
 פרק 7: דכאון לאחר אימוץ

 הפרק הינו מתוך הספר אימוץ - מה שעליך לדעת
  ד"ר ברנדה מקרייט

 הספר מבוסס על הקורס המלא בוידאו.
 הדרכות המקצועיות אלו הן חלק ממערך פעילותו של מיזם

  האימוץ,
 מרכז ההדרכה האינטרנטי של הקהילה.

 קישורים חשובים:
 

/http://adoptionwisdom.com האתר מרכז ההדרכה האינטרנטי 
 

 פייסבוק (סמנו 'עוקב/ת')
/https://www.facebook.com/AdoptionUniversity 

 
https://www.youtube.com/user/ChildAdoptionIsrael/videos יו-טיוב 

 
/http://realmummy.com אמא אמיתית': בלוג אישי' 

 
   קיבלת הקובץ מחבר? קישור לרכישת עותק משלך  לרכישה

 כולי תקווה שידע זה, הבנתו ובעיקר יישומו יסייעו להבאת שמחה, בריאות
 ומשמעות למשפחה שיצרתם

  באהבה,

  שרונה דוכנה,
 מייסדת מיזם האימוץ

 דוא"ל
Programs@AdoptionWisdom.com   
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 פרק 7: דיכאון לאחר אימוץ
 

 תקציר

  נושא מרכזי:
 אנשים רבים מבינים דכאון שלאחר הלידה, אך רבים לא תארו לעצמם

 שגם הורים מאמצים יכולים לחוות זאת.

  קהל יעד
 הורים המעוניינים למנוע זאת והורים שנמצאים בסיכון לחוות דכאון שלאחר

 האימוץ.

 מיקוד
 

 הורים מאמצים רבים משקיעים שנים ארוכות, אנרגיה כסף ומחשבה ביצירת
 משפחתם. לחלקם בכל מקרה, החלום "איך תראה המשפחה" אינו תואם את

 המציאות של גידול ילד מאומץ, במיוחד אם לילד התנהגויות מאתגרות.
 

 השפעה על המשפחה
  

 הלחץ והתשישות של ההורות עלולה להוביל לדיכאון. לעיתים קרובות
 התהליך פוגע באם ומותיר אותה בתחושת כישלון כמו גם תחושת ניתוק

 ובדידות. הורים לעיתים קרובות מפחדים לבקש עזרה במקרה של דכאון,
 מכיון שהם מפחדים שהילד יילקח מהם.

 קריאה ותרגול - תוצאות צפויות
  

 א) הורים יכירו את הסימפטומים של דכאון לאחר אימוץ.
 ב) להורים תהיינה אסטרטגיות לטיפול עצמי בדיכאון לאחר אימוץ.

 ג) הורים יחושו ביטחון לפנות לעזרה מקצועית מתאימה בדיכאון לאחר אימוץ.
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 מושגי יסוד
 

 

 זהות =  מקורות ויקיפדיה על זהות אישית

 

 הכנה
 

 כתבה ב-Ynet (כמובן יש ברחבי האינטרנט ברמה מקצועית יותר)
 בכתבה תמצאו שמות של מס' חוקרות מהאקדמיה העוסקות בתחום

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3843447,00.html 
 

 כתבה מ Mako (ושוב יש ברשת כתבות ברמה מקצועית ובכל זאת בחרנו
 להביא סקירת שטח)

https://www.mako.co.il/home-family-relationship/family/Article-89
26856e704c151006.htm 
 

 רינה רונן, בלוג קישור למאמר על חוויה אישית בנושא  דכאון לאחר אימוץ
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  פרק 7:
 

 תרגמה: נילי גולדשטיין, שאימצה שני ילדים

 
 התרגום שלפניך מבוסס על ההדרכות בקורס הוידאו 'אימוץ-מה שעליך לדעת' שמוצע במיזם

 האימוץ. השתדלתי לשמור על רוח השיחה ובעיקר לדייק במסרים.
 
