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 שלום, אני ד"ר דנה פאר, מומחית לדמנציה.

למשל, כשיש לי תור . בתוכניות שלנו ותםאלשתף  גיםחיים עם אנשים אחרים ונוהבאופן שגרתי אנחנו 

שלו  ניותכוהתאת איך לתאם ביום הזה, כדי שיידע , לרופא, אני מספרת לבעלי שאני אצא בשעה כזו

 לתוכניות שלי.

 . להתכונן מראש םוגם, כשקורה משהו בבית אני נוהגת לשתף אנשים מראש, כדי לעזור לה

 האורחים. בזמן שבאים לבושים יפה שיהיו  אזלמשל, אם באים אורחים 

 ם.ך כלל עושיזה מה שאנחנו בדר 

 זה אחרת.  ....בדמנציה

  .בדמנציה יש קושי בזכרון ,כידוע

ל מה ש -לא בהכרח יזכרו את ה  וא, המשהו בעתיד כלשהו הולך לקרותלאדם עם דמנציה ש מספרתכשאני 

איפשהו,  קרות מתישהו,ך לו רגש, איזו תחושה, הרגשה של משהו שהולר איזשהנוצ, אבל מספרתמה שאני 

  עתיד. ב

 זה מעורר חרדה.   - תחושה של משהו הולך לקרות מתישהוכאשר האדם נשאר עם ה

 דעת מה או מתי, זה דבר שמעורר חרדה.יו אכי אני יודעת שיקרה משהו, אני לא יודעת מה, ואני ל

רדה,  בחרדה או אפילו הרבה בחני יודעת שזה יקרה מתישהו, ואני קצת משהו ואני צריכה להתכונן לאשכ

 מה עושים? 

 . והרבה. שוב ושוב ושוב ושוב. ותשואלים שאל

ואני מספרת חמישי. ביום למשל, אם יש לאדם שלי עם דמנציה תור לרופא, ואני מספרת להם שיש תור 

 עשו תוכניות ויהיו מוכנים לבוא איתי ביום חמישי. כדי שלא יביום ראשון,  להם

, יםדעד שיגיע הזמן הזה הם יהיו עסוקים  וטרויום ראשון, שני, שלישי, רביעי וחמישי,  להניח שבסביר 

מתי יהיה הביקור אצל הרופא?   מתישהו?קורה מה ורה ביום חמישי? קמה אותי בשאלות של  םג ויעסיקו

 הסכמתי לזה? ועוד ועוד ועוד. מי הרופא? אני איך מגיעים לשם?? למהמתי? איזה רופא? 

 

 מקלחת,  כך שמחר תהיהדם עם דמנציה לאת הא כיןלפעמים אני רוצה לה

וכח ר הוא לא יתוית ומחשנפשית, רג יד לו היום, יהיה לו זמן להתכונן לזהמתוך מחשבה שאם אני אג

 איתי. 

ו הוא לא זוכר בדיוק מה אבל נשאר לו לו איזשהו התרעה על משהו, ונשאר ל אני נותנת. ..כי עובד.זה לא 

, בתוך ה שלוחרד איתי. וכשאני מגיעה למחרת האדם כבר עמוק בתוך ה לא טוב ...שלרגש  יזשהוא

קצת לא אוהב אותי י אייי, הוא המצב לא כל כך איי אי  שכרגעההתנגדות שלו, והוא זוכר... ברמת הרגש 

 ף פעולה. והוא לא הולך לשתכרגע.  

 ם, אם לא יותר ממה שהיה אם לא הייתי אומרת שום דבר. יהיו אותם הוויכוחיהוויכוחים 

 

 אז מה כן לעשות? 

 לא צריך לתת התרעה מראש לאדם עם דמנציה על תוכניות עתידיות.  –המלצה שלי 

 צים לתת את ההתרעה הזו. תם רוזמן מראש ארעה מראש, תחשבו טוב כמה  תת התכן רוצים לאם אתם 

 10ד לתחילת ביצוע המשימה. זאת אומרת אם אנחנו יוצאים  עוד יכות מאההתרעה בסמצריך לתת את 

 כדי לצאת מהבית.דקות מהבית, אז אני אומרת: הגיע הזמן ללכת, ומתחילים עשות את כל הפעולות 
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אחר הצהריים להיות נצא, אז יש לו את כל ו בל אם אני אומרת את זה בצהריים, היום בערב אנחנא

עם ריים זהה האחר הצ כל  דלהתמוד ואני אצטרך . מתישהו, מה הולך לקרות רדהירדה, חבאיזושהי ט

 הו שיהיה בערב. מש תקראל תההכנות, עם השאלו

ה, תגידו לי, ומה קורהתחיל בצע את התוכנית לך את זה. אומרים ממש בסמיכות לכך שצריך אפשר לחסו

ממילא הם ? אל זה קורה גם עכשיו כשאתם כן אומרים להם את זה. תי להםים עליי שלא אמרשהם כועס

 ם, ואתם מתעצבנים כי כן אמרתם. בהכרח זוכרים שאמרתלא כועסים כי 

 הקסם: מילות  –אז 

 שובה היא מאד פשוטה: תם לכן, הדהם מביעים למה לא אמרת לי קו אם

 וונתי להגיד לך. כסליחה, הת

 י. צטערת שלא אמרתסליחה, אני מ

 ך. כחתי להגיד לסליחה, ש

 סליחה, התכוונתי לעדכן אותך. 

 

 תהיו נדיבים. קחו את האחריות עליכם. 

 

  – ותזכרו

 לעשות. ה לדמנציה, לא אומר שאין מה שאין תרופזה 

 ת החיים שלכם ושל יקירכם. ודברו איתי ונחשוב ביחד איך להיטיב את איכת
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