המבוקר המחקר את להרחיב יש. 

 בקרב מחטים עם בטיפול השימוש על המדווחים מבוקרים מחקרים מספר על מבוססת זו המלצה

 מבחינה ואיכותיים חזקים אינם מהמחקרים אחד אף כי אם, וסקולארית דמנציה עם חולים

 . זה בטיפול לשימוש שליליות השלכות נמצאו לא, מתודולוגית



                         
 aromatherapy)) בריח טיפול - ארומתרפיה

 של שינה ובעיות התנהגות בבעיות לטיפול מצמחים שמופקים בריחות השימוש את כולל זה טיפול

 . דמנציה עם אנשים

 זה בטיפול המבוקר המחקר את להרחיב יש . 

 אחד מבוקר אקראי מחקר רק ויש, בנושא מחקרים של מיעוט שיש כך על מבוססת זו המלצה

 ירידה הראה אשר, חמניות שמן עם טופלו אשר דמנציה עם אנשים 71 עם אבות בבית בוצע אשר

 .התוקפניות בהתנהגויות לא כי אם המשתתפים של התנהגות בבעיות

  (Bright light therapy): באור טיפול

 שינה על לשמור והיכולת ערות-שינה במקבצי שינויים של בבעיות לטפל מטרתה זו התערבות

 . יציבה

 זה בטיפול המבוקר המחקר את להרחיב יש. 

 השפעה בוהק באור לטיפול כי הוא שהרושם למרות ולכן, מחקרים מיעוט על מבוססת זו המלצה

 הוכחות מספיק אין, דמנציה עם אנשים אצל והשינה ההתנהגות, הקוגניטיבי התפקוד על חיובית

 .לכך מחקריות

 Massage and touch therapy)) נגיעה ובאמצעות' מסג באמצעות טיפול

 טיפול, שליליות השפעות על ראיות העדר ובגלל המצומצם המחקרי הבסיס למרות 

 עם באנשים ירוד רוח ובמצב שקט אי במצבי תרופתי לטיפול כתוסף מוצע זה

 .דמנציה

 זה בטיפול המבוקר המחקר את להרחיב יש. 

 להפחתת זו התערבות השפעת על מחקרים של ביותר מצומצם מספר על מבוססות אלה המלצות

 . שליליות להשפעות סימוכין העדר ועל דמנציה  עם אנשים של ההתנהגות בעיות

 (Music therapy): מוסיקה באמצעות טיפול

 חוסר במצבי לחילופין או, ואפתיה דיכאון, חרדה כמו התנהגויות המביעים דמנציה עם אנשים

 .מתאימה במוסיקה לטיפול להגיב עשויים, ועצבות שקט

 גורף באופן לא כי אם, מומלץ מוסיקה באמצעות בטיפול השימוש. 

 זה בטיפול המבוקר המחקר את להרחיב יש. 

 



                         
 כדרך מוסיקה באמצעות בטיפול השימוש על המצביעים מחקרים 111 - כ על מבוססת זו המלצה

 לציין יש אך. דמנציה עם אנשים של והרגשיות החברתיות הקוגניטיביות היכולות לשימור נאותה

 .טובה מתודולוגית באיכות מחקרים הם שמיעוטם

 (Snoezelen): סנוזלן

 בחדר שהות באמצעות, המטופל של חושי רב בגירוי מתמקד" חושית רב טיפול שיטת" או סנוזלן

 .החושים לגירוי המיועדים אביזרים המכיל

 קצר לזמן להתערבויות ובעיקר גורף באופן לא כי אם, מומלץ בסנוזלן השימוש. 

 זה בטיפול המבוקר המחקר את להרחיב יש. 

 :גופנית פעילות

 השינה לשיפור בעיקר, מומלץ גופנית בפעילות השימוש. 

 זה בטיפול המבוקר המחקר את להרחיב יש. 

 ההשפעה על עקבי באופן המדווחים מחקרים של יחסית רב מספר על מבוססת זו המלצה

 יחד. ויקיצה שינה בעיות יש כאשר בעיקר, דמנציה עם אנשים עבור גופנית פעילות של המיטיבה

 .טובה לא המחקרים איכות, זאת עם

 

 :חיים בעלי באמצעות טיפול

 לטווח להשפעותיו בנוגע בעיקר, זה בטיפול המבוקר המחקר את להרחיב יש 

 .ארוך

 בעיקר) זה טיפול השפעת את בחנו אשר מחקרים של מצומצם מספר על מבוססת זו המלצה

 .במשקל עלייה ועל התנהגות בעיות על( ודגים חתולים, כלבים בעזרת

 

 'וכו שירה, תנועה, אמנות  - באמנויות טיפול

 מומלץ זיכרונות בהעלאת השימוש. 

 זה בטיפול המבוקר המחקר את להרחיב יש. 

 בתנועה ולטיפול לריקוד כי המוכיחים מחקרים של מצומצם מספר על מבוססת זו המלצה

 .רוח מצב ועל חברתית אינטראקציה על, התנהגות בעיות על מיטיבות השפעות

  



                         
 

 דיון: תת ועדה טיפולים לא תרופתיים

  המניעה כהתערבות טיפולית.חשיבות 

  כל ההמלצות הן למשרד הבריאות ולמשרד הרווחה. קיימת תקווה כי בעתיד יתקיים

 סביב הנושאים הללו שיתוף פעולה הדוק בין המשרדים

  הדגש של ההתערבויות הוא על שיפור איכות החיים של האדם עם הדמנציה. המטרה

 אינה שיפור הזיכרון או עצירת המחלה.

 הכנסה של פעילויות לא תרופתיות לסל הבריאות. אחד הדגשים המרכזיים הוא חשיבות ה

 התאמת ההתערבות לאדם ועבודה בקבוצות קטנות.

  חשוב לתעד בעתיד גם את ההשפעות השליליות שיכולות להיות להתערבויות בלתי

 תרופתיות

 חשיבות הממשקים בין ההתערבויות הלא תרופתיות למעקב שמנהלים רופאי המשפחה. 

  בחינת אפשרויות להתערביות לאנשים בבית לדוגמת "קשרים וכישורים" כחלק מחוק

 סיעוד 

 מתן כלים לעובדים הזרים החיים עם אנשים עם דמנציה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MCI-. טכנולוגיה למען שיפור איכות החיים של זקנים עם דמנציה ו3



                         
 - טיוטה -

 ?דמנציה עם אנשים עבור הטכנולוגי הפיתוח כיום עומד היכן

 מעבר בתהליך מצויות בהם המטפלים ואלו דמנציה עם אנשים עבור טכנולוגיות התערבויות
 העומדת בודדת לתכלית, מהם אחד כל, מכוונים היום הקיימים הפתרונות. לאינטגרציה מפיצול

 עם או משפחתו עם, עצמו המטופל עם גומלין יחסי של ביותר מוגבלת מידה עם, עצמה בפני
 .הטכנולוגית סביבתו

 בין וזיקה אינטגרציה ליצירת מכוונת, זה בתחום העכשווית ההתפתחות בבסיס העומדת התפישה
 חיישנים, ביתיים מוצרים – המטופל של השירות ובסביבת הטכנולוגית בסביבתו האובייקטים כל