 

 חוסר הכבוד לדכאון לאחר אימוץ

 פרק 7 עוסק בדיכאון לאחר אימוץ. כפי שאתם יודעים, תהליכי
 אימוץ מתקיימים עשרות שנים עוד בטרם המושג "דיכאון לאחר

 אימוץ" בכלל עלה לפני השטח' לפני שהוא בכלל זוהה. אני חושבת
 שגם אם הוא כבר מושג קיים ומזוהה, הוא אינו זוכה בקרב

 החברה ליחס מכבד. אני סבורה שהורים מאמצים רבים פוחדים
 ליידע את העובד הסוציאלי שלהם, את חבריהם או כל מישהו אחר

 שהם עוברים דיכאון לאחר אימוץ.
 אתם יודעים, יש לכך סיבות רבות. לרוב אתה מקדיש שנים

 בתהליך האימוץ. מעטים הם האנשים המצליחים לאמץ בתוך זמן
 קצר. בדרך כלל התהליך אורך שנים. אלו הם שנים אינטנסיביות
 בהן אתם לומדים את הנושא, מתכננים, מקווים ומפנטזים. ייתכן
 ויתווספו גם תחושות כבדות של אבל ואובדן, בזמן שאתם מנסים

 להביא ילד לעולם. ייתכן גם שהשמת הילד נכשלת או שמשהו
  אירע וגרם לדברים להתרחש בשונה ממה שחשבתם.

 התקופה של ניסיונות להפוך להורים (או/ו תהליך האימוץ עצמו)
 היא עמוסה ומשאירה אותך "עף גבוה" מספר שנים ופתאום עם

 בואו של הילד נוחתת עליך המציאות  ו...בום! אתה מתרסק.
 זה לא בגלל שהילד כל כך נורא. הילד יכול להיות נפלא בדיוק כמו

 שקיוויתם וציפיתם, אבל עוצמת ההמתנה חלפה והחיים עוברים
 למסלול של שגרה: הכנת ארוחות, כביסה, הליכה לבית ספר. אין

 פה את אותה התרגשות שחוויתם קודם.
 ייתכן גם שחלק מהמשפחות המאמצות יחושו פתאום בדידות. הם

 פיתחו סוגים של מערכות תמיכה: קבוצת תמיכה טרום-אימוץ,
  קשר עם העובדת הסוציאלית, כל מיני קשרים.

 יש להניח שהאימוץ היה הנושא המרכזי היחידי ופתאום הוא נעלם,
 האנשים נעלמו, העובדת הסוציאלית כבר לא נמצאת שם. קבוצת

 התמיכה השתנתה ועזבה וכעת, אתם זקוקים לקבוצת תמיכה
 אחרת: עבור הורים לילדים.

 אין כאן במה להתבייש. זה לא משהו שיש להסתיר.
 

 ייתכן מאוד גם שתחוו תשישות. ביקורי טרום-אימוץ ונסיעות יכולים
 לגבות מחיר. כנראה שתיסעו לארצות זרות, שתיסעו רחוק

 לאפריקה, רוסיה או סין או לאן שזה לא יהיה כדי לקבל את ילדכם.
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 זהו תהליך קשה מאוד. ייתכן שתצטרכו לבקר בעיר אחרת
 לביקורים תכופים של טרום-אימוץ, או אפילו בעיר מגוריכם. זה
 גובה זמן עצום מחייכם, ובסופו של דבר… אני מתכוונת לספר

 מניסיוני כי הורים מאמצים רבים אמרו לי שברגע שהסתיימו ביקורי
 טרום-האימוץ, הם היו כמעט עייפים מדי כדי לטפל בילד. וזה מובן.

 ייתכן אפילו שיש לכם נטייה גנטית לפתח דיכאון. ואם אתה הורה
 לפני אימוץ ומעולם לא חווית דיכאון, התבונן סביב במשפחתך

 ובדוק האם זוהי תופעה שעוברת במשפחה. לעתים קרובות
 במשפחות עם בעיית התמכרות לאלכוהול, ההתמכרות עצמה

 הייתה הדרך של מישהו לרפא את עצמו. כדאי לחפש רמזים כאלה
 כדי לזהות אם אתה פגיע יותר בשל תורשה משפחתית.

 
 אולי חוויתם בעבר דיכאון. אם כבר הייתם מאובחנים בדיכאון יש

 לכם סיכון גבוה יותר לפתח דיכאון שוב.
 ייתכן מאוד שאתם תנסו להתרגל, ברגע שהילד המאומץ

 ברשותכם, למציאות שבה הילד הזה אינו דומה לפנטזיה שהייתה
 לכם אודות הילד שתאמצו. כולנו מנסים שלא לפנטז על הילד

 שנאמץ. אני יודעת. אבל בכל זאת קיימת פנטזיה ואף ילד אינו
 עונה עליה בדיוק.

 
 יש גם את המציאות האכזרית בה אתם מגלים שאינכם ההורים

 שחשבתם שתהיו. אתם יותר כועסים ממה שחשבתם שתוכלו
 בכלל לכעוס. אתם עצובים יותר. ציפיתם להיות מאושרים יותר,

 אבל במקום זאת אתם חשים יותר רגשות שליליים. פחות
 סבלנים ממה שחשבתם שתהיו. פחות מוכשרים ממה

 שחשבתם שתהיו.
 זוהי הכרה ממש קשה. אני חושבת שרוב ההורים חווים תחושה

 זאת של תסכול אבל להורים מאמצים לא הענקנו את הרשות
 לקום ולומר: "הוי, יש לי כאן למידה לעבור ואני לא ממש מצליח

 לעשות את מה שחשבתי שאצליח לעשות".
 ייתכנו גם בעיות אחרות בחייכם המביאות עימן דיכאון, או לפחות
 משפיעות בכיוון זה כמו בעיות בזוגיות, בעיות כלכליות, בעיות עם

  הורה קשיש, אח חולה, חוסר יציבות תעסוקתית.
 עד עכשיו הצלחתם להתמודד עם כל מיני בעיות ואנשים בחייכם,

 אבל עכשיו, עם תוספת של ילד חדש, זה פשוט יותר מדי.
 

 ייתכן שהילד יתנהג בצורה גרועה הרבה יותר ממה שציפיתם. זה
 אכן מאוד קשה. קשה למצוא את המשאבים כדי לגלות בבת אחת
 את כל הכישורים ההוריים המיוחדים הנחוצים לכם, וכדי להשלים

 את העובדה שככה יהיו החיים שלכם בהמשך עם הילד הזה. ייתכן
 שתהיה לכם תמיכה מספקת, וייתכן שלא.
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 סימפטומים של דכאון

 מהם הסימנים והסימפטומים של דכאון? דומים למדי לדיכאונות
 אחרים. אתם מתחילים להתבודד מאנשים אחרים: לא מחזירים

 שיחות טלפון, לא יוצאים החוצה, לא חשים חברותיים. נעשים
 עצבניים ורגזניים הרבה יותר מהנורמה. ייתכן ואתם חשים כועסים

 כל הזמן: משתגעים מבן הזוג שלכם, משתגעים מהילד שלכם,
 מהכלב שלכם. לא מסוגלים לקבל החלטות; לא מסוגלים יותר
 להחליט מה לאכול לארוחת ערב. מתקשים להתלבש בבוקר,

 נעשה קשה לצאת מהבית. ייתכן ואינכם מספרים לאף אחד כמה
 רע אתם מרגישים.

 דחף למין יכול לעלות או לרדת בזמן דיכאון. אם חל שינוי זה יכול
 להיות סימן.

