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מרכז רפואי הרצוג  -שילוב של רפואה,
חדשנות ,הוקרת האדם והיסטוריה
יחזקאל קן
מרכז רפואי הרצוג ,ירושלים

המרכז הרפואי הרצוג נוסד לפני למעלה מ־ 120שנים כבית החולים הפסיכיאטרי הראשון
בארץ ישראל דאז ובמזרח התיכון .מיסודו של עמותת "עזרת נשים" ,בית החולים החל
את פעילותו בעיר העתיקה ,אך כעבור תקופה לא ארוכה ,בשל הצורך להתרחב ,עבר
מספר מקומות עד לצאתו מהחומות .עד שנות השבעים התרכז בית החולים בעבודתו
הפסיכיאטרית ,אך מאז החל בקליטה של חולים גריאטריים ,וכיום הוא המרכז הגדול ביותר
בירושלים לטיפול בחולים גריאטריים .שינוי גדול נוסף החל לפני כעשרים שנה עם קליטת
החולים המונשמים הראשונים .כיום האגף לחולים מונשמים מונה מעל  150חולים מכל
הגילים וכולל בתוכו מחלקה לילדים ומתבגרים מונשמים.
האתגרים המרכזיים של בית החולים היום הם קיצור ההמתנות לאשפוז הנובעות
מהעומס של הזדקנות האוכלוסייה ומצוקת כוח האדם .הבעיה הראשונה היא תולדה
של מחסור חמור במיטות .לצורך זה בית החולים בונה  -בכוחות עצמו וללא כל תמיכה
ממשלתית  -אגף חדש שיאפשר קליטה של עוד כ־ 270חולים מכל הסוגים .הבעיה
השנייה  -מצוקת כוח האדם  -היא תולדה מהמצב בירושלים .יחד עם זאת ,בית החולים,
שהוא מרכז רפואי המסונף לפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית ,נמצא בתנופת
גיוס והכשרה .בית החולים מוכר להתמחות מלאה בגריאטריה ופסיכיאטריה ,ובמהלך
ההיסטוריה של הפסיכיאטריה בישראל יצאו רבים מהפסיכיאטרים הבכירים מבית החולים.
ההכשרות כוללות לא רק את תחום הרפואה ,אלא גם את מקצועות הסיעוד והמקצועות
הפארא־רפואיים .לפני מספר שנים היינו מהראשונים להכשיר אחיות מומחיות (Nurse
 )practitionersלתחום הגריאטרי .בעשור האחרון הוכשרו מעל  300איש ,רובם מהעלייה
האתיופית ,בתוכנית ייחודית כסייעות לאחיות.
תחום חשוב ביותר בבית החולים הוא המחקר .השילוב של מקצועות הגריאטריה
והפסיכיאטריה מביא לשיתופי פעולה חשובים בתחומי מחלות הנפש וההזדקנות ,שחלק
מהתוצרים מופיעים בהמשך .בעקבות מחקרים הנערכים במרכז הרפואי ,רשם לאחרונה
בית החולים מספר פטנטים חדשים בתחום הטיפול בחולים עם הפרעות תנועה אקסטרה־
פירמידאליות ,בדיכאון וכן בטיפול בתופעות שנובעות מהתגובה אוטואימונית לקולטני
ה־ .NMDAתחום אחר שמשיק לפסיכיאטריה שבית החולים מוביל בו ,הנו תחום ה־,PTSD
תחום שחשוב לא רק למסגרת הצבאית אלא גם  -ואולי במיוחד  -למסגרת האזרחית.
בין המאמרים מתוארת התנסות ייחודית בתחום זה שהנה תוצאה מהמחקרים הנערכים
ב"מרכז הישראלי לטיפול בפסיכוטראומה" ,יחידה אמבולטורית של בית החולים.
מילות מפתח:
מרכז רפואי הרצוג;
עמותת עזרת נשים;
תסמונת דחק בתר
חבלתית; הנשמה
כרונית; גריאטריה.
Key words:
Herzog medical
center; Ezrath
Nashim
Association; Post
traumatic stress
;)disorder (PTSD
Chronic ventilation
support; Geriatrics.
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מתחילת דרכו כבית החולים
הפסיכיאטרי הראשון בארץ ישראל
לפני למעלה מ־ 120שנים ,בית החולים עזרת
נשים  -הוא המרכז הרפואי הרצוג כיום -
שם דגש על הפסיכיאטריה כנושא אקדמי
המוביל את המו"פ במוסד .לכן בחרנו להציג
בפתיח מספר מאמרים מגוונים בתחום.
במאמרם של ולטמן וחב' [ ]1מתארים
המחברים פרויקט ייחודי בתחום המניעה
של תסמונת דחק בתר חבלתית ( )PTSD
בקרב חיילים משוחררים .בפרויקט נכללות
קבוצות של חיילים משוחררים מיחידות
לוחמות ל"מסע" בחו"ל במשך שבוע ,לאחר

מספר סדנאות הכנה .המטרה היא איננה
טיפול במקרים של  ,PTSDאלא פיתוח
חוסן לאחר חוויה של החיילים בזירת
הקרב .התוצאות נמדדות בין היתר בשיעור
ההתייצבות למילואים בקרב היחידות
שעברו את התוכנית לעומת מי שלא עבר.
במאמר מביאים המחברים את התוצאות
המרשימות של המעורבות הזו.
היבט פסיכיאטרי הוא הדילמה האתית
שבטיפול בחולים ללא ידיעתם .גרינברג ו־
שפלר [ ]2מתארים את הדילמה בתיאור של
ארבעה חולים שטופלו בתרופות נוגדות
פסיכוזה ללא ידיעתם .ברור כי טיפול כזה

הוא מאוד בעייתי מבחינה אתית ובעצם
מפר את חוק זכויות החולה־ .1996במאמר
מתארים המחברים  -מטפלים ותיקים
מאוד ובעצמם מובילי דעת קהל בתחום
האתיקה הפסיכולוגית ופסיכיאטרית
 את הדילמות המקצועיות שבקבלתההחלטה ואת תגובתם של שניים מהחולים
שכשהדבר נודע להם.
ה יב ט א ח ר ש ל ה פ ס י כ י א ט ר י ה
האמבולטורית מתואר במאמרם של
עמיר וחב' [ .]3המחברים דנים במאמרם
באחד ההיבטים הבעייתיים שבטיפול
האמבולטורי ,והוא נושא אובדן הורה
שהיה הגורם המטפל המרכזי בבן או בבת
מבוגרים הלוקים במחלת נפש .התמודדות
החולה עם האחריות למחלתו מחד גיסא,
תוך ההתמודדות הקשה בלאו הכי של אובדן
הורה תומך מאידך גיסא ,מעמידים אתגר
מיוחד בהתארגנות לטיפול בחולה .במאמר
מתייחסים המחברים לטיפול בהורה המטפל
עם התבהרות התמונה של המוות הקרב,
ההתארגנות ,מציאת ממלא מקום והעברת
האחריות .השלב הבא הוא הכנת החולה
לאובדן המתקרב והליווי לאחר האובדן.
במאמר מדווח על שתי פרשות חולים תוך
ניתוח האירועים והשלבים בטיפול.
פרט לאגף פסיכיאטריה ,המרכז הרפואי
מכיל שני אגפים נוספים :האגף לגריאטריה
פעילה והאגף לחולים מונשמים כרונית.
זה האחרון מונה כיום מעל ל־ 150חולים
מונשמים וכולל בתוכו מחלקה לילדים
מונשמים .ילדים אלו בגילאי כחודשיים
ועד  21שנה באים מכל גווני הקשת של
אוכלוסיית המדינה ומופנים מכל הארץ.
במאמר ראשון מסוגו ,בוחנים גיל ו־
נמסטניק [ ]4את תוחלת החיים של ילדים
פגועי מוח המונשמים כרונית .במאמר
מדווח על התפלגות האטיולוגיה בקרב 68
ילדים ומתבגרים ,ונבחנת תוחלת החיים
הצפויה לחולים אלה לפי האטיולוגיה,
למרות הפגיעה הקשה וחרף ההישרדות
החציונית של חמש שנים בקירוב .יצחקיאן
ו־בוקס [ ]12מישראל ערכו אף הם בדיקה
דומה ,אך באוכלוסייה מבוגרת (חציון
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הגיל היה  83שנים) במחלקה פנימית
בבית החולים אסף הרופא .האטיולוגיות
והתוצאות ארוכות הטווח היו שונות.
היבט נדיר נוסף של הנשמה ממושכת
הוא השיאוף של שיני חלב .נמסניק ו־גיל
[ ]5מדווחות על שתי פרשות חולים ששאפו
גופים זרים  -שיני חלב ,למרות שהחולים
עברו פיום הקנה .למרות דיווחים בספרות
הרפואית על שיאופים של שיני חלב,
התופעה נדירה מאוד בילדים מונשמים
בשל פיום הקנה שעברו .במאמר מתוארים
ההיבטים האבחוניים והקליניים של חולים
אלו ,תוך שימת דגש על החשיבות שבאבחון
הבעיה ,לנוכח העלייה במספר הילדים
המונשמים כרונית.
חלק גדול מהחולים המונשמים כרונית
לוקים בפגיעה קוגניטיבית קשה ,המקשה
לזהות את רמת המודעות של חולים אלה
השרויים במצב של צמח (במיוחד לאחר
נזק אנוקסי) .ככל הנראה חלק מהחולים
נמצאים במצב מודעות מיקטי (מינימאלי)
( )Minimally Conscious State - MCS
ומאובחנים במצב קבוע של צמח (Persistent
 .)Vegetative State - PVSבמאמרם שבגיליון
זה מדווחים מאירון וחב' [ ]6על ההסתייעות
ברישום  EEGתפקודי כדי לנסות להבחין בין
שני המצבים הללו .הבעיה אינה מוגבלת
לחולים המונשמים בלבד ,אלא לחולים רבים
אחרים המאושפזים לתקופות ארוכות.
אחת מההתמודדויות הקשות בחולים
אלה הסובלים ממצבים של  MCSו־ PVS
ובוודאי כשהם מונשמים ,הנה אי הוודאות

בקרב המשפחות .הקושי שבהתמודדות
עם היגון בקרב משפחות מתואר במחקר
של דיין וחב' [ ]7אשר חקרו את התופעה
המורכבת בקרב  30בני משפחה של 21
חולים מונשמים כרונית .נבחנו בין היתר
הרצון של המשפחות להתערבויות פעילות
בקרב החולים במחלה סופנית והתלות
ברקע המשפחתי וכן הקורלציה עם
שכיחות תופעות דיכאון בקרב בני המשפחה
המטפלים.
בחולים המאושפזים כרונית ,בדומה
לאשפוזים קצרים ,קיימת תופעה מוכרת
של פצעי לחץ .במאמרם מדווחים יאול ו־
מנצ'ל [ ]8על הקשר האפשרי בין תסמונת
הכשל הרב־מערכתי ופצעי הלחץ .המחברים
מדגימים בניתוח רב משתנים את הקשר
שבין פצעי לחץ לאי ספיקת מערכות שונות
בקרב  192חולים שאושפזו במחלקתם
בחמש השנים האחרונות (ד"ר יאול הוא
מנהל המחלקה לסיעוד מורכב והיחידה
לפצעי לחץ בבית החולים).
במאמר נוסף שאף בו נסקרת התופעה
הבעייתית של פצעי לחץ ,מדווח יאול []11
על היבטים ייחודיים בטיפול בפצעי לחץ או
במניעתם .הוא עומד בסקירה על ההיבטים
האטיולוגיים מרובי הגורמים בהופעת פצעי
הלחץ בחולים ובעיקר בקשישים .היבטים
אלה מקשים על הטיפול בפצעיהם של
חולים אלה ,וקושי זה מוכר היטב לרבים
מהרופאים [.]13
נושא מרכזי נוסף בטיפול בקשישים
הוא דלדול העצם (אוסטיאופורוזיס)

המלוה לעיתים קרובות בשבריריות ,או
בתופעה המכונה "הקשיש השברירי"
( .)Frailtyכששתי התופעות קיימות יחדיו,
לא ברור מה סובב ומה המסובב ,או שמא
שתי התופעות הן תוצאה של דלדול שרירים
(סרקופניה).
על המשולש הזה של סרקופניה ,דלדול
העצם ושבריריות מדווחים לוין ו־מנצ'ל []9
במאמרם .הם מדגישים במאמרם את הצורך
בהקדמת הפעילות הגופנית לגיל צעיר יותר
כדי למנוע תופעות אלה או לפחות לצמצמן.
במאמר האחרון מתארים ויצטום
ומרגולין [ ]10את פועלם של שני המנהלים
הראשונים של "עזרת נשים" (כיום המרכז
הרפואי הרצוג) ,ד"ר פייגנבאום וד"ר הרמן.
שניהם הניחו את היסודות האיתנים
לפסיכיאטריה בארץ ישראל ,אם כי הבעיות
שאיתם התמודדו שניהם ,במיוחד ד"ר הרמן,
לא השתנו במאת השנים שחלפו מאז [.]14
אנו תקווה שהקורא ימצא עניין בעבודתו
של בית חולים ותיק זה ,הממשיך להתחדש
ללא הרף ,וזאת רק על בסיס תרומות וללא
כל סיוע ממשלתי .מי ייתן וכך יימשך.

•

מחבר מכותב :יחזקאל קן
מרכז רפואי הרצוג
רח' גבעת שאול 92
ת.ד ,3900 .ירושלים 9103507
טלפון02-5316817 :
פקס02-6536075 :
דוא"לcaine@herzoghospital.org :
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מרכז רפואי הרצוג -
שילוב של רפואה ,חדשנות ,הוקרת האדם והיסטוריה
המרכז הרפואי הרצוג הוא אחד מבתי החולים הבודדים בישראל
המשלב את תחום הבעיות הרפואיות של הגיל השלישי ,שיקום
פיזי ובריאות הנפש ,תחת קורת גג אחת .המרכז הרפואי משרת
את אוכלוסיית אזור ירושלים ומחוצה לו ,וכולל מחלקות אשפוז,
מירפאות ומעבדות מחקר.
המרכז הרפואי הרצוג נוסד בשם "עזרת נשים" ,בשנת 1894
בירושלים ,כבית החולים הפסיכיאטרי הראשון במזרח התיכון .מאז
ועד היום פועל המרכז הרפואי הרצוג ברציפות  124שנים בקירוב.
לאחר יציאתו מחוץ לחומות ( ,)1896נדד בית החולים בין שכונות
ירושלים עד להתבססותו במבואות העיר ( )1913והמעבר לגבעת
שאול ( .)1968בשנת  1978נפתחה המחלקה הפנימית־גריאטרית
הראשונה ,ובשנת  1998נפתחה מחלקה ראשונה להנשמה ממושכת.
עם השנים הפך בית החולים בהדרגה למרכז רפואי המתמחה
בבעיות רפואיות של הגיל המתקדם ,בשיקום פיזי ,בבריאות הנפש,
בהנשמה ממושכת לכל הגילאים (החל בתינוקות) ובפסיכו־טראומה.
במרכז הרפואי הרצוג  13מחלקות אשפוז שבהן אגף להנשמה
ממושכת הגדול בישראל ויחידה להנשמת ילדים ומתבגרים.
בנוסף מפעיל בית החולים מירפאה קהילתית לבריאות הנפש
מהגדולות בירושלים ואת 'הרצוג' – המרכז הישראלי לטיפול
בפסיכו־טראומה.
המרכז הרפואי הרצוג מקדם מחקר בסיסי וקליני בתחומי
גריאטריה ופסיכיאטריה ב"מרכז הקליני לחקר המוח" ,הזוכה

למוניטין בזכות פריצות דרך במחקר גנטי ובמחקר בתחום
מחלות הפרקינסון וסכיזופרניה .הוא מסונף לפקולטה לרפואה
של האוניברסיטה העברית בירושלים ,ומכשיר את הדור הבא של
רופאים מומחים בתחומי הגריאטריה והפסיכיאטריה.
בשנת  2017נפתח במרכז הרפואי הרצוג אגף אשפוז חדש על שם
סמסון .כשיושלם אכלוסו יתווספו למרכז הרפואי הרצוג  270מיטות
אשפוז ל־ 330הקיימות ,וכך אפשר
יהיה לתת מענה לצרכים הרפואיים
הגדלים והולכים של תושבי ירושלים
והסביבה .בשתי הקומות העליונות
מאושפזים כעת למעלה מ־ 100חולים
מונשמים וביניהם ילדים ובני נוער,
בתנאי אשפוז הנוחים והמתקדמים
ביותר .הילדים לומדים בבית ספר
ייעודי ומרווח לחינוך מיוחד .עוד
מאוכלסים בבניין החדש :מכון דימות
ד"ר יחזקאל קן
ומעבדות למחקר מחלות מוח.
מנכ"ל המרכז הרפואי הרצוג
מאז היווסדו לפני  124שנה ,רואה
עצמו המרכז הרפואי הרצוג מחויב לשיפור איכות החיים ולריפוי
הסובלים מהשפעות הגיל המתקדם.
ד"ר יחזקאל קן

כרוניקה

המלצות ה– EULARלפעילות גופנית בקרב הלוקים בדלקת
מיפרקים ובדלקת מיפרקים ניוונית (אוסטיאוארתריטיס)
פעילות גופנית מומלצת בשיעור גובר והולך ללוקים במחלות
שגרוניות ומחלות שלד־שריר וגם לכלל האוכלוסייה .זוהי פעילות
אאירובית מתונה־מאומצת של  30דקות ביום חמש פעמים בשבוע,
או פעילות מאומצת של  20דקות לפחות שלוש פעמים בשבוע.
קבוצת מומחים בדקה האם ההמלצות התקפות לציבור הרחב
מתאימות גם ללוקים בדלקות מיפרקים (  ,IAדלקת מפרקים
שיגרונתית ,ספונדילוארתריטיס וכן אוסטיאוארתריטיס של הברך
ומיפרק האגן)  -כל זאת כדי לפתח המלצות מבוססות עדות עבור
הלוקים במחלות שיגרון .שיטת העבודה עקבה אחר התהליכים
התקניים של  ,EULARכלומר הקמת צוות משימה שכלל רימטולוגים,
מומחים ברפואה משטחים אחרים ,מומחי בריאות נציגי החולים
ומומחי שיטות מחקר ,מ־ 16מדינות.
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בפגישה אחת הציגו הנכללים  13שאלות למחקר ספרות שיטתי.
בפגישה השנייה הוצגו עדויות המחקרים ,שנותחו והועברו לצורת
המלצות לתכנית חינוך בנושא ולמחקר נוסף .הנכללים הסכימו על
עשר המלצות וארבעה עקרונות לגבי פעילות גופנית של הלוקים
ב־ IAוב־ .OAרמת ההסכמה הממוצעת בין הנכללים הייתה גבוהה
בערכים שבין  8.8ל־ .9.8מאחר ושהנתונים לגבי יעילות ובטיחות
של פעילות גופנית היו טובים ,הצוות ממליץ כי פעילות זו תהיה
חלק אינטגראלי של טיפול תקני בכל שלבי מחלות השיגרון .עם
זאת ,מדגישים המומחים ,כי המלצות אלה ייושמו בהתחשב בצורכי
הפרט ומערכת הבריאות הלאומית (Raush Osthoff et al. Ann Rheum
.)Dis 2018;0:1-10 doi:10.1136/annrheumdis-2018-213585
איתן ישראלי

מתח? עצבנות?

