
המצב מבלבל? 
יחד נמצא פתרונות!

האגף לסיעוד
ותמיכה 

בקשישים

בני משפחה יקרים,
אנו נמצאים בתקופה לא פשוטה, המאופיינת בחוסר וודאות רבה.

מתוך רצון להקל עליכם ולו במעט, הכנו עבורכם טיפים להתנהלות עם יקירכם הסובלים מדמנציה.

 אווירה רגועה. אין ספק שהאדם עם הדמנציה מרגיש אווירה של מתח וחרדה. גם אם החולה לא מבין את תוכן 
הדברים, הוא בוודאי יכול להרגיש את חוסר השקט של הקרובים לו ולכן עשו ככל יכולתכם לשמור על סביבה 

רגועה.

 שגרה חלופית. שגרת היומיום מאד חשובה לכל אדם, בפרט לאדם עם דמנציה. חשוב ביותר להמשיך לדאוג 
לסדר יום קבוע ככל שניתן. הקפידו לדאוג לתעסוקה במסגרת הבית. )משחקי קופסא, משחקי כדור, עבודות 

אומנות קלות, שימוש במחשב, בישול(

 שמירה על היגיינה. הקפידו לרחוץ ידיים בסבון ולאוורר את הבית. גם אם האדם החולה מסרב לרחוץ את ידיו 
ישנה חשיבות רבה שהסביבה הקרובה תשמור על היגיינה מרבית.

 תקשורת. נסו ככל יכולתכם להיות קשובים ליקירכם. אפשרו להם להביע את החשש שלהם מהמציאות הקיימת. 
נסו לשדר להם שיש להם על מי להישען. השתדלו להימנע מלחשוף אותם לידיעות בתקשורת.

 מוזיקה. בכוחה של המוזיקה להרגיע. השמיעו שירים/מנגינות המוכרות לאדם החולה. 
 פעילות גופנית. ההפעלה הגופנית חשובה לכל אדם. ניתן לבצע תרגילים פשוטים ומשחררים גם עם האדם 

החולה במסגרת הבית. 

 ישיבה באוויר הפתוח. למי שיש מרפסת מומלץ לשבת עם האדם החולה באוויר הפתוח. למי שאין מרפסת, 
מומלץ לשבת ליד חלון פתוח )בכפוף כמובן למזג האוויר(

 תזונה. פעמים רבות בזמני לחץ אנו אוכלים מכל הבא ליד. ישנה חשיבות רבה להקפיד על תזונה המותאמת 
לאדם החולה.

 תמיכה לבני המשפחה. המעמסה עליכם בני משפחה יקרים הינה רבה. עליכם לדאוג לכל בני הבית ולנווט בין 
הצרכים של כולם. אנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר על מנת לשוחח, לשתף בהתמודדות ולקבל מענים.

"מרכז ציפורה פריד" - מרכז התמיכה והסיוע 
למשפחות חולי אלצהיימר של "עזר מציון"

בטיפים מיוחדים להתנהלות בצל משבר הקורונה

אנו בעיצומה של תקופה מעוררת חרדה. 
אנו במרכז "ציפורה פריד" נמצאים פה עבורכם. 

אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל עת 
merkaztzzipora@ami.org.il :בטל. 073-3956807 או במייל

במידה ואין מענה טלפוני ניתן לפנות 
למוקד של עזר מציון שמספרו: 1800-80-20-30 

ופנייתכם תועבר אלינו לטיפול.