 ייתכן שתרגישו מיואשים. ייתכן שתאבדו עניין בפעילויות יומיומיות,
 או אפילו בדברים שנהניתם מהם קודם. זה שונה מאשר פשוט

  חוסר זמן לעשות אותם.
 לדוגמא "למה בכלל התעניינתי בצפייה בציפורים?" אחרי שהיית

 צופה בציפורים במשך עשרים שנה, ופתאום אתה חושב: "מה
  מעניין בציפורים האלה בכלל?".

 אתם גם מרגישים כישלון כהורים, כי אינכם מצליחים לתפקד
 ברמה שחשבתם שתוכלו לתפקד.

 

 מה תוכלו לעשות עם דיכאון לאחר אימוץ?
 

 טוב, תעשו כל דבר שתצטרכו לעשות עם דיכאון רגיל. אבל אני
 באמת סבורה שזה קשה יותר עבור הורים מאמצים. איני חושבת
 שאתם מקבלים את הכבוד, או ההכרה, או התוקף לכך שאינכם

 מאושרים, אחרי האימוץ.
 

 אז כדאי שתמצאו לכם יועץ/מטפל. כמו תמיד, המלצתי היא ללכת
 למישהו שמבין באימוץ. מישהו שמבין את מכלול הדברים שאימוץ
 הילד הביא לחייכם. אם זה סינדרום אלכוהול עוברי, סכיזופרניה,

 אוטיזם, קשרים עם ההורים הביולוגיים, כל הדברים שאתם
 מתמודדים איתם. ודאו מראש שהיועץ/מטפל בקיא בנושאים אלה.

 
 דברו עם הרופא שלכם על תרופות. אני לא ידענית ברפואה, אבל,

 לפעמים, זה הזמן והמקום לנהל את השיחה הזאת.
 

 דברו עם העו"סית שליוותה את האימוץ. אל תפחדו לבקש קצת
 תמיכה ועזרה במשפחתכם.

 
 מיצאו לכם קבוצת תמיכה לאימוץ. אתם יודעים, הורים מאמצים
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 אחרים יהיו תמיד התמיכה הגדולה ביותר שלכם בנושא. הם תמיד
 יהיו הדרך הטובה ביותר לצאת מהקשיים הרגשיים שאתם חווים.
 מצאו לכם אנשים אחרים בחייכם איתם אפשר לדבר בכנות על

 זה. כאלה שלא יגידו לכם: "נו, אתם רציתם לאמץ, לא? חיכיתם
 עשר שנים לילד הזה". וודאו שאלו בדיוק האנשים שמוכנים

 להקשיב לכם, בזמן שנוח לכם לדבר.
 

 אל תהיו נבוכים בגלל התחושות האלה. איני יודעת בדיוק מה
 הסטטיסטיקה המעודכנת לגבי מקרים של דיכאון לאחר אימוץ,

 אבל אני בטוחה שהיא נמוכה בהרבה מהמקרים במציאות, כי
 רק מעטים מדווחים.

 שתף/י את בן/בת הזוג שלך. בן הזוג שלכם צריך לדעת מדוע אתם
 כועסים, מדוע אינכם מסוגלים להכין ארוחה, למה אינם מסוגלים
 לעשות משהו. הם חייבים לדעת זאת כדי שהנישואין שלכם לא

 ייפגעו בגלל הדיכאון.
 

 קחו עזרה בניקיון הבית, או בטיפול בילדים. לא תצטרכו
 להמשיך כך לנצח, אבל שחררו מעצמכם קצת זמן ומטלות, בכל

 דרך שתוכלו.
 

