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תפקודית לניבוי יכולתם של -הערכה קוגניטיבית
לקשישים עם ירידה קוגניטיבית להתגורר בביתם  

.בקהילה באופן עצמאי ובטיחותי



קוגניטיביאימון 



 העניין בתוכניות של אימון שנועדו לשפר את היכולות
הקוגניטיביות באנשים מבוגרים ובמיוחד באנשים מבוגרים  

גדלה בהתמדה בשנים האחרונות , עם ליקויים קוגניטיביים
(Kueider, Parisi, Gross, & Rebok, 2012.)

  שיפור של תפקוד קוגניטיבי הופך יותר ויותר חשוב ככל
למחלת אלצהיימר  שהאוכלוסייה מזדקנת והשכיחות

& ,Jak, Seelye)ודמנציות אחרות ממשיך לעלות  Jurick, 
2013.)

?מענייןזה למה 



המשך
  ישנו מאמץ לפתח התערבויות שאינן תרופתיות בכדי לשפר

 (Tsolakiתפקוד קוגניטיבי ולהפחית את הסיכון לדמנציה 
et al, 2011  .)  ואף לשמר ולמקסם את התפקוד אצל אנשים

MCI(Hampstead, Gillis, & Stringer, 2013.)עם 

 ישנה התעניינות גוברת בתפקיד של אימון קוגניטיבי
בפוטנציאל האטת ההתקדמות של מחלת האלצהיימר

(Kanaan et al, 2014.)



? ומה מטרתו?  מהו

לשמר ולשחזר  , אימון קוגניטיבי מטרתו לשפר
יכולות קוגניטיביות על ידי ביצוע חזרתי ומובנה של 

אימון זה מתמקד ביכולות קוגניטיביות  . משימות
, תפיסה, תפקודים ניהוליים, ספציפיות כמו קשב

 ,Jak et al., 2013; Toril, Reales)שפה וזיכרון 
Ballesteros, 2014; Tsolaki et al, 2011; Yuill & 

Hollis, 2011.)



  התערבויות שיכולות לשמור על תפקודים
קוגניטיביים גם יכולות לעזור לשמור על איכות  

 ,Kueider et al)החיים והעצמאות בגיל המבוגר 
2012.)

  שמירה על מוח בריא היא גורם חשוב מאד לאיכות
 Bamidis)חייהם של קשישים ושימור עצמאותם 

et al, 2014))



?  איך

אימון הקוגניטיבי יכול להתבצע בצורות שונות  :
מילולי או מורכב מפעילויות של דף ונייר   , ממוחשב

(Martin, Clare, Altgassen, Cameron, & 
Zehnder , 2011; Saddam et al, 2014.)

 יכול להתבצע באופן פרטני או בקבוצות(Kanaan 
et al, 2014.)







משחקי חשיבה

ריפוי בעיסוק המערך הגריאטרי

משחקי חשיבה

מה עוד ניתן לעשות עם המשחקרמת קושירכיבים קוגניטיביים עיקרייםתיאור המשחקחברהשם המשחק