קלמנרבין .טבעי שזה מרגיע
מתח? עצבנות? רבים חווים תופעות אלו מדי יום ביומו ,ונרגעים בעזרת קלמנרבין
אנשים הסובלים ממתח ועצבנות נוטים להתלונן על:
 הפרעות שינה  כאבי ראש  דפיקות לב  קשיי נשימה  כאבי בטן
✓
✓
✓
✓
✓

אינו ממכר
בטוח לשימוש
על בסיס הצמחים ולריאן ופסיפלורה הידועים בפעילותם המרגיעה
מכיל ויטמין  B6החיוני למערכת העצבים ליצירת סרוטונין ודופמין האחראים על מצב הרוח
וכן ליצירת ההורמון מלטונין האחראי על השראת שינה בלילה
מכיל ויטמין  B1החיוני לתפקוד תקין של מערכת העצבים והשרירים
חומרים פעיליםValerian, Passiflora, Vitamin B6,Vitamin B1 :

להשיג בקופות החולים ,ברשתות הפארם ובבתי המרקחת

 1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 6 7 8ו w w w. m e d i t e c . c o. i l
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קלמנרבין:

מאמרים
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מסע שחרור :פיתוח חוסן וצמיחה
לאחר חוויות קרב
תקציר:

הקדמה :חוויות קרב מציבות גורם סיכון לפיתוח הפרעות דחק בתר חבלתיות (פוסט
טראומתיות) ודיכאון ,ולירידה משמעותית ברווחה האישית .לצד שכלול הטיפול במצוקה
בתר חבלתית ,נעשה לאחרונה מאמץ רב בצבאות שונים בעולם לקדם גורמי חוסן וצמיחה
בקרב חיילים ,כדרך יעילה לשיפור התפקוד והרווחה האישית לאחר השירות.
מטרות :במחקר זה התמקדנו בפיתוח והערכת יעילותה של תוכנית התערבות קבוצתית
עבור חיילים משוחררים לעידוד חוסן וצמיחה לאחר חוויות קרב .עקרונות ההתערבות פותחו
במרכז הישראלי לטיפול בפסיכוטראומה שבמרכז הרפואי הרצוג ,על סמך ידע שנצבר בתחום
ההתמודדות עם טראומה ובניית חוסן בישראל ובעולם .התוכנית מתמקדת בעיבוד חוויות
הקרב בסביבה תומכת ,בהקניית מיומנויות לוויסות עצמי ובקידום צמיחה בתר חבלתית.
שיטות מחקר :מחקר זה משלב בין כלים כמותיים ואיכותניים להערכת תוצאות התכנית .לצד
שאלונים לדיווח עצמי על החשיפה והתגובה לאירועים טראומטיים והערכת גורמי חוסן כגון:
תמיכה חברתית ,אסטרטגיות התמודדות וצמיחה בתר חבלתית ,נערכו ראיונות חצי מובנים
להערכה מעמיקה יותר של הקשיים ,דרכי ההתמודדות והשפעות ההתערבות על הנכללים
במחקר .בחלק הכמותני של המחקר נבדקו  605נכללים ובחלקו האיכותני של המחקר נכללו
 60חיילים מכ־ 20צוותים .צוותים אלה שירתו ביחידות לוחמות בצה"ל .כל הנבדקים השלימו
את שירות החובה שלהם שנה לפחות לפני מועד הכללתם במחקר.
תוצאות :מהשאלונים ניתן ללמוד שהתוכנית מגבירה את גורמי החוסן ,ובמיוחד את התמיכה
החברתית ,את הגמישות שבהפעלת מנגנוני ההתמודדות ואת הצמיחה אישית לאחר החוויה
הבתר חבלתית .בראיונות האישיים שנערכו עם הנכללים במחקר הם העידו כי ראו את
הסדנה כמסגרת יעילה לעיבוד חוויות השירות ,לחיזוק הקשרים בתוך הצוות ולמתן כלים
להתמודדות עם אירועי חיים בהווה ,ביניהם גם שירות מילואים .בנוסף נראה ,כי השתתפות
בסדנה לא פגעה בהנעה (מוטיבציה) לשרת במילואים ,ובחלק מהם היא אף הגבירה הנעה זו.

מילות מפתח:

טראומה; חוסן; צמיחה בתר חבלתית (פוסט טראומטית); חיילים קרביים; עבודה קבוצתית.

:KEY WORDS

.Trauma; Posttraumatic Growth; Resilience; Intervention; Combat soldiers

הקדמה

"מסע שחרור" היא תוכנית חדשנית עבור חיילים משוחררים
בריאים בנפשם לאחר שירות קרבי שבמהלכו הם נחשפו לאירועים
קשים .המטרות של תוכנית זו הן שיתוף החוויות ,עיבודן ובניית
חוסן נפשי .בתוכנית זו צוותים אורגניים של לוחמים משוחררים
מיחידות קרביות מעבדים יחד את חוויות הקרב ולומדים
אסטרטגיות להתמודדות עם טראומה ואובדן .במהלך תשע
השנים האחרונות קיים המרכז הישראלי לטיפול בפסיכו–טראומה
של המרכז הרפואי הרצוג מעל  40קבוצות כאלו עבור לוחמים
משוחררים מיחידות שדה שונות בצה"ל שלחמו במלחמת לבנון
השנייה ,במבצע "עופרת יצוקה" ובפעילויות נוספות .כל הלוחמים
שהשתתפו במסעות עד כה חוו חוויות לחימה שונות ובהן פציעה
או אובדן חברים לצוות.
מרבית הלוחמים בצה"ל מפגינים יכולות טובות בהתמודדות
עם מצבים מסכני חיים ועם חוויית השירות הקרבי באופן כללי,
הן במהלך השירות והן לאחריו [ .]1במחקר שנערך בקרב חיילים
שנטלו חלק במלחמה (מלחמת ששת הימים ,מלחמת ההתשה,
מלחמת יום הכיפורים או מלחמת לבנון הראשונה) אובחנו
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1תדב"ח  -תסמונת דחק בתר חבלתית

1

אלון ולטמן
יובל קסלר
1
ששון רחבי
1
יובל זיו
1
יואל ורדי
2,1
רות פת־הורנצ'יק
2,1
דני ברום
1

1מטיב  -המרכז הישראלי לטיפול
בפסיכוטראומה ,מרכז רפואי הרצוג ,ירושלים
2בית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה
חברתית על שם פאול בארוולד ,האוניברסיטה
העברית ,ירושלים

 16.5%כלוקים בתסמונת דחק בתר חבלתית (תדב"ח))PTSD( 1
[ .]1עם זאת ,במחקרים רבים בעבר הודגם כי חשיפה למצבי קרב
מותירה השפעות שונות על הנוטלים בה חלק ,אשר אינן בהכרח
מתבטאות בתדב"ח [ ,]4-2אלא בתסמינים ספורים שהם מתחת
לטווח הקליני .השפעות נוספות נראות בתחומי חיים רבים כגון,
דיכאון ,קושי בתפקוד חברתי ,שינויים באמונה דתית ומוקד
השליטה ,אלימות במשפחה ,צריכת חומרים ממכרים ,הפרעות
שינה ,דיסוציאציה ,הפרעות מיניות ושביעות רצון נמוכה יותר
מנישואים או מקשר זוגי [.]4-2
במאמרים שפורסמו בספרות על ההתמודדות עם אירועים
טראומטיים נבדקו גורמי חוסן רבים" .צמיחה בתר חבלתית"
( )Post Traumatic Growth - PTGהיא מושג חדש יחסית שהוצע
על ידי  Tedeschiו– .]12[ Calhounצמיחה בתר חבלתית מוגדרת
כשינוי חיובי המתרחש כתוצאה מהתמודדות עם אירועי חיים
מאתגרים .לנוכח עדויות ממחקרים בנושא אודות ההשפעה
השלילית שיש לאירועי קרב על חיילים משוחררים ,קיימות
עדויות רבות ממחקרים על דפוסי התמודדות של צמיחה בתר
טראומטית והערכה חיובית של האירועים בקרב חיילים לאחר
שירות קרבי [ .]5מחקרים אודות הערכה קוגניטיבית של שירות
במלחמה העלו ,כי חיילים רבים דיווחו על יותר השפעות חיוביות
משליליות בעקבות שירותם באזורי מלחמה ,בייחוד במדדים של
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הענקת משמעות לשירותם הקרבי [.]6
גמישות בהפעלת מנגנוני התמודדות נבדקה באוכלוסיות שונות
ונמצאה כמנבא חזק של מצוקה בעקבות אירועים טראומתיים [.]7
בנוסף ,התמיכה החברתית הנתפסת על ידי הפרט נבדקה והייתה
ביחס הפוך עם מצוקה נפשית בעקבות אירועים טראומתיים.
מטרות

המטרה במחקר זה הייתה להעריך את התוכנית לקידום התמודדות,
חוסן וצמיחה בתר חבלתית (פוסט טראומטית) בקרב לוחמים
משוחררים .התוכנית מורכבת מארבעה שלבים :שלב הכנה וגיבוש
(יומיים); סדנה מרכזית הממוקדת בעיבוד חוויות קרב (שבוע);
מפגש סיכום (יום); ומפגש מעקב ( 4שעות) המלווים כולם במחקר
הערכה .ההתערבות כוללת מרכיבים של עיבוד רגשי המיושמים
באופן קבוצתי ,תוך שילוב טכניקות מתחום הטיפול האתגרי.
תוכנית זו מיועדת לסייע לקבוצות חיילים משוחררים בסגירת
שירות החובה ,במעבר לחיים אזרחיים ,ובהתפתחותם האישית.
שיטות מחקר
כלי המחקר:
	•תסמינים בתר חבלתיים ופגיעה בתפקוד נמדדו באמצעות
שאלון ה–Posttraumatic Diagnostics Scaleנ( )PDSשתורגם
לעברית [.]8
	•תסמיני דיכאון נמדדו באמצעות The Centre For Epidemiological
Studies Depression Scaleנ( )CES-Dשפותח כדי לבדוק תסמיני
דיכאון בכלל האוכלוסייה [.]9
	•תמיכה חברתית נמדדה באמצעות שאלון תמיכה חברתית
()Multidimensional Scale of Perceived Social Support- MSPSS
[.]11,10
	•יכולת הגמישות נמדדה באמצעות שאלון גמישות Perceived -
Ability To Cope With Trauma Scaleנ( )PACTבגרסתו העברית [.]7
	•צמיחה בתר חבלתית נמדדה באמצעות שאלון Post Traumatic
Growth Inventoryנ( .)PTGIבשאלון זה המורכב מ– 21פריטים,
התבקש הנבדק לציין את המידה שבה התרחשו אצלו שינויים
בעקבות החוויות שנחשף אליהן במהלך תקופת שירותו לוחם
[.]12
	•נערך ראיון חצי מובנה שנבנה במיוחד לצורך מחקר זה .הריאיון
התמקד בהשפעות רחבות של ההתערבות .בין היתר נבחנו
אסטרטגיות הוויסות הרגשי של הנבדקים והשפעותיה של
ההתערבות על אסטרטגיות אלה.
נבדקים:
הוכללו במחקר  605נבדקים ,כולם חיילים משוחררים אשר שירתו
ביחידות שדה לוחמות בצה"ל .טווח הגילים של הנבדקים היה
 36-21שנים .הדגימה במחקר הייתה דגימת נוחות .היא הורכבה
מ– 36צוותים אורגניים של לוחמים גברים ששירתו יחד במהלך
שירות החובה הצבאי והשתחררו משירות חובה ,וטווח הזמן מאז
שחרורם משירות חובה היה בין חודשיים ל– 15שנים בטרם גיוסם
למחקר .המחקר נערך בין השנים  .2016-2008הנבדקים חתמו על
טפסי הסכמה מדעת להכללה במחקר והיו רשאים להפסיק את
היכללותם במחקר בכל עת .המחקר אושר על ידי ועדת הלסינקי
של המרכז הרפואי הרצוג .במחקר יש שלוש נקודות מדידה :לפני
ההתערבות ,במפגש השלישי ( 13שבועות) ובמפגש האחרון (9
חודשים).

המדידה האחרונה הוכנסה לאחר מספר שנות עבודה ,כך
שבמאמר זה מובאים בעיקר הממצאים משתי המדידות הראשונות
ומהראיונות .בטרם ההשתתפות בתוכנית דיווחו )17.36%( 105
מן הנכללים על תסמינים התואמים את ההגדרה של תדב"ח מלא.
יחד עם זאת 65.45% ,מן הנכללים ענו לקריטריונים של חודרנות,
 37.02%דיווחו על תסמיני הימנעות ו– 50.74%דיווחו על תסמינים
של עוררות יתר .הנתונים מראים שכ– 78%ענו על לפחות על
קריטריון אחד מתת–הקטגוריות של מצוקה בתר חבלתית .עוד
נמצא ,כי  17.3%מן הנכללים דיווחו על תסמיני דיכאון קלים .לפי
שאלון  1.52% ,CES-Dענו להגדרה של דיכאון מתון ו– 1.52%ענו
על פי ה– D-CESלאבחנה של דיכאון רבא (מאג'ורי).
תוצאות

בהשוואה בין המדידות לפני ההתערבות לאלה שלאחריה ניתן
לראות (טבלה  ,)1כי הגורמים המגנים  -ובהם מדדי הצמיחה
הבתר חבלתית ,מדדי הגמישות ,ומרבית מדדי התמיכה החברתית
עלו בצורה מובהקת .במיוחד בולטים העלייה בתחומים הגמישות
בשימוש מנגנוני ההתמודדות והצמיחה הבתר טראומטית .בנוסף
עלתה התמיכה החברתית של החברים.
במדידת השפעת ההתערבות על מדדי מצוקה ניתן לראות ,כי
דיווח מדדי המצוקה עולה לאחר ההתערבות מעל לרמת הבסיס,
ומגמה דומה ראינו גם לגבי רמת תסמיני הדיכאון .בעקבות ממצא
זה ,וכדי להסיר את החשש שמא התוכנית מזיקה לנכללים בה,
בדקנו את מהלך השינוי בתסמינים אלה .אף על פי שהנתונים
מבוססים על  117נבדקים בלבד ,הרי שבמדידה השלישית מצאנו כי
טבלה :1

מדדי חוסן במדידת הבסיס ובסדנת הסיכום ,ממוצעים וסטיות
תקן (בסוגריים)
ציון t
מדידת בסדנת
בסיס הסיכום ד״ח מזווג
תמיכה
חברתית

גמישות

צמיחה
בתר
חבלתית

ציון כללי
n = 474

5.82
()1.10

5.87
()1.05

473

1.230

אחרים משמעותיים
n = 474

6.08
()1.17

6.16
()1.07

473

1.935

משפחה
n = 474

5.66
()1.40

5.59
()1.34

473

1.386

חברים
n = 474

5.72
()1.25

5.86
()1.20

473

**2.816

ציון כללי
n = 461

9.75
()2.04

10.27
()2.09

460

***5.109

התמקדות בעתיד
n = 466

5.34
()1.02

5.51
()1.03

465

***3.760

ויסות רגשות
n = 462

5.09
()1.02

5.29
()1.02

461

***4.134

ציון כולל
n = 472

3.19
()0.91

3.48
()0.85

471

***7.503

קשר לאחרים
n = 473

3.08
()1.03

3.45
()0.98

472

***7.854

אפשרויות חדשות
n = 473

3.08
()1.16

3.46
()1.03

472

***7.241

חוסן אישי
n = 473

3.81
()0.98

3.97
()0.88

472

***3.317

שינוי רוחני
n = 473

2.05
()1.45

2.33
()1.47

472

***4.806

הערכה של החיים
n = 473

3.55
()1.13

3.74
()1.03

472

***3.856
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טבלה :2

בדיקת השינויים במצוקה לאורך שלוש נקודות זמן
מדידה ראשונה
מדד

סימפטומים פוסט–
טראומטיים

דיכאון

משתנה

N

ממוצע

ס.ת.

ממוצע

ס.ת.

ממוצע

ס.ת.

ציון F

ציון כולל

105

8.31

7.90

8.69

8.18

7.12

7.04

3.026

ns

חודרנות

109

2.21

2.64

2.23

2.46

1.78

2.14

2.506

ns

הימנעות

108

3.17

3.67

3.40

3.70

2.84

3.18

1.416

ns

עוררות יתר

108

2.76

3.10

2.92

3.23

2.48

2.62

1.486

ns

פגיעה תפקודית

109

6.15

8.21

6.87

8.12

5.71

7.71

1.033

ns

ציון כולל

89

9.90

7.24

9.38

7.49

8.17

7.15

2.357

ns

מגמת השינוי מתהפכת בין המדידה השנייה לשלישית .לא נצפתה
מובהקות סטטיסטית ארוכת טווח בשינויים אלה (טבלה .)2
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מדידה שנייה

מדידה שלישית

ניתוח מדידות חוזרות
מובהקות

מנתוני הראיונות האיכותניים בולטות הסוגיות הבאות:
1 .1תרומת התוכנית לנכללים בה  -ממצאי המחקר האיכותני
מלמדים על תרומתה המשמעותית של סדנת "מסע שחרור"
לעיבוד חוויות השירות .הנכללים בה הסבירו כי רמת
הפתיחות הגבוהה ,הליווי המקצועי שניתן לתהליך והעובדה
שהצוות כולו השתתף בסדנה  -כל אלה הם שאיפשרו את
העיבוד המשמעותי שהתרחש במהלכה" :הגענו לרמות של
[ ]...לא יודע איך לקרוא לזה ,אינטימיות והתמודדות  -שאני
לא יכול לדמיין בשום מצב אחר" (מרואיין מס'  .)31מרואיין
אחר ,מס'  ,45ציין את ההזדמנות שהסדנה איפשרה לקבלת
תמונה מלאה ומדויקת יותר של אירועי הקרב שבהם השתתף
הצוות ,בנוסף להזדמנות להבנת משמעויות וההשלכות שהיו
לאירועים אלה על החברים לצוות" :בעיקר היה לי משמעותי
הקטע של לדבר פעם ראשונה על דברים שאף אחד מאיתנו
לא העלה אף פעם ,שחשפו כל מיני סיפורים וצדדים שאנשים
שמרו הרבה שנים בבטן".
ממצאי המחקר מעידים על תרומת הסדנה בהתמודדות
לא רק עם זיכרונות העבר ,אלא גם עם אתגרי ההווה .כך
לדוגמה העיד מרואיין מס' " :24אצלי זה היה פחות חוויות
השירות ,אלא יותר  -איך משלבים את האירועים מהצבא בחיי
היום יום? איך חיים את החיים הרגילים כשברקע יש כל מיני
דברים שחווית בשירות ,או מתחים שלעולם לא נפתחו בין
חברי צוות?" בין אתגרי ההווה הללו ,עלתה במהלך הראיונות
חשיבותה של הסדנה עבור הנכללים המשרתים גם כיום שירות
מילואים פעיל ]...[" :לי תרם מאוד מאוד באופן אישי לראות
דברים בצורה אחרת ,לחשוב בצורה אחרת .במלחמה הבאה
שבה השתתפתי  -בצוק איתן ,מאוד השפיעה עליי הסדנה
ההיא .הייתי יותר בטוח בעצמי ,אירועים שאנשים אצלנו חטפו
בצוק איתן פוסט-טראומה או הלם קרב וכאלה ,וביקשו לצאת
 אני דווקא הייתי חזק ,מאוד עודד אותי כל הזמן לחשוב עלהסדנה" (מרואיין מס' .)26
תוצאות המחקר מצביעות על חיזוק והעמקת הקשרים בין
חברי הצוות בעקבות ההשתתפות בסדנה .לדברי המרואיינים,
בין הגורמים לכך היו ההזדמנות לחשיפה אישית ,תחושת
הפתיחות והשיח נטול הציניות שהתפתח בצוות  -השונה מזה
שהיה נהוג עד להשתתפות בסדנה .מרואיינים רבים ציינו כי
השיח שהתפתח במהלך התוכנית היה ברבדים עמוקים הרבה
יותר מהשיח המוכר לצוות .כחלק משיח זה הועלו נושאים
ואירועים שלא דובר עליהם מעולם ]...[" :זה פשוט...העלינו

אותנו לשלב של שיח הרבה יותר גבוה ממה שהיה עד אז .זאת
אומרת ,נפתחו שם דלתות לחדרים בלב שבטח בדינאמיקה
קבוצתית בצוות לוחם ,הן הרבה פעמים סגורות [ ]...אולי
נעולות" (מרואיין מס' .)96
2 .2התייחסויות המרואיינים למבנה התוכנית ותכניה -
•חשיבות קיומה של הסדנה המרכזית של התוכנית בחו"ל:
מניתוח הראיונות עולה באופן חד משמעי ,כי בעיניי
המרואיינים יש חשיבות גדולה מאוד לביצוע הסדנה
המרכזית בחו"ל .רבים מהם אף ציינו את מרכיב זה כהכרחי
להצלחת הסדנה משני טעמים עיקריים :ראשית ,הניתוק
מהסביבה המוכרת ומשיגרת החיים היומיומית איפשר,
כך לדברי המרואיינים ,מרחב סטרילי לעבודה רגשית ויצר
את המחויבות הגבוהה לסדנא .שנית ,תנאי ה"בידוד" הם
שעודדו את הפתיחות ואת היכולת לייצר דינמיקה שונה מזו
הרגילה בצוות ]...[" .זה שאתה נמצא במקום רחוק ,בחו"ל,
מנתק אותך לגמרי מהדברים שמטרידים אותך ביום–יום פה
בארץ ,ונותן לך את...מה שנקרא...את הפרופורציה ואת השקט
כדי לבחון את הדברים בצורה שקטה יותר" (מרואיין מס' .)36
•חשיבות ביצוע התוכנית במסגרת הצוות האורגני -
חשיבות ביצוע התוכנית במסגרת הצוות באה לידי ביטוי
באופן גורף ,במהלך כלל הראיונות .ההיכרות המוקדמת
והקשרים הקרובים בין חברי הצוות איפשרו תחושת
ביטחון ושותפות ,שיח כן ופתוח ,והזדמנות לחשיפה אישית
של הנכללים .ניכר כי הביטחון שמעניקה הקבוצה ,יחד עם
תחושת החברות והאינטימיות מהווים כר פורה להצלחת
הסדנה:
"[ ]...זה אנשים שאני מכיר מאוד טוב .אני יכול להיות
יותר פתוח איתם...אנחנו יכולים גם לדחוף אחד את השני
להגיד דברים ...שאם זה היה בן אדם שאני לא מכיר אבל
פגשתי פעם–פעמיים–שלוש־ארבע ,הקשר הכללי בתוך
הקבוצה הוא היה שונה לגמרי .יש כאן רמת פתיחות הרבה
יותר גבוהה" (מרואיין מס' .)46
דיון

תוכנית "מסע שחרור" פותחה כדי לסייע ללוחמים לשעבר במעבר
מהשירות הצבאי אל חיי האזרחות .ממצאי המחקר מצביעים על
כך שמרביתם של מי שהשתתפו בקרב סובלים מתסמינים של
חודרנות ,הימנעות או עוררות יתר במידות שונות .רק מיעוט
לוקה בהפרעה בתר חבלתית מלאה .למרות זאת ,רוב הספרות
אודות חוויות קרב מתמקדת במיעוט הזה .החידוש של תוכנית זו
הוא ההתמקדות בגורמי החוסן בקבוצות אורגניות של לוחמים.

המרכז אקדמי ללימודי המשך ברפואה תשע״ט

המרכז האקדמי ללימודי המשך ברפואה העניק תעודות לרשומים מטה
שסיימו את לימודיהם ועמדו בדרישות הלימודים
רפואת המשפחה
ד"ר אלמוג אביטל
ד"ר טאהר אגבאריה
ד"ר חנה אלכסנדר-רזמוביץ
ד"ר דורון אנגל
ד"ר שמרית בילדרמן
ד"ר תחריר בראנסי
ד"ר חאלד ג'בארה
ד"ר ראמי ג'רייס
ד"ר ילנה דזצין
ד"ר יצחק דרורי
ד"ר ימית וולף-אביסרור
ד"ר אימאן ותד-ביידוסי
ד"ר נמרוד לוי
ד"ר אנה ליאשץ פאר
ד"ר חן מאירוף כהן
ד"ר יעל עזרי
ד"ר יעקב פרידמן
ד"ר מרוז צדוק
ד"ר אלינה קלבנוב
ד"ר הילה שמול כץ
אולטרה–סאונד במיילדות
וגינקולוגיה
ד"ר אמאל אלעקילי
ד"ר נטע בומס יונאי
ד"ר טל בצר
ד"ר נועה גלעד
ד"ר זבידאת חיאת
ד"ר נעמה שטיינר
גינקולוגיה ומיילדות
ד"ר מיכל בראונשטיין
ד"ר סאהר בראנסה
ד"ר ליאונטי גרין
ד"ר לוטם דפנה
ד"ר עליסה הוכברג
ד"ר ולדיסלב וולצ'וק
ד"ר יוסף מזרחי
ד"ר ענת פרום
ד"ר ח'דיג'ה ריאן
פסיכוגריאטריה
ד"ר יוליה ויפריצקי
ד"ר יונתן מולקנדוב
ד"ר אירינה סבין
ד"ר רונן סול
ד"ר ילנה פשקוב
ד"ר אואנה פאולה קרטה
ד"ר אנג'ליקה קרמר
פסיכיאטריה
ד"ר רועי און
פסיכיאטריה של הילד
והמתבגר
ד"ר רועי גלעד

רפואה פליאטיבית
ד"ר אינה איחלזון
ד"ר אולגה פבליצ'ב
ד"ר ופאא קסיס
רפואה שיקומית
ד"ר דוד קוזארי
רפואת ספורט
ד"ר ישי אוסטפלד
ד"ר צפריר אור
ד"ר יצחק בז'זינסקי סיני
ד"ר תום בן דב
ד"ר שמואל גור
ד"ר איתי גל
ד"ר גליה הלוי
ד"ר ולדימיר וסילנקו
ד"ר ולדימיר וקסלר
ד"ר אורי חבקין
ד"ר אלכסנדר חמודיס
ד"ר אורי חסין
ד"ר מוחמד טאהא
ד"ר יוני יוסף
ד"ר שירית כזום
ד"ר ענת מילמן
ד"ר יוסרי מסארוה
ד"ר גבריאל מרינו
ד"ר שי סוקניק
ד"ר רונה צוקר-הרמן
ד"ר מירב צוקר-טולידנו
ד"ר יונתן קוך
ד"ר ערן קלץ
ד"ר נילי קשמן
ד"ר פיליפ רוזינסקי
ד"ר ארז רינגלר
ד"ר רן שבתאי
ד"ר שירה שטיין קולין
ד"ר איתי שיכמן
ד"ר טל שילר
ד"ר תניר שלהב
ד"ר ג'ורג' שלופה
רפואת עיניים
ד"ר עומר טריביצקי
ד"ר מאירה פוגל לוין
ד"ר מרק קראוטהמר
פסיכותרפיה
ד"ר אלדר הוכמן
ד"ר ליבי הרצברג
אייל חרוש
עומר גר
אולגה טובול
דנה טל
מירי ליאני
יעל מזאל-קדרון
אוסנת פז עזריה

אורית פיינשטיין
נועה רופא
יעל שנפלד

פסיכותרפיה פסיכואנליטית
בגישה ההתייחסותית
קרן אסנין-דיקשטיין
דלית דורון
טל כהן
לי-את פרי לרר
פסיכולוגיית העצמי
והמעשה הטיפולי
איריס אלירז
יאיר בונויט
גילי דוידסון
דורית יערי-טוניק
עופרה ירקוני
טליה מילר-פוגרונד
פסיכותרפיה פסיכואנליטית
קלייניאנית :תיאוריה ומעשה
ד"ר אורי גולדין
ד"ר חפני זיוה לויטה
לימור חלמיש
דליה שטוקמן
לימודים מתקדמים
בפסיכותרפיה פסיכואנליטית -
מצבים מנטאליים ראשוניים
ד"ר אורית יפה
צופן אגמון
אורית אהרונובסקי שחר
יפעת גרימלנד
אביטל סדן
סמדר קורן
לימודים מתקדמים
בפסיכותרפיה פסיכואנליטית
של ילדים והגיל הרך
אורית קולקה
גישות פסיכודינמיות
בעבודה עם מבוגרים
ד"ר מאיר זהר
נורית דרורי
איריס דרייפוס
בריינדי וולף
סיגל וונוק
שירלי מאיר
רונית עמיעז
טלי פינלט
רונית קורץ
דינה קלישר
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הראינו שאפשר להגביר את מנגנוני ההתמודדות ואת הצמיחה
הבתר חבלתית דרך תוכנית ההתערבות .יתרון נוסף של התוכנית
הוא שהודות להשתתפות בה ,מספר בלתי מבוטל מבין הנכללים
שאובחנו כלוקים בהפרעה בתר חבלתית ולא טופלו עד לאותו
שלב ,מוכנים לעבור טיפול ממוקד טראומה .כך נראה שהתוכנית
שלא תוכננה כמענה טיפולי ,מאפשרת גם איתור והפנייה לטיפול.
בהתייחס לממצא החשוב שלפיו התוכנית מגבירה את
הצמיחה הבתר חבלתית ,אנו סבורים שיש עדיין לבחון את
איכותה .ממחקר שנערך בנושא עולה ,כי ניתן להבחין בין צמיחה
אשלייתית (  )Illusory Growthלבין צמיחה בונה ( Constructive
 .]13[ )Growthלנוכח העובדה שלא מצאנו מיתאם כלשהו בין
רמות התסמינים לבין הצמיחה הבתר חבלתית ,נראה שנדרשת
בדיקה מעמיקה של איכות הצמיחה.
סיכום ומסקנות

תוכנית "מסע שחרור" נחקרה לאורך שנים ,ומאמר ראשון זה
מציג את ההשפעה של התוכנית על הנכללים בה .החלק הכמותני

של המחקר מראה שיפור בכמה מדדי חוסן וצמיחה והחלק
האיכותני מוסיף עדויות אודות השינוי שהמשתתפים עוברים
במהלך התכנית .הממצאים מראים את שרירותה של החלוקה
בין אלה שלוקים בהפרעה בתר חבלתית לבין אלה שלא .לפי
הנתונים ,רק מיעוט מהחיילים הקרביים המשוחררים (בערך
 )22%אינו ממלא ולו קריטריון אחד של הפרעה בתר חבלתית.
אנו מסיקים מכך ,שהופעת תסמינים אלה היא נורמטיבית
ברמה מסוימת .המחיר הנפשי של ההשתתפות בקרב קיים ברוב
החיילים ,אינו מחייב אבחון בכל מצב ,ויש להקפיד לא להגדיר כל
תסמין כזה כתופעה פתולוגית .יחד עם זאת ,נראה שיש השפעות
מיטיבות לתוכנית חדשה זו וכי היא זוכה לתגובות חיוביות מאוד
מן הנכללים בה.
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כרוניקה

כאבי מיפרקים משפיעים על המוח
שרפף וחב' ( )Nature Commun 2018;9:2243ניסו לברר האם
דלקת מיפרקים מתמשכת משפיעה על המוח ,ואם כן  -כיצד.
תופעה זו נפוצה בדלקת מיפרקים שגרונתית (דמ"ש) ,המלווה
בעייפות ובהפחתה בכושר השכלי .החוקרים גילו כי תסמינים
אלה קשורים עם שינויים בהתקשרויות בין עצבים בחלקי המוח
השונים .החוקרים הסתייעו בטכניקת  MRIובדקו  54מטופלים

419
418

בדמ"ש במשך שישה חודשים .חיפוש בכל אזורי המוח וניתוח
תיאורטי הצביעו על שינויים בצורת ההתקשרות בין תאי העצב,
ויותר התקשרויות חיוביות אותרו בחלק התחתון של הלובול
הפאריאטי ובחלק האמצעי של הקורטקס הקדמי .אזורים אלה
ידועים כחשובים לתפקוד תקין בהקשבה ובזיכרון.
איתן ישראלי
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מתן תרופות נוגדות פסיכוזה למטופל ללא ידיעתו
תקציר:

"לא יינתן טיפול רפואי למטופל אלא אם כן נתן לכך המטופל הסכמה מדעת"  -כך נוסח
החוק לזכויות החולה .1996 ,ללא הסכמה זו ,ניתן לראות טיפול כמעשה תקיפה (.)Battery
המצב החריג והיוצא מן הכלל הוא אשפוז כפוי לפי החוק לטיפול לחולי נפש .1991 ,עקב
הסיכוי להופעתן של השפעות לוואי בלתי הפיכות בעקבות נטילת תרופות נוגדות פסיכוזה,
מומלץ שההסכמה מדעת תהיה גם מתועדת .במאמרנו אנו מדווחים על ארבעה מטופלים
שקיבלו במשך שנים טיפול תרופות נוגדות פסיכוזה ללא ידיעתם .במאמר אנו דנים בנסיבות
למהלך מיוחד ולא חוקי זה .שני מטופלים שעליהם מדווח במאמר זה גילו שהם מטופלים
תרופתית ללא ידיעתם ,הטיפול בעקבות גילוי זה הופסק ,ובהמשך הם קיבלו טיפול
בהסכמה .שני מטופלים אלה לא ביקשו החלפת מטפל ולא הביעו כעס על מתן הטיפול
ללא ידיעתם ,אם כי ביטאו תסכול על כך שקולם לא נשמע בבחירת הטיפול והמינונים.

מילות מפתח:

טיפול מוסווה; הסכמה מדעת; טיפול נוגד־פסיכוזה; מחלת נפש כרונית; תובנה.
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"לא יינתן טיפול רפואי למטופל אלא אם כן נתן לכך המטופל
הסכמה מדעת"  -כך נוסח החוק לזכויות החולה .]1[ 1996 ,מעצם
יצירת המושג הסכמה מדעת ניתן להבין שיש מקום לאי הסכמה
לקבלת טיפול .במקרה של טיפול בתרופות נוגדות פסיכוזה ,עקב
הסיכון לפתח השפעות לוואי קשות ובלתי הפיכות של דיסקינזיה
מאוחרת ( ,)Tardive dyskinesiaובעקבות תביעות מוצלחות
לנזקים עקב הופעת התופעה ללא הסכמה מדעת [ ,]2איגוד
הפסיכיאטריה האמריקאי ואיגודים מקצועיים אחרים המליצו
על תהליך מסודר של מתן הסכמה בכתב לטיפול זה [.]3
 Schachterו– ]4[ Kleinmanבדקו פסיכיאטרים בקנדה)78%( 263 .
מהמשיבים דיווחו שהם מספרים למטופלים על הסיכון לפתח
דיסקינזיה מאוחרת כתוצאה מנטילת תרופות נוגדות פסיכוזה,
 43%סברו כי טובת המטופל גוברת על זכותו לקביעה עצמית ו–29%
לא הסכימו לקביעה זו .אותה קבוצת חוקרים  Schachter ,וחב' []5
תשאלו  30רופאי משפחה בקנדה המטפלים בעשרה חולים לפחות
בתרופות נוגדות פסיכוזה ודיווחו שהסבירו את הסיבות למתן
התרופה ל־ 84%מהמטופלים ,אך רק ל־ 50%-40%הם הסבירו על
השפעות הלוואי מנטילתן .בפועל ,היה רישום על הסבר זה בתיק
המטופל רק אצל  77% .13%מהרופאים סברו שאין צורך בתיעוד
בכתב של ההסכמה מדעת .בתי משפט קבעו שלמטופל הנמצא
במצב פסיכוטי יש זכות לסרב לטיפול עקב הסיכון להופעתן של
השפעות לוואי .בארה"ב המצב מורכב יותר :יש החלטה משפטית
שאם מטופל באשפוז פסיכיאטרי ,מסרב לטיפול ,גם אם אשפוזו
כפוי ,הוא יקבל טיפול נגד רצונו ( )Medication over objectionרק אם
"הייתה החלטה משפטית שלמטופל אין יכולת לעשות החלטות
קומפטנטיות לגבי טיפולו" [.]6
הסכמה מדעת היא מזכויות החולה הבסיסיות .אם לרופא
המטפל יש אחריות לגבי השלכות הטיפול שהוא נותן ,אם
המטופל לא נתן את הסכמתו מדעת לטיפול ,יש מקום לראות
את עצם הטיפול כסוג של תקיפה ( .]8 ,7[ )batteryלטענתה של
 ,]9[ Dickensonהסכמה מדעת מעבירה את האחריות על הטפול
ותוצאותיו מן המטפל אל המטופל ,לרבות השפעות לוואי.

דוד גרינברג
גבי שפלר
מרכז רפואי הרצוג ,ירושלים
האוניברסיטה העברית ,ירושלים

ההסכמה מדעת חייבת להיות מבחירה חופשית ,עם יכולת הבנה
( )Competenceומדעת .אי מסירת מלא הפרטים על ידי הרופא
למטופל ,ובמיוחד הפרטים על השפעות הלוואי האפשריות
של תרופה שאדם מיועד ליטול ,היא הונאה .בתנאים רגילים
עלולה הסתרה כזו של מידע להיחשב להונאה (הסתרה מכוונת
של פרטים לצורך השגת מטרה כלשהי) .יחד עם זאת ,הסוואת
טיפול או הסתרת פרטים על השפעות לוואי כתוצאה מטיפול
מוצע לחולה שאינו מסוגל להבין את המצב לאשורו ומתנגד לו
מתוך פגיעה חולנית בשיפוטו ,אינן נחשבות לפעולה עבריינית
המתוכננת לטובת הנאה או רווח לרופא או לבני המשפחה ,אלא
בפעולה שנועדה למנוע מהחולה מצב שלעיתים להערכת הרופא
המטפל יהיה בבחינת תוצאה קשה לחולה .הרופא אף הוא נתון
במצב כזה להתמודדות קשה מנשוא ,ונקיטת פעולות מסוג זה
באופן שכיח מידי ובלתי מבוקר מצד הרופא על מנת להימנע
מהתמודדות כזו ,עלולה להוביל אותו לעיתים קרובות מידי
להימנע ממסירת מידע  -כפי שנוכחנו לדעת מהסקרים שציטטנו.
בנסיבות אלו ,הונאה היא הטעייה מכוונת שנועדה למנוע מהאדם
את זכויותיו החוקיות.
המקרה הקיצוני הוא טיפול מוסווה .שיח ציבורי בנושא מתן
"טיפול מוסווה ( ,")Covert medicationהתפתח רק בשני העשורים
האחרונים .באנגליה התקיים בשנת  1998דיון בנושא טיפול
מוסווה; במאמר שפורסם נכתב ,כי טיפול מוסווה עשוי להתקבל
בנסיבות מיוחדות [ .]10באותה שנה פרסמו  Srinivasanו־Thara
[ ]11תוצאות מחקר שבו ראיינו  254קרובים של חולים הלוקים
בסכיזופרניה הנמצאים בטיפול במרפאה בהודו .מתוך 148
המטופלים שלא שיתפו פעולה בטיפול ,קרוביהם של כמחצית
מהמטופלים הודו שנתנו למטופלים שבחסותם טיפול מוסווה.
 14%מהם קבלו טיפול מוסווה למשך יותר משנה 19 .מטופלים
( )26%גילו את ההסוואה .שנים עשר הגיבו בכעס ,אבל הרוב
הסכימו להמשיך בטיפול בהסכמה שלהם .את הנושא סיכמו
לאחרונה במאמר סקירה  Hungוחב' [.]8
קיימות נסיבות שבהן מתן טיפול בהסוואה נפוץ למדי בבתי
אבות Kirkevold .ו־ ]12[ Engedalחקרו  1,943מטופלים בבתי אבות
בדרום־מזרח נורבגיה 23.4% .מהמטופלים קיבלו טיפול תרופתי
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מעורבב באוכל ובמשקה שלהם ,וב־ 14%-10%מתן הטיפול נעשה
ללא ידיעתם (טיפול מוסווה).
מפרשות החולים
מפרשת חולה :1
ר' ,בת  65שנים ,גרושה ואם לשלושה ילדים ,לקתה במצב פסיכוטי
בגיל  25שנים .היא קיבלה טיפול תרופתי באמצעות טבליה
שבועית נוגדת פסיכוזה בשם פנפלורידול שהביא לשיפור מרשים
במצבה ,אך החולה נותרה לא מודעת לחומרת מצבה .אחרי כמה
חדשים עמדה על דעתה להפסיק את הטיפול .היא הפכה להיות
עצבנית ופרנואידית .בעלה ביקש לקבל מרשמים קבועים לתרופה
שהכניס למזון שלה ללא ידיעתה .במהלך כעשור מצבה הנפשי
היה מאוזן יחסית ,אך חלה החמרה ביחסיה עם בעלה ,והם נפרדו
ולבסוף התגרשו .ללא טיפול נוגד־פסיכוזה החמיר מצבה ובמשך
מספר שנים נזקקה לאשפוזים שהיו סוערים וארוכים .בסיום
האשפוז הארוך ביותר לפני יותר משמונה שנים ,ילדיה הביאו
אותה למרפאה ,מיואשים ,ודרשו מול אמם להיות מעורבים
בטיפולה .סוכם על זריקה חודשית של הלופרידול .היום היא
עובדת בחצי משרה ,יש לה חיי חברה פעילים והיא מאוד מעורבת
בחיי ילדיה ונכדיה .כשנשאלה לאחרונה בעניין טיפולה המוסווה,
היא ענתה שהגרוש סיפר לה שנתן לה טיפול ללא ידיעתה לאורך
שנים" ,והאמנתי לו ".כשאמרנו לה שהעברת המרשמים הנושאים
את שמה לבעלה היא לא חוקית ,היא חייכה ונפנפה באצבעה חצי
ברצינות וחצי בלצון אל מול פני הרופא .הסברנו לה שהתרשמנו
כי האפשרויות שעמדו בפנינו אז היו טיפול ללא ידיעתה או
אשפוז .יחד עם בעלה דאז החלטנו על החלופה הראשונה .ר'
שמעה ואמרה" :טוב!".
מפרשת חולה :2
פ' ,בת  60שנים ,גרושה ואם לשני ילדים .לפני יותר משני עשורים
דיווחה לנו עובדת לשכת הרווחה ,כי בשנים האחרונות חלה נסיגה
בהתנהגותה של פ' עד שהפסיקה לעבוד .היא הגישה תלונות
שונות במשטרה וגם בבית ספר של ילדיה ,ופנתה לזרים ברחוב
בטענה שגברים עוקבים צופים ומצלמים אותה .הצענו שנערוך
ביקור בית .היא הגיבה בכעס רב בזמן הביקור ,והסתובבה בבית
בחוסר שקט .למרות שלא הסכימה להתראיין ,היא חזרה לחדר
בו עמדנו שוב ושוב כדי למסור פרטים נוספים :גבר עוקב אחריה
למטרות נקמה ,המשטרה מקליטה שיחותיה .היא הדפה כל הצעה
שאולי דברים אלה לא קורים במציאות .אחרי סיום הביקור היא
תקפה את אחד מבני משפחתה .בהמשך למתקפה קיימנו דיון
עם המשפחה על הצורך באשפוז כפוי .הוריה התנגדו לכך ושאלו
על פתרונות חלופיים .הסברנו שיש טבלית שבועית ,והם הציעו
שטבלית שבועית של פנפלורידול תינתן לה ללא ידיעתה על ידי
אמה (תיאור דומה של אימא מופיע אצל  Wongוחב') [.]7
במשך כעשור הגיעה אמה של פ' למרפאה מדי כמה חודשים
לשוחח על מצבה הנפשי של בתה ,לתאר השפעות לוואי ולדון
במינונים .פ' הפכה להיות רגועה ,אך עדיין עם סימנים של
פסיכוזה ,תיפקדה טוב עם ילדיה אך לא חזרה לעבודה .לאחר
כעשור חלתה אמה במחלה סופנית .היא קראה לפ' ,הסבירה
לה מה עשתה לה במשך עשור וביקשה ממנה לקבל אחריות על
הטיפול שלה ולפנות לרופא שנתן את הטיפול .לדבריה של פ',
פגישה זו הביאה לשינוי בחשיבתה ולקבלת העובדה שהחוויות
שחשה בעבר היו פרי דמיונה בלבד.
שלוש־עשרה שנים חלפו מאז ,ופ' מגיעה לביקורים סדירים

מאמרים

במרפאה .היו לנו שיחות על ההחלטה המשותפת של הוריה ושלנו
כמטפלים ,ועל פעולתה של אמה לתת לה טיפול מוסווה ללא
ידיעתה" :בהתחלה כעסתי ,ואז הבנתי שפעלה לטובתי״ .ברגע
זה בשיחה בכתה פ' והסבירה" :זה גורם לי לחשוב על אמי",
והוסיפה" :זה (הפנפלורידול) שגרם לי להשמנה ,לא עשה לי טוב,
הייתי מיואשת .כשקיבלתי לידיים שלי את האחריות לטיפול שלי
היה לי שליטה על הכמויות .אם הייתי יודעת ,הייתי מקבלת את
המינון הנכון ".בדיון חוזר" :אני מאוד מבינה את ההחלטה שלהם,
לא היה להם ברירה אחרת ,הייתי כה בטוחה בעצמי ,אך כשיש
איזון הייתם צריכים לפנות ולשתף אותי מוקדם יותר .רציתי
להיות שותף להחלטה".
מפרשת חולה :3
א' ,בת  50שנים ,מתגוררת יחד עם הוריה .היא סובלת מפיגור
שכלי קל והתחנכה במסגרות החינוך המיוחד .בצעירותה פיתחה
מצב פסיכוטי ,חוותה דמיונות שווא והפכה תוקפנית כלפי הוריה.
היא אושפזה לשבועיים ,קבלה טיפול ,נרגעה ושוחררה חזרה
לבית הוריה .כעבור שנה הפסיקה טיפול על דעת עצמה ,ובמהלך
עשור היא הסתגרה בבית ,לא דאגה לגהות שלה ,והופעתה הפכה
מוזנחת מאוד .לפני שמונה שנים הוריה פנו למרפאה בבקשת
עזרה .הציעו שיתנו טיפות של טיפול תרופתי מוסווה באוכל.
מינון נמוך של טיפול ריספרידון גרם לשיפור הדרגתי אך מרשים:
התחילה לצאת עם הוריה ,התחילה להשקיע בהופעתה ,הפכה
להיות פחות חשדנית והתחילה להתעניין בחדשות.
א' אובחנה עם שאת ממאירה ,שיתפה פעולה בניתוח ,והוריה
בטוחים שזה לא היה קורה ללא הטיפול המוסווה .לאחר הניתוח
היא החלה לקבל מגוון כדורים ,הוריה ביקשו להחליף את הטיפול
בטיפות לטיפול כדורים ,ועם טיפול זה מצבה יציב .לאחרונה
נמצאה שאת טבה ( )Benign tumorבמוח והייתה זקוקה לניתוח
לא דחוף .היא סירבה בתוקף לניתוח .סוכם עם אביה על העלאה
הדרגתית במינון לראות אם תגיע לשלב בקרוב בו תסכים לניתוח
אך בסוף היה צורך בדיון משפטי בו השופט החליט על הצורך
בניתוח חרף התנגדותה.
מפרשת חולה :4
ל' ,בת  63שנים ,נשואה ואם לשישה ,אושפזה לראשונה לפני 30
שנה .במשך שנים קיבלה טיפול ,כולל פנפלורידול שבועי .לפני
שנה חלה החמרה ואושפזה שוב במצב פסיכוטי .לאחר שחרורה
היא הובאה למרפאה על ידי בעלה והודיעה שהפסיקה כל טיפול.
היא הייתה חסרת שקט עם מחשבות שווא והפרעות בהליכי
החשיבה .דרשה להתגרש מבעלה ומסרה סדרה של טענות על
התנהגותו .ילדיה שהגיעו לפגישה העידו שכך היא מדברת בכל
פעם שהיא חולה .ל' רק הסכימה לקבל מינון נמוך של קווטיאפין
ובהמשך סירבה להגביר את המינון .בעלה ובניה התנגדו לאשפוז
נשנה .לפני הביקור הבא התקשר בעלה ומסר שהוא התחיל
להכניס לה כדור אחד של פנפלורידול לאוכל ללא ידיעתה עם
שיפור ניכר במצבה .הוא ביקש למסור לו מרשמים להמשך
הטיפול .הוא היה בטוח שהיא לא תסכים לקבל את הטיפול ולא
תשתכנע אם יוסבר לה שמתן הטיפול הביא לשיפור הנוכחי .ואכן
בביקור הבא הבחנו בשיפור ניכר .היא ובעלה דיווחו שהיא חזרה
לתפקוד מלא ונמצאת ביחסים מצוינים עם בעלה ,ילדיה ונכדיה.
היא סירבה לכל שינוי במרשם שלה .עם עזיבת הזוג את החדר,
בעלה יצא אחריה עם יד מקופלת מאחורי גבו ,היד שקיבלה
מרשם לפנפלורידול .בצורה זו אנו פועלים כבר שנה .מצבה של ל'
מצוין ,ללא כל סימן של פסיכוזה וללא השפעות לוואי.
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ההחלטה על טיפול מוסווה נדירה מאוד ומתנגשת עם כל
העקרונות של טיפול פסיכיאטרי נאות .הפעולה של טיפול מוסווה
מגבירה כל נטייה למחשבה פרנואידית שמרעילים את האדם,
וכוללת מהלך הסתרה שעל פי רוב מתגלה במוקדם או במאוחר.
הגילוי עלול להרוס כל זכות וציפייה לאימון בין המטופל והמטפל,
ולא פחות חמור מכך  -בין המטופל והמשפחה הנתפסת לכאורה
כ"מרעילה".
שני הכללים הראשונים מתוך הכללים הביו–אתיים של
 Beauchampו– ]13[ Childressהם עשיית הטוב והימנעות מגרימת
נזק .שניהם כרוכים זה בזה ובספרות דיונים אינסופיים על מה
קודם למה :הימנעות מיצירת נזק או עשיית הטוב .דילמה אתית זו
באה לביטוי בולט בכל דיון במתן טיפול תרופתי שנועד לשפר את
מצב החולה ,ומאידך ההכרה בהשפעות הלוואי שעשויות להזיק.
יתרה מכך ,לעיתים גם הטיפול בפעולתו העיקרית יכול להזיק ,מבלי
שכמובן המטפל התכוון לכך .עקרון ההסכמה מדעת לטיפול הוא
ללא ספק עקרון שנועד להיטיב עם החולה ובאמצעות מודעותו
והסכמתו לטיפול הוא מגביר את סיכוייו להחלים .כפי שכותב
רובין [" ]14בימינו אין מקובל עוד שמטפל יפעל בהתאם למה
שהוא חושב שהוא לטובת המטופל ללא הסכמת המטופל לכך ,חוץ
ממקרים קיצוניים הדורשים שיקול מיוחד" .בארבעת הטיפולים
שעליהם אנו מדווחים במאמרנו זה ,פעל המטפל בניגוד עקרונותיו
האישיים והמקצועיים ,מתוך הכרה מלאה ודאגה לנזקים שלבטח
ייגרמו באמצעות אשפוז כפוי ,לחולים שאין מחלוקת בקרב כל מי
שמכיר אותם שדעתם לא בשליטתם .הסכמת המטפלים לפעול
בדרך שתוארה ולשתף פעולה עם בני המשפחה ,היא החלטה
המבוססת על הבנה מעמיקה של מהות הפרנויה ,ואינה יכולה
להיות משויכת לקטגוריה של שתוף פעולה עברייני בין מטפל ובין
בני משפחת החולה ,ליצירת קנוניה שיכולה לפגוע בחולה.
שיתוף הפעולה עם בני המשפחה נועד למנוע אשפוז כפוי,
שעל פי ההערכה המקצועית של המטפל היה גורם לנזק רב יותר
ולא היה תורם במאומה להתפתחות תובנה כלשהי בקרב החולים
למצבם ולמתבקש כתוצאה ממנו .כפי שקורה בטיפולים בקהילה
לעומת טיפול אשפוז ,המשבר החד חולף מהר ואז למטופל אין
סיבה "להבין" או "לקבל" שעליו להסכים לקבלת טיפול ,ונותרים
עם הברירה של רמייה לאורך תקופה ארוכה ללא סיכון מידי,
המעלה שאלות אתיות מגוונות [.]9
הדילמה של ההיבט הפרנואידי והיעדר האמון בולטת במיוחד
במקרה של ר' :בעל נותן תרופה לאשתו ,הנמצאת במצב פרנואידי,
בתקופה שלפני קריסת מערכת היחסים שלהם .על נסיבות אלו
כתבו  Srinivasanו־" :]11[ Tharaעל הפסיכיאטר להיות על המשמר
ולהגן על מטופלו כנגד רצונות ומשאלות להזיק למטופל ,שקיימים
אצל בן הזוג הנותן את הטיפול (בסתר)" .רק לאחר שילדיה
התעמתו איתה אחרי שנים של אשפוזים נשנים וסבל רב ,יכלה ר'
להגיע לתובנה מלאה לכך שהיא זקוקה הייתה לטיפול.
התהליך אצל פ' מתועד בפירוט כי עבר שלבים מורכבים
ומיוחדים .אמה הצליחה לתת לה טיפול שבועי בתרופות מעל
עשור בלי שגילתה .ייתכן שתגובתה לכך שאמה גילתה לה את
ההונאה הייתה מורכבת ,כי כיצד יכלה לכעוס על אמה השוכבת
על ערש דווי? היא ידעה לתאר באוזנינו את מה שחסר לה
כתוצאה מאי־שיתופה בעבודה הטיפולית (- )Treatment alliance
שלא הייתה לה דעה בבחירת הטיפול ובמינונים .ר' ופ' מדגימות
תהליך מרתק המתרחש אצל אדם הלוקה בפסיכוזה כרונית,
תהליך של הגעה לתובנה מלאה למחלה ולצורך בטיפול ,וזאת
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אחרי שנים של מחלה .אצל שתיהן ,כשהגיעו ליכולת לקחת
אחריות על הטיפול שלהן ,הן החלו גם לנהל חיים עצמאיים
תוך דאגה לעצמן ולאלה שמסביבן .לעומת זאת ,לא זה המצב
עם א׳ ,כי גם כשהיא מקבלת טיפול ,היא אינה מסוגלת לדאוג
לעצמה ותלויה בטיפול ההורים ,בין אם כאפוטרופוסים ובין
אם כמתווכים לא רשמיים .מצבה של ל' עדיין מתפתח  -כרגע
היא נמצאת בשלבים המוקדמים של ר' ופ' :מצבה טוב מאוד ,אך
היא חסרת כל תובנה לצורך בטיפול נוסף ,שבלעדיו הייתה אולי
נפרדת מבעלה בהשפעת מחשבות שווא.
פרשות חולים אלו לא נועדו להמליץ על גישה טיפולית זו:
היא כרוכה בהונאה ,מאחר שהטיפול ניתן למטופל ללא הסכמה
מדעת ,והגישה פוגעת באמון בברית הטיפולית .ניתן אף
לראות את הברית עם קרוב המשפחה ,לכאורה .עקרונית ,אנו
מסרבים לדון בפרטי הטיפול של מטופל שלא בנוכחות עם גורם
שאינו טיפולי .לדוגמה ,אנו מסרבים לערוך ביקורי בית שבהם
אנו מסתירים מפני החולה את העובדה שאנו מתחום בריאות
הנפש .בקשה זו שכיחה בקרב קרובי משפחה של מטופלים
בתחום בריאות הנפש ,הדואגים ליקירים שלהם ,אך במקביל
חוששים מתגובתו של בן המשפחה החולה המכחיש את חוליו
ואת הזדקקותו לטיפול .ארבע פרשות החולים שהבאנו במאמר
זה הן נדירות מאוד ,והן בבחינת היוצא מן הכלל ,אך נראה היה
בזמן ההחלטה שהפתרון החלופי הוא הטראומה והסבל הכרוכים
באשפוזים פסיכיאטריים נשנים.
הברירה של טיפול ללא דעת המטופל נבחרה על ידי קרובי
משפחה שהם הקרובים ביותר למטופל ,והם אלה שביצעו את
מתן הטיפול .אנחנו ,מתוך הבנה את חומרת המצב ובהיעדר
חלופה טיפולית הולמת ,שיתפנו פעולה ,וסיפקנו בדיקות נשנות
ומעקב בשלוש פרשות חולים ובפרשת חולה אחת ,א' ,הסתפקנו
בעיקר בדיווחיו של האב .ר' ופ' קיבלו טיפול מוסווה לפני הופעת
החוק לזכויות החולה  ,1996אך איננו מתרשמים שקיום החוק
השפיע על החלטתנו לשתף פעולה בטיפול .האפשרות של נטילת
טבליה פעם בשבוע בשילוב עם נוכחות קרוב משפחה מסור
המתגורר בסמוך למטופלת ,הם שהביאו לנסיבות של החלטה על
מתן טיפול מוסווה.
שתי מטופלות גילו את הטיפול המוסווה ,ולמרות זאת הן לא
ביקשו החלפה של הפסיכיאטר המטפל .הקשר הטיפולי שלנו עם
שתי המטופלות נותר נעים ופתוח חרף הגילוי .מה חושבות ר' ופ'
על מעורבות הרופא שלהן בהסתרה? שתיהן מבינות כי המהלך
נעשה אחרי שיקול ומחשבה על כל הפתרונות החלופיים ,וכי
ההחלטה התקבלה בלב כבד .בכל קשר טיפולי ,במיוחד בתחום
בריאות הנפש ,יש אלמנטים של הונאה (על פי  Schmucklerו–
 ]15[ Appelbaumמכנים תכונה זו כמינוף  ,)Leverage -ושהמטפל
"מרעיל" את המטופל .יש מטופלים שנוטלים תרופות נוגדות
פסיכוזה הנשארים עם דיסקינזיה מאוחרת בלתי הפיכה ,ויש
מטופלים שקיבלו ליתיום במשך שנים ופיתחו בשל כך כשל כליות
ונזקקים לטיפול בדיאליזה .פ' הביעה צער שלא הייתה מעורבת
בהחלטות לגבי בחירת הטיפול בה ,הם דוגמה למה שמכנה
דיקנסון [ ]9מזל מוסרי ( ,)Moral luckדהיינו ,שמתן הסכמה מדעת
מאפשר לקלינאי לחלוק באחריות עבור התוצאות החיוביות
ובעיקר השליליות של הטיפול עם המטופל.
לסיכום

דיווחנו במאמר זה על ארבע פרשות חולים שטופלו בהסוואה
במשך  35השנים שבהן עבדנו במרכז קהילתי לבריאות הנפש.
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בתקופה זו טיפלנו באלפי פונים במצבים של פסיכוזה .שתיים
מהארבע עדיין מטופלות ללא ידיעתן .אם כן ,נראה שלמרות
חששותינו ועקרונותינו ,היינו עושים שוב מה שעשינו כבר .קשה
לנו לקבוע מהן הנסיבות המתאימות לפעולה מסוג זה ,כי עדיף לא
לפעול באופן זה .אם כבר עושים ,נראה שחייב להיות שהטיפול
הוא במינונים נמוכים מאוד ,רק סוג אחד של תרופה ,עם רישום
ברור בתיק הרפואי ובשיתוף ובדיון עם עמיתים במרפאה ועם
קרובי המטופל.
המאמר והדוגמאות הקליניות המלוות אותו מדגימים את
העובדה ,כי עם כל המאמצים למצוא מענים אתיים הולמים לכל
פעולה טיפולית ,יש מצבי קיצון שגורמים למטפל לקבל החלטה
שבהקשר אחר היא לא אתית ,ולעיתים לא חוקית .זו טבעה של

המורכבות האנושית וממנה נגזרת המורכבות של דילמות אתיות
שפסיכיאטרים ומטפלים בבריאות הנפש מתמודדים איתן דרך
שגרה.

•

שלמי תודה :ברצוננו להודות לר׳ ולפ׳ ולהוריה של א׳ שקראו את פרשת החולה
וחתמו על הסכמתם לפרסום .בכל המקרים ,פרטים חשובים שונו כדי שלא יזוהו.

מחבר מכותב :דוד גרינברג
בית חולים הרצוג ,ת.ד ,35300 .ירושלים 91351
טלפון02-5374505 :
פקס02-5377401 :
דוא"לdavidg@mail.huji.ac.il :

ביבליוגרפיה
doi: 10.2165/00002512200926040-00004.
13. Beauchamp TL & Childress
JF, Principles of
)biomedical ethics (6th ed.
2009; New York: Oxford
University Press.
רובין ש' ,על קודים ,עקרונות 14.
ואתיקה במקצועות הבריאות
והייעוץ .מתוך :שפלר ג' ,אכמון
י' ו־וייל ג' (עורכים) סוגיות
אתיות במקצועות הייעוץ
והטיפול הנפשי ,ירושלים:
הוצאת מאגנס ,האוניברסיטה
העברית .51-30 :2007
15. Szmuckler G &Appelbaum
PS, Treatment pressures,
leverage, coercion, and
compulsion in mental
health care. J Mental
Health, 2008; 17:233-244.

management. J Med Ethics,
1997; 23(5):300-304.
10. Welsh S & Deahl M, Covert
administration – ever
?ethically justifiable
Psychiatr Bull,
2002: 26: 123–126.
11. Srinivasan TN & Thara R,
At issue: management of
medication noncompliance
in schizophrenia by
families in India.
;Schizophr Bull 2002
28:531–535.
12. Kirkevold O & Engedal K,
Is covert medication in
Norwegian nursing homes
still a problem? A crosssectional study. Drugs
Aging. 2009;26(4):333-344.

consent for antipsychotic
medication. Can Fam
Physician 1999; 45
Jun:1502-1508.
6. Rivers v. Katz, 504 N.Y.S.
2d 74 (1986).
7. Wong J, Poon Y & Hui E, I
can put the medicine in his
soup, doctor! J Med Ethics,
2005; 31:262–265.

1. The law for patients’ rights
5756-1996. health.gov.
il/LegislationLibrary/
Zchuyot_01.pdf
2. Tancredi LR, Malpractice
and tardive dyskinesia: a
conceptual dilemma. J Clin
Psychopharmacol, 1988 (4
Suppl):71S-76S
3. Tardive dyskinesia:
summary of a Task Force
Report of the American
Psychiatric Association.
;Am J Psychiatry, 1980
137:1163–1172.

8. Hung EK, McNiel DE
& Binder RL, Covert
medication in psychiatric
emergencies: is it ever
ethically permissible? J
Am Acad Psychiatry Law
2012;40(2):239-245.

4. Schachter DC & Kleinman
;I, Psychiatr Serv, 2004
Jun;55(6):714-717.

9. Dickenson D, Ethical issues
in long-term psychiatric

5. Schachter D, Kleinman I
& Williams JI, Informed

כרוניקה

עדיפות לתבחין לגילוי נגיף פפילומה על פני תבחין
ציטולוגי בניבוי סרטן צוואר הרחם
אוגליבי וחב' מקנדה ( )JAMA 2018;320:43ניסו לברר האם תבחין
לגילוי נגיף פפילומה יעיל כמו תבחין ציטולוגי לגילוי תאי סרטן
צוואר הרחם או תאים המועדים להפוך לתאים כאלה ,או שהוא
אף עולה עליו.
במחקר אקראי רפואי נכללו מעל  19,000נשים בין הגילים
 65-25שנים ,מהן  9,552עברו תבחין פפילומה והשאר היו קבוצת
בקרה שעברה תבחין ציטולוגי .הממצאים הצביעו על כך ,שבקרב
הנשים שעברו תבחין פפילומה הייתה הסתברות נמוכה יותר
ללקות בסרטן צוואר הרחם בשלב  3כעבור ארבע שנים ()2.3:1,000
מהקבוצה שנבדקה בציטולוגיה בלבד ( - )5.5:1,000שיעור
המתורגם ליחס סיכון של  .0.42לגבי סרטן בשלב  ,2הערכים היו
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 10.6:1,000 ,5:1,000ו־ ,0.47בהתאמה .ממצאים אלה חשובים
לנוכח התופעה שהתגלתה באירלנד ,שבה נפטרו  18נשים מסרטן
צוואר הרחם ,לאחר שנבדקו רק בתבחין הציטולוגי  PAPשלא העלה
ממצאים לסרטן.
כשלושת־אלפים נשים באירלנד אובחנו כלוקות בסרטן צוואר
הרחם משנת  ,2008ומחציתן הובאו לידיעת תוכנית הסריקה.
מתוך  1,482נשים שדגימות  PAPשלהן פורשו כשליליות בעבר
ונבדקו בשנית ,לפחות  221נמצאו בסיכון ללקות בסרטן .מומלץ כי
בתוכניות הסריקה ייכלל לא רק משטח  ,PAPאלא גם תבחין לגילוי
נגיף הפפילומה.
איתן ישראלי

לעצירות קשה
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גליצרין פורטה-פתילת גליצרין אחת במקום שתיים
בסקר שנערך בקרב גסטרואנטרולוגים נמצא כי יותר מ 40%-מהמטופלים משתמשים
ביותר מפתילת גליצרין אחת להקלה חד פעמית.
 שימוש בפתילה אחת ,במקום בשתיים.
 מקל על העצירות בתוך כ 15-דקות עד
כשעה.
 מאפשר הרגשת שיחרור מהירה ושליטה
על זמני יציאה.
 מסייע במתן פתרון למצבים של נפיחות
בבטן ,חוסר נוחות ,גזים וכאבי בטן
הנובעים ממצבים של עצירות קשה.
 פתילה לטיפול מקומי ,שאינה גורמת
לכאבי בטן המאפיינים משלשלים.
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 מקל על כל סוגי העצירות ,זו הנובעת
מתנועה פריסטלטית איטית במעי
(עצירות תפקודית) או בקושי במעבר
היציאה בחלחולת (כגון :אנזימוס).
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טיפול בנפגעי נפש מבוגרים בקהילה
לאחר אובדן הורה מטפל :מפעילותה של
מירפאה קהילתית לבריאות הנפש
תקציר:

מדווח במאמרנו על טיפול רב מקצועי בשני מבוגרים הלוקים במחלת נפש מזה שנים
רבות ,בעקבות משבר של מות ההורה המטפל .התערבות מקצועית בנסיבות אלו ,הנקראת
בספרות "תכנון קבע לחיים" ( ,)Permanency planningכוללת היבטים פסיכולוגיים (קבלת
ירידה בתפקוד ההורה ,הכרת קרבת המוות ,תהליך אבל ,שינויים בדינמיקה של היחסים
עם האחאים) ,ומעשיים (כתיבת צוואה ,הכנת דיור תעסוקה למטופל ,מינוי אח הממלא
חלק מתפקודי ההורה) .בשני החולים חלה התקדמות ניכרת ביכולת לחיות חיים עצמאיים
לאחר אובדן ההורה המטפל ,למרות שהתוכנית והתמיכה המוצעים היו חלקיות .בתיאורים
ובדיון יש דגש על הקשיים בהתערבויות מסוג זה .מאידך ,התערבות מוקדמת מאפשרת
הכנה רגישה המקובלת על כל המעורבים.

מילות מפתח:

נפגעי נפש ממושכים; מירפאה לבריאות הנפש; מות הורה מטפל; תכנון קבע לחיים.
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החל משנות השבעים עבר הדגש של טיפול בנפגעי הנפש ממושכים
בהדרגה מבתי החולים אל הקהילה .קדמו לכך כניסת התרופות
נוגדות הפסיכוזה ,ושינויים הדרגתיים בתפיסה הטיפולית ,כולל
תנועת ה"אל מיסוד" .ההגדרה של מחלות הנפש החמורות עברה
אף היא התאמה במשך השנים הללו ומושם בה דגש לא רק על
התסמינים והלקות ,אלא גם על הפגיעה הנרחבת בתחומי
התפקוד ,המחייבת התייחסות כוללנית ופיתוח מענים בתחומי
החיים השונים [ .]1בשנת  1998העריכו  Aviramוחב' [ ,]2כי שיעור
האוכלוסייה הלוקה בהפרעות נפשיות חמורות בישראל הוא 1.2%
מהאוכלוסייה הבוגרת ,וכי  90%מהם חיים בקהילה רוב השנה גם
אם עברו אשפוזים קצרים במהלך השנה [.]2
 Aviramוחב' [ ]3מתארים גם כי על פי נתוני ארגון הבריאות
העולמי הם צורכים פחות שירותי בריאות ותוחלת חייהם
קצרה יותר ,ומגבלתם קשורה לעיתים קרובות לעוני ,לסטיגמה
ולבידוד חברתי .החוקרים מסכמים שזוהי קבוצה המציבה אתגר
בפני המשפחות ,זקוקה לשירותים חברתיים ובריאותיים רבים
ונדרשים עבורה מקורות כספיים ניכרים [.]3
חוק "שיקום חולי הנפש בקהילה" שעבר בישראל בשנת
 2000היה אבן דרך מרכזית נוספת בשינויים בטיפול בנפגעים
ובשיקומם ,ובכניסה לעידן גישת ה"החלמה" .חוק זה איפשר
להרחיב את המענים השיקומיים הקיימים במערכת ואת מספרם
של המשתקמים המשתלבים בהם .תפקידן של המירפאות
הקהילתיות לבריאות הנפש התרחב ונעשה משמעותי בשנים
אלו .עד לתאריך החלת הרפורמה לאחרונה ,נתנו מירפאות אלו
מענה ייחודי למכלול הבעיות הנפשיות והקשיים הרגשיים של
אנשים בקהילה ככלל וקבוצת נפגעי הנפש בפרט .המירפאה רואה
עצמה כמסייעת בתהליכי ההחלמה של קבוצת מטופלים זו .אחד
העקרונות המנחים כבסיס לכך הוא "אחזקה בכל תנאי" ,כלומר

ורדה עמיר
לאוניד שפיץ
דוד גרינברג
מרכז רפואי הרצוג ,ירושלים

הניסיון לתת למטופל כלים והזדמנויות לבנות את חייו בקהילה
על פי יכולתו ומתוך ניצול מיטבי של השירותים והקשרים בקהילה
ובמשפחה ,זאת כדי למנוע ירידה הנגרמת במצבו של החולה
עם כל החמרה ,ולהימנע מאשפוז שמנתק את המטופל מחייו,
משגרתו ,תוך החלשת דימוי המסוגלות שלו.
הצוות המטפל בנפגעי הנפש הוא צוות משולב :אחות ,עובד
סוציאלי ורופא פסיכיאטר .מתוך התפיסה הטיפולית מחויב
הצוות להשקעה ביצירת קשר רציף עם המטופל ,הערכת צרכיו,
משאביו וכוחותיו .עידוד להיענות לטיפול התרופתי (,)Compliance
תשומת לב לבעיות רפואיות ונלוות ,עידוד לשמירה על גהות,
ועידוד להתחלת תהליכי שיקום בתחומים שונים  -חברתיים,
תעסוקתיים ,לימודיים ובתחום הדיור והתמדה בהם ,כדי לסייע
למטופל להרחיב את תפקודו והשתתפותו החברתית מתוך ביטחון
גובר והולך בעצמו .לצורך כך על הצוות להיות מוכן לביקורי בית,
קבועים או במצבי חירום ,לשמור על קשר עם המשפחות בתיאום
עם המטופל ,ולעבוד בתיאום עם מוסדות אחרים בקהילה :קופת
חולים ,בתי חולים ,רופאים מקצועיים ,מעבדות ,שירותי סל
שיקום ,הפסיכיאטר המחוזי ,שירותי רווחה שונים ,הסנגוריה
הציבורית ,קציני מבחן ,משטרה ,שיטור קהילתי ועוד.
אחד האתגרים המרכזיים שמציבה מחלת נפש ממושכת,
כמתואר לעיל ,הוא התמודדות עם הפגיעה בכישורי היוזמה
והתפקוד בכל תחומי החיים .כלומר ,בקרב נפגעי נפש בקהילה
נמצא שונות גדולה בתפקוד וברמת העצמאות .נתונים משנת
 2012מעלים ,כי מספר מקבלי שירותים בסל שיקום היה בשנה
זו  .16,493מהם 9,624 ,קיבלו שירותי דיור שונים ,ומהם 3,220
חיו בהוסטלים [ .]4נתונים אלו מצביעים על כך ש– 80%ממקבלי
שירותי סל שיקום גרים בקהילה (לא הוסטל) ,וחלקם הגדול עם
משפחתם .יש להניח שקיימים עוד רבים כמותם שאינם כלולים
במספרים אלו ,שכן על פי  ,]5[ Aviramגם מספרם של מקבלי
השירותים בסל שיקום לא הגיע עדיין לרמה המרבית .הוא
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כותב כי הייתה כוונה להגיע ל– 20,000מטופלים בשירותים אלו
[ .]5מנתונים אלו עולה ,כי תופעת הורים המטפלים בילדיהם
המבוגרים היא נרחבת ,ולכן חשוב להתייחס אליה .במאמר
שפורסם בכתב עת זה בשנת  ,2016נתנו שליו ושור [ ]6שאלון
ל– 85קרובים של חולים מאושפזים פסיכיאטריים .רוב הקרובים
היו הורים ,וב– 51%התגורר המאושפז בבית הקרוב הנבדק.
מות הורה מטפל במקרים אלו עלול להוביל למשבר בחיי
המטופל .ההורים והמטופל עצמו ,כפי שמודגם בפרשות החולים
במאמרנו ,מביאים לפתחנו את הדאגה לעתיד .השאלה הנשאלת
אז היא ,כיצד ניתן לסייע למשפחה להיפרד מן ההורה ההולך אל
מותו ולאפשר לאדם הלוקה במחלת נפש ממושכת לבחור בחיים.
גישה מתאימה לכך היא כזו הרואה פני עתיד ומציעה "תכנון
קבע לחיים" ( .)Permanency planningלהתערבות מסוג זה היבטים
פסיכולוגיים ומעשיים כפי שיופיעו בפרשות החולים ויפורטו
בדיון .ככל שייעשה זמן לפני האובדן ,ניתן להביא בחשבון בתכנון
כזה את הכוחות והמשאבים ,רצונות המטופל ויכולות המטפלים
בעתיד .כך יתאפשר מעבר מאובדן ,מפרידה מההורה המטפל
לחיים עצמאיים של המטופל באופן הדרגתי ומותאם יותר.
מפרשות החולים

מובאות שתי פרשות חולים שבהן לא היה "תכנון קבע לחיים"
מוקדם וכולל .בפרשת החולה הראשון היה תהליך הכנה חלקי,
ובפרשת החולה השני נבנתה ההתערבות רק עם פטירת האם.
הגורמים שסייעו להצלחת התהליך בשתי פרשות החולים ,למרות
הקושי ,היו אחאים מחויבים ומשאבים משפחתיים.
מפרשת חולה :1
ש' ,בת  50שנים ,גדלה במשפחה לארבעה ילדים .אובחנה כלוקה
בסכיזופרניה בגיל  20שנים .מגיעה בקביעות למירפאה ומטפלת
בעצמה באופן עצמאי .כל אחיה בריאים ומתפקדים והקימו
משפחות .ש' המשיכה להתגורר עם הוריה .היא התקשתה
להשתלב במועדון שבו שהתה והסתכסכה עם סביבתה .עם מותו
הפתאומי של האב החלה ש' להתפרץ ולריב עם בני המשפחה
באופן קשה ובלתי מותאם .צוות המירפאה סייע בהתמודדות
סביב האובדן ובהדרגה חזרה לעצמה .מספר שנים לאחר מכן
חלתה האם במחלה ממושכת .בשלב זה החל תהליך הדדי של
הסתגלות של ש' ואחיה למצב החדש שכלל התנהגות עצורה
יותר ,שיפור בתפקוד של ש' מחד גיסא ויתר סלחנות של האחים
להתנהגותה של ש' מאידך גיסא .ש' סירבה לחשוב על סידור חוץ
ביתי ואימה תמכה בה :מספר פעמים הפגינה התנהגות בלתי
הולמת במקומות שונים ,ובכל פעם העלו האחים חששות לגבי
הקשיים שהיא עלולה להערים על האם החולה ולהחמיר את
מצבה .ניכר היה כי הדיון החוזר בטיפול ובהשלכות התנהגותה
משפיעים על ש' וכי היא מפנימה בהדרגה את הקשר בין התנהגות
לתוצאה ,ובמקרה הזה  -שאלת הישארותה בבית.
הבחנו בכך שהעיסוק האובססיבי שלה בחששה מתהליך
הוצאתה מהבית על ידי בני המשפחה התחלף בהדרגה לדיווחים
על העזרה שהיא מגישה לאם :ש' החלה לשהות פחות שעות
במועדון בטענה שהיא צריכה ללוות את האם לסידוריה ולעזור
לה בבית ,ובהדרגה ,ככל שזו נחלשה ,למדה לבצע קניות ,לבשל
ולנקות .נעשה ברור כי ש' עושה מאמץ ניכר להימנע מהתפרצויות
כעס עם האם ועל פי דיווחיה אף מצליחה בזאת.
לאחר זמן החלה להביע דאגה מפורשת מעתידה לאחר מות
האם .גם האם פנתה בשאלות לגבי יכולתה להבטיח את זכותה של
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שושי לבעלות בלעדית על דירתה בעתיד והופנתה לסיוע משפטי
לכתיבת צוואה .לאחר מכן דיברה עם כל ילדיה והמשפחה תמכה
בתוכנית; תמיכה זו הביאה לרגיעה במשפחה .כשנפטרה האם
הגענו לניחום אבלים .ש' הביעה אבל שקט על מות האם .בביקור
הסבירה את תוכניתה לחיים עצמאיים ,סירבה לשירותי ליווי
שיקומיים ,ויחד עם אחיה סיכמו על אופן ניהול ענייניה הכספיים.
ניכר היה כי האחים סומכים על ש' ומגבים את החלטותיה .שנה
ממות האם ש' מתגוררת לבדה בבית ,שומרת על סדר וניקיון,
מבשלת לעצמה ,נוכחת יותר במועדון ולאחרונה אף החלה ללכת
לחוגים במתנ"ס .הקשר שלה עם המירפאה ממשיך להיות רצוף.
היא מתייעצת לגבי סוגיות העולות בחייה ומביעה אמון בצוות.
במקרה זה אנו רואים כי אירועי החיים (מות האב ,השינויים
ההדרגתיים במצב עם מחלת האם) והקשר בין אחיה של שושי
למירפאה היו זרז להתייחסות של ש' ומשפחתה לעתיד .בתקופת
הכנה זו נעשתה תוכנית כספית משפחתית .תפקודה של שושי
בבית השתפר ביחד עם יכולת מסוימת לאיפוק בהתנהגות ,מה
שמצדו הגביר את אמון אחאיה לאפשרות שלה לחיות חיים
עצמאיים .ש' סירבה לקבל סיוע מקצועי בפיתוח עצמאות בחייה
והוכיחה שלא היה צורך בכך.
מפרשת חולה :2
י' ,בן  57שנים ,הצעיר מבין שלושה ילדים במשפחה שבה האב
נפטר בגיל צעיר .מוכר במירפאה מגיל ההתבגרות .אחיותיו
הקימו משפחות .בקשר שלהן עם האם ועם י' היו לעיתים מריבות
וגילויי קנאה שלו כלפי האחיות וילדיהן .בצעירותו הוצעו לי'
מסגרות שיקום שונות ,אך בהדרגה סירב לכולן ונשאר בבית .האם
התרגלה לכך ,ונראה היה כי י׳ נותר הילד "שלא התבגר" בבית.
הוא הגיע למירפאה באופן עצמאי ובמצבי החמרה הייתה האם
מדווחת בהסכמתו טלפונית לצוות המטפל .לא אושפז מעולם.
בהיות י' כבן  50שנים חלתה האם .י' סיפר על כך לצוות בדאגה
גדולה .הבנו כי הוכנסה לבית מטפלת בית שטיפלה באם וגם בי'.
כשנטתה האם למות נקראו האח והעובדת הסוציאלית
המטפלים לביקור בית בשם האם .בביקור הוזמנו לשבת ליד מיטת
האם שמחלתה ניכרה בה מאוד .היא אמרה כי י׳ אינו יודע לטפל
בעצמו כלל ותפקודו נמוך אך משאלתה היא כי לא ילך למוסד.
הייתה חלשה וחרדה מכדי לשוחח על כך באריכות אך הובטח לה
כי קיימים שירותי שיקום מסוג זה וי' זכאי להם.
כעבור שבועיים נפטרה האם .אחותו של י' דאגה לו למגורים
בשכירות .בתיאום שלנו הוכנסו במהירות שירותי שיקום לתמונה.
מדריכים מטעם סל שיקום לימדו אותו את התפקודים האישיים
והביתיים הנחוצים ,י' הסכים ללכת למפעל מוגן ועד מהרה הלך
אליו מדי יום .הוא השתלב היטב בעבודה חרושתית ועשה צעדים
ראשונים ביצירת קשרים חברתיים .חלו שינויים מהירים במצבו
ולאחר שלושה חודשים הראה לנו בביקור בית בגאווה דירה נקייה
ומסודרת .חשנו כי השינוי חלחל בהדרגה גם לדימוי העצמי שלו
וליחסיו עם אחרים :בני משפחה החלו להזמינו לשבתות והוא
החל לקבל מהם סיוע בתחומים שבהם התקשה .הוא לקח אחריות
על הטיפול ונמצא בקשר קבוע עם גורמי טיפול .עדיין יש מצבים
שבהם התנהגותו חסרת שליטה ,אך שיתוף הפעולה שלו מאפשר
איזון תרופתי ומשא ומתן עם גורמים בסביבתו.
במקרה של י' הייתה פחות מעורבות טיפולית בחיי המשפחה,
יחסיו עם האם נותרו תלותיים כשהיו ,ומטפלת של האם החולה
מילאה את מקומה בטיפול בו בתקופת מחלתה .יתר המשפחה לא
הייתה כלל בקשר עם המטפלים .רק בסמוך למותה נפתח נושא
העתיד בגלוי ואפשר הבנה של התוכנית הרצויה להם .אחות אחת
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קיבלה על עצמה חלק מתפקודי האם ,וי' נעזר בשירותי שיקום
בלימוד כישורי חיים עצמאיים .נשאלת השאלה :האם ניתן היה
להתערב מוקדם יותר ולאפשר לו ולאם שינוי והתפתחות באופן
שהיה מיטיב עם שניהם ,במיוחד לנוכח המהירות שבה הסתגל
לשינוי לאחר אובדן האם.
דיון
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הובאו במאמר זה שתי פרשות חולים ,מטופלים עם מחלת
נפש ממושכת ,שחיו עם אמם במשך שנים רבות .האימהות היו
המטפלות העיקריות ( )Caregiversבמהלך החיים ,עד שחלו בגיל
מבוגר ונפטרו .בשתי פרשות החולים ,גם האימהות וגם הגורמים
המטפלים לא תכננו את העתיד לבוא אלא בסמוך לפטירתן,
כפי שדיווחו  Smithוחב' [ .]7במחקר אחר של  ]8[ Smithנבדק
מדגם של  157אימהות (גילן הממוצע היה  67שנים ,בין הגילים
 88-50שנים) ,שהיו מטפלות עיקריות והתגוררו עם בן או בת
הלוקים במחלת נפש ממושכת ,ונמצא "צורך ניכר שאינו נענה
בשירותים אשר יספקו סיוע בתכנון העתיד" .דווח כי שני שלישים
מהאימהות דאגו רק לסידורים כספיים לתקופה שלאחר פטירתן.
בדומה לשתי פרשות החולים במאמרנו ,חלופות מוסדיות לא היו
מקובלות על הנכללות במחקר או על ילדיהן [.]8
יש מקום להניח כי תגובת המטופל לפטירת הורה שאתו
גרו במשך השנים תהיה קשה יותר בשל התלות החזקה ביניהם
[ .]9כאשר אין תכנון מוקדם ,מוצפת באחת בעת פטירת ההורה
המטפל גם בעיית המשכיות הטיפול על כל מרכיביה המעשיים,
ומתחלפים השותפים לטיפול .יש צורך בגיוס גורמי שיקום שונים,
ביחד עם הדאגה לתגובת האבל והמצב הופך להיות מורכב .יש
עדויות נרחבות לכך שהדאגה העיקרית בחיי אימהות מטפלות
ובני המשפחה האחרים היא עתיד בן המשפחה הלוקה במחלת
נפש ממושכת [ .]13-10מחקרים מראים ,כי קבוצת ההורים
המטפלים שונה במרכיב זה משאר בני גילם ,מאחר שגם בזקנתם
הם נדרשים להמשיך ולתמוך בילדיהם [ .]14,11לכן ,יש להניע
את המשפחות לדון בבעיה זו בשלב מוקדם יותר ,וליזום חלופות
תמיכה לחולים אלה.
 Kaufmanוחב' [ ]15ו– Lefleyו– ]10[ Hatfieldמציעים את המושג
"תכנון קבע לחיים" ( .)Permanency planning, Life planningהרעיון
הוא ,שיש צורך בחשיבה מוקדמת על הצרכים והמענים עבור בן
משפחה המתמודד עם מחלת נפש קשה לכל חייו ,תוך התחשבות
בשינויי החיים הצפויים .בתהליך זה ,על כל משפחה להעריך יחד
עם אנשי מקצוע את הנדרש לעתיד בכל ההיבטים המעשיים
והיבטי התמיכה .זהו תהליך מתבקש בכל המצבים של התמודדות
עם נכות או קשיים קוגניטיביים של אדם בתוך משפחה.
 Lefleyו– ]10[ Hatfieldמציעים תוכנית מפורטת ,הכוללת חלק
מעשי וחלק פסיכו–סוציאלי .הראשון נוגע בכסף ,מגורים וטיפול
והשני את אתגרי ההתמודדות של ההורה המטפל ,כולל עיבוד
סוגיות כמו הכחשת ההזדקנות ,שחרור הבן או הבת מטיפולם,
פרידה ועוד .למטופלים תהליך מוקדם עדיף ,לדעת המחברים,
ממכלול סיבות וביניהן "יספק למטופל שליטה מסוימת על איכות
חייו לאחר פטירת ההורה המטפל… מחלת ההורה המטפל היא
הזדמנות לגדילה וחשוב להשתמש בפוטנציאל ההתפתחות הזה
כדי לסייע למטופל להתקדם( ".עמוד .)373
שני החולים במאמרנו היו בטיפול המירפאה במשך שנים
ללא יוזמה של התערבות מאורגנת דיה מצד הצוות או המשפחה.
בשלב שבו קרתה ההתערבות הסוגיות שנדונו היו בעיקר מעשיות
ומכוונות תפקוד .סוגיית הדיור הייתה מרכזית וראשונה בשני
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המקרים .בהמשך נבנתה במהירות ה תוכנית השיקומית בתיאום
עם שושי ויעקב ,אשר שיתפו פעולה בתהליך .בדיעבד ,ניתן היה
לראות את הפוטנציאל ההתפתחותי לאורך מחלת האם ,במיוחד
אצל ש' ,באופן דומה למה ש– ]16[ Greenbergמתאר במאמרו.
התערבות מוקדמת עשויה הייתה לאפשר מעבר והתקדמות
לעצמאות נינוחים וטבעיים יותר עבור שניהם ,באופן שאולי ייתן
יותר מקום גם לאבל על האם .על אנשי המקצוע להיות מודעים
לכך ולפתח כלים מתאימים .עם זאת יש להביא בחשבון כי כל
התערבות תלויה במוכנות ורצון של המטופל ומשפחתו .במקרים
המובאים נראה כי במקרה של ש' הייתה יותר מוכנות לכך ובמקרה
השני פחות.
גורם משפחתי נוסף הוא האחאים .בשנת  2005סקרו Hatfield
ו– 60 ]17[ Lefleyאחאים לאנשים עם מחלת נפש קשה .חציים
דיווחו על קונפליקט עם האח או האחות הללו במהלך החיים,
ואמרו כי הם רואים עצמם מעורבים בסיוע משימתי מוגבל ,לא
מעבר לכך .המחברים ממליצים על התייחסות ליחסי בני המשפחה
כולה ,כולל  Psychoeducationותמיכה לאחאים .המלצות דומות
מובאות גם במחקר של  Lukensוחב' [ ]18נראה כי הן התיאור
והן ההמלצות מתאימים במקרים של ש' וי' ,שגם להם היו יחסים
מורכבים עם אחאיהם במשך השנים .הם אכן סייעו ,בסופו של
דבר ,יותר בצדדים הפונקציונליים ,ולא ברמה יומיומית .עם זאת,
הימצאותם בתמונה והתקדמות התהליך הביאו להתקרבות רגשית
מסוימת.
ולבסוף ,ברצוננו להציע מה שנדרש מאנשי המקצוע סביב הצורך
בהתייחסות מוקדמת לסוגיות אלו Kaufman .וחב' [ ]15מצביעים,
בין היתר ,על הצורך להשקיע בחיזור וגיוס של המשפחות מחמת
היותן "אוכלוסייה נחבאת ולעתים קרובות סובלת מסטיגמה".
מחקר נרטיבי של  ]19[ Pejlertמראה כי הורים מפרשים תיוג או
ביקורת מצד המערכת המקצועית כמסר מרחיק ועוין המצטרף
לתחושות חברתיות של סטיגמה ,בעוד שתחושת קבלה מצד
מטפלים מספקת להם נחמה וביטחון .ייתכן כי תחושות האיום
והסטיגמה הן חלק ממערך הגורמים המונעים ממשפחות ליזום
התערבות .גם בפרשות החולים המובאות לעיל וגם בכלל ,נראה
כי עלינו להביא זאת בחשבון ולנהוג ביתר רגישות והתחשבות.
לסיכום

רוב האנשים הלוקים במחלות נפש חיים כיום בקהילה ובבית
משפחתם .המטפלים העיקריים הם הוריהם המתבגרים .במאמר
זה מובאות שתי פרשות חולים המדגימות את תהליכי השיקום
של מטופלים סביב אובדן האם המטפלת .פרשות החולים וסקירת
הספרות בדיון מצביעות על נטייה של משפחות ושל אנשי מקצוע
לדחות דיון בסוגיית עתידם בני המשפחה הלוקים במחלת נפש,
תוך התעלמות מהצורך העמוק בתוכנית כזו .העלאת מודעות
וסיוע מקצועי פעיל ב"תכנון קבע לחיים" אמורה לכלול את
ההיבטים הכלכליים המעשיים ,אך גם את ההיבטים הנפשיים
ואת היחסים של בני המשפחה .אנו קוראים לכל העובדים
והעוסקים בתחום זה של בריאות הנפש להגביר את מודעותם
לנושא ולפעול לקידומו.
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כרוניקה

טיפול מונע לפני חשיפה אפשרית לאיידס
 בקרב גברים הטרוסקסואלים בסיכון גבוה ובקרב,מין עם גברים
,90% יעילות ההגנה הייתה כ־.מזריקי סמים המשתפים מזרקים
.והייתה תלויה במידת ההצמדות להנחיות נטילת התרופות
 הפסיקו את2%  ורק,התרופות הן בטיחותיות ונסבלות היטב
.הנטילה עקב השפעות לוואי
 כי בקרב נוטלי התרופות למניעת איידס קיימת,כמו כן נמצא
 התפתחות.שכיחות גבוהה של הדבקות במחלות מין אחרות
) והיא מתרחשת בעיקר כאשר0.1%( עמידות לתרופות אלה נדירה
 אך,רושמים תרופות אלה לאנשים שהיו כבר מודבקים בנגיף
 מצב זה עלול להתרחש.האבחון במעבדה לא גילה את ההדבקה
. ימים מביצוע התבחין10-7 כאשר ההדבקה מתרחשת תוך
המחברים ממליצים לפתח שיטות לזהות אנשים בסיכון גבוה
, להבטיח שתהיה להם נגישות לתרופות המונעות,לחשיפה לנגיף
.ולהגביר את ההקפדה על נוהלי נטילתן
איתן ישראלי
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 נטילת.כל שנה נדבקים כשני מיליון איש באיידס ברחבי העולם
נוגדי נגיפי רטרו לאחר החשיפה צריכה להתבצע במהירות
 כי נטילת, המומחים מעריכים.האפשרית כדי למנוע הדבקה
התרופות תוך שעה עד שעתיים מהחשיפה תמנע הדבקה ואפילו
 פרק זמן קצר זה משמעותי בחשיפות.הופעת נוגדנים לנגיף
 שבהם התרופות זמינות, בבתי חולים או מרפאות,תעסוקתיות
 לקבוצות בסיכון מוגבר מוצע.ורופא מסוגל יכול לספק אותן מיד
 ומדובר בשילוב,ליטול תרופות למניעה בטרם חשיפה אפשרית
,) ואמטריסיטביןTDF ( של טנופוביר דיסופרוקסיל פומאראט
 הוכח כי טיפול זה מונע הדבקה.הניתנים בגלולה אחת ליום
 מהאנשים הזקוקים לו אומנם20% פחות מ־, אך בארה"ב,בנגיף
.נוטלים את התרופות
) ערכו סקירת ספרותJAMA 2018;319:1261( 'רידל וחב
בנושא ואיתרו ארבעה ניסויים מבוקרי אינבו אקראיים שמצאו
הפחתה משמעותית בהדבקות באיידס בגברים המקיימים יחסי
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תוחלת חיים של ילדים פגועי מוח המונשמים
כרונית  -מעקב של עשור
תקציר:

מטרה :המטרה במחקר היא להעריך את תוחלת החיים של האוכלוסייה הייחודית של
ילדים פגועי מוח ומונשמים כרוניים .כמו כן ,יש לבדוק אם קיים הבדל בתוחלת החיים
בחמש השנים הראשונות לקיום המחלקה ובחמש השנים העוקבות.
אוכלוסייה :המעקב כלל  68ילדים ומתבגרים פגועי מוח שהיו זקוקים להנשמה כרונית,
שאושפזו במחלקה ייחודית במסגרת בית חולים לחולים כרוניים (המרכז הרפואי הרצוג
בירושלים) בין השנים  .2016-2006עשרים־ושבעה ילדים אושפזו בגלל הצורך בהנשמה
כרונית לאחר אירועי היפוקסיה כגון :תאונות מסוג טביעה או תשניק ,או עקב אירוע מוח
(כולל דימום במוח) ,דום נשימה או מות עריסה .ארבעים ואחד ילדים אושפזו מסיבות
נוספות כגון מחלות גנטיות או מטבוליות ,חריגויות (אנומליות) במוח או פגיעות במוח
לאחר זיהומים .כל המטופלים סבלו מפגיעה מרכזית ברמות שונות עד לרמה של תגובה
מיקטית (מינימלית) .גיל המטופלים נע בין חודשיים עד  21שנים.
תוצאות :ההישרדות החציונית של אוכלוסיית המטופלים הסתכמה ב־ 59חודשים,
ושיעור ההישרדות לחמש שנים היה  .49%לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בהישרדות
בהשוואה בין המטופלים שטופלו בחמש השנים הראשונות לקיום המחלקה לאלו שטופלו
בחמש השנים העוקבות ( .)p=0.48סיכויי ההישרדות לא היו שונים ( )p=0.87בקרב הילדים
שאושפזו לאחר אירועים של היפוקסיה לבין ילדים שאושפזו מסיבות אחרות .לא נמצאו
הבדלים מובהקים בסיכויי ההישרדות בין בנים לבין בנות או בין אוכלוסיות ממוצא אתני
שונה (יהודים לעומת מוסלמים).
שמונה־עשר ילדים נפטרו במשך עשר שנות המעקב ,מהם  16מתו עקב זיהומים מזדמנים
הקשורים במערכת הנשימה.
מסקנות :שיעור ההישרדות לחמש שנים של ילדים פגועי מוח המונשמים כרונית במסגרת
מחלקתנו הוא כ־ .50%הסיבה העיקרית לתמותה היא זיהום מזדמן שאינו קשור למחלה
היסודית.

מילות מפתח:

הנשמה כרונית; ילדים פגועי מוח; מומים מלידה; נזק היפוקסי.

:KEY WORDS

.Hypoxic damage ;Congenital defects ;Brain impaired children ;Chronic ventilation
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הנשמה כרונית בילדים החלה בהדרגה בשלושה העשורים
האחרונים ,כפועל יוצא של ההישגים הטכנולוגיים ברפואה  -אלה
מאפשרים למספר גובר והולך של ילדים לשרוד במצבים קליניים
קיצוניים.
דיווחים בודדים ראשונים על הנשמה ממושכת בילדים במשך
חודשים ושנים פורסמו בשנות התשעים של המאה הקודמת
בבריטניה ,ביפן ,בקנדה ובשווייץ [ .]4-1אולם רק בחמש השנים
האחרונות מורגשת מודעות של ממש לנושא .בשנת  2011דווח
על  41ילדים בברזיל שהונשמו  7.5שנים ב"יחידת ביניים" [.]5
סיבות ההנשמה העיקריות היו מחלות נירומוסקולריות ,נזק בחוט
השידרה ,הפרעות מרכזיות בפיקוח על הנשימה ,חסימות בדרכי
הנשימה וחריגויות בפנים ובגולגולת .בשנת  2012פורסמה סקירה
שדווח בה על תנאי הטיפול של ילדים מונשמים כרונית במסגרת
אשפוז ובתנאי בית ,בין השנים  ,2009-1996במדינות שונות ,כולל
טורקיה ( 34מקרים) ,יפן ( 434מקרים) ובריטניה ( 933מקרים).
הסיבות העיקריות להנשמה היו דומות.
החל משנת  2015פורסמו מספר דיווחים על מהלך של

רנה גיל
יוליה נמסטניק
מחלקת ילדים מונשמים ,מרכז רפואי הרצוג,
ירושלים

הנשמה כרונית ,לא חודרנית ( )Non invasiveבבריטניה וב–British
 .]8,7[ Columbiaבין מאות הילדים המונשמים כרונית במדינות
השונות ובמשך שנים ארוכות לא מוזכרים ילדים עם פגיעה במוח
 ראשונית או משנית .בשנת  2013פרסמנו מאמר שבו דיווחנולראשונה על  42ילדים שאושפזו במחלקה מיוחדת ,שנפתחה
בשנת  ,2006במרכז הרפואי הרצוג בירושלים .מחלקה זו משרתת
אוכלוסייה הלוקה במצב כרוני .כל הילדים היו מונשמים ללא
הגבלת זמן וכולם פגועי מוח ברמות תגובה שונות [.]9
הרקע התרבותי ,הדתי והאתני של האוכלוסייה בישראל מחייב
אמונה בקדושת החיים ובשמירתם בכל מחיר .גישה זו ,המשותפת
והרווחת בין יהודים ,מוסלמים ,נוצרים ודרוזים ,לפחות לגבי
טיפול בילדים ,הפכה לחוק בישראל בשנת  .2005מוסכמה זו,
שעכשיו מעוגנת בחוק ,מחייבת להנשים ,ללא הגבלת זמן ,גם
ילדים עם נזק במוח ,ואפילו במצב של תגובה מיקטית (מינימלית).
מסיבה זו אוכלוסיית המונשמים שלנו שונה בהרכבה האטיולוגי
מזו של ילדים המונשמים כרונית במקומות אחרים בעולם; היא
כוללת ילדים לאחר אירועים של תשניק ,דום לב ותסמונות
גנטיות שעל פניהם אינם ברי קיימא .חולים אלו אינם נכללים
בין הילדים המונשמים כרונית בסקירות השונות מרחבי העולם.
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מטרת המחקר הייתה לקבוע את תוחלת החיים של
האוכלוסייה שלנו המורכבת מילדים פגועי מוח המונשמים במשך
תקופות ארוכות לאורך עשר השנים לפעילות המחלקה .כמו כן
ניסינו להשוות בין תוחלת החיים בחמש השנים הראשונות לקיום
המחלקה לזו שנרשמה בחמש השנים העוקבות לתקופה זו.
אוכלוסיות ושיטות

מחלקת ילדים מונשמים במרכז הרפואי הרצוג כוללת כ־30
מיטות .בנוסף לצוות קבוע של רופאים ,עומדים לרשות המחלקה
רופא אא"ג ,מנתח ילדים ,אורתופד ,נירולוג ילדים ,מומחה
רנטגן ויועץ לבעיות זיהומיות .הצוות הפארה–רפואי כולל
פיזיותרפיסטים ,דיאטנית ,מרפאים בעיסוק ,קלינאי תקשורת,
עובד סוציאלי ותרפיסט נשימתי .מזה שלוש שנים קיים ביחידת
בית ספר הכולל בנוסף למורים לחינוך מיוחד גם מורים לטיפול
במוסיקה ,בתנועה ,ביבליותרפיה וטיפול באמצעות בעלי חיים.
הוכללו במחקרנו  68ילדים שאושפזו במחלקה ממאי  2006ועד
ינואר  .2016לא נכללו במחקר תשעה ילדים ששהו במחלקה פחות
מ– 90יום ,ביניהם ילד אחד שהועבר לבקשת ההורים למוסד אחר.
תינוק בן ארבעה חודשים במצב של מוות מוחי התקבל לאחר
 Near crib deathונפטר  36שעות לאחר הקבלה ,ותינוק בן שלושה
חודשים שהגיע למחלקה במצב של היפותרמיה קשה ונפטר תוך
כדי מאמצי החייאה .יתר ששת הילדים ,בגילים שבין  11חודשים
ל– 17שנים ,נפטרו עקב זיהומים ואלח דם במערכת הנשימה.
המטופלים התקבלו כולם כשהם מונשמים ,מיחידות לטיפול
נמרץ ילדים ,ממחלקות ילדים ומיחידות לטיפול נמרץ ילודים
בבתי חולים ובמוסדות כרוניים מכל חלקי הארץ .קריטריון הקבלה
היה הצורך בהנשמה כרונית ובהיעדר תנאים להנשמה בבית .כל
הילדים סבלו מפגיעה במוח בדרגות חומרה שונות ,חלקם במצב
של תגובה מיקטית (מינימלית) ,אך מסוגלים לתקשורת עם
הסביבה [ .]10במהלך עשר שנות המחקר רק מטופל אחד התקבל
במצב צמח כתוצאה מהתעללות ( .)Child abuseבמסגרת המחקר
הושוותה גם האוכלוסייה שנחקרה בחמש השנים הראשונות
להקמת המחלקה (ממאי  2006ועד מאי  -2011קבוצה ,)A
ושתוארה במחקרנו הקודם [ ]9לאוכלוסייה שטופלה במחלקה
במהלך חמש השנים העוקבות ממאי  2006ועד ינואר - 2016
קבוצה  .Bההשוואות בין שתי האוכלוסיות נעשו בעיקר מבחינת
האטיולוגיה של המטופלים והישרדותם .כמו כן ,ההישרדות של
קבוצה  Aבחמש השנים הראשונות לאשפוזה במחלקה הושוותה
לזו של אותה קבוצת המטופלים שהמעקב אחריה נמשך עשר
שנים (ממאי  2006ועד ינואר .)2016
גיל :המטופל הצעיר ביותר במחלקה היה בן חודשיים והמבוגר
ביותר בן  21שנים (טבלה  .)1כל הילדים במחלקה הונשמו דרך
טרכיאוסטומיות .מטופלים עד גיל חמש שנים הונשמו במכונות
הנשמה הפועלות על בסיס של לחץ ( )Pressure respiratorsשל
חברת  ,LTVוהיתר טופלו במכונות הנשמה של נפח ,מחברת
 .NEWPORTפרט לילד אחד שניזון באמצעות צנתר דרך הנחיריים
( )Naso-Gastric tubeעקב כריתה נרחבת של האילאום הכרכשת
( ,)Colonכל יתר הילדים הוזנו באמצעות גסטרוסטומיה (.)PEG
מין :מתוך  68הילדים שאושפזו במחלקתנו במשך עשר שנים,
 )66%( 45היו בנים ו– )34%( 23היו בנות ,כלומר שכיחות האשפוז
של הבנים הייתה גבוהה כמעט פי שניים מזו של הבנות.
מוצא :בין המאושפזים 40 ,היו ממוצא יהודי ( 28 ,)59%אחרים
( )41%שמהם  46מוסלמים ,ארמני אחד ונוצרי אחד (שהועבר
אלינו מקפריסין) .שכיחות הילדים המוסלמים המאושפזים

במחלקה גבוהה משכיחות האוכלוסייה המוסלמית בסביבת
ירושלים ששיעורה הוא  ,35.7%וגבוהה משכיחות האוכלוסייה
המוסלמית בישראל העומדת על  20.3%מכלל האוכלוסייה.
אבחנה שנקבעה בקבלה :מבחינה אטיולוגית ניתן היה לסווג
את אוכלוסיית המאושפזים לשתי קבוצות עיקריות :הקבוצה
הראשונה 27 ,ילדים שאושפזו לאחר אירועים של היפוקסיה
שהם  40%מכלל המאושפזים ,ביניהם ילדים שפיתחו דום נשימה,
דמם תוך מוחי או תשניק חד; והקבוצה השנייה 41 ,ילדים שהם
 60%מהמאושפזים ,שכללה אבחנות שונות ,בעיקר בעיות מלידה
המפורטות בטבלה .2
שחרור :בתקופת המחקר שוחררו מהמחלקה שמונה ילדים.
טבלה :1

סיווג המטופלים לפי גיל
מספר המטופלים ()%

גיל

)11.8( 8

 1-6חודשים

)5.9( 4

 7-11חודשים

)14.7( 10

 1-2שנים

)17.6( 12

 3-5שנים

)13.2( 9

 6-8שנים

)8.8( 6

 9-11שנים

)17.6( 12

 12-15שנים

)10.3( 7

 16-21שנים

טבלה :2

האבחנות שנקבעו לילדים המאושפזים (לא הוכללו אירועי היפוקסיה)
אבחנה

מס׳ המטופלים

מצב לאחר זיהום
•Sub ac. sclerosing panencephalitisנ()SSPE
•CMV, congenital
•Post pneumococcal meningitis

1
2
1

מלפורמציות מולדות במוח
•.Agenesis of cerebellum and pons
•Macrogyria
•Microcephaly
•Hydrocephalus

1
1
2
2

תסמונות (ללא אבחנה גנטית)
•Syndromes
•Spinal Muscular Atrophyנ()SMA
•.Canavan dis

11
5
3

מחלות נאורו–מוסקולריות
•Myotonic dystrophy type 1
•Cong. fiber type myopathy

1
1

מחלות מטבוליות
•Familiar dysotonomia
•Methyl glutamic aciduria
•Ethyl malonic aciduria
•.Mitochondrial dis
•Three methyl glutaconic aciduria

1
1
1
2
1

הפרעות כפיון
•Othahara syndrome
•Progressive myoclonic epilepsy

1
1

אחרים
•.Valporic ac. synd
•Trisomy 14
•Thanatophoric dwarfism

1
1
1
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ידי מבחן  .Logrankתבחינים סטטיסטיים נבדקו ברמת מובהקות
של .0.05

תרשים :1

ההסתברות להישרדות ושיעורי ההישרדות בפועל בחודשים

תוצאות

1.0
+ censored
0.8

0.4

Survival probability

0.6

0.2

125

100

50
75
)Overall survival (months

0

25

0.0

תרשים :2

שיעורי הישרדות והישרדות בפועל על פי חודשים
1.0
+censored
Logrank p=0.4855

0.8

0.4
Cohort
A
B
60

80

40
)Overall survival (months

20

0

Survival probability

0.6

0.2

דיון
0.0

מתוכם שלושה נגמלו מהנשמה ,שניים שוחררו לקהילה ואחד
שוחרר למוסד .חמשת הנותרים שוחררו מונשמים :שלושה
במסגרת ביתית ושניים במסגרת מוסדית.
פטירה :בעשר שנות המחקר נפטרו  18ילדים 16 :מהם עקב
זיהום מערכתי ,אחד עקב דום לב ואחד כתוצאה מהפרעה באיזון
האלקטרוליטים.
שיטות סטטיסטיות
(SAS Institute, Cary
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ניתוח הישרדות ( :)Survival analysisעל פי אומדן קפלן מאייר,
ההישרדות החציונית ( )Median survivalשל אוכלוסיית המטופלים
הסתכמה ב– 59חודשים ,וההסתברות לשרוד חמש שנים (5-year
 )survival probabilityעמדה על ( 49%תרשים  .)1בקבוצה  Aהמקורית
הייתה ההישרדות החציונית  53חודשים ,וההסתברות לשרוד
חמש שנים הייתה  .]9[ 48%לעומת זאת ,במעקב של עשור אחר
קבוצה  Aהייתה ההישרדות החציונית  59חודשים ,אך ההסתברות
לשרוד חמש שנים הייתה אף היא  .48%בקבוצה  Bההסתברות
לשרוד שנתיים ,על פי אומדן קפלן־מאייר הייתה  ,77%מאחר
שבקבוצה זו לא נמצאו מקרי מוות לאחר  21חודשי אשפוז .לא
נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בהישרדות בהשוואה בין קבוצה
 Aלקבוצה  Bגם לאחר מעקב של עשור לקבוצה .)B = 0.4855
( Logrank test pתרשים  .)2בנוסף ,נבדקה השפעת הגיל בזמן
האשפוז על ההישרדות במודל תסוגת  ,Coxולא נמצא קשר בין
הגיל בזמן האשפוז לבין סיכויי ההישרדות (.)p=0.5937
אבחנות בקבלה :נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בין קבוצות
 Aו– Bבשיעור הילדים ההיפוקסיים ( 20ילדים היפוקסיים בקבוצה
 Aלעומת שישה בקבוצה .)chi-squared test p=0.0430( )B
תמותה לפי מין :לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בשיעורי
ההישרדות בין בנים ובנות (.)Logrank test, p=0.2531
תמותה לפי מוצא :לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית
בשיעורי ההישרדות בין האוכלוסייה היהודית והמוסלמית
(.)Logrank test, p=0.3202
תמותה לפי אבחנה בקבלה :לא נמצא הבדל מובהק
סטטיסטית בשיעורי השרידות בין קבוצת הילדים ההיפוקסיים
והילדים המאושפזים עם אבחנות אחרות (Logrank test ,
.)p=0.8734
בעשר שנות המעקב נפטרו שמונה עשר ילדים .שישה עשר
מתוך  18הילדים מתו מזיהומים מזדמנים ,ללא קשר לאבחנה
הפתולוגית בהתקבלותם למחלקה.

הניתוח הסטטיסטי בוצע באמצעות תוכנת
 .)NC SAS v9.4נתונים דמוגרפיים סוכמו על ידי ספירה וציון אחוז.
מוצגות עקומות הישרדות של קפלן־מאייר ( )Kaplan-Meierשל
הזמן עד למוות או המעקב האחרון .עקומות הישרדות מושוות על

מספר הילדים המונשמים כרונית במדינות העולם גדל והולך
משנה לשנה [ ,]8אולם הרכב החולים המדווחים אינו משתנה.
ילדים אלה מתקשים לנשום בכוחות עצמם עקב בעיות שרירים,
חריגויות (מלפורמציות) בשלד (בעיקר בעמוד השידרה) ובמבנה
הפנים ,וכתוצאה מהפסקות נשימה בשינה.
האוכלוסייה שלנו שונה מכל יתר האוכלוסיות המונשמות
כרונית בכך שכולם סובלים מפגיעות מרכזיות בדרגות שונות ועד
לתגובה מיקטית .כתוצאה מהפגיעה המרכזית המטופלים זקוקים
להנשמה חודרנית ,מאחר שרובם המכריע חסרים את הגירוי
לנשימה עצמונית .במסגרת המחלקה שלנו נעשים ניסיונות חוזרים
לגמול את המטופלים מהתלות בהנשמה חודרנית ,ובמטופלים
מסוימים בהצלחה ואפילו עד לגמילה מוחלטת מהצורך בהנשמה.
בעשר שנות פעילותה של המחלקה התארכה ההישרדות
החציונית מ– 53חודשים ל– 58חודשים ,אם כי הבדל זה אינו
מובהק סטטיסטית .התחזית לחמש שנות הישרדות לא השתנתה
והיא עומדת על  .49%מנתון זה עולה ,כי מחצית מהילדים פגועי
המוח הזקוקים להנשמה כרונית במחלקתנו שורדים בממוצע חמש
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שנים .עיקר התמותה מתרחשת בשנתיים הראשונות לאשפוז .יש
להביא עובדות אלה בחשבון בתכנון מערך הטיפול עבור ילדים
במצב רפואי זה .פרט למחלקתנו קיים מערך דומה ,בקנה מידה
מצומצם יותר ,במסגרת מוסד "רעות" ,באזור תל אביב.
תוחלת החיים וסיכויי ההישרדות המדווחים בספרות העדכנית
גבוהים באופן משמעותי מהתוצאות שעלו במחקרנו [.]8,7
יש לייחס ממצאים אלו לכך שהאוכלוסיות השונות שמדווח
עליהם שונות מהאוכלוסיות שהוכללו במחקרנו :הן אינן כוללות
מטופלים לאחר נזק היפוקסי (כגון דום לב ,שטף דם במוח ,כמעט
מות עריסה או נזק ראשוני למוח) .הפגיעה במוח של המטופלים
במחקרנים אינה מאפשרת הנשמה בלתי חודרנית ,שהיא השכיחה
ביותר באוכלוסיות האחרות ומאפשרות הנשמה כרונית גם
במסגרת ביתית ,מחוץ לכותלי בית החולים [.]7
לא מצאנו קשר בין סיכויי ההישרדות לבין התחלואה הבסיסית
של המטופלים שלנו בזמן האשפוז .לא נמצא הבדל בסיכויי
ההישרדות בהשוואה בין הילדים הלוקים בהיפוקסיה לבין
ילדים המאושפזים מסיבות אחרות .הסיבה העיקרית לתמותה
באוכלוסייה שלנו היא זיהומים ,בעיקר זיהומים בריאות כגון
דלקת ריאות לאחר שיאוף ובעקבותיה אלח דם ,חרף מאמצים
להנעת החולים על ידי הושבתם ,שינוי תנוחתם מדי שעתיים
ופיזיותרפיה נשימתית מאומצת .מתוך  18מטופלים שנפטרו
במהלך עשר שנות המחקר 16 ,מתו עקב זיהום בריאה והסיבוכים
שבעקבותיו .זיהומים בדרכי הנשימה המיוחסים להנשמה כגון
טרכיאוברונכיטיס ודלקות ריאות ידועים ומתוארים בילדים
התלויים בהנשמה ממושכת; הזיהומים הללו קשורים ככל הנראה
בלחץ של הצנתר האנדוטרכיאלי [ .]13-11מספר המטופלים
שאושפזו עקב נזק היפוקסי בקבוצה  Bקטן באופן משמעותי
בהשוואה לקבוצה ( Aבחמש השנים הראשונות לפעילות
המחלקה) .תופעה זו עשויה להיות אקראית ,מאחר שהרכב
האוכלוסייה ושיטות הטיפול בקהילה לא השתנו .עובדה זו לא
שינתה את תוחלת החיים של המאושפזים.
ריבוי הבנים המאושפזים (פי שניים) לעומת מספר הבנות
נמצא גם בעבודה הקודמת שלנו [ .]9שכיחות התופעות
הפתולוגיות בזכרים מוכרות ומתוארות בלידה ,במהלך החיים
ונובעות מבעיות נשימה [ .]16-14לא מצאנו באוכלוסייה שלנו
הבדל בשיעור ההישרדות בהשוואה בין הבנים והבנות .הבנים
נפטרו בשנתיים הראשונות לאשפוז והבנות באופן הדרגתי
במהלך שנות המעקב ,כך ששיעורי התמותה משתווים לקראת
סוף האשפוז.
השכיחות של נישואי קרובים באוכלוסייה המוסלמית בישראל
היא  ,43.3%וביניהם  22.6%הם נישואים בין בני דודים ראשונים
[ .]17תוצאות קרבת הדם באוכלוסייה הערבית מתבטאת בעיקר
במחלות אוטוזומיות רצסיביות ,חריגויות מלידה ומחלות
מתורשה מנדליאנית [ .]18,17דווח על מיתאם הדוק בין מומים

מלידה לבין תמותה בקרב ערביי ישראל [ .]19,18בנוסף ,מכלל
הילדים ממוצא ערבי המאושפזים במחלקתנו )50%( 14 ,היו
קרובי משפחה ראשונים .ההישרדות של ילדים ממוצא ערבי שהיו
קרובי משפחה עמדה בממוצע על  47חודשים בלבד לעומת 77
חודשים בילדים ערבים שלא היו קרובי משפחה .אולם הבדל זה לא
נמצא מובהק סטטיסטית .אחד עשר ילדים ממוצא ערבי מוסלמי
אושפזו בגלל בעיות היפוקסיה ו– 17מסיבות מלידה (גנטיות
ואחרות) .ההישרדות בקרב ילדים שלקו בבעיות גנטיות עמדה על
 48חודשים בלבד ,לעומת  77חודשים בילדים ממוצא ערבי עם
בעיות היפוקסיות .עם זאת ,ההבדל לא היה מובהק סטטיסטית.
תמותת תינוקות באוכלוסייה הערבית בישראל גבוהה פי שניים
מתמותת התינוקות באוכלוסייה היהודית ,אך לא נמצא הבדל כזה
באוכלוסיית המחקר שלנו [.]19
הייעוד של המחלקה שלנו הוא לאפשר לילדים טיפול תומך
הטוב ביותר .איזון תזונתם הוא אחד האתגרים המרכזיים ,מאחר
שהתצרוכת הקלורית של החולים שלנו קטנה ב–  50%מתצרוכת
קלורית של ילדים בריאים באותו טווח גילאים [ .]20נתון זה
מחייב חישוב תזונתי מוקפד כדי למנוע השמנת יתר ,כך שניתן
יהיה להגיע לתנאי הנשמה מיטביים .במהלך עשור לפעילות
המחלקה ,הצלחנו לשחרר שמונה מתוך  68הילדים המאושפזים,
שהם כ 12%-מהמטופלים ,אך היעד המרכזי שאנו שואפים אליו
הוא שיפור באיכות החיים של ילדים אלה.
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שיאוף (אספירציה) שיני חלב בילדים המונשמים
כרונית בפיום הקנה
תקציר:

שיאוף של שיני חלב בילדים הוא מצב נדיר 0.5% :מכלל הגופים הנשאבים לריאות בתקופת
הילדות .פיום הקנה (טרכאוסטומיה) אמור להגן מפני שיאוף ,ובספרות הרפואית מצאנו רק
פרשת חולה אחד שבה ילד המונשם בפיום הקנה שאף שן לסימפון .אנו מדווחים במאמר
זה על שני אירועי שיאוף של מספר שיני חלב בילדים המונשמים בפיום הקנה .הילדים
מאושפזים ביחידה המיועדת להנשמה כרונית של ילדים עם פגיעה במוח .בשני הילדים
הודגמו תסמיני תמט בריאה הימנים ובאחד מהמטופלים הודגמו ממצאים כרוניים בריאה
השמאלית ,שלוו בירידה בריווי ,בחום ובליקוציטוזה .בברונכוסקופיה הוצאו ארבע מתוך
חמש השיניים שנשאבו לריאות .המצב הקליני השתפר לאחר ההתערבות ,והילדים חזרו
למצבם הבסיסי .לנוכח העלייה המתמדת בשכיחות הנשמה כרונית בילדים ,יש להביא
בחשבון אפשