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Is there grief and mourning in people with dementia? 
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 תקציר עברית:  

( חווים לעתים מוות של אנשים הקרובים להם, אך משפחתם ואנשי PwDאנשים עם דמנציה )

מקצוע הסובבים אותם, אינם יודעים מה הדרך הנכונה בה הם יכולים ומסוגלים להתמודד עם 

חבר ממרכז היום, איתו בילה שעות רבות. השאלה  המוות, בין אם הנפטר הוא קרוב משפחה או

על המוות? האם יש לאדם עם דמנציה היכולת להבין ולהתמודד PwD היא האם לספר לאדם עם 

האם הוא היה רוצה לדעת? האם למטפלים יש כלים ליידע אותו בדרך הנכונה? מהם  עם מוות?

ובה ביותר לשמור על זכותם של היתרונות והחסרונות בשיתוף המידע על המוות? מהי הדרך הט

PwD  להתאבל? כדי לנסות למצוא תשובות לדילמות אלה ערכנו מחקר, שבדק את האמונות של

, בנושאים אלו וכן את דיווחם לגבי PwDחברי צוות במרכזי היום של מלב"ב לאנשים עם  52

   הדרך בה הם מתמודדים עם מצבים אלה באופן מעשי.

לפיה מעמדו החברתי של האדם   ,personhood -ל 1תו של קיטוודנראה שהצוות משתמש בהגדר

דוגל בשיטה של "טיפול  אחרים נותנים לו.  מכיוון שהצוותותחושתו לגבי עצמו תלויה במעמד ש

שבו האדם עם דמנציה הוא המרכז, אנשי צוות רבים טענו   ,person centered careממוקד באדם"

טקסי זיכרון לנפטר, צריכים להיות מותאמים לאדם עם שהגישה להעברת מידע על פטירה כמו 

דמנציה ואינם יכולים להתאים באופן כוללני לכל המשתתפים. יש לקחת בחשבון את היכולות 

הקוגניטיביות והרגשיות של חברי הקבוצה, כמו גם את החיבור והקשרים החברתיים ביניהם. 

י באיכות ההיכרות של חברי הקבוצה עם לדוגמה: אנשי הצוות ציינו שהצורך לספר על מוות תלו

הנפטר. במילים אחרות, ההיררכיה בקבוצה והדינאמיקה שבה, משפיעים על החלטת הצוות אם 

לספר כאשר חבר קבוצה נפטר. הצוות מאמין כי יש להודיע לחברי הקבוצה, אבל אופן ההודעה 

ו אפשרויות אחדות של מיומנת ומותאמת לקבוצה ולאנשים בה. לפיכך נימנ צריך להיות בצורה

טקסים שנעשים בקבוצה )כגון עריכת טקס עם נרות, או העברה בסבב את תמונתו של האדם 

 שנפטר, נתינת אפשרות לחברי הקבוצה לספר על המנוח...( לכל מצב וקבוצה מתאים פתרון אחר. 

אנשים עם של  (social personhood)ואנושיות חברתית  (personhood) יתכן שהאמונה באנושיות 

דמנציה, קשורה באמונה ביכולת הרגשית שלהם. הצוות מאמין כי אנשים עם דמנציה שומרים על 

יכולתם הרגשית, למרות הירידה הקוגניטיבית. ניתן לראות את זה בתשובות של אנשי הצוות 

כמו: "אפילו אם הראש שוכח הלב לא". "...חייב להיות להם מקום לבטא את רגשותיהם. אם 

מנציחים חבר קבוצה שנפטר ומתעלמים לגמרי מהמוות, אז כאשר חברי הקבוצה רואים איננו 

לאף אחד  -שהאדם לא נמצא, הם מרגישים שכאשר הם עצמם ימותו, יקרה אותו הדבר גם להם

 לא יהיה אכפת".  

בעוד שלמדנו על אמונות הצוות וההתנהלות המעשיות שלהם בתהליך האבל על אנשים עם 

הרגישו שהם יכולים  44%הם עובדים, למדנו רבות גם  על הצוות עצמו. בעוד דמנציה שאיתם 

הרגישו שאינם מתאימים לתפקיד, ואנשים אחרים  56%להודיע לקבוצה על פטירת אחד מחבריה, 

                                                           
1 Kitwood, T. ( (1997). On Being a person. In T. Kitwood, Dementia Reconsidered: the Person 
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מהצוות ביקשו הדרכה בנושא זה. מעל  92%מתאימים יותר. חוסר ביטחון זה  התבטא גם בכך ש 

 ער כאשר חבר בקבוצתם נפטר.מהם דיווחו על חווית צ 80%

 מסקנות, השלכות וחזון: -סיכום

מטרת המחקר היא להעלות מודעות להתייחסות למוות במהלך הטיפול באנשים עם דמנציה, גם 

בבית וגם במרכזי יום, ולהתחיל לפתח דיאלוג לגבי ההתנהלות בשטח הלכה למעשה.  המטרה 

ות ושיטת עבודה טובה להתמודדות עם האבל היא לפתח עבור הצוות המטפל במרכזי היום, הנחי

על פטירת אנשים עם דמנציה במרכזי היום, וכן להדריך את משפחות המטפלים באנשים עם 

דמנציה בבית. יש צורך לפתח כלים ותמיכה לאנשי הצוות להתמודדות עם המוות, אותו הם חווים 

ותם עצובים כאשר חבר מחברי הצוות דיווחו על הי 80%במסגרת תפקידם.  העובדה שמעל ל

בקבוצתם נפטר, מוכיחה על החשיבות לחקירת דרכים יעילות המסייעות לצוות להתמודד עם נטל 

 . 2דרכים אלו יכולות להשפיע על איכות הטיפול וההתמדה בתפקיד האבל שהם חווים.

למדנו מהצוות שרבים מהם מרגישים שלמרות הרמה הקוגניטיבית הנמוכה שלהם, חברי מרכז 

ום הם אוטונומיים ויש להם יכולת רגשית להתמודד עם מוות של חבר קבוצה. התמודדות כזו הי

של חברי הקבוצה. רוב אנשי הצוות     (social  personhood)חשובה לשמירת האישיות החברתית 

חשבו שלחברי הקבוצה יש את "הזכות לדעת". יש דרכים שונות לספר לחברי הקבוצה, שכוללות 

, ובכל מקרה צריך להסתכל בצורה אינדיווידואלית ולקחת בחשבון את צרכי טקסים שונים

הקבוצה והקשר שהיה להם עם הנפטר. כדוגמה, מדבריו של אחד מאנשי הצוות: "אולי יותר 

חשוב לבדוק 'איך לספר' ולא 'אם לספר' כי זה שונה מאדם לאדם". סוגי הטקסים שהוזכרו על 

רות, או העברה בסבב של תמונת הנפטר, נתינת אפשרות לחברי ידי הצוות כללו: עריכת טקס עם נ

הקבוצה לספר על המנוח...(. אסור גם לשכוח  את הזכויות של הצוות. אסור שהם יחוו "שלילת 

אבלות" ברגשות העצב והאבל שלהם על אובדן אדם מהקבוצה. הם צריכים מקום וזמן להתמודד  

היחס הנכון לאדם  לא לספר" יכולות גם ללמד על עם רגשות אלו. תשובות לשאלה אם "לספר או

עם דמנציה בכל התחומים: כיבוד האוטונומיה, האינדיבידואליות, האנושיות והזכויות שלו, כמה 

 .שאפשר, על אף הירידה הקוגניטיבית וההתדרדרות הנובעת ממנה

                                                           
 