שיבוץ קוביות משחק בהן תמונות של חיות או מאכלים תוך פוקסמיינדחיות במשבצת

עמידה בכללים

מאתגרפתרון בעיות

תוך עמידה  , תכנון מסלולים באמצעות הצבת חלקי המשחקפוקסמיינדחתול עכבר  

בחוקים ופתרון בעיות

תפיסה , תכנון, בעיותפתרון 

חזותית

מאתגר

מחבואים  

בספרי

לחשוף חיות ספציפיות על /הנחת חלקי המשחק בכדי להחביאפוקסמיינד

פי ההוראות

תפיסה , תכנון, פתרון בעיות

חזותית

מאתגר

תוך עמידה בחוקים  , הנחת חלקי המשחק על רקעים משתניםפוקסמיינדדב הקוטב

והאסקימואי לא יהיה  , הדגים במים, כך שהדובים יהיו על הקרח

מוסתר

תפיסה , תכנון, פתרון בעיות

חזותית

מאתגר

מאתגרפתרון בעיות...הנחת חלקי המשחק כך שפוקסמיינדנמל תעופה

הנחת חלקים בשלוש צורות ובצבעים שונים תוך עמידה פוקסמיינדצורות חשיבה

בחוקים בסגנון סודוקו

תפיסה , תכנון, פתרון בעיות

חזותית

מאתגר

סמארט  שעת שיא

גיימס

הזזת המכוניות האחרות על , הוצאת המכונית האדומה מהחניון

.ציר נסיעתן בלבד

תפיסה , תכנון, פתרון בעיות

חזותית

עבודה על בניית דגמים עם הכרטיסיות מאתגר

.השונות

לאייפדקיימת גרסה ממוחשבת וגרסה 





המנגנון

 “Mechanisms by which mentally stimulating activities may 
impart their benefits include stimulating the brain’s 
neuroprotective functions, increasing cognitive reserve 
capacity, and enhancing neural networks” (Jak et al, 2013).

  במוח המזדקן יכולים להתרחש שינויים מועילים ברמות מבניות
(.  Bamidis et al., 2014)ותפקודיות עקב אימון קוגניטיבי 

 אימון קוגניטיבי נחשב כחלק מהגישה הרמדאלית(Katz, Baum & 
Maeir, 2011.)



?ומהי היעילות ?  למי מיועד

קשישים בריאים

 קשישים עםMCI

קשישים עם דמנציה בשלבים שונים



קשישים בריאים
 36שבו סקרו 2011תוצאות של מטה אנליזה משנת

2,229מחקרים אקראיים ומבוקרים הכוללים 
אימון , הראו כי למבוגרים בריאים, משתתפים

קוגניטיבי שיפר ביצועים קוגניטיביים ספציפיים  
(.Martin et al., 2011)ביחס לקבוצת ביקורת 

  מחקרים נוספים הוכיחו תועלת אצל קשישים
פתרון , בריאים על ידי שיפור משמעותי בזיכרון

 Kanaan et)עיבוד המידע ותפקוד יום יומי , בעיות
al, 2014.)



 מחקרים  31במאמר סקירה נוסף שבו נכללו
משתתפים 1806אקראיים ומבוקרים הכוללים 

נמצא כי למבוגרים , בקבוצות אימון קוגניטיבי
אימון קוגניטיבי שיפר תפקודים ניהוליים  , בריאים

.  וזיכרון לעומת קבוצת הביקורת

  מאחר וההשפעה העיקרית הינה על תפקודים
התערבות זו יכולה להיות חשובה לשיפור  , ניהוליים

 ,Kellya)ושימור תפקוד יום יומי אצל קשישים 
Loughreya, Lawlora, Robertsona,Walshb & 

Brennana  2014)



MCIקשישים עם 
 מצאו , מחקרים20הכללה 2012בסקירה שיטתית משנת

יעילות של אימון קוגניטיבי לאנשים עם ירידה קוגניטיבית  
קלה אשר נמדדו כביצועים משופרים בבדיקות של תפקוד 

פעילויות חיי היומיום  , מצב רגשי, זיכרון, קוגניטיבי גלובלי
.(Simon, Yokomizo, & Bottino, 2012)ואיכות החיים 

 מוחית מצא הדמייהמחקר שבדק את פעילות המוח על ידי
כי המוח של האדם הקשיש נשאר גמיש גם בשלבים  

ואף בשלבים  MCI)מוקדמים של ירידה קוגניטיבית  
גם שבשעת אימון של יכולת  כמו( . מוקדמים של אלצהיימר

MCIפעילות מוחית נרחבת אצל אנשים עם היתההזיכרון 
(Belleville et al, 2011.)



 מחקרים בנושא ההשפעות  16במאמר סקירה נוסף שכלל
נמצא , ודמנציה קלהMCIשל אימון קוגניטיבי לאנשים עם 

הממצאים , השיטות, שלמרות השונות בין סוגי המחקרים
באופן כללי קיימת השפעה חיובית של אימון , והמסקנות

ובמידה פחותה יותר לאנשים   MCIלאנשים עם קוגנטיבי
 & ,Bahar-Fuchsl, Hampstead)עם דמנציה קלה 

Clare, 2014.)



קשישים עם דמנציה
  בתגובה לצורך בגישות לא תרופתיות יעילות לאנשים עם

התערבויות של טיפול הכולל גירוי  , בינונית-דמנציה קלה
 Yuill)שואפים לייעל את התפקוד הקוגניטיבי ,קוגניטיבי

& Hollis, 2011.)

 13דקות למשך 45במחקר שבו ניתן אימון קוגניטיבי של
19שיפרו ADנמצא כי קשישים עם , (שבועות4)מפגשים 

,  מדדים אלו כללו מבחני זיכרון. מדדים שנמדדו21מתוך 
MMSE-כמו גם היה שיפור בציון ה. מ"קשב וכד, תפיסה

(.(Cipriani, Bianchetti, & Trabucchi, 2006



 מחקרים של 11במאמר סקירה שבו נכללוRCT  בנושא של אימון
בינונית ודמנציה  -קוגניטיבי אצל קשישים עם אלצהיימר קלה

נמצא כי אימון קוגניטיבי לא היה קשור בהשפעות  , ואסקולרית
. חיוביות או שליליות ביחס לתוצאות שדווחו

האיכות הכוללת של המחקרים הייתה נמוכה עד בינונית.

חשוב לבצע מחקרים טובים יותר בשביל לבסס  : מסקנות המחברים
ועל החוקרים לתאר ולסווג התערבותם כראוי באמצעות , ראיות

(.(Bahar-Fuchs, Clare, & Woods, 2013טרמינולוגיה זמינה 



:   הנחיות קליניות
מניעה וטיפול בשיטיון  , להערכה קלינית, המלצות תתי הוועדות בכנס ההסכמה הלאומי

2011לשנת 
:  נוספותודמנציותטיפולים לא תרופתיים במחלת אלצהיימר 

טיפול קוגניטיביCognitive training, cognitive stimulation-  :
שיטת שיקום המאפשרת לחולה שימוש מרבי ביכולות הקוגניטיביות  

.  השאריתיות

  הטיפול הקוגניטיבי משתנה ממטופל למטופל בהתאם לחסרים מהם
.  הוא סובל

פיצוי על קושי ושיפור תפקודי באמצעות ניצול יכולות  : מטרותיו
שמורות והפחתת המוגבלות התפקודית על ידי התאמת הסביבה  

.  לצרכי החולה

 תרופתי־קוגניטיבי, בטיפול משולבמסוייםדווח על שיפור  .

לא ידועה התווית נגד לטיפול קוגניטיבי.



ההשפעה של אימון קוגניטיבי ממוחשב על התפקוד  : מחקר
הקוגניטיבי של קשישים הלוקים בדמנציה קלה

קלרפילד' דוולצקי ופרופ' פרופ: המנחים

נשים  , ומעלה 60נבדקים בני 59במחקר השתתפו : שיטה
-DSMהסובלים מדמנציה על פי הקרטריונים של , וגברים 

IV,על  פי הקריטריונים של ה, בדרגה קלה-CDR  , בעלי
56) נגישות למחשב אך ללא צורך בידע קודם בהפעלתו 

(.  נבדקים סיימו את כל שלבי המחקר

מחקר רנדומלי מבוקר  .



בקבוצות התרגול  (  delta)מפורטים שיפור 
והביקורת בין הבסיס ובין לאחר חודש

  נמצאו הבדלים מובהקים בין קבוצת התרגול לביקורת
בין הבסיס ולאחר חודש בציון הקוגניטיבי הגלובלי  

.ובזיכרון

Traning Group Control Group Pvalue

median(range) median(range)

Total Score 6.61 (-4.58,26.28) 1.48 (-11.36,21.56) 0.002

Orientation 0 (-33,83) 0(-67 ,50 ) 0.580

Verbal Function 0 (-8,29) 0 (-14, 28) 0.537

Memory 16.65 (-12,55.66) 0 (-33,38.34) 0.006

Executive Function4.67 (-8.67,19.33) 1.67 (-21.40, 40.66) 0.121

Visual Spatial 0 (-60,46) 0 (-60, 46) 0.843

Comparing Change Betwen Baseline and 1 Month for

Cognitive Training vs. Control Groups on Outcome

Parameters from Mindstreams Tests

(MANN-WHITNEY U TEST)



מסקנות עיקריות 
 אימון קוגניטיבי ממוחשב משפר תפקוד קוגניטיבי של

קשישים הסובלים מדמנציה קלה במיוחד את תחום 
.הזיכרון

 מתאימה לצורך תרגול קוגניטיבי  " סביון"תוכנת
.באוכלוסיית הסובלים מדמנציה קלה

  תוצאות המחקר תומכות במתן תרגול קוגניטיבי ממוחשב
בבית  : לקשישים הסובלים מדמנציה במקומות שונים

התרגול הממוחשב אינו יקר ואינו . מרכזי יום ובמוסדות,
.דורש מספר רב של כוח אדם מיומן



אימון קוגניטיבי וטכנולוגיה  

  השימוש בטכנולוגיה התפתח מאד בשנים האחרונות
.(Jak et al., 2013)בקרב האוכלוסייה הקשישה 

אימון קוגניטיבי הכולל  , בעזרת הטכנולוגיה
יכול להיות בשימוש אצל  , מחשבים ומשחקי וידאו
.(Kueider et al., 2012)האוכלוסייה הקשישה 







משחקים באייפד
מיומנויות  תיאור המשחקתיקיהשם המשחק

קוגנטיביות

רמת 

קושי

יתרונות וחסרונות ומה עוד ניתן לעשות עם  

המשחק

Puzzle 

Retreat

משחקי  

חשיבה

.  הכנסת קוביות קרח לתוך חורים תוך עמידה בחוקים

.אליהלהכנסיהיה מקום קוביהיש לשים לב שלכל 

תכנון

בקרה

תפיסה חזותית

פתרון בעיות

.משחק מושך. לא נראה ילדותי: יתרוןמאתגר

Rush Hour  משחקי

חשיבה

צריך להוציא את המכונית  . כמו משחק הקופסה

.האדומה ממגרש החניה

תכנון

תפיסה חזותית

פתרון בעיות

לא ניתן לעשות טעויות בהזזת המכוניות: יתרוןמאתגר

הצגת  , לא ניתן לעבוד על הרכבת דגמים: חסרון

.הפתרון על ידי האפליקציה מהירה ולא יעילה

Flow  משחקי

חשיבה

חיבור עיגולים בצבעים זהים תוך יצירת מסלולים  

.ישנן רמות קושי עולות. שלא מתנגשים זה בזה

תכנון

תפיסה חזותית

פתרון בעיות

-בינוני

מאתגר

.חוקים פשוטים. די אינטואיטיבי. לא מילולי: יתרון

Choco Fix  משחקי

חשיבה

מילוי בונבוניירה בשוקולדים בשלושה צבעים ושלוש  

.צורות על פי הוראות ורמזים הניתנים לצד התמונה

דומה מעט לסודוקו

תפיסה חזותית

בקרה

הסקת מסקנות

.קונקרטי: יתרוןמאתגר

.לפעמים קשה להזיז את החלקים הנכונים: חסרון

Jungle 

Square

משחקי  

חשיבה

.בשורה אבל עם חוקים מעט יותר מסובכים4כמו 

.משחקים נגד המחשב או אחד נגד השני

תכנון

תפיסה  

חזותית

-קל

מתאגר

ניתן לשחק בלי  , החוקים מעט מסובכים: חסרון

יש  . להבין תוך ניסוי וטעיה וללא השקעת מחשבה

.מוריד מוטיבציה-אפשרות להפסיד



מהנעשה בשטח 

רכישת משחקי חשיבה וטבאלט.

 הדרכה לאימון קוגניטיבי לקשישים עםMCI   במסגרת
.מרפאה פרטנית של ריפוי בעיסוק

 קבוצות לקשישים עםMCI-"  סדנת זיכרון בהיבט
הכולל מתן אסטרטגיות לשיפור תהליכי הזיכרון  " התפקודי

.והפעלה והדרכה לאימון קוגניטיבי

 הדרכה לאימון קוגניטיבי למטופלי בית בשלבים שונים של
,  דמנציה הן לצורך אימון קוגניטיבי והן לצורך עיסוקי פנאי

.  משחק והשתתפות חברתית



תיאור מקרה
נמצא בשלב בינוני, שנים אובחן עם דמנציה4לפני , שופט במקצועו, 79בן . י  ,

.  מודעות לקויה

עצמאי בתפקודי ה, נייד באופן עצמאי-BADL ,זקוק לעזרה רבה מאד בתפקודי ה-
IADL  ,אוהב לצייר אך אינו מבצע  . רוב היום בבית, ירידה בהשתתפות של עיסוקים
.בפועל

