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 גריאטריה :שיעור

 מטרות מספר

יכיר את השינויים האנטומיים והפיזיולוגיים   החניך 1

 במטופל הקשיש

 ידע כיצד לגשת למטופל הקשיש החניך 2

 הדרכה עזרי

 מקרן ומחשב ,חוברת מערכים 1

 ייעודית בנושא וחומרי עזר אישיים מצגת 2

 ללוח מחיק טושים 3



אם כי יתכנו אנשים הנכנסים לקטגוריה  , 65קשיש בהגדרה הוא בדרך כלל אדם מעל גיל 

מה שיש לזכור הוא שלא תמיד  . זו מוקדם יותר מבחינת המאפיינים עקב מחלה בגיל צעיר

. הגיל הפיזיולוגי שווה לגיל הכרונולוגי ולכן יש לשים לב למכלול המצב הגופני של האדם

בנוסף ישנו קשר בין הזמן שאדם מפסיק  . כמובן שתהליך ההזדקנות לא קורה בין לילה

וטיפול  , ישנן בעיות מיוחדות המאפיינות אוכלוסיה זו. לעבוד להתדרדרות במצב בריאותו

האתגרים נובעים משני גורמים  . בקשיש שנפגע מטראומה מהווה אתגר עבור המטפל

חלק מהתופעות הקשורות  . תהליך ההזדקנות וגורמים נלווים לגיל הזקנה: עיקריים

ואחרות קשורות לאורח חיים  , להזדקנות באות באופן טבעי עם הגיל או בגלל תורשה

מחלות  , הגורמים הנלווים לגיל הזקנה כוללים שימוש בתרופות. ולמשתנים סביבתיים

 (.  'בדידות וכד, הזנחה, עניות)אקונומי שלהם -בשכיחות אצל קשישים וכן המצב הסוציו
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 שינויים עקב תהליך ההזדקנות

אמנם בפועל תהליך הבליה  . מתחיל תהליך הבליה של הגוף, עם סיום תהליך הגדילה

אך הוא נעשה משמעותי בעיקר  ...( עם סיום תהליך הגדילה, הרי אמרנו) 20מתחיל בגיל 

. אנו מדברים על התנוונות כללית של כלל מערכות הגוף, באופן כללי. 60-70אחרי גיל 

 .  ונראה את השינויים שחלים בהן, נסקור את המערכות אחת אחת
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סכנה  )פגיעות בחוש הטעם והריח , בראייה, לאדם מבוגר עלולות להיות פגיעות בזיכרון

 .סף הכאב גבוה עקב מחלות וכאבים כרוניים, (גדולה יותר להרעלות גזים

,  הגורמים הם טראומה. נפוץ יותר אצל גברים -מהקשישים סובלים מבעיות שמיעה %25 

אין  . הצטברות שעווה באוזן וטרשת עורקים, לחץ דם גבוה, מחלות אוזן תיכונה, סוכרת

 .לזלזל בתלונה על צלצולים באוזניים יש להתייחס כאל תסמונת מחלה

ש בקינמאטיקה יחסית  "סיכויים לפגיעת עמ. היחלשות השרירים -סיכויי נפילות גדול יותר

 .קלה
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יש לקחת בחשבון כאשר מגיעים לטפל בחולה קשיש כי חלק מהרגשות שעלולים להפריע  

אפילו  )החשש לאיבוד עצמאותו כאשר אנחנו מתכוונים להרחיקו : לטיפול הינם לדוגמא 

מהסביבה המוכרת של הבית לדוגמה ולהביאו לבית החולים שם גם עלול  ( זמנית 

למות בבית חולים בודד ובנוסף ההוצאות הרבות   –להתממש אחד הפחדים הגדולים שלו 

 .שעליו להוציא מבלי לדעת אם יצליח לעמוד בהם והאיום הכללי על עצמאותו

 .מצבים אלו ודומים להם עלולים להקשות עלינו לקבל מידע חיוני לטיפול

 :אך אסור לשכוח

במקרה זה אין למשפחה מעמד  , ולכן זכותו לסרב לטיפול רפואי, קשיש הוא אדם ככל אדם

חוקי לגבי ההחלטות הרפואיות הקשורות לטיפולו פרט למקרה בו בית המשפט ממנה  

 .אפוטרופוס על הקשיש עקב חוסר היכולת שלו לדאוג לעצמו ולהחליט החלטות
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במשך החיים הנאדיות ניזוקות מגורמים שונים ונפח . תפקוד מערכת הנשימה יורדת

