
 ההתערבות המקצועית בסוף החיים

 אל מול האדם ומשפחתו  הלכה למעשה 

 
 

די" מָּ ה עִּ תָּ י אַּ גַּיְּא צלמות ֹלא אירא רֹעַּ כִּ י ֵאֵלְך בְּ  "גַּם כִּ

 

תרפיה בהבעה יצירתית  , ס מומחית בגריאטריה"עו דפנה גולן שמש
 לחברה ואמנויות' וראש התכנית לזיקנה יצירתית במכ

לשיפור איכות החיים בעזרת   עמותת עמדאשותפה לפרוייקטים של 
 קשרים וכישורים ודרך החושים: פעילות

             ומנהלת בית השמש מגדיאל



:  סוף החיים ודמנציה במצב מתקדם

 הגדרה
יש המגדירים את עצם השלב של דמנציה  •

 כסוף החיים( מ"ד)מתקדמת 

 

רגש  , תנועה, מ יש חיים"גם במצב של ד•
אין להגדיר  ,  לכן לדעתי. ואף מעט תקשורת

מ  "שלב ד. שלב זה לכשעצמו כסוף החיים
 .עשוי לארוך שנים רבות

 

כאשר אדם מאבד הכל עדיין נשאר  "...•
,  2009, ארווין יאלום" )העונג שבהווייה

 (131' ע, להביט בשמש

 

במצב זה עדיין ניתן לקיים אינטראקצייה  •
עם האדם ולשפר את חייו בעזרת הקשר  

תנועה  ;האנושי וגם בעזרת גירוי חושים
טעם ובעלי  , מוזיקה ושירה, ראייה, ומגע
 .  חיים

 

  



 ערכת דרך החושים של עמדא
 אני חש משמע אני קיים



 חיים במצב של דמנציה מתקדמת

איכות חיים מתאפיינת במציאת משמעות  •

מ גם אם היא נראית  "בחיי האדם בד

 .מינורית

להיות בקשר חיובי עם  : הזכויות הבסיסיות•

,  להיות מעורב בחיים ובגירויים, אנשים

חופשי ככל , הזכות לשוטט, להיות בחוץ

הזכות שלא יוותרו עליך ועל  , האפשר

 .רגשותיך ועל וחוויותיך הסוביקטיביות

,  את ארשת פניך ומבט עיניך, שיכירו אותך•

 .את כעסיך, את העדפותיך

התמיכה במשפחה כדי שתוכל להוסיף  •

 .ולהגיע גם כשכמעט אין משוב לביקוריהם



 גסיסה –סוף החיים 
המצב בו המערכות הגופניות  

כבד ולב  , ובהן תפקודי כלייה

קורסים כפי שבא לידי ביטוי  

,  ד ודופק"לח, בבדיקות מעבדה

כשסוף  . נשימה והכרה, סטורציה

החיים קרוב והוא בטווח של  

.  מספר שעות או חודשים ספורים

במצב זה נדרשות החלטות  

קשות לגבי האדם ולא קל לקיים  

 .עימו יחסי גומלין



 FASTסקלת הערכה תפקודית 

 :טיפול פליאטיבי, 7שלב 

או פחות מילים מובנות במהלך   6יכולת לדבר מוגבלת ל . א
 יום ממוצע או ראיון אינטנסיבי

יכולת דיבור מוגבלת לשימוש במילה מובנת אחת ביום  . ב
 ממוצע או ראיון אינטנסיבי

 אין יכולת ללכת ללא עזרה אישית, אין יכולת תנועתית. ג

 אין יכולת לשבת זקוף ללא עזרה או תמיכה. ד

 אובדן יכולת לחייך. ה

 אובדן יכולת להחזיק את הראש באופן עצמאי. ו
Psychophamacology bulletin 1988, 24: 653-659 

 



 זכאות להוספיס

 אי אפשר לייחס את המצב הסופני למחלה אחת בלבד ו•

 דמנציה

 ו fastג או מעבר לו לפי סקלת 7שלב 

 :חודשים 12-אחד או יותר מהמצבים הבאים ב

מספר פצעי לחץ , pyelonephritis , spticemia, דלקת ריאות על רקע אספירצייה

מצבים משמעותיים אחרים המרמזים על פרוגנוזה  , חום חוזר, 3-4בדרגות 

חוסר יכולת להחזיק מספיק נוזל וקלוריות בשש החודשים  , מוגבלת

 (.2.5-אובדן משקל או אלבומין נמוך מ 10%)האחרונים

 



 ללכת יחדו בגיא צלמוות

אבל בסופו של דבר ייאלצו  "...  

החולה ויקיריו להלך יחד בגיא 

שבו הכל משתנה  , צלמוות זה

אין כל כבוד במוות  . ללא תקנה

זו פעולה שרירותית של  , שכזה

 .  הטבע ועלבון לצלם האדם

הרי הוא  , אם יש כאן לקח כלשהו    

הידיעה שבני אנוש מסוגלים  

להתעלות באהבתם ובנאמנותם  

,  לא רק על ההשפלה הגופנית

אלא גם על העייפות הרוחנית של  

"                                                                      שנות צער ומכאוב
 (130' ע, איך אנחנו מתים, 1996, שרווין נולנד)



 איש המקצוע והתמודדותו

לא קל לחיות כל רגע מתוך מודעות מלאה  "•
דבר זה כמוהו כניסיון להישיר מבט אל . למוות

האדם מסוגל לשאת זאת רק במידה  : השמש
 ".מוגבלת

 (12' ע.להביט בשמש,2008, יאלום)            

 

אחרי שמת אני  . אני רוצה לתת לו את הכבוד"•
 "  מטפלת בו ומבקשת סליחה

 

 ".כואב כמה ימים.אני מספרת למשפחה שלי" •

  

