התוכנית ל"מניעת הידרדרות מנטאלית אצל קשישים
בסיכון ע"י התערבות קוגניטיבית" -תקציר
הקדמה
במדינת ישראל חיים כיום כ 057-אלף אזרחים ותיקים  ,בשנת  0707יחיו בישראל
 4.1מיליון אזרחים מעל גיל  .55אוכלוסייה זו תזדקק לתשתית שירותים רחבה
בתחומים שונים על מנת לאפשר להם לצד העלייה המבורכת בתוחלת החיים לשמור
גם על איכות חיים ראויה.
ההתקדמות העצומה במדע הרפואה הינה מהסיבות המרכזיות להעלאת תוחלת
החיים בתשע שנים במהלך שלושים השניים האחרונות .
האוכלוסייה המבוגרת אשר יוצאת בדרך כלל ממעגל העבודה והעשייה עלולה
למצוא את עצמה ללא אתגרים אינטלקטואלית בשל שיגרת יום סדורה ולא
תובענית ולעיתים בשל "שקיעה " העלולה להוביל לדיכאון .התופעה מתעצמת
כאשר ה"פרישה" מלווה בתהליך של צמצום פעילות קוגניטיבית והסתמכות על יתר
על גורם חיצוני (בית אבות /מטפל וכד') אשר מאפשר שלא לעסוק בצורך לפתור
בעיות  ,לתכנן ולבחור חלופות .עבור אנשים אלה ,לצד ההשלכות הבלתי נמנעות של
ההזדקנות הפיזית ,נחווה ,תופעות של שכיחה וירידה בחדות של זמן מרחב ועוד'.
ההתקדמות הדרמטית במהלך העשור האחרון במדעי המוח יצרה מספר הבנות
חדשות על הפוטנציאל לטיוב היכולות הקוגניטיביות לאוכלוסיות מגוונות ,כולל
קשישים .
מכון פוירשטיין והעומד בראשו חתן פרס ישראל הפרופסור ראובן פוירשטיין
עוסק למעלה מ 17שנה בארץ וב 05מדינות נוספות בקידום יכולות קוגניטיביות של
אוכלוסיות שונות בהם ילדים בעלי צרכים מיוחדים ,נפגעי מוח ובאיתור ומיון
אוכלוסיות ייחודיות (בולט במיוחד פרויקט קידום חיילים יוצאי אתיופיה בצה"ל)
ועוד.
מהידוע כיום על הפוטנציאל לשנות את המבנה והתפקוד של המוח בתגובה לגירוי
חיצוני (פלסטיות עצבית) ,התיאוריה והפרקטיקה של שינוי קוגניטיבי מבני ( )SCM
כפי שפותחה על ידי פרופ' 'ראובן פוירשטיין (אף שגובשה הרבה לפני ראיות ברורות
על הפלסטיות העצבית ) נותנת מענה לצרכי הקשיש בסיכון ועשוי להאט ואף
למנוע את הידרדרות בתחום הקוגניטיבי.
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על השיטה
בבסיס השיטה סומנו מה הם הצרכים אשר שינוי קוגניטיבי והפלסטיות העצבית
עשוי להוביל לחידוש והעצמה של הכושרים הקוגניטיביים
אלמנטים בסיסים סומנו כחיוניים לקידום פלסטיות עצבית 47( ,מהם על בסיס
מחקרם של  Kleimוג'ונס )0772( ,ושניים נוספים על פי תצפיות קליניות ונתונים
אמפיריים שנצברו במכון פוירשטיין ).
 21האלמנטים החיוניים להצלחת הפעילות:














הפעלה :המחייב השתתפות תפיסתיות ומוטוריות פעיל.
ספציפיות :התערבויות קשורות תפקודי המוח ספציפי .
חזרה :יש לחזור על פעולות ,אבל גם כלספק מגוון ולעורר את יכולת
הסתגלות למצבים חדשים .
עוצמה :חשיפה חייבת להיות אינטנסיבית ,לאורך תקופות ארוכות ,משך
זמן ממושך דרוש להתבסס במבנה העצבי .
החידוש :פעילויות חייבות להיות חדשות ומאתגרות ,משימות שאינן
מוכרות הם הבסיס המוכר ליצירת שינויים וגמישות עצבית .
התמדה :צורות שונות של גמישות  ,מחייב מאמצים המשך חוזרים ונשנים
לאורך זמן כדי להבטיח את ההשפעות .
בולטות :גירוי חייב להיות משמעותי ורלוונטי עבור הלומד .
עיתוי אופטימלי :התאמת הגירוי לגיל המשתתף ,גירוי מסוים הוא
אופטימלי יותר בגילים מסוימים ורמות ההתפתחות ,ולכן גירוי חייב לזהות
התערבויות ולכייל בהתאם .
התפשטות השפעת :שינויים בפונקציות ההתערבות אחת תשפיע גם
באזורים אחרים .
בחירה :יש לבחור פעילויות כדי לעורר תפקודים קוגניטיביים הקיימים
הצורך ,מותאם לשינויים שנצפו בהתנהגות .
התודעה  /מודעות * :התלמיד חייב להיות מודע להשפעה של פונקציות על
תוצאות ההתנהגות ,ומודעות זו משמשת לחיזוק שינויים אחרים בתפקוד.
היא גם יוצרת מעורבות ,ונכונות לקבל את התסכול ואת הצורך במאמץ
מוגבר בתגובה לגירויים ומצבים.
רב חושית גירוי * :משימות צריך לכלול דרישה רב חושית מהמשתתף
ראייה ,שמיעה ,תחושה וכד'.

(* הוספה על ידי מכון פוירשטיין)
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העשרה אינסטרומנטלית
העשרה אינסטרומנטלית היא מערכת של כלים העוסקים במיומנויות חשיבה
נדרשות ,והיא מיועדת לקדם באופן משמעותי תהליכי למידה .השיטה מבוססת על
תיאוריות מעמיקות ונחקרות .המטלות בכלים השונים הינן נטולות תוכן לימודי
ועוסקות בתהליכי למידה וחשיבה טהורים .הכלים מועברים באמצעות תהליכי
תיווך מיוחדים ,אליהם מכשירים בקורסים מתאימים.
השיטה מופעלת כבר עשרות שנים בקרב אוכלוסיות מגוונות בארץ ובעולם.
כלי העשרה האינסטרומנטלית המשולבים בתוכנית זו ,הותאמו במיוחד בעבור
הצרכים והאתגרים של אוכלוסיית הקשישים.
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מטרת התוכנית:
לשמר יכולות קוגניטיביות ,ולעכב תהליכי הדרדרות אצל קשישים שנמצאים
בסיכון לירידה קוגניטיבית.

התוכנית הלכה למעשה

התוכנית החלה לפעול במהלך חודש פברואר  1121בשיתוף עם הג'וינט–אשל
בעשרה מרכזי יום לקשיש ברחבי המדינה.

אוכלוסיית היעד לתוכנית זו:
אוכלוסיות היעד העיקרית מורכבת משני סוגי אוכלוסייה:
אוכלוסייה הנתונה בסיכון שעדין לא אובחן אצלה ירידה קוגניטיבית – אוכלוסייה
עצמאית המתפקדת באופן מלא.
אוכלוסייה שאובחנה אצלה ירידה קוגניטיבית מסוימת אך עדין מסוגלת להקשיב,
להשתתף בשיחה/דיון ,לקרוא ולכתוב.
האוכלוסייה שתבחר להשתתף בתוכנית– תעבור אבחון ראשוני על ידי נציג מכון
פוירשטיין לפני תחילת העבודה הקבוצתית.
המפגש הראשוני יבוצע בקבוצות קטנות  0-1משתתפים בכל קבוצה ומטרתו -
היכרות ראשונית עם המשתתף והערכה ראשונית של יכולותיו הקוגניטיביות.
התוכנית מועברת על ידי מורים שהוכשרו למטרה זאת על ידי מכון פוירשטיין.
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תדירות המפגשים
התוכנית כוללת  07מפגשים לכל קבוצה ,האימון יבוצע בתדירות של פעמיים
בשבוע ,משך כל מפגש  07דקות .

סיכום
התוכנית של פוירשטיין משלבת בין הידע המדעי העדכני בתחום המוח ,לבין
שיטת העשרה האינסטרומנטלית של פוירשטיין .התוכנית תאפשר למשתתפי
התוכנית להאט ואולי אף למנוע הידרדרות קוגניטיבית ומנטלית ,העלולה להוביל
לחוסר תפקוד ,לדיכאון ולדמנציה.
התוכנית מעצימה את המשתתף ותורמת לחיזוק הביטחון העצמי.
האטה בירידה הקוגניטיבית תשפר באופן משמעותי את איכות חייו של המשתתף
ותצמצם את תלותו בתמיכה וסיוע מהסביבה.
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