.  במיוחד בקרב המעשנים, היא מחלה נפוצה באוכלוסייה המבוגרת COPD. הריאות יורד

במשך החיים  . עלולה להיות גיבנת שאף היא פוגעת ביכולות התרחבות הריאות, בנוסף

כמו כן ישנה פגיעה  . ולכן גמישות הצלעות יורדת, הסחוסים עוברים תהליך קלסיפיקציה

והנשימה היא בעיקר  , כולל השרירים הבין צלעיים –( פירוט בהמשך)בשרירים בכלל הגוף 

 .  יכולים להביא לידי קשיי נשימה( 'אכילה מרובה וכד)ובמידה ויש לחץ מהבטן , סרעפתית

,  כדי לפצות על הנפח המתחלף הירוד. המגבלות שהזכרנו מורידות את הנפח המתחלף

כמו  . נשימות לדקה יכול לגרום להיפוקסיה 12-14נשימות בקצב של . קצב הנשימה מוגבר

.  זה לא מקל על חריגה מהגבולות, גם אם הגוף מסתגל אליו, כל מצב גבולי בגוף

גם מעבר החמצן בדם ! הידרדרות קלה במצב הנשימה עלולה להיות קריטית עבור הקשיש

 .  יורד

גם ניוון השערות שבקנה הנשימה עלול לגרום להתפתחות דלקת ריאות עקב היכולת  

הפחותה של דרכי האויר לסנן גורמים מזהמים וחלקיקים קטנים שבאדם צעיר יותר היה  

 .הגוף תופס אותם בשערות דרכי האויר ומסלק אותם החוצה
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ישנו  , במשך החיים". הסתיידות"הסחוסים הם לא הדבר היחיד בגוף הקשיש שעובר 

בהם שומנים ושאר מומסים מצטברים  ( טרשת עורקים" )הסתיידות עורקים"תהליך הנקרא 

תהליך זה יכול מגיע לשלבים מתקדמים ומגביר את הסיכוי  , בקשישים. על דפנות כלי הדם

(  'אוטם לבבי וכד, כגון שבץ מוחי)לכן השכיחות של מחלות אלו . למחלות לב וכלי דם

בנוסף גמישות העורקים יורדת והשליטה על לחץ הדם אף היא  . גבוהה באוכלוסייה זו

כאשר העליה בלחץ הדם הסיסטולי היא גדולה יותר  , לחץ הדם עולה עם הגיל. יורדת

!  אצל קשישים עלול להיחשב כנמוך 120לחץ דם סיסטולי . מהעליה בלחץ הדם הדיאסטולי

ישנה ירידה באלסטיות של הלב עצמו וניוון של תאי שריר הלב  , בנוסף לפגיעה בכלי הדם

קשישים מועדים יותר  , עקב כך. יחד עם הפחתה בתאי מערכת ההולכה החשמלית

להפרעות קצב ושימוש בחוסמי בתא וחוסמי תעלות סידן יגבירו את הופעת הפרעות  

,  (הקצב המירבי יורד עם הגיל)הקצב המירבי אליו יכול להגיע לב הקשיש הוא נמוך . הקצב

עלולים להיות מגבלות שונות עקב שימוש בתרופות המשפיעות בצורה זו או אחרת , בנוסף

 .על הלב
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.  ובעיקר מחוסר הפעילות שנובעת מהזקנה, גם מערכת התנועה מושפעת מתהליך הזקנה