 לפני מספר חודשים מרפאה בעיסוק נכנסה לשני ביקור בית לצורך הדרכה לאימון
.  קוגניטיבי והעשרה של פעילויות פנאי באמצעות טבאלט

 פעם בשבוע למשך  , המשפחה בחרה להעסיק סטודנטית לריפוי בעיסוק באופן פרטי
מציירים יחד באפליקצית של  , משחקת איתו משחקי חשיבה שהוא בוחר.  שעה
.  ומשחקים משחקי שליפה עקב קושי שפתי, ציור

המטופל מדווח על שביעות רצון והנאה מהפעילות.

 יותר ערני, פחות חזרתי, בימים של התרגול הוא מרוכז יותר"אשתו של מהטופל  ,
"פחות תלוי בה



תיאור מקרה
 הגיע למרפאה הפרטנית של ריפוי בעיסוק  . בעברו בעל תפקיד בכיר ברבנות, 85ר בן

,  (12מיני מנטל )אובחן עם דמנציה בשלב מתקדם . ולאחר מכן לרופאה גריאטרית
.  יזימה ירודה

כל היום ישב בגינה של הבית ומנמנם  , חוסר פעילות-התלונה העיקרית של אשתו
.  שעות רבות

  במרפאה הוצגו בפני המטופל ואשתו משחקים חשיבה הדורשים יכולות
.  והוא התנסה במה שהמרפא בעיסוק חשב שמתאים, קוגניטיביות שונות 

 משחקי חשיבה אך המטופל לא שיתף פעולה עם בני המשפחה 5המשפחה רכשה
.הם בחרו לקחת סטודנט באופן פרטי, (לציין שבמרפאה שיתף פעולה)

נערך ביקור משותף עם הסטודנט והמרפא בעיסוק בבית המטופל  נוצרה כימיה ור  .
.  שיתף פעולה

  בנוסף המרפאה בעיסוק שלח לסטודנט רשימת אפליקציות של משחקי חשיבה
.  חודשים4הסטודנט מגיעה עם טבאלט והם מתרגלים יחד זה כבר , לטבאלט 

.  פעמים בשבוע למשך שעה3הסטודנט מגיע 

הגברה של רמת עוררות והעניין במהלך היום והתמדה בפעילות, הבניה של סדר יום  .



מסקנות
  אימון קוגניטיבי הינה התערבות טיפולית בריפוי בעיסוק

באוכלוסיית הקשישים הבריאה והאוכלוסייה עם ירידה 
משמרת מיומנויות קוגניטיביות / קוגניטיבית אשר משפרת 

.של האדם

אימון קוגניטיבי נועד גם להרחבת השתתפות בעיסוקים.

חשוב להגדיר מהי מטרת הריפוי בעיסוק באימון קוגניטיבי.



אפילו עיכוב קטן בהתפתחות של דמנציה יכול להפחית 
כמו גם את , באופן משמעותי את מספר מקרי הדמנציה

עלויות מערכת הבריאות ולשפר את איכות חייהם של 
Jak) הקשישים  et al, 2013.)



מודל משולב: המלצות
Hampstead, Gillis, & Stringer(2014)  ,  מציעים מודל

, משולב של גישות הולסטיות להתערבות שאינה תרופתית
דבר שיוביל  .  דיאטה ואימון קוגניטיבי, כמו פעילות גופנית

. ההולכת וגדלה, לשמירה על התפקוד של אוכלוסייה זו

הגברת :  ההתערבות בריפוי בעיסוק משלבת מספר גישות
אסטרטגיות פיצוי ואימון , ההשתתפות בתפקוד יום יומי

.  קוגניטיבי



שאלות/ מגבלות  

בחלק מהמחקרים המדגמים קטנים

 לא כול המחקרים הינםRCT

לאורך כמה זמן זה נשמר השיפור הקוגניטיבי?

האם יש העברה לתפקוד?

מהי התדירות המומלצת לאימון קוגניטיבי  ?

 מהו סוג האימון המומלץ ?

 ופעילות קוגניטיבי מהי ההשפעה של שילוב אימון
?גופנית 



תודה על ההקשבה  
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