
התמודדות צוות סיעודי עם התנהגות מינית 

 -בלתי הולמת משנית לדמנציה 
 ספרות והצעה למחקר סקירת 

 

  
 מנהלת המחלקה –אוריון ר יעל "ד

 רפואיתפסיכולוגית  -מוזס מיכל 

 מחלקה פנימית גריאטרית
 מרכז רפואי תל אביב  



 תיאור מקרה

,  BADL -עצמאי ב. גר לבדו. אלמן ואב לשניים, 84בן •
 .ללא ירידה קוגניטיבית ידועה

לאחר שנפגע  פנימית גריאטרית אושפז במחלקה •
 .  עקב שברים בצלעות( כנהג)בתאונת דרכים 

הגיעה כוח עזר לכסות את החולה  לילה במשמרת •
של מי "הוא תפס לה את השד ושאל . בשמיכה

 ".  ?זה

באבחון קוגניטיבי בהמשך האשפוז אובחן כסובל  •
 . מדמנציה עם פגיעה פרונטלית

. דווח למשפחתו. החולה הודרך להימנע מנהיגה•
 .  נשלח סיכום למכון הרפואי לבטיחות בדרכים

 



 ????והעובדת

העובדת פנתה לאחות האחראית וביקשה להגיש  •

 .  תלונה למשטרה על החולה שתקף אותה מינית

לאחר השלמת הברור הקוגניטיבי הבינה שהליך זה  •

 .  אינו מתאים

,  כונסה פגישה של הצוות הסיעודי עם מיכל מוזס•

 .הפסיכולוגית של המחלקה

הנושא נדון בין הצוות לפסיכולוגית ועלו מקרים נוספים  •

 .  של פגיעה בעובדות על ידי מטופלים עם דמנציה



 רקע גריאטרי

  Inappropriate Sexual )מינית בלתי הולמת התנהגות •
Behavior  ) הפרעת התנהגות מוכרת בחולי  היא

 .  דמנציה

  4-5%של בין שכיחות שונים תוארה במחקרים •

 .  מהחולים 25%מהחולים עד 

אך , שכיחה ככל שהדמנציה חמורה יותרהתופעה •

 .mild cognitive impairment -תוארה גם ב



 סוגי התנהגויות

שאינם מתאימים לרקע   (sex talk)מיני בעלי אופי דיבורים •

 .של המטופל

,  נגיעותהכוללת   (sexual acts)בעלת אופי מיני פעילות •

  -במקרים קיצוניים. ועודאוננות בפומבי , חשיפת אברי גוף

 .  כניסה למיטות של מטופלים אחרים וניסיון למגע מיני

(  implied sexual acts)בעלת אופי מיני מרומזת פעילויות •

קריאת חומר פורנוגרפי או דרישות לטיפול לא שגרתי  כגון 

 .  בגניטליה

 



   נוירואנטומיה

אזורים במח משפיעה על ההתנהגות   4 -פגיעה ב•

 :  המינית

•Frontal System 

•Temporo-Limbic System 

•Striatum 

•Hypothalamus 



 טיפול לא תרופתי

 שמירת גבולות עם המטופל והסברים חוזרים•

 טיפול סביבתי  •

 דעתעל גירויים והסחת הקפדה •

 בגדים סגורים•

 הידייםפעילות המפעילה את מתן •

 פסיכותרפיה למטפל העיקרי•



 טיפול תרופתי

•SSRI'S 

•Antipsychotics 

•TCA’s 

•Mirtazapine 

•Trazodone 

•Antiandrogens 

• LHRH  אגוניסטים 

 אסטרוגנים•



 השפעה על הסביבה

התנהגות מינית בלתי הולמת  גורמת למבוכה ומצוקה  •

מטופלים  . המשפחהבקרב המטפלים הראשוניים ובני 

 .  אלה מגיעים בשכיחות מוגברת לסידור מוסדי

בחולים המאושפזים בבית חולים כללי או חוסים בבתי  •

אבות נצפים אירועים של התנהגות מינית בלתי הולמת  

 .  המכוונת גם כלפי הצוות המטפל

 

 

 