-אוטומטית החלפה שיאפשר באופן – שירותים ספקי, הביתית בסביבה סיכונים אחר לניטור
 על המשפיעות משתנות לסיטואציות מתאימים ומענים תגובות ויפעיל ביניהם מידע של מוכנתמ

 .ואיכותם המטופל של היומיום חיי

 דמנציה עם אנשים עבור ומקיף כוללני מענה ליצור הוא, כמהפכני להגדירו שניתן, התהליך מטרת
 ועם, בו המטפלים עם אותו מקשרת וזו, המידע זרימת במוקד נמצאים ומשפחתו המטופל כאשר

 .משתייך הוא אליה הקהילה

 תהליך של והשלמה בהתנעה היתר בין תלויה הטכנולוגי במישור הזה המהלך של מלאה הצלחה
 באדם ודיאכרוני סינכרוני טיפול רצף שתבטיח השירותים במערכת לאינטגרציה המכוון מקביל
 כדי טכנולוגיים באמצעים ושימוש שילוב המעכב תנאי בכך לראות אין, זאת עם. מדמנציה הסובל
 .חייו איכות את לשפר אף או להקל

 

 בדמנציה הלוקה הזקן לטובת בטכנולוגיה השימוש מטרת

 ביכולותיו הירידה השפעת את למתן או לצמצם מנת על בטכנולוגיה להשתמש: המטרה
 סביבתו עם הגומלין יחסי מערכת ועל יום-היום תפקודי על, האישי בטחונו על הקוגניטיביות

 . הדמנטי הזקן של והחברתית הפיזית

 

 פונקציונליות מידה אמות לפי טכנולוגיות מיון

 פגיעה עם אנשים של העצמאות רמת את לשמר מכוון, דהיום הטכנולוגי הפיתוח מוקד

 וזאת האפשר ככל ארוכה זמן לתקופת, ראשונים בשלבים ודמנציה( MCI) מתונה קוגניטיבית
 הנותנות התערבויות פיתוח וכן היומיום פעילויות לניהול מעשיים פתרונות פיתוח: כיוונים בשני

 .וחברתיים קוגניטיביים, פסיכולוגיים לחסרים מענים

 :רחבים תחומים בשלושה מתרכזים דמנציה עם אנשים עבור כיום טכנולוגיים פיתוחים

 על הדמנציה של השלילית ההשפעה –( Safety and Security) אישי ובטחון בטיחות .א
 את מסכנת ושיפוט תכנון, ובמרחב בזמן התמצאות, זכרון: כגון קוגניטיביות יכולות

 ולחיות להישאר הדמנטי הזקן של הטבעי רצונו בפני מהותיים קשיים ומעמידה בטיחותו
 ניטור: עיקריים מישורים בשלושה פועלים זה בהקשר טכנולוגיים פתרונות. בביתו

 מעקב; חירום במצבי והתרעה הזקן של הפיזית בסביבה אפשריים סיכון מצבי של ומניעה
; הפיזי/המנטלי במצבו והתדרדרות נסיגה על להעיד העלולים התנהגות שינויי אחרי

 שהוא ברגע התרעה קבלת או, לשוטט שנוטה, זקן לאתר המאפשרת איתור טכנולוגיית
 .שליטה מטווח יוצא

 

 בדרך השייכים, אביזרים של ארוכה שורה –( ADL ,IADL) היומיום פעילויות ניהול .ב
 דמנציה עם לאדם לסייע נועדו", מסייעת טכנולוגיה" של הרחבה לקטגוריה כלל



                         
 המוכרת בסביבה או הביתית הסביבה בתוך התמצאות חוסר עם להתמודד בו ולמטפלים

, התנהגותיות הפרעות, קצר לטווח בזכרון מירידה כתוצאה היזכרות קשיי, הקרובה
 היגיינה, רחצה, לבישה, אכילה כגון שגרתיות לפעולות סיוע, בריאות מסכנת התנהגות

 .ועוד תרופות נטילת וניטור תזכורת, אישית

 

 התנהגותיים שינויים של במגוון קשורה הדמנציה – סוציאלי-הפסיכו המישור .ג
(, שווא ומחשבות הזיות כגון) פסיכיאטריים סימפטומים, בזכרון פגיעה: וקוגניטיביים

, שונים ובשילובים לחוד, אלה כל. רגשי ועומס לדכאון נטייה, והתרגזות לעצבנות נטייה
 אינטראקציה ולקיים חברתית בפעילות להשתתף בדמנציה הלוקים על מקשים

 של החיים ניסיון את תהמבטא הידע תריצב,זאת עם יחד. אותם הסובבים עם משמעותית
. מוגבלת לבעליו שלו הזמינות אך ,שלם המחלה של מוקדמים בשלבים נשאר האדם

 ידע למאגר ישירות ולהגיע קצר לטווח הזכרון מכשלת את" לעקוף" המאפשרת טכנולוגיה
  .  אחרת חברתית לאינטראקציה או לשיחה אפשרות פותחת זה

 קוגניטיביות יכולות לשפר או לשמר שנועדו טכנולוגיות גם מתייחסות זו רחבה לקטגוריה 
 '.וכו קשב, במרחב התמצאות, זכרון: כגון

 

 

 :קוגניטיביים בתפקודים ירידה על מפצות או פתרונות המציעות טכנולוגיות

 נחלקות, בפרט דמנציה עם ואנשים בכלל מוגבלות עם אנשים של לצרכים המתייחסות טכנולוגיות

 ופתרונות עזר אביזרי בעיקר הכוללת( AT) מסייעת טכנולוגיה: רחבות קטגוריות לשתי גס באופן

 הנחשבות מערכות שכוללת (IT) מידע מבוססת וטכנולוגיה; Low Tech-כ הנחשבים טכניים

 הפיתוח בחזית כיום שנמצאת זו היא השנייה שהקטגוריה היות. High Tech-ל כלל בדרך
 מתוך, זאת עם. אליה בעיקר זה דוח מתייחס, והמשאבים המאמצים עיקר את אליה ומרתקת

 להתנהל משפחתו ובני הדמנטי לאדם בסיוע המסייעת לטכנולוגיה שיש הרבה בחשיבות הכרה
 .אליה בהקשר גם כוללת המלצה הדוח מכיל ביומיום

 לאנשים הרלבנטית IT-ה טכנולוגיית של השונים לסוגים המשותפת, המארגנת, הכללית התפיסה

 לכנותו ניתן חופשי שבתרגום Ambient Assistive Living (AAL) במונח מעוגנת, דמנציה עם
 מוצנע או, סמוי באופן המותקנות, חכמות למערכות מכוון זה מונח". תומכת סביבתית מעטפת"

 האדם של לבוש פריטי או באביזרים גם לפעמים, לבית הקרובה או הביתית בסביבה, הניתן ככל
 הדמנטי האדם של ותפקודו בטיחותו, בריאותו מצב את לשפר או לשמר המסייע באופן, עצמו
 הקשורים ושירותים מוצרים, תפיסות בתוכו כולל המונח. בה לחיות מעדיף שהוא סביבה בתוך

 . החברתיות האינטראקציות של במישור וגם הטכנולוגיים בהיבטים גם ביניהם

 AT-ו IT טכנולוגיות של סטנדרטיזציה תהליכי

", לעקוב" שתדע מערכת הדמנטי האדם של המגורים סביבת בתוך לפתח הוא AAL-ה תפישת חזון
 בעת ובה, סיוע להציע, בהתאם להגיב, והתנהגותו צרכיו את" להבין"ו" לפענח", "לקרוא"

