
של החברה הישראלית  27-ההביקור שלי בכנס  - כשקורונה, ואן גוך ואלצהיימר נפגשים

 לאיכות ברפואה

שנים  10שמי דליה וייסברוד ואני מטפלת באומנות המתמחה בעבודה עם אוכלוסיית הגיל השלישי. במשך כ

היום דמנציה. האני עובדת במסגרות שונות עם אנשים החיים עם ירידה קוגניטיבית וסוגים שונים של מחלת 

במרכז הרפואי גשי אני מטפלת, מרצה ומדכירה, עוסקת במחקר בתחום הדמנציה ומנהלת מערך לטיפול ר

 .  יה״תבוועדה לגיל השלישי חברה בגם אני . הישראלי לאלצהיימר

 מבנה את כדי להתאיםוחלופיות ו למצוא דרכים יצירתיות אלצאנשי מקצוע בשטח נבמהלך מגיפת הקורונה, 

 עבודהבגישת העבודה הטיפולית  ות.יעם מגוון אוכלוסשמירת רצף הטיפול בעבודה ו, עבודה טכניקותהטיפול, 

סיעודיות תשושי נפש ובמחלקות  בעיקר ומנסיוני ,עברה שינוי משמעותי סיית הגיל השלישיועם אוכל

  .גריאטריים שוניםמוסדות ב

למרחב הטיפול אישית יצר התאמה  אשר 2021בשנת  חדשניו יצירתי פרויקט פיתחתי, אלום ישינוילאור ה

 אמנות שנועדעל  המבוססת הפרויקט הוא תוכנית מעורבות .הרפואי הישראלי לאלצהיימר במרכזשל דיירים 

 חזותית לאמנות ייריםאת הדלחשוף הפרויקט היתה  מטרת. דמנציהאנשים החיים עם נוצר ספציפית עבור ו

 החיצוני העולם עם בחשיפה ירידה, מוגבר בידוד הדיירים חווש בתקופה הוקם הפרויקט .גלריה של בסטינג

את  למקםושלהם חברתיים הרגשיים והמענה לצרכים  ספקלמידי  צורך נוצר. התרבותית המעורבות והפחתת

 כנקודת כניסה.האמנות 

 שהוצגו בולטות יצירות 14 שכללה", מקרוב מבט – ואור צבע: גוך ואן" היתה בסדרה הראשונה התערוכה
בחרית כל פרט ופרט בפרויקט, כולל  . על סף דלתם, כמו מוזיאון המרכז של המואר בלובי גלריה דמוית בסביבת

 תקופה ארוכה ובמהלכומשך ל נמשך הפרויקט זאת. ה, התצוגה והתוכן של הסיורים הותאם לאוכלוסייצירותה
 . וסדולצוות המ המשפחבני הל שונות של מחלות הדמנציה,התקפוד הלדיירים ברמות  מודרכים סיורים הוצעו

 
 בחוויות ולהיזכר לחקור כדי קבוצתית תקשורת ופלטפורמת חושית רב חוויה הציעה בפרויקט השתתפות

 ואת לאמנות הערכה הביעו המשתתפים. חברתית והכלה יצירתית מעורבות וקידמה וההווה מהעבר

 גדול פוטנציאל הראה הפרויקט. השראה מעוררת למידה מחוויית ונהנו, חזותית באסתטיקה שלהם ההעדפות

 .חייהם ואיכות רווחתם שיפור, אלצהיימר עם שחיים אנשים של חייהם על חיובית להשפעה

נושא . של החברה הישראלית לאיכות ברפואה 27-בכנס ה את הפרויקט נבחרתי להציגבמהלך חודש מרץ, 

 םנציגיוגם  מכל הארץריאות ב מוסדימבכנס השתתפו צוותים רב מקצועיים  .עידן הקורונהבאיכות הכנס היה 

  הרפואה, הכולל שר הבריאות וראשי קופות החולים.מעולם  םבכירי

ו חשיבותולא תמיד ער ל אותומכיר  חותפאשר לקהל  נוע שלוכבוד להציג את המקצהבכנס יוקרתי זה היה לי 

" הוצג בין פרוייטקים, עבודות ואלצהיימר נפגשים כשקורונה, ואן גוךהפרויקט " .ובכלל קורונהה תבתקופ

של  ביחד העניקו ידע ופתרונות יצירתיים לעבודה בתקופה מאתגרתאשר איכות ומחקרים בתחומים שונים 

 . הקורונה

למה ואן גוך מבקר אצלנו היום?" "מה הקשר בין ואן גוך לבריאות?" או " –אלו אותי אנשי מקצוע שרוב 

גרה והן תוך ות של שהן בתקופבחיינו, חשיבות האמנות  שהדגישה אתה יחידעבודה ההיה ה נוקט שליהפרו

 יכולים:  ומעורבות ביצירתיותת אמנות תערוכשאלו כבוד להסביר לאנשי מקצוע ה לי היה. כדי מגיפה

 מערכות שונות. תוכן חווייתי אינטראקטיבי שעשוי לתרום לשיפור בתפקוד  להוסיף -

 .את החשיבות של התערבות מבוססת אמנות מקצועית להדגיש -

 .בעת הטיפול בחולים עם דמנציהרגשי אתגר מקצועי ומאפשרת ביטוי  להוסיף -



 שלצים והמאמ החשובה שלנו עבודה, את הלייצג את המקצוע שלנולי הזדמנות  סיפקהכנס היה מוצלח ו

 ה.צילשפר את איכות החיים של אנשים החיים עם דמנ כולנו

 רפואי-אראמסורים ויצירתיים, כולל מטפלים באומנויות, צוות פ םאנשיבמהלך ביצוע הפרויקט הזה, ליוו אותי 

לאורך כל שלכם  העידודתודה על התמיכה ו תהמאמינים בכוחה של אמנות. אני אסיר האמן ואן גוךומעריצי 

 .הדרך

 

 