 התמודדות הצוות המטפל 

 .קיים מעט מאוד מחקר בתחום•

המחקר הקיים מתייחס רובו ככולו להתמודדות עם חוסים  •
במסגרות כרוניות ולא עם חולים המאושפזים במחלקות בבית  

 .  חולים כללי

 .המחקר הקיים בתחום הוא ברובו המכריע איכותני•

מחקר נאסף מידע מאנשי הצוות החשופים להתנהגות מינית  ב•
במטרה לאתר תמות מרכזיות  , בלתי הולמת במהלך עבודתם

 .ולהמשיג הבנות קונספטואליות בנושא

 .ההתייחסות היא ברובה לצוות סיעודי ולכוח עזר•

 .  הן גברים והן נשים נחשפים להתנהגות מינית בלתי הולמת•

  



 המטפלהתמודדות הצוות 

מצוקה רבה הולמת מעוררת מינית בלתי התנהגות •

 .כולל הצוות המטפל, הסביבהבקרב 

 

פגיעה רגשית  אל מול   -מתקיימת דילמה ייחודית •

 חוסר כשירות



 הבעיה הקיימת  

בקרב הציבור  עליה במודעות קיימת    Me Tooבעידן •

מינית הן במישור הפלילי מול התוקף  והעובדים לתקיפה 

 . ת/הנתקףוהן לחוויה של 

הצוות המטפל יכול  במקרה של מטופלים עם דמנציה •

לחוות מצוקה נפשית משמעותית שאין לה מענה במישור  

 (.  החולה אינו אחראי למעשיו)הפלילי 

מספקת ויכולת  קרובות אין למצוקה זו  מודעות לעיתים •

האירגונית  והנפגעים נשארים ללא התמודדות ברמה 

 .מענה הולם

 



התחושות שעלו מהצוות במפגש  -רגשיתהתמודדות 
 עם התנהגות מינית בלתי הולמתראשון 

 מבוכה            

 הלם            

 (לא ציפו לזה)הפתעה             

 חוסר אונים              

"...I was quite young as well, probably quite embarrassed...not really knowing what to 
do...Do you mm do you say, ‘don’t say that’ or do you say ‘ignore it’ or.. “ 

 

האופי הייחודי של התנהגות שהיא   - הייחודיות של תלונה על התנהגות מינית
 הופך אותה לקשה יותר להתמודדות, מינית באופייה

 פולשנית ואישית  , אנשי צוות תיארו התנהגות מסוג זה כיותר בוטה•

אנשי צוות רבים הצהירו כי יחושו נוח יותר לדווח ולהתלונן על אלימות פיזית  •
 .מאשר על התנהגות  מינית בלתי הולמת

 

"I’d feel more comfortable going to the ward manager and going ‘oh my God I’ve 
been punched in the face’ with my face bleeding than going to the manager [laughs] 
and saying ‘I’ve just had my crotch (...) squeezed...the aggression’s almost more, I 
don’t know (.) obvious and blatant and in your face…” 

 



מה הם הגורמים המשפיעים על האופן בו 
 ?ההתנהגותתופס הצוות את 

 
 ?  הדמנציההמטופל נמצא בשלבים ראשונים או מאוחרים של האם  -מידת הפרגמנטריות   

 

 ?  האם המטופל נתפש כמודע למעשיו בעיני הצוות כוונה/מודעות•

היחס אליו יהיה סלחני יותר וגם עוצמת הפגיעה הנחוות על ידי הצוות תהיה  , ולא במידה      
 .  פחותה

 ומשפחתוהיחסית שנוצרה עם המטופל מערכת •

 היסטוריהלראות את המטופל כאדם שלם עם היכולת •

 

 

כאשר נוצר  . יותר להיקשר אליונחווה כפרגמנטרי וקשה המטופל מאוחר יותר בדמנציה בשלב 
מטפלים מדווחים כי הם מצליחים להתמודד בקלות  , דרך אמפטיה, קשר  עם מטופל ומשפחתו

. כשלם, לראות את האדם במלואומצליחים כי הם . התנהגות מינית בלתי הולמתרבה יותר עם 
 .לזכור מי הוא היה

ככל שהחולים הדמנטיים הפגינו מודעות נמוכה יותר והיותם חולים הייתה  , לעיתים, לצד זאת  
זה הקל על הצוות להתמודד עם התנהגות מינית בלתי הולמת וליחס  , ברורה יותר וחד משמעית

 אותה ללא ספק למחלה

 



מה הם הגורמים המשפיעים על האופן בו 
 ?תופס הצוות את ההתנהגות

 
משפיעים על האופן  העבר ותפיסת המיניות של המטפלחוויות •

האם סבל בעבר מהטרדה מינית  )בו הוא תופס את ההתנהגות 
 (.'וכו

  ?האם למין המטפל השפעה על האופן בו חווים את התופעה•
 .מיניותנשים רגישות יותר לרמיזות 

 התרבות הארגונית•

של גורמים בכירים להקטין את האירוע בשל היותו של  נטייה 
 .לא אחראי למעשיוהמטופל 

 .תחושה שלא ברור למי לפנות, חוסר אונים, חוסר הכנה



 התמודדות הצוות  

 :התמודדות אישית

 מדווחים כי מעדיפים לא להתמודד עם אותו מטופל שהטריד•

 .תכנית התמודדות ספציפיתהוכנה , מסוימיםעבור מטופלים , מהמוסדותבחלק •

תוך השענות על ניסיון העבר עם  , לבדהתמודדו בשאר המקרים המטפלים •
 .שלהםמקרים שונים ועם אותו אדם או על ידי תצפית בקולגות המנוסים יותר 

  

 

 :הקושי בהתמודדות ברמה המוסדית

אולם בהתמודדות עם התנהגות מינית בלתי , ישנן גישות התמודדות שונות•
תוך  , הולמת על רקע דמנציה יש נטייה רבה למזער את משמעות של ההטרדה

 .ביטול עוצמת הפגיעה בגלל הדמנציה

 



 המלצות אופרטיביות לצוות  

התנהגות  הצוות בהתמודדות עם תומכת ולהדריך את המוסד הרפואי לאמץ גישה על 
 : הולמת מצד חולים עם דמנציהבלתי מינית 

 :ברמה הרגשית וברמה האופרטיבית, המטרה היא יצירת חוויה בסיסית של מוגנות

 מתן לגיטימציה וגיבויבתופעה מצד ההנהלה הכרה •

 ובעקבותיה ISBלגבי דרכי התמודדות במהלך חשיפה להדרכה ופרסום הנחיות •

. בדמנציההקניית מידע רפואי ופסיכולוגי על היפרסקסואליות  -פסיכואדוקציה•
 "  זאת הפרעה, לא אישיזה "והרחקה רציונליזציה מאפשר לעשות 

 דרך גורמים פסיכוסוציאלייםונטילציה תקופתית •

 :  ISBהנהגת נהלי עבודה ארגוניים ספציפיים להתמודדות עם •

o   כניסה בזוגות 

o    העברת הטיפול לאיש צוות אחר 

o    העלאת המודעות לסיכון(risk awareness )-       הכנה לפני כניסה כי מדובר במטופל
 .    תסייע לאנשי הצוות להכין את עצמם,  ISBעם 

 



 מטרות המחקר המתוכנן

מדידת שכיחות ואפיון התופעה של התנהגות מינית  •

בלתי הולמת משנית לדמנציה במסגרות כרוניות  

 .  ומחלקות אקוטיות בבתי חולים כללים

הנשים המטפלות והערכת   חֺווותהמצוקות אותם  איפיון•

 .  האירגוניםדרכי ההתמודדות של 

 .  השוואה בין המצב בבתי אבות מול מחלקות אקוטיות•

 



 מבנה המחקר

,   עזרוכוחות אחיות )כמותי ואיכותני לצוות סיעודי מחקר •

מחלקות סיעודיות   -במסגרות כרוניות, (נשים בלבד

פנימית   -נפש ובמחלקות חריפות לתשושיומחלקות 

 .  גריאטרית

 .  ראיונות של נשות צוות ומנהלות סיעוד -חלק איכותני 1.

 .  שאלונים אמריקאים -חלק כמותי2.

 



נשמח לקבל הערות להצעת המחקר ואפשרות  

 .  לשיתוף פעולה עתידי

 

 

 

 

 

yaelor@tlvmc.gov.il 

 