 המערכת מרכיבי בין אינטגרציה לפתח נחוץ הזה החזון של מימושו לשם. נראית בלתי להישאר
 המקצועית בעגה מכונה זו יכולת. השירותים למערכת הטכנולוגית המערכת בין וכן עצמם

interoperability .היכולת בבניית, ביותר החשובה אולי, מרכזית בניין אבן מהווה סטנדרטיזציה 

 ארוכה עדיין הדרך IT-ה טכנולוגיית בתחום לסטנדרטיזציה להגיע מנת שעל ברור כיום. הזו
 על. בכלל מוגבלים לאנשים המיועדות הטכנולוגיות לגבי נכונה זו מצב תמונת. רבה עבודה ודורשת

 כיום נעשה אם גם. ודמנציה קוגניטיבית פגיעה עם אנשים לגבי התיאור נכון וכמה כמה אחת

 ומוצרי תקשורת מכשירי, חומרה, תוכנה: כגון מרכזיים  IT למוצרי סטנדרטים להגדיר מאמץ
 .דמנציה עם אנשים של המיוחדים הצרכים על רבה במידה פוסחים אלה תהליכים, פנאי



                         
 קיימים, מוגבלות עם לאנשים לסייע המיועדים באביזרים שמדובר ככל – AT לטכנולוגיית באשר

 לקבוצות – הישראלי התקנים מכון כולל – אחרים מוסמכים וגופים ISO של רשמיים סטנדרטים
 סטנדרטים קיימים לא אך'. וכו ניידות אביזרי, ראיה עזרי, שמיעה אביזרי כגון אביזרים של

, אישי וטיפוח לטיפול עזרים כגון  IADL-ו ADL לפעילות הנוגעים עזר אביזרי של אחרות לקבוצות
 מכון של  במבחן לעמוד דרישה בארץ יש האכילה עזרי בתחום. ועוד אכילה עזרי, מטבח כלי

 לתקנים התייחסות יש מהמקרים בחלק הנראה שככל כך, ל"מחו שמגיע מוצר כל לגבי התקנים
 .זו מוצרים קבוצת לגבי גם

 סטנדרטים קיימים לא, דמנציה עם לאנשים מותאמים או המיועדים עזר לאביזרי הקשור בכל
 .אותם להעניק שמוסמכים בגופים המעוגנים

  



                         
 המלצות

I. טכנולוגית התערבות ממוקדות המלצות 

 :מהן אחת לכל ההמלצות בצירוף AAL -ה בתפיסת הנכללות המרכזיות הקבוצות להלן

 האדם של מצבו את ברציפות המנטרת חיישנים מבוססת טכנולוגיה - וסביבתו האדם ניטור .א
 העשויים בהתנהגות שינויים, הבית מן יציאה, נפילות: כגון חירום מצבי לזהות כדי וסביבתו
 מערכות של שידרוג מהוות כאלה מערכות. ועוד תנועה העדר, קוגניטיבית ירידה על להצביע

. מצוקה במצבי אוטומטית או ידנית ומופעלות האדם על שנישאת( PERS) אישיות חירום
 ". מצוקה קריאת מערכת" גם מכונה

 בית" שטכנולוגיית אפשרות על המצביעים( case studies) מקרה חקרי מספר קיימים
 עוזרת וכן זקנים בקרב תפקודי מצב לשימור מסייעת, חיישנים מערכות גם הכוללת", חכם

 י"ע התרעתי מכשיר של אקטיבית בהפעלה צורך ללא עליהם והתרעה חירום מצבי בזיהוי
  (.25, 21, 3) הזקן

 ולכן דרכו בתחילת נמצא, דמנציה עם לאנשים בנוגע ובמיוחד, זה בתחום המחקר, זאת עם
 היא אלו לאנשים חיישנים על המבוססת הטכנולוגיה של התועלת מידת לגבי ההבנה

 .עדיין מצומצמת

 בחינה תוך, דמנציה עם זקנים עבור פיילוט בתכניות אלה טכנולוגיות לשלב, היא המלצתנו
 .יותר מבוססות למסקנות להגיע מנת על, תועלתן של שיטתית

 B-1: ההמלצה דירוג

 

 מצב אחרי העוקבת ממוחשבת מערכת – Affective Computing (AC) הרוח מצב ניטור .ב
 מצב לשיפור התערבות פעולות מבצעת ואף שינויים על מתריעה, הדמנטי האדם של הרוח
 .הרוח

 
 כולל, זקנים של חברתי-הרגשי המצב שיפור של חיוביות תוצאות על מצביעים מחקרים

 (.22) חברתיים וקשרים רוח מצב, התנהגות על השפעה
 

 עם בזקנים התמקדות תוך, AC טכנולוגיית השפעת על שיטתי מחקר לעודד היא המלצתנו

 .MCI עם וזקנים הראשונים בשלביה דמנציה

 B-1: ההמלצה דירוג

 

 מחוץ כשהוא האדם של הימצאות אחר למעקב המיועדת, GPS מבוססת, איתור מערכת .ג
 .לביתו

 תוצאות הראו, דמנציה עם זקנים של בהקשר GPS מערכות של אפקטיביות שבדקו מחקרים
 קבוצות מול אקראיות מחקר קבוצות עם ניסוי וביצוע המחקר העמקת המצדיקות מבטיחות

 חשו זו בטכנולוגיה שהשתמשו דמנציה עם שאנשים ,כך על הצביעו כה עד התוצאות. ביקורת
 על דיווחו מהנחקרים חמישית. ליווי ללא לביתם מחוץ יצאו כאשר יותר וחופשיים בטוחים
, 22, 2, 1) הניסוי מתחילת חודשים שלושה אחרי שלהם המטפל עם הקונפליקטים ברמת צמצום

21.) 

: אלה בטכנולוגיות לשימוש בהקשר המתעוררת פוטנציאליות אתיות שאלות לאור: המלצה
 בהן מבוקר באופן להשתמש היא המלצתנו, הזקן האדם של באוטונומיה ופגיעה לפרטיות חדירה

 .אלה לשאלות ורגישות לב תשומת הקדשת תוך



                         
 B-1: ההמלצה דירוג

 עמדות לשנות המיועדות טכנולוגיות אוסף – Persuasive Engineering ממוחשבות הנחיות .ד
 היא השיטה. הטעייה או בכפייה שימוש ללא אך חברתית השפעה או שכנוע י"ע התנהגויות או

. אוטומטית הנחיה י"ע מסויימת רצויה להתנהגות, בלבול במצב הנמצאים, אנשים לעודד
 הפעולות סדר לגבי הוראות לו ומעבירה רחצה לכיור המתקרב אדם המזהה מערכת: לדוגמא

 ידי על מושמעת או ויזואלית להיות יכולה המסרים העברת. ידיו את ליטול כדי לבצע שעליו
 טכניקות הן דמנציה עם אנשים עבור זו בקטגוריה אופייניים יישומים. מראש שנעשו הקלטות