מדברים על , גם שחור, משתמשת בהומור"•
 (ס"עו)". וממשיכים הדברים והזיכרונות

 

 "מתרגלים"•

 

 (אמא תרזה)"  אני אוהבת אותם כל עוד הם חיים"•
 

 



 שיפור יכולות התמודדות הצוות

מודעות לשאלות סוף  , ידע על המחלה והמצב•

 החיים

קשר ותקשורת פתוחים בתוך הצוות •

 המאפשרים התלבטות בצוות ועם המשפחה

ערכיו וההסטוריה שלו וכן  , היכרות עם החולה•

 עם בני המשפחה וקשריהם עימו

 גישה חסרת שיפוטיות למשפחה•

מיומנויות תקשורת ושהייה עם החולה הנוטה  •

 למות  

בזמן  , אמפטיה ותמיכה בבני המשפחה לפני•

 .ואחרי

 



 תפקידי איש המקצוע בסוף החיים

 עם האדם עצמו

לנסות ,  ניתן, במצבים תחיליים של דמנציה       

לסייע לו .  ציפיותיו ורצונותיו, לברר ערכיו

במידה ורוצה להכין הנחיות מקדימות ויפוי  

 . כוח רפואי ולהסביר לו גם את מגבלותיהם

 "?לא מספיק שהכנתי צוואה"        

 

חשובה היכולת   במצב מתקדם ובסוף החיים        

למצוא  , להיות באינטראקציה סימבולית עימו

אולי  , משמעות בישיבה ביחד בדממה

כשעצם הנוכחות היא החשובה  ,  בהחזקת יד

 והרצון להביא שקט ושלווה



 ים העיקרי/זיהוי המטפל
 ויצירת תקשורת גלויה ושתופי פעולה ביניהם

 : זיהוי המטפלים העיקריים1.

,  ילדים, בן בת זוג: המשפחה

 חברים ואפוטרופוסים, נכדים

הכנת המטפלים העיקריים  2.

לשלבי סוף החיים ושיחה על  

הנחיותיהם לקראת סוף 

 .החיים

 מינוי אפוטרופוס לענייני גוף3.

 .לפי הצורך וההתאמה        
 

 

 

 



 רגשית וקוגניטיבית  תמיכה במשפחה 

,  המצב. סיעודי-מידע רפואי: מתן מידע•

 השלכותיו  

 יצירת שתופי פעולה בין התומכים השונים•

 במשפחות מורכבות       

יודעים את המצב  : עבודה למול הכחשה •

הצורך  . ולא מבינים כי יקירם עומד למות

 .ברור ותומך, לומר זאת באופן גלוי

:  ליווי בצמתי קבלת החלטות      •

שליחה לבית , הפסקת האכלה/זונדה/פג

 ? DNRהוראת , חולים

-קבלת החלטות משותפת עם צוות רב  •

איך נתנו  ": "צמצום נזקים"מקצועי ו

 "?לרופאים בבית החולים לשכנע אותנו

 

 



 תמיכה במטפלים המשפחתיים בקבוצה

די"  מָּ ה עִּ תָּ י אַּ יְּא צלמות ֹלא אירא רֹעַּ כִּ גַּ י ֵאֵלְך בְּ ם כִּ  "גַּ

היעזרות בקבוצה העובדת כל •
 .  השנה בעת ההכנה למוות

היכולת לדבר ביחד עם החולה       
ובחסות הקבוצה על המוות  

להתבטא   הדייריםיכולת , הצפוי
 .  ולהיפרד

פרידה התחברות  , השלמה•
מחדש ומגע והבעת אהבה לפני  

 המוות  

ביטוי של הרגשות הסותרים של  •
. פחד וציפייה של בני המשפחה

, קבלת לגיטימציה מהקבוצה
 . תמיכה ואהבה

  
 

 

 

 



 תמיכה מקצועית ועזרה

 למות בבית

 עזרה מקצועית ותמיכה

 רפואית ורגשית-סיעודית

 להולכים למות ולמלוויהם



 טקסי פרידה

משפחה עוטפת לקראת  •

 המוות

 חיבוק, החזקת היד, פרידה•

.  נגינה, שירה לאדם הגוסס•

 .  ליווי רוחני. תפילה

המתנה למפגש עם בן  •

משפחה שלא ביקר חודשים  

 (?)שאפשר את המוות 

 



 המוות ואחריו
המוות  : "פרידה בעת המוות•

 "היפרדו עכשיו. יקרה בקרוב

מקום נפרד ונעים לנפרדים  •
מניעת סטרס  . ולאחר המוות

 .  לדיירים אחרים

סיוע  ": שבעה", קבורה•
בהיערכות והשתתפות בלוויה  

כולל  , של צוות רב מקצועי
 .  מטפלים

 "איתכם בצערכם"•

שירה על הקבר של קבוצת •
 התמיכה של השיר שאהב

, לראות את התמונות:בשבעה•
 .  לספר, לשמוע את הסיפורים

אינני יודע  : "ליווי בשנת האבל•
מה הייתי עושה לולא יכולתי  

 "לבוא למפגשי הקבוצה





 כאשר הגוף הרך  

 מט לנפול

 והוא מגלה חרדתו מפני הקץ

 ,לנשמה

 מצמיח עץ השגרה הנמוך

 שאבק אכלו

 .עלים ירוקים פתאום

 כי מריח האין יפריח

 הדור נאה

 ובצמרתו צפור

 אחוזת קסם

 (זלדה(       



 זעקת הבודד: בנימה אישית

 



 052-2423405  :  דפנה גולן שמש טל

 

dafna.golanshemesh@gmail.com 

www.shemesh.opera.co.il 

mailto:dafna.golanshemesh@gmail.com


 





 