גם   –עצמות הקשישים צפופות פחות עקב איבוד מינרלים ולכן הן יותר שבירות 

 –עוד תופעה נפוצה . שבר הנפוץ אצל שרירים הוא שבר בצוואר הירך! בקינמטיקה קלה

 .ירידה בגובה עקב התייבשות הדיסקים בין חוליות עמוד השדרה

,  COPDמצב שמוחמר אצל חולי , הכיפוף המתווסף לעמוד השדרה פוגע באיכות הנשימה

,  איכות הנשימה נפגעת גם מפגיעה בשרירים הבין צלעיים. מחלה הנפוצה אצל קשישים

.  ממסת השרירים 25-40%ישנה ירידה של  80עד גיל . כמו פגיעה בשאר שרירי הגוף

בעת התפרקות  . וכתוצאה מכך מתרחשת אטרופיה, עיקר הירידה נובעת מחוסר שימוש

סיבי השריר רקמת השריר מומרת ברקמת חיבור ולכן ישנה ירידה בגמישות וחוזק  

הירידה היא בהתאם לפעילות הגופנית ש האדם ולכן מקרים של , כאמור. השרירים

מחיש  ( 'ריתוק למיטה וכד)כל מקרה שפוגע ביכולות הפעילות הגופנית , טראומה או מחלה

  90בגיל . גם יכולת ניצול החמצן בדם על ידי השרירים יורדת עם הגיל. את תהליך הבליה

.  פעילות פשוטה נעשית יותר מאומצת, כתוצאה מכך. מהיכולת המקורית 50%-מדובר בכ

זמן  . ריתוק למיטה או חוסר פעילות בכלל גורמת לירידה מהירה יותר ביכולות, גם כאן

גורמים לקשיים במעבר ממצב ישיבה למצב  , התגובה האיטי יחד עם חולשה של הגפיים

 עמידה וכן לקום אחרי נפילה
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עירוי גורם . ירידה בתפקוד הכליות גורם לקושי בשמירה על מאזן נוזלים ומלחים בגוף

הכבד נהיה קטן יותר ופחות דם  , כמו כן. להעמסת נוזלים העלולה להביא לבצקת ריאות

תרופות שורדות לאורך   –זורם בו ולכן תהליך סילוק חומרים שונים בדם נהיה איטי יותר 

,  מכיוון שישנה ירידה בניצול הסוכר מהדם. עוד שינוי ברמת חומר בד הוא בסוכר! יותר זמן

ישנה גם ירידה בתפקוד מערכת החיסון  . ישנה עליה קלה ומתמשכת ברמת הסוכר בדם

 ספסיס הוא אחד הגורמים למוות מאוחר אצל קשישים, ואכן –ולכן הסכנה של זיהום גדל 

.  הינה נמוכה מטמפרטורת הגוף הרגילה" רגיל"טמפרטורת הגוף במצב , אצל קשישים

יש להם פחות שומן לבידוד הגוף מהסביבה החיצונית ופחות שרירים ליצירת חום , בנוסף

יכולות חימום   –כמובן שזה נוסף לניוון הכללי של מערכות הגוף (. 'פעילות גופנית וכד)

 .קשישים הם אוכלוסיית סיכון להיפותרמיה, מהסיבות האלה. חלשות יחסית
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עובדה  , מספר הניורונים במוח קטן, עם הגיל. גרם 100-נפח המוח קטן ומשקלו יורד בכ

פחות זמן ריכוז  , בעיות זיכרון, קהות חשים: שמובילה לתופעות רבות המזוהות עם הזיקנה

ירידה זו בתפקודי מערכת העצבים המרכזית גורמת לסיכוי  . ולוקח יותר זמן לעבד מידע

,  בנוסף. היא מקשה על הערכה נכונה של מצב הנפגע, ובעת הטיפול, מוגבר לתאונות

יכולת תגובת האישונים לשינויים באור יורדת ולכן ישנם יותר קשיי הסתגלות לקשישים  

אם ישנה פגיעה , בנוסף. כאשר הם עוברים מאזור מואר אחד לאזור מואר ברמה אחרת

וגם , יש צורך ביותר אור על מנת לזהות חפצים, ישנה ירידה בחדות הראיה, כגון קטראקט

כל זה מוביל לקושי בעיבוד  . ישנם קשיים בהבחנה בין הצבעים השונים, אם זיהינו חפצים

תמונה נכונה של המציאות שיכולה להיות בלבול בהבנת המציאות אבל היא יכולה להיות  

לא רק העיניים נפגעות אלא גם  ... או לא לזהות את המעקה, גם נטילת תרופה לא נכונה

נפוץ למצוא בעיות שמיעה אצל קשישים  , כאשר אנו מדברים על פגיעה באוזניים. האוזניים

ובעיות כאלה יכולות לנבוע לא רק מגיל אלא גם בעקבות  ( שכיח יותר אצל גברים)

"  צלצולים אוזניים. "יתר לחץ דם או הצטברות שעווה, טרשת עורקים, סכרת, טראומה

אך לא אלה הן המדאיגות  , אמנם בעיות כאלה הן נפוצות למדי. יכולות להוות תסמין מחלה

במרכז השיווי משקל של , זאת אומרת, "איזון"פגיעה באוזן יכולה להיות גם פגיעה ב. אותנו

פגיעה בשיווי משקל גורמת לעמידה  . המתבססת על מבנים שונים הקשורים לאוזן, הגוף

משום כך נפילות הן גורם שכיח  . הליכה יותר איטית ועם יותר תנודות לצדדים, פחות יציבה

כאן המקום להזכיר  ? ומה עם יכולת העמידה האוטומטית של הגוף. לטראומה בקשישים

.  וכן גם הרפלקסים הינם איטיים יותר, שמערכת העצבים המרכזית פועלת ביותר איטיות

,  גם חושי הטעם והריח מתנוונים, בנוסף לראיה והשמיעה. יש סיכוי מוגבר לנפילות, אז כן

בעיקר  , סינקופה נפוץ אצל קשישים. גדולה' והסיכון שהקשיש לא יזהה דליפת גז וכד

 (  'אלצהיימר וכד, פרקינסון)בעקבות מחלות הבאות עם זיקנה 
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,  עשוי להתבטא בהזיות. מצב חד של בלבול שכלי הקשור למחלה גופנית -(הזיות)דליריום 

מחלות  , הרעלה, קורה במצבים של הפרעות מטבוליות. שקט קיצוני-חוסר התמצאות או אי

 .  חסר וזיהומים

 .מצב בלבולי חריףדליריום גם מכונה לעיתים 
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,  המתרחשות לרוב בתקופת הזקנה, היא שם כולל לקבוצת מחלות( דמנציה)שיטיון 
הגורמת  , וקוגניטיבית מנטליתומתאפיינות בירידה בתפקוד של קליפת המוח ובהידרדרות 

השכיחה בהן היא מחלת . לסובל ממנה לליקויים משמעותיים בתחום החברתי והתעסוקתי
 .האלצהיימר

בדרך כלל , על אף ששיטיון יכול להיות תסמונת סטטית ואף להשתפר במקרים נדירים
 .התהליך מחריף עם הזמן

 

 .דעת= mens, מחוץ= – deבא מלטינית  Dementia דמנטיה, המונח באנגלית

 ".יצא מדעתו"כלומר בתרגום מילולי המשמעות היא 

כך שהסביבה הקרובה לא  , תסמינים מוקדמים מתאפיינים בשינויים באישיות או התנהגות
עם התקדמות התהליך הולכים ומתגברים  . מאבחנת שמדובר בשלבים ראשונים של שיטיון

השינויים הקוגניטיביים אצל הסובל עד שהם מגיעים למצב שבו ברור לצופה חיצוני  
.  על אחת כמה וכמה אם הכיר את הסובל לפני תחילת התסמין, שקיימת פגיעה כלשהי

כלומר השינויים הם , "מדובר באדם אחר"תיאור נפוץ אצל קרובי משפחה למשל הוא ש
במצבים קיצוניים קיימות סטיות  . בולטים והקרובים לסובל מזהים אותם לאחר זמן מה

 .מהתנהגות חברתית מקובלת

התגובה של הסובלים משיטיון לפגיעה ביכולת השכלית ולשינויים בהתנהגות בשלבים  
במקרים  , במקרים מסוימים דיכאון וחרדה מביאים למחשבות אובדניות: המוקדמים מגוונת

בשלב מתקדם  . יכולה להיות התסמין הבולט היפוכונדריהולעתים , אחרים קיימת הכחשה
זמן  , יכולת זיהוי, זיכרון לטווח קצר-STM, תנועה, הבנה, השיטיון יכול לפגוע בדיבור, יותר

 .מבנה האישיות ותפקוד, תגובה

מבחנים , בדיקה פסיכיאטרית. האבחנה מתבצעת על ידי זיהוי התסמינים והסיבות
בדיקה רפואית לשלילת גורמים מערכתיים שעלולים לגרום לשיטיון כמו  , פסיכולוגיים

 .CT  /MRIבדיקות בסורקי . וסקולריות-זיהומיות ומוח, מחלות מטבוליות
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  נוירוטרנסמיטריםירידה  בכמות , הרעלות , זיהומים כרוניים: אלצהיימר כנראה עקב
 .וסיבות גנטיות

המתבטאת במוות של  , היא מחלה קשה הנפוצה בקרב קשישיםAlzheimer אלצהיימר
 .תאי עצב במוח

בתפקוד  , וכתוצאה מכך, את מחלת האלצהיימר מאפיינת ירידה ביכולת הקוגניטיבית
ומתגלים קשיים בזיכרון  ( למשל נהיגה)בתחילה נפגעות התנהגויות מורכבות . היומיומי

כאשר המחלה  . כמו התקפי זעם, לעתים ישנן גם הפרעות התנהגותיות. לטווח קצר
 .דמנציה–עלול להתפתח שיטיון , מתקדמת

אך יש גורמים המציבים אדם בקבוצת סיכון גבוהה  , לא ידועה הסיבה למחלת אלצהיימר
אחד משלושה לוקה בצורה כזו או  , 85בקרב בני . המשמעותי שביניהם הוא הגיל. למחלה

 .אם כי אחוז קטן מפתח את התסמונת כבר בשנות השישים לחיים, אחרת של אלצהיימר

נעשה שימוש  . שנים מרגע אבחונה עד למות החולה 10מחלת אלצהיימר נמשכת בממוצע 
הירידה  , האומד דמנציה על מנת לעקוב אחר החמרת המצב" מיני מנטל"במבחן 

מבחן  (. כ"נקודות סה 30מתוך )היא בשלוש נקודות לשנה " מיני מנטל"הממוצעת בציון ה
נדיר שאדם בריא  . וכדומה, (בערך)מה השעה , זה כולל שאלות כגון איזה יום בשבוע היום

 .נקודות במבחן זה 29-יקבל פחות מ

–עלנוסף . אין למחלה תרופה כלשהי, למרות שפותחו תרופות המאטות את ההידרדרות
. אחוז מתאי המוח נפגעו 70-כאשר כ, בדרך כלל מאובחנת המחלה רק בשלב מאוחר, כך

הסיבה לכך שהמחלה אינה מאובחנת בשלב מוקדם היא שמוח האדם מסתגל לאובדן  
וגם במצב שבו ישנה פגיעה נרחבת בתאי מוח עדיין מתאפשר תפקוד תקין והחולה  , תאים

ייתכן שחלק מהתרופות הקיימות היום היו  . והאנשים בסביבתו אינם חושדים בקיום הבעיה
,  שני סוגי התרופות. נמצאות יעילות אם ניתן היה לאבחן את המחלה בשלב מוקדם יותר

המסייעים לתקשורת הבין תאית  , משפיעים על חומרים כימיים במוח, המטפלים בתסמינים
 .בסופו של דבר המחלה מתגברת, למרות זאת. ושומרים על מודעות וערנות החולים
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היא מחלה ניוונית של מערכת העצבים המתקדמת באיטיות  ( רטטת) פרקינסוןמחלת 

המתרחשת עקב חוסר במוליך עצבי הנקרא  , ומאופיינת בהפרעות מוטוריות טיפוסיות

אך ידוע שהיא כרוכה במוות של קבוצת תאי  , הסיבה למחסור בדופמין אינה ידועה. דופמין

 .Substantia Nigra. החומר השחור במוח

 

רעד בלתי רצוני  , נוקשות שרירים, בתנועה האטה וירידה : בין ההפרעות ניתן למנות

המחלה נובעת    .הפרעות בשיווי המשקל וחוסר יציבות בהליכה, במנוחה ובשעת לחץ

ותפקידם לנהל את  ,שממוקמים במרכז המוח, מתפקוד לקוי בגרעיני הבסיס במוח

 .באופן מדויק ללא התערבות הכרתית, ההיבטים האוטומטים של תנועותינו

  -תאי העצב שבגרעיני הבסיס שבמוח משחררים את המוליך העצבי דופמין,באופן נורמלי

או  , ובעת מחלה זו שיחרורו חסר, שחיוני בבקרה על הביצוע של התנועה בגוף

 .שנים 57הגיל הממוצע לתחילת המחלה הוא . שהרצפטורים לקליטתו נפגמו

ההפרעות בתנועתיות השרירים מערבות גם את מנגנון  , בשלב מתקדם של המחלה

במקרים קשים  . הדיבור נעשה לא ברור משום שהוא איטי וחלש מהרגיל. הבליעה והדיבור

 .ואופן הטיפול בהם דומה CVAהפרעות דומות לאלו נגרמות אחרי . הדיבור הופך ללחישה

וידוע שישנם גורמים גנטיים שמשפיעים על , לא ברור מה גורם למחלת פרקינסון

 .התפתחות המחלה
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:  בנוסף יש לשים לב לסימנים מחשידים למקרים מצערים העלולים להיות באוכלוסיה זו

 .  'הזנחה וכד, לשים לב להתעללות פיזית ומינית
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אדם מבוגר אינו ילד קטן ואינו  , זכור,צור קשר עין עם המטופל ודבר איתו בגובה העיניים

לרוב  , התייחס למטופל בכבוד. באם תתייחס אליו לכזה אתה עלול לפגוע ברגשותיו! חרש

לרוב  , מבוגרים מזמינים אמבולנס לפינוי לבית החולים ולנו אין יותר מידי אופציות טיפול

 .מדובר בקשישים בודדים ולכן חשוב להיות אמפטים ומזדהים

 !  הצג את עצמך ואת אנשי הצוות

דאג לבצע אנמנזה באור מלא ובמידה ואין הדלק אור או קרב את הקשיש למקור אור וודא  

ל נצרך למכשיר שמיעה שיניים תותבות או משקפי ראייה יש לדוג כי  "כי במידה והנ

 .ישתמש בהם זה יקל עלינו את ההתקשרות וקבלת המידע
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שאל לשמו של האדם ופנה אליו בשם . אל לך לזלזל באינטליגנציה בגלל קשיי תקשורת

אל תשתמש במושגים  (. רזינסקי' דר)או כפי שהוא מציג את עצמו ( אדון כהן)משפחתו 

 .דודה, דוד, סבתא, כגון סבא

למבוגרים יש  , שאל תמיד שאלות פתוחות, תשאול קרובים אינו תחליף לתקשורת ישירה

שאל שאלות ענייניות ולא כלליות אחרת תקבל  , נטייה לענות בחיוב תמיד לשאלות סגורות

לקחתי אותו  , הייתי אצל הרופא ונתן לי כדור, לא טוב? מה שלומך גברת)שאלות ארוכות 

ייתכן קושי בהערכת הנפגע עקב התפתחות  . קח בחשבון את הירידה בחושים...( בשעה

לחץ ידיים להשוואת העוצמה  . וגם יכול להיות קושי בהערכה נוירולוגית, איטית של סימנים

 .ובדוק גמישות העור

כמו כן  , תנועות בלתי רצוניות ושיווי המשקל, שטף דיבור, שים לב לבעיות התנהגותיות

 .היה ער לסימני התעללות
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גורמים נוספים  (. במידה ואפשר)איסוף המידע יתבצע בעדיפות ראשונה מהקשיש עצמו 

אמנם גם אצל ילדים  . משפחה ובדגש מיוחד על מסמכים רפואיים, חברים, כוללים שכנים

יש לנו בעיה של להשיג מידע מהם עצמם ואצל כלל מחוסרי ההכרה אך אצל קשישים  

יחד עם הגיל ישנה עליה  . ישנה סבירות גבוהה למידע חשוב שאנחנו צריכים למצוא

בשכיחות מחלות רקע ושימוש קבוע בתרופות שונות המשפיעות על פעילות המערכות  

והסבילות לטעויות ושגיאות כלשהן היא נמוכה כי יכולת  העמידה של גוף , הגוף השונות

תרופות  , המסמכים הרפואיים יכולים להכיל מידע על מחלות רקע! הקשיש נמוכה יותר

,  טיפולים רפואיים משמעותיים מעברו של המטופל, בשימוש קבוע והסיבות לשימוש בהן

מידע נוסף ניתן להשיג  . רגישויות ועוד, פרטים על הרופא המטפל, הנחיות רפואיות

מוזנח או  )ניתן ללמוד הרבה מאיך המטופל נראה . מלפתוח את העיניים ולהסתכל סביב

סימנים המצביעים על עבר רפואי כמו צלקות ניתוחים  ? סימני התעללות? מטופל היטב

(  ?מקום מטופח ומאוורר? משפחה? יש מטפלים? לבד)סביבת המגורים שלו , ('?וכד

 (.'בלון חמצן בחדר וכד, בקבוקי תרופות ריקות בפח)ופרטים קטנים אחרים 
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זכותו של הקשיש לסרב לטיפול ולמשפחה  . הקשיש עומד בפני עצמו כמו כל מטופל אחר

פרט למקרים בו ישנו  , אין מעמד חוקי לגבי החלטות רפואיות הקשורות לטיפול בו

יש להסביר למטופל  , כמו בכל טיפול רפואי, לכן. אפוטרופוס שמונה על ידי בית המשפט

ולא ליפול בפח שהמשפחה או המטפלים של הקשיש הם , עצמו ולקבל את הסכמתו מדעת

 !הקובעים בשבילו
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