 .אלו אנשים של חברתית להכללה שיטות וכן קפדנית תרופות נטילת להבטיח המיועדות
 

 שגרתיות משימות ביצוע -Gamification   מכונה זו בקטגוריה בולטת טכנולוגיה .1
 כגון - משחק של בעקרונות המשתמשת, מתגמלת, תחרותית פעילות של" לבוש"ב

 בפעילות להשתתף האדם את לעודד שמטרתה - נקודות וצבירת מטרות קביעת
 להשתתף האדם את זו שיטה מעודדת כן כמו. קוגניטיבית או פיזית, תרפויטית

 את ומשפרת חברתית השתתפות של כישורים לו מנחילה, חברתית באינטראקציה
 במהלך הנאסף המידע: נוספת מטרה מושגת זו בטכנולוגיה. העצמי הביטחון תחושת

 לאתר אף לעתים, האדם של בביצועיו שינויים לנטר המקצוע לאיש מאפשר, הפעילות
 תכנית לעדכן או לקבוע זאת ובעקבות, הראשונים בשלביה פתולוגית התפתחות

 בפעילויות משעשעים משחקיים מרכיבים של שילוב, לבסוף. מותאמת טיפול
 . אחרים לזקנים הזקן האדם בין חברתית אינטראקציה לטפח מאפשרות, שגרתיות

 לא מספר היום עד בוצע, יחסית, חדשה טכנולוגיה היאgamification -שה למרות
 .שבה התועלת בדיקת לצורך מחקרים של מבוטל

 מראים הממצאים 

 של הפיזי במישור וגם הפסיכולוגי במישור גם השפעה יש gamification-ה שלשיטת        
 (.8, 7, 1, 5) הזקנים הנבדקים

 מידת את ולבדוק להמשיך מומלץ, חדשה בטכנולוגיה שמדובר היות: המלצה
 .דמנציה עם אנשים עבור במיוחד, שלה האפקטיביות

 C-1: ההמלצה דירוג

 

 Augmented( ARהמציאות ) להרחבת מערכת היא  PE לטכנולוגיית נוספת דוגמא .2

Reality  רובד נוסף החושים י"ע הנאסף המידע על". רבודה מערכת: "גם הנקראת 
. אמת בזמן לאדם מוקרן או מושמע והוא ,מחשב י"ע מיוצר או/ו האגור מידע של

 שגרה בפעולות ועזרה פנים זיהוי, ניווט, בהתמצאות לסייע מיועדת זו טכנולוגיה
 .יומיומיות

 שיטה לבדוק שנועדו רנדומליים מחקרים ולכן, בפיתוח הנמצא, חדש מאוד תחום זהו
 . כלל קיימים שאינם או נדירים הם זו

 על הדיווח אך ,פרויקטים במספר, אמנם, כלולים זו טכנולוגיה של מרכיבים
 על מצביעים ראשוניים ממצאים. מקרה חקר של ברמה אנקדוטלי הוא השפעתם

 עליהם ולהקל זקנים לאנשים לסייע עשויה AR-ה שטכנולוגיית אפשרות
 (.21, 7, 2) שלהם והפיזית החברתית הסביבה עם באינטראקציה

, התערבויות של זה בסוג בשימוש התועלת של שיטתי במחקר להשקיע היא המלצתנו

 .MCI ועם דמנציה עם אנשים על דגש עם

 B-1: ההמלצה דירוג

 



                         
 תפקודים, בריאות לשפר שמטרתה דיגיטליים משחקים הפעלת – Serious Games (SG)  .ה

 פלטפורמות באמצעות אלה משחקים לשחק אפשר. חברתיים כישורים וגם קוגניטיביים
 למשחקים דוגמאות. וידיאו משחקי קונסולת או, טאבלט, נייד או נייח מחשב כגון שונות

 קיימות, קוגניטיביים כישורים לשיפור באשר. Wii,Application Xbox/Kinect: רציניים

 .ועוד Happy Neuron ,Mindfit: כגון ייעודיות תוכנות

 .המחשב משחקי של השונות הקטגוריות בין מסוימת חפיפה קיימת

 משחקים. מוגבלת לאוכלוסייה התאמות קיימות אך ,הכללית לאוכלוסייה נוצרו המשחקים

 לאחר פיזיים תפקודים לשפר כדי הדמיה של דומים בעקרונות משתמשים Wii-ה דוגמת
 בקונסולת השימוש, קלה קוגניטיבית ירידה או אלצהיימר עם אנשים של באוכלוסיית. פגיעה

 ללמוד דמנציה עם אנשים של היכולת לגבי חיוביים ממצאים יש אך, דרכו בתחילת רק Wii-ה
 ממצאים  וכן, ופנאי חברתית השתתפות להעלות בעתיד שיכול דבר, המשחקים את

 .הליכה לשיפור בהם להשתמש הפוטנציאל על המצביעים

, זו לטכנולוגיה הנוגעים מחקרים של שונות סקירות בין רחבה הסכמה קיימת, כללי באופן
, זאת עם. קוגניטיבי תפקוד על חיובי באופן המשפיע אפקט קיים שונים במשחקים שלשימוש

 (.21, 22, 2) גורפות מסקנות להסיק מדי מוקדם ולכן ,צמיחה בשלב הנמצא בשדה מדובר

 התנהגותם על דיגיטליים במשחקים השימוש השפעת את ולחקור להמשיך ממליצים אנו
 .דמנציה עם אנשים של חייהם ואיכות

 B-1: ההמלצה דירוג

 
 אנו, פרטניות טכנולוגיות להתערבויות הנוגעות ההמלצות של, יחסית הנמוך, הדירוג לאור

 את ולתקף להרחיב, לשפר, היתר בין, שמטרתן מערכתית ברמה המלצות של שורה לאמץ מציעים
 .אלה טכנולוגיות של ומועילותן יעילותן לגבי טחוןיהב רמת

 

II. מערכתיות המלצות  

 

  – מסייעת וטכנולוגיה עזר אביזרי .א

 במאגר הנמצאים העזר אביזרי מכלול את שיטתי באופן למיין ממליצה הוועדה .1
 אלו את בתוכם ולזהות, האינטרנט רשת באמצעות לציבור הנגיש", עזרים" המידע

 מתאימים שדות להוסיף יש. דמנציה עם לאנשים מובהק באופן לסייע המיועדים
 לדמנציה רלבנטיים עזר אביזרי בקלות ולשלוף לזהות יהיה שניתן כדי, לתוכנה

 .במאגר הנמצאים פריטים 27,111-כ מתוך

, למשתמש ידידותי מדריך של – אינטרנטי או כתוב בפורמט – והפקה פיתוח לשקול .2
 הזקן של לצרכיו העונים באביזרים השימוש ודרכי ייעודם על מפורט הסבר המכיל

 .בו והמטפלים משפחתו בני, הדמנטי

 ועל טכנולוגיות על מידע, שונים ובערוצים אפקטיבית בצורה להפיץ – ידע הפצת .3
 דמנציה עם לזקנים, זה בתחום ומענים שירותים במתן העוסקים שונים גופים

 .ומשפחותיהם

 גבוהה עדיפות מתן תוך בדמנציה לטיפול הלאומית בתכנית אלה פעולות לשלב .4
 .לביצוען משאבים והקצאת

 :משחקית טכנולוגיה .ב



                         
 הקיימות והראיות מותאמת ושאינה מותאמת משחקית טכנולוגיה למפות .1

 דמנציה עם אנשים עם בה לשימוש

 מצב על לשמירה מותאמת משחקית בטכנולוגיה לשימוש פרוטוקולים לבנות .2
 . חברתית השתתפות ולהגברת ורגשי קוגניטיבי, מוטורי

 בתכניות IT מערכות שילוב של בהערכה ומלווים מבוקרים ניסויים לביצוע יוזמות לעודד .ג
 מידת את והן חייהם איכות על השפעתן את הן לבחון במטרה דמנציה עם לזקנים שירות

 ולהשתלב קשר ליזום מומלץ כך לשם. שירות של קבועים כמרכיבים שלהן הישימות

 הקוראים הקולות אחרי קפדני מעקב תוך, האירופי האיחוד של Horizon 2020 בתכנית
 טכנולוגיות לפיתוח ספציפי באופן הנוגעים, זו תכנית במסגרת לפעם מפעם המתפרסמים

 .משפחותיהם ובני דמנציה עם אנשים עבור

( best practices) מוצלחות התערבות לשיטות המכוונים מדריכים ולהפיץ לערוך .ד
 :על והמבוססות

1. Guide 71 ארגון של ISO ו-IEC של סטנדרטים למפתחי הנחיות המספק 
 ; קוגניטיבית מוגבלות כולל, מוגבלות עם ולאנשים לזקנים המיועדות טכנולוגיות

 ;בינלאומיים מוסמכים עת מכתבי מאמרים .2

 לקידום המוקדשים ל"בחו מקצועיים גופים של (position papers) עמדה ניירות .3
 לפתרונות גוברת גישה באמצעות מוגבלויות עם אנשים של ורווחתם בריאותם

 כגון, טכנולוגיים

4.  The Rehabilitation Engineering and Assistive Technology Society of 

North America (RESNA)   

 The Association for the Advancement of Assistive Technology in-ו .5

Europe  ((AAATE. 

 בתכנית לכלול, טכנולוגיות של וספקים יצרנים, מעצבים, האפשר במידת, ולכוון לעודד .ה
 ירידה על המשתמש את המפצים מרכיבים, קיימים למוצרים כדרישה להציב או, הפיתוח

 ממשית תמיכה או חינוך, יידוע, הסברה, חשיפה י"ע זאת לעשות ניתן.  שלו קוגניטיבית
 .בכך העוסקים בגופים

 בועדות, בארץ בכך העוסקים מקצוע אנשי של פעילה השתתפות לעודד – סטנדרטיזציה .ו
 סטנדרטים בגיבוש העוסקים, ל"ובחו בארץ, מורשים גופים של ובפעילות בינלאומיות
 . דמנציה עם לאנשים לסייע המכוונות לטכנולוגיות

 וזמינות קיימות טכנולוגיות על מידע להפצת מכוונות פעולות ליזום – הציבור מודעות .ז
 המקצוע אנשי רשתות, התקשורת אמצעי דרך, בהם והמטפלים דמנציה עם אנשים עבור

 .אינטרנט מבוססות חברתיות רשתות באמצעות וכן השירות וארגוני

 על שמירה שבין המתח בסוגיית לטפל – אתיקה בנושא הועדה תת עם בתיאום .ח
 ובטיחותו בטחונו על לשמור הצורך לבין הדמנטי האדם של והעצמאות האוטונומיה

 .לה מחוץ וגם הביתית בסביבתו

 לאחר, מומלץ אחרות ודמנציות אלצהיימר עם להתמודדות הלאומית בתוכנית בהתחשב .ט
 תקח ואשר הלאומית לתוכנית המלצות שתציע עבודה קבוצת לגבש, ההסכמה כנס

 :בחשבון

 תיעדוף .1

 ישימות .2

 .המומלצות הטכנולוגיות הטמעת מחיר .3

 

 



                         
 

 

 

 . סיכום המלצות תת הוועדה בנושא סוף החיים של אנשים עם מדמנציה4

מניעת סבל וכיבוד האוטונומיה של  החלטות הוועדה התבססו על העקרונות של קדושת החיים,

החולה ונגזרו גם מההתפתחויות האחרונות בתחומים הרלוונטיים בכלל זה, שימוש בסריקה 

   מוחית לשיפור הדיוק באבחון  )דיאגנוסטי ופרוגנוסטי( של מחלות הדמנציה, כאלצהיימר .

 :להלן המלצות הוועדה ביחס לשבעה נושאים  עיקריים הנוגעים לסוף החיים

 הגדרת מצב סופני של חולה דמנציה .1

  יש להתייחס למצב סופני של חולה הסובל מדמנציה כמצב שבו החולה מגיע לשלב המוגדר

(  בהתפתחות מחלת האלצהיימר לפי הדירוג של   7cכ"קשה מאוד" )החל משלב 

Reisberg זהו שלב שבו, בנוסף למגבלות קוגניטיביות קשות הגורמות בין היתר לרמת .

תקשורת מוגבלת מאוד, מאבד החולה שליטה בתפקודי הגוף השונים, הבאים לביטוי 

במוגבלות קשה כריתוק לכיסא גלגלים או מיטה וקשיי בליעה. כמו כן, יש להתייחס 

לתמותה כמו: גיל מתקדם, מחלת בהערכת המצב להימצאותם של גורמי סיכון נוספים 

לב, סוכרת, פצעי לחץ, דלקת ריאות, שבר באגן, דלקות חוזרות, ירידה דרסטית במשקל, 

היפואלבומינמיה ואשפוזים אקוטיים תכופים. בנוסף לאלה, יש להתחשב בחומרת הסבל 

של החולה על סמך הערכה של הצוות והמשפחה, שתבוצע באמצעות כלי תקף להערכת 

 לים הסובלים מדמנציה. סבל בחו

 1Bדירוג ההמלצה: 

 הערכת סבל .2

  יש להתייחס בהקפדה לסבלו של החולה על ידי הערכה שוטפת תוך כדי מתן טיפול

להכליל את רמת הסבל, שאינו ניתן לשליטה, כגורם חשוב בהגדרת מתאים. כמו כן, יש 

הקיימים.  המצב הסופני של אדם הסובל מדמנציה. ניתן להשתמש באחד מכלי ההערכה

 ( MSSEהוועדה ממליצה להשתמש בכלי להערכת סבל של חולים הסובלים מדמנציה )

 Aminoff etשפותח בארץ, ונמצא תקף ובעל מהימנות גבוהה וזכה להכרה בינלאומית )

(al., 2004. 

 .B1דירוג ההמלצה: 

המלצה זו מבוססת על כך שסבל הוא אחד המאפיינים הקשים הנלווים לחולי, ובעל השפעה 

משמעותית על איכות החיים  והרצון להמשיך לחיות.  רב החולים הסובלים משיטיון מתקדם 

הולכים לעולמם לאחר שחוו סבל קשה, חלקית עקב טיפול שאינו מתאים. לאור זאת, כאשר 



                         
לל ובשלב סוף החיים בפרט, חשוב לדעת חברי הוועדה, להתחשב מתקבלות החלטות טיפול בכ

 סבל פיזי או רגשי שאינו מגיב לטיפול. -ברמת הסבל של החולה 

 

 

 הזנה מלאכותית .3

  יש להעדיף מתן הזנה דרך הפה כל עוד החולה מסוגל לאכול. ניתן להאריך תקופה זו על

הכוללת הקניית הגישה  ידי הכשרת המטפלים )בני משפחה ו/או מטפלים מקצועיים(,

המתאימה והשיטות היעילות להאכלה של חולים הסובלים מדמנציה. כאשר החולה אינו 

יש להתחיל בהזנה מלאכותית באמצעות פיום קיבה בשלבים מוקדמים,   מסוגל לאכול,

תזונה וסיבוכים אחרים. אם הגיע החולה למצב הסופני -לפני שהחולה מגיע למצב של תת

הזנה מלאכותית, ומתעוררת שאלה לגבי מתן ההזנה, על הרופא להתייעץ  של המחלה, ללא

עם המשפחה ביחס לאפשרות ביצוע פיום קיבה לצורך הזנה ולקבל החלטה משותפת. אם 

קיימות הנחיות מקדימות של החולה לגבי הארכת חיים באמצעות הזנה, או אם הוא 

  מיוצג על ידי מיופה כח, יש לפעול על פי הנחיות אלה.

 A-B 2דירוג ההמלצה: 

המלצה זו מבוססת על כך שמבחינת אופן ההזנה, קיימת העדפה לשימוש בפיום קיבה על פני 

זונדה. עם זאת, חשוב להתייחס לממצאי מחקרים המצביעים על כך, שהזנה מלאכותית באמצעות 

 חייו.  פיום קיבה הניתנת לחולה כאשר הוא במצב קשה, גוררת סיבוכים ואינה תורמת להארכת

 הנחיות מקדימות ותכנון מוקדם .4

 חשוב לקדם את השימוש בהנחיות מקדימות במספר דרכים:

   הכללה פורמלית של הנושא בתפקידי הצוות הרפואי  4.1

  על הרופא לשוחח עם החולה והמשפחה על תכנון הטיפול לטווח הרחוק, זמן קצר לאחר

 כשיר והרופא יכול להעיד על כך. העברת האבחנה של המחלה, כאשר החולה נחשב עדיין ל

 

  על הרופא להציג את הצורך והדרכים שבהן ניתן להעביר את רצונו של החולה כאשר יגיע

למצב שבו לא יהיה עוד כשיר כמו מילוי טופס הנחיות מקדימות, מינוי מיופה כח או 

 העברת הנחיות ברורות לרופאים ולמשפחה.

 

  להיות סוכני השינוי, ולכן יש להכשירם כדי שיוכלו על הרופאים האחיות ועובדי הרווחה

לעודד את החולים, להכין הנחיות מקדימות ולעזור בהכנתן. זאת, כחלק בלתי נפרד 

 ממחויבויות הטיפול בחולים ובעיקר, בחולים קשים וסופניים.

 



                         
  כחלק בלתי נפרד מתפקידו, על הצוות הרפואי )רופאים ואחיות( לברר קיומן של הנחיות

 ימות ולפעול על פיהן.מקד

   :חינוך הציבור 4.2      

    יש להפוך את השימוש בהנחיות מקדימות להתנהגות שבשיגרה לכלל הציבור, כולל

 אנשים שאינם חולים במחלות סופניות, בדומה להסדרים מקובלים במדינות אחרות. 

  השונים, יש להפיץ מידע לגבי חשיבות ההנחיות והדרכים למימושן באמצעי התקשורת

חיים -כולל האלקטרוניים. חשוב להכין חומר מתאים עבור מטופלים המסביר תרחישי סוף

, הזנה מלאכותית, DNR-שונים הקשורים ספציפית לדמנציה והמתייחסים לנושאים כ

וטיפול פליאטיבי. החומר קיים באינטרנט וחשוב להתאימו לישראל, להנגישו ולהפיצו 

 לציבור בארץ. 

  בחינוך הציבור, בהכשרת הרופאים וצוותים רפואיים. ובהסדרים חברתיים חשוב להשקיע

 במערכות הבריאות, במוסדות ומועדונים חברתיים של זקנים וחולים במחלות קשות. 

 

  :הסדרים מוסדיים  4.3

  חשוב להפיץ חוזרים המפרטים מידע וחשיבות ביצוע הנחיות מקדימות  במסגרות

יות, ולאפשר ביצוען בעזרת הצוות הרפואי. יש  טיפוליות שונות כמו מרפאות קהילת

לעודד באופן שגרתי מילוי טפסי הנחיות או מינוי מיופה כח בכל כניסה לאשפוז במרכז 

 רפואי או סיעודי או בעת מעבר למגורים בדיור מוגן או בבית אבות.  

  B1דירוג ההמלצה: 

וק החולה הנוטה למות', המלצה זו מבוססת על העיקרון שהנחה את הוועדה שגיבשה את 'ח

דהיינו, יש למצוא את האיזון בין שני ערכי יסוד של החברה, קדושת החיים והאוטונומיה של 

 הפרט.

בשלב הסופני של המחלה, החולה אינו כשיר, ולכן רצונו יכול להיות מובע על ידי הנחיות  

ממצאים משני  מקדימות, מיופה כח, או דיווח המשפחה. כמו כן, המלצת הועדה מתבססת על

+(, 21+ ושל בני 71שנים )של בני  8מחקרים אקראיים ומיצגים שבוצעו בישראל בהפרש של 

המצביעים על כך שהציבור רוצה הרבה פחות טיפול מאריך חיים )בזונדה, מכונת הנשמה 

ריאה( ממה שהרופאים נותנים במצבי חולי קשים, ואינו מבחין בין מחלת -והחייאת לב

ן ומצבים גופניים קשים וסופניים. הרופאים לעומת זאת, מבחינים בין המחלות אלצהיימר, סרט

 ונותנים את הטיפול המרבי לחולי האלצהיימר בהשוואה לחולים במצבי החולי האחרים. 

כמו כן, מחקרים בארצות המערב מצביעים על כך שתהליך התכנון המוקדם המתבצע עם הרופא, 

משפר את איכות חיי החולה הנוטה למות, משפר את חווית בני המשפחה ומפחית עלויות טיפול. 

במדינות רבות קיים כיום חומר רב ונגיש לציבור בנושאים אלה, בין היתר גם באמצעות 

 .(http://www.acpdecisions.org האינטרנט )לדוגמא,

http://www.acpdecisions.org/


                         
  בהחלטות לגבי טיפול רפואי מעמד המשפחה 5

  על הרופאים והצוות הרפואי לשתף את המשפחה )או האדם הקרוב ביותר( בטיפול בחולה

 הדמנציה בכל שלבי המחלה.

  ת החולה והמשפחה לברר העדפות של מחלת הדמנציה, יש לעודד א בשלבים הראשונים

טיפול בסוף החיים ולהשאיר הנחיות מקדימות, או למנות מיופה כח שיקבל מהחולה 

הנחיות ברורות לגבי טיפול בסוף החיים, זאת כדי למנוע חילוקי דעות ביחס לטיפול 

 בשלב האחרון לחיים.

  מקור המוסמך של המחלה ובהיעדר הנחיות מקדימות, יש לפנות למשפחה כ בשלב הסופי

ביותר לבירור העדפות הטיפול של החולה ולהתחשב ברצון המשפחה, ובעיקר בהבהרותיו 

של האדם הקרוב ביותר שהינו בדרך כלל, גם המטפל העיקרי. אם יש חילוקי דעות 

במשפחה, חשוב לשכנע אותה להגיע להסכמה או לבחור נציג מכריע מטעמה. אם אין 

'האדם הקרוב ביותר' )גם אם אינו בן משפחה( ולהסתמך אפשרות כזו, ניתן לברר מיהו 

על עדותו לגבי העדפות החולה. אם יש אפוטרופוס, להתייעץ עמו )אם כי סמכויותיו 

בנושא מוגבלות(. אם נוצר ניגוד בין דעות במשפחה לבין המלצתו של מיופה הכח, יש 

 לקבל את עמדתו של מיופה הכח. 

  לקדם עקב עמדות מנוגדות של בני משפחה, מומלץ לאור הבעייתיות הנוצרת לעיתים

שתחייב את המשפחה למנות מיופה כח מטעמה. למקרה שהמשפחה אינה  חקיקה

מסוגלת, מומלץ לקבוע קריטריונים ברורים בחוק )לפי מידת קירבה וטיפול( למינוי 

מיופה כח )על ידי המטפלים הפורמאליים(, ללא צורך בהסכמת כל בני המשפחה וללא 

 יה לבית המשפט.פנ

 B-C 1דירוג ההמלצה: 

המלצה זו מבוססת על כך שכיום, בני המשפחה )ובאין משפחה, 'האדם הקרוב ביותר'( נושאים 

בנטל הכבד של טיפול לאורך שנים רבות בחולה הסובל מדמנציה, ומכירים את החולה והתפתחות 

הטיפול בסוף החיים, אלא  המחלה טוב מכולם, אך מבחינה חוקית, אין להם אפשרות להחליט על

אם מי מהם מונה על ידי החולה למיופה כוח )או שמונה אפוטרופוס, אשר הוא אמנם מוגבל לגבי 

 החלטות על הפסקת טיפול(. זהו מצב קשה למשפחה ומטריד חלק מהחולים.

 טיפול פליאטיבי לחולי דמנציה .6

 יה יקבל טיפול חשוב לתת טיפול פליאטיבי לחולי הדמנציה. גם כאשר חולה הדמנצ

פליאטיבי, יש מקום להמשיך, בהתאם לשיקולים קליניים, במתן  טיפול תרופתי לעיכוב 

התקדמות המחלה וטיפול קורטיבי למצבים אקוטיים הפוגעים באיכות חיי החולה כגון 

 דלקת ריאות המלווה בחום וקוצר נשימה.  

 European Association for Palliative Careשל   WHITE PAPER -במסמך ה 3.5על פי סעיף 

– EAPC (Gamondi et al., 2013),  מצוין כי, שימור תיפקוד, הבטחת נוחות המטופל והפחתת

 סבלו, עדיפים על פני הארכת חיים.



                         
מקובל שההחלטה לגבי העדפת טיפול פליאטיבי על פני טיפול מאריך חיים מותנית ברצונו של  

החולה. כיום, למרות שמתרבים הממצאים המראים כי חולים סופניים הסובלים ממחלות סרטן 

שונות וממחלות לב אשר מקבלים טיפול פליאטיבי בלבד במסגרת הוספיס, מאריכים חיים יותר 

קבלים טיפול כזה, מוכר הטיפול הפליאטיבי כחלק מהטיפול הניתן בעיקר מחולים שאינם מ

 לחולי סרטן במצב סופני. פחותה המודעות לחשיבות מתן טיפול הפליאטיבי לחולי דמנציה.

 A1 דירוג ההמלצה: 

 שיוך לחוק החולה הנוטה למות .7

 ובלים מומלץ להרחיב את חוק החולה הנוטה למות על ידי הוספת התייחסות לחולים הס

מדמנציה וחולים במחלות אחרות שהן חשוכות מרפא, ושלגביהן לא ניתן כיום להעריך 

  את סופניות המחלה על פי מימד הזמן.

 

  B-C 1דירוג ההמלצה: 

המלצה זו מבוססת על כך שכיום קיים בארץ חוק המסדיר את עקרונות הטיפול הרפואי בחולים 

יים. בשל הקושי בהגדרת מצב סופני של חולים סופניים עם פרוגנוזה של עד שישה חודשי ח

הסובלים מדמנציה על פי מימד הזמן, החוק אינו מתייחס אליהם. חסר זה פוגע בחולים אלה 

 ובמשפחותיהם. 

  



                         
 הועדה בנושאי אתיקה ומשפט-. סיכום המלצות תת5

 תת ועדה זו קבעה מספר המלצות כלליות ליד המלצות ספציפיות בסוגיות אתיות שונות.

 המלצות כלליות בנוגע לאספקטים אתיים

  אנשים עם דמנציה הם בני אדם כמו כל אדם אחר למעט העובדה שהם סובלים

  ביכולותיהם הקוגניטיביות. -לעיתים ניכרת  -מפגיעה מסוימת 

  אוטונומיה אישית, חופש ביטוי, וההכרה בזכותו של כל אדם לקבל החלטות  ביחס

הם ערכי יסוד  –האישיים בהתאם להעדפותיו ואמונותיו לגופו, רכושו, וקשריו 

 בסיסיים.

 ,בפועל, במיוחד בשלבים המתקדמים, שלומם ורווחתם של אנשים עם  יחד עם זאת

באחרים,   -ובשלבים מסוימים אף לחלוטין  –דמנציה תלויים בצורה משמעותית 

 בדרך כלל בני משפחה או מטפלים לא פורמאליים אחרים.

 לאדם עם דמנציה כבלתי כשיר לקבל החלטה אלא לאחר מיצוי כל  אין להתייחס

 האמצעים לסייע לו בכך. 

  החלטה הנוגעת לאדם עם דמנציה בלתי כשיר חייבת להיעשות לטובתו, תוך

 התחשבות בהעדפותיו ורצונותיו. 

  ,יש להכיר באנשים עם דמנציה כקבוצה ייחודית אשר יוקנו לה זכויות ייחודיות

חוקק חוק ספציפי שיעסוק בזכויות חולים עם דמנציה, או לחילופין, ובעתיד, אף י

במסגרת חקיקה עתידית של זכויות זקנים, יהיה פרק ספציפי ביחס לזכויותיהם של 

 חולי דמנציה.

 

הליך קבלת החלטות רפואיות באנשים עם דמנציה נעדרי הנחיות רפואיות  – 1סוגיה 

 מקדימות/ייפוי כוח/אפוטרופוס

 רפואיות הנחיות נעדרי דמנציה עם אנשים על רפואיות החלטות לקבל ןאי, ככלל 

 החלטותיהם משמעות את להבין מסוגלים אינם אשר אפוטרופוס או כוח מיופי/ מקדימות

 .החוק פי על אפוטרופוס למינוי הנדרשים החוקיים בהליכים לנקוט מבלי

 כוח מיופי ימנה שהחולה לכך, המחלה של המוקדמים בשלבים עוד, הניתן ככל, לפעול יש 

 רצונותיו את ויבטא, מקדימות רפואיות הנחיות יכין, מתאימים וכלכליים רפואיים

 ללא החלטות קבלת המשך שיאפשר באופן, בו העתידיים לטיפולים הנוגע בכל והעדפותיו

 .אפוטרופוס מינוי של משפטי בהליך צורך

 למעשה אפוטרופוס" של הסכמה בסיס על החלטות לקבל, מתאימים במקרים, ניתן ,"

 בנוסף שיקולים מכלול בחשבון להביא שצריכים" החולה טובת" עקרונות יסוד על וזאת

 של ערכיו: הכוללים, בחולה המטפל הצוות של הטיפוליות והתפיסות המקצועי לידע

 והעדפות בקשות; מחלתו לפני חייו באורח ביטוי לידי שבאו כפי מדמנציה הסובל האדם



                         
 ומתמשך רצוף קשר יסוד על היטב אותו שמכירים, לחולה קרובים ואנשים משפחתו בני

 של הנחיות,  המתאימים במקרים, וכן; במהלכו או בו הרפואי הטיפול שלפני בתקופה עמו

 ..לחולה משמעותיים שהיו ואמונה דת ואנשי תרבותית-הדתית בקהילתו חברים

דמנציה שהכינו בעבר הנחיות רפואיות הליך קבלת החלטות רפואיות באנשים עם  – 2סוגיה 

 מקדימות/ייפוי כוח

 כך החקיקתי המערך את לתקן ראוי אך, הקיימים החוקיים ההסדרים את לכבד יש 

 בניגוד חייהם את יאריכו שלא זכותם את לממש דמנציה עם לאנשים גם שיאפשר

 .לרצונם

  באופן שיסיר את  21בשלב הראשון יש לתקן את ההנחיות למתן ייפוי כוח לפי סעיף

המגבלות שנקבעו בהנחיות הקיימות לעניין החלטות על טיפול בחולה הנוטה למות, 

ולקבוע הסדר חליפי לדרישה לחוות דעת מומחה לצורך אימות החתימה במצבים של 

 ספק בכשירותו  של מייפה הכוח.

 דרת נוכח המורכבות של ההחלטות לטיפול רפואי באנשים עם דמנציה שאינם עונים להג

"חולה הנוטה למות", כל סירוב של מיופה כוח לטיפול משמר חיים מחייב הסתמכות על 

 התייחסות מפורשת לנושא זה בייפוי הכוח ו/או בהנחיות הרפואיות המקדימות.

הליך קבלת החלטות רפואיות כאשר יש התנגשות בין הבעת הרצון בעבר לבין  – 3סוגיה 

ן הבעת רצון אותנטי ובין ביטוי שאינו "רצוני" או מתוך ההעדפות בהווה, או קושי להבחין בי

 בחירה אמיתית

 בהווה והן בעבר הן דמנציה עם האדם בהעדפות להתחשב יש . 

 בניסיון צורך יש, דמנציה עם אדם של וההעדפות הרצונות את ולזהות להעריך כדי 

; לחולה להקשיב זמן להקצות: לדוגמא) חופשי רצון לבטא לו לאפשר ממשי ומאמץ

 של ההשפעות את להכיר; בבהירות יותר מדבר הוא היום לאורך מתי ולדעת להכיר

 (דעת הסחות הניתן ככל המנטרלת ומסגרת אווירה ליצור; התרופתי הטיפול

 זמן נקודת באותה המטופל של פה בעל התבטאויותיו - מילולית לתקשורת להקשיב יש 

 ( מסכים שהוא אומר; רוצה שהוא אומר)  

 פיזית מתנגד) הגופניות ותגובותיו התנהגותו - מילולית-לא לתקשורת קשובים להיות יש ;

 (מצוקה או כאב של סימנים מביע

 או העבר רצון על להתבסס אוטומטי באופן ניתן לא הרצונות בין התנגשות של במקרים 

 .השונים המרכיבים בין איזון לעשות יש אלא, ההווה

 את, ובעבר בהווה החולה רצונות את זה כנגד זה לשקול יש, הראוי האיזון עריכת לשם 

 לו שייגרם הסבל מידת ואת ההחלטה של החשיבות רמת את, בעבר והנחיותיו עמדותיו

 .ממנה כתוצאה



                         
 ביחס רפואיות החלטות קבלת בהליכי המשפחה בני של והאתי החוקי מעמדם – 4 סוגיה

 דמנציה עם לקרוביהם

, החלטות לקבל מסוגל יהיה לא בה לתקופה מראש לתכנן דמנציה עם אדם לעודד יש •

 לגביו החלטות קבלת בעת ברצונותיו שיתחשבו סומך הוא עליהם האנשים את לזהות

 מעת כך על לחזור יש, כוח מיופה החולה מינה לא עוד כל. זה לעניין כוחו כבאי ולמנותם

 .לעת

 לקבל לעודדו מומלץ דמנציה עם האדם של האוטונומיה על מיטבית בצורה לשמור כדי •

 את ולהדגיש, ורצונו בחירתו פי על, קרובים אנשים או משפחה בני עם בשיתוף החלטות

 .המשפחה בתוך תמיכה ויחסי טובה תקשורת של החשיבות

 שותפים בהם לראות היא משפחה בני כלפי מטפלים מקצוע אנשי של הראויה הגישה •

 .אמון של יחסים תוך וזאת, המשפחתית הסולידריות את שמשקף באופן, לטיפול

 ותמיכה ייעוץ לצורך מומחים של מקצועי רב ממשלתי/ציבורי מערך או גוף להקים מוצע •

, בכלל הדמנטי באדם ותמיכה לטיפול בנוגע דילמות לפתור המבקשות משפחות בבני

 מתחומי מומחים יכלול האמור שהגוף מומלץ. בפרט, רפואיות החלטות של ולעניינים

 .דת/רוח אנשי, מדריכים/מאמנים, גישור, אתיקה, הנפש בריאות, הרפואה

  כמשמעותו" למעשה אפוטרופוס" של החוקי במנגנון והשימוש המודעות את לחזק מומלץ •

 המתאימים במקרים – חוקי מעמד יינתן ולפיו, והאפוטרופסות המשפטית הכשרות בחוק

 עם קרוביהם כלפי  האפוטרופוס תפקיד את עצמם על נוטלים בפועל אשר משפחה לבני –

 המשפטיים בהליכים צורך וללא משפט בית של פורמאלי מינוי ללא אף וזאת, דמנציה

 .בכך הכרוכים הפורמאליים

 יאריכו שלא דמנציה עם אנשים של רצונם כיבוד ואפשרות למות הנוטה החולה חוק – 5 סוגיה
 חייהם את

  דמנציה שאינם "נוטים למות" את יש להחיל על ההחלטות הטיפוליות באנשים עם

העקרונות שנקבעו בחוק החולה הנוטה למות לעניין האיזון בין הערך של קדושת החיים 

לבין הערכים המוסריים של איכות החיים, מניעת כאב וסבל ואוטונומיית הרצון של 

 האדם.

 י יש לאמץ את העקרונות שנקבעו בחוק האמור לעניין קביעת הרצון של החולה גם לגב

 חולי דמנציה שאינם "נוטים למות". 

יש לציין שמעבר לסוגיות אלה , תת הועדה בנושא אתיקה ומשפט דנה במספר סוגיות נוספות 

)כגון נהיגה וקשירות(, שהיו חלק מהדיונים של כנס ההסכמה הקודם. אם כי סוגיות אלה לא 

רסא הסופית של המלצות נכללות בטיוטא זו, כי הדיון בהן טרם הסתיים, הם יקבלו ביטוי בג

 הכנס.
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