 נסו למצוא עניין בעולם שמחוץ לאימוץ. חלק מהדיכאון לאחר
 אימוץ, עבור חלק מההורים, נובע מכך שכל חייהם סובבים

  סביב האימוץ.
 ייתכן שהילד שלכם פוגש מספר מטפלים. ייתכן שאתם הולכים
 לייעוץ. יש כל מיני ביקורים של עובדים סוציאליים. מי יודע מה

 מתרחש.
 אבל יש עולם גם מחוץ לאימוץ וחשוב לשמור על קשר לעולם

 זה, או ליצור קשר אם אתם מרגישים שאין לכם כרגע קשר כזה.
 מיצאו דרך להכניס כיף ושמחה לחייכם. מה אתם עושים בשביל

 הכיף? כמובן שאם אתם בדיכאון, אין לכם ממש אנרגיה לצאת
 לשחק טניס, או לבלות, או להיפגש לארוחה עם חבר. ואם זה

 קשה עכשיו, שימו את זה לפחות כיעד בחייכם. כך שאם לא
 תצליחו היום, אולי תצליחו בעוד שבוע. חשוב למצוא דרך לבלות

 ולהכניס שמחה לתוך חייכם.
 אם אתם נוטים להיות אנשים רוחניים, הישענו על זה. על זה בדיוק

 מדובר. אם יש לכם מנטור/ יועץ, רב, מנהיג רוחני בקהילה
 שלכם - דברו איתם. השתמשו ברוחניות הזאת אם היא חלק

 מחייכם. זה יחזק אתכם.
 וכמובן, אל תשכחו את הבסיס: פעילות גופנית ותזונה נכונה. אני
 יודעת שבדיוק אלו הדברים שהכי קשה לעשות כשאתה בדיכאון,
 אבל הם גם אלה שעוזרים לצאת מדיכאון. החמצן שאתה מקבל

 בזמן אימון גופני הוא חיוני. אימון של סיבולת לב-ריאה מחזק את
 מערכת זרימת הדם בלב ומעביר חמצן למוח. תרגילי כוח יסייעו

 לחומר האפור (במוח), זהו המקום בו נמצא הדיכאון.
 אז, כמובן, צעידה זה מצוין, כיוון שזה ימריץ ייצור של דופאמין
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 פרק 7: דכאון לאחר אימוץ

 ויכניס קצת חמצן. אני ממליצה גם לעשות אימון חיזוק עם
 משקולות. גם שחייה מומלצת. חדר כושר, כל דבר שתורם

  להפעלת המוח ולשיפור תפקודו הוא חשוב.
 בדיכאון, החומר האפור הוא מרכז הבעיה. התפקוד של המוח שלך
 "מדוכא". זה משפיע על כל הגוף שלך. בטווח הארוך זה אפילו יכול

 לגרום לנזק ללב. זה יכול לגרום למספר דברים שאינם חיוביים,
 לכן כל כך חשוב לטפל בזה. דאג להזרים שוב חמצן טרי למוח

 שלך!
 (אני לא טוענת שבכל מצב דכאוני תרגילים מסוגים מסוימים ישפרו

 במידה גדולה או קטנה את הדיכאון, אך בהחלט זו השקעה
 משתלמת.)

 

  זכרו
 

 שהמצב די שכיח, אני מאמינה. זהו גם מצב שאפשר לטפל בו.
 אינכם תקועים עם זה. אינכם חייבים להרגיש רע כל כך לנצח.

 באפשרותכם לנקוט בצעדים כדי לקבל עזרה. מצאו את האנשים
 שיוכלו לעזור לכם. בקשו עזרה. מיצאו מישהו שתוכלו לשלוח אליו

 הודעת מייל/ וואטספ/ סמס. עשו משהו! עשו משהו למענכם כדי
 להתחבר לעולם, וכדי לצאת מהדיכאון. דיכאון אינו תמידי. אפשר

 לטפל בו ולמצוא דרך עבורכם לצאת ממנו.
 
 
 

 

 תרגול שהוצע בפרק - רישמו
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 פרק 7: דכאון לאחר אימוץ

 תמצית תוך הספרון
 

 

 

 הדגשים שלכם
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  אימוץ - הקורס המלא בוידאו קישור
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