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 רקע

 

הובילה  , העלייה במודעות לנושא של משמעות ואיכות החיים בסופם

, שמטרתו להקל על סבלם הפיזי, להתפתחות בטיפול התומך בסוף החיים

מטופלים רבים  , מניסיוננו. החברתי והרוחני של המטופלים, הנפשי

, נתונים בסערת רגשות כגון חרדה, הסובלים ממחלה חשוכת מרפא

ורצון לממש עוד  המלווה לעיתים בתחושת החמצה חוסר ודאות , בדידות

 .חלום טרם מותם

מטופלים בשלבי חייהם האחרונים מביעים בשיחות על המוות משאלות  

.  כמו להחלים או להאריך חיים, שלא תמיד ניתן להגשימם, ורצונות גדולים

,  "קטנה"אצל רוב המטופלים ניתן למצוא משאלה אחת , יחד עם זאת

 .ישימה ובעלת משמעות גדולה

סבל ונוכח המוות  , גם במצבים של כאב, על פי גישת הלוגותרפיה

משמעות זו יכולה לבוא  . לאדם יש צורך בסיסי למצוא משמעות, המתקרב

 .  לידי ביטוי בהגשמת משאלה שלא מומשה



 מטרות
 

 

לכל אחד מאתנו יש משאלה אותה אנו רוצים ומקווים להגשים גם בשלבי  
 .  חיינו האחרונים

,  בהגשמת המשאלה אנו מעניקים למטופל ולמשפחתו מענה פיזי ורוחני
.  השלמה והשגת שלווה נפשית, פרידה, הייחודי לו לצורך סגירת מעגל

, מסקירה ספרותית נמצא כי הפיכת המשאלה למטרה ברת השגה
 .  מפחיתה את תחושת הכאב ומעלה תחושות של סיפוק ואושר

 תהליך העבודה
,  בשיח הטיפולי אנו מעודדים את המטופלים ובני המשפחה לבטא רצונות

צרכים וחלומות שלא מומשו עד כה ונראה כי כבר אין סיכוי  , שאיפות
מילוי המשאלה מקבל משמעות רבה ומתעצם בסביבה רפואית  . לממשם

בני , המחלקהאנו מגייסים את צוות , לצורך כך. שלרוב מתמקדת בחולי
 .משפחה וגורמים שונים בקהילה



 .....דוגמאות למשאלות שהוגשמו          
 

 מסיבת יום הולדת למטופלת שמעולם לא חגגה יום הולדת  •

 למטופלת סופנית המרותקת למיטה" ארומה"הבאת בית הקפה •

 ביקור בחוף הים בפעם האחרונה•

 "התרת נדרים"קיום טקס •

 הכותל המערבי למיטת המטופלת" הבאת"•

 שנה 30חידוש קשר משפחתי שנותק לפני •

 ליווי בכתיבת מכתבי פרידה •

 תוצאות
ערכה של הגשמת  , ממשוב שקיבלנו ממטופלים ומשפחותיהם

טיפולים רפואיים  להמשאלה היתה עבורם שוות ערך בחשיבותה 
 .נתן להם משמעות אדירה בסוף החיים, מעשה חסד זה. אחרים

 

להגשים  ? מה חשוב לו לאדם הנמצא בסוף חיו מעבר לרצון לא לסבול ולא לחוש כאב
 .  משאלה שלא מומשה

 מעשה קטן הנותן משמעות גדולה  
 

 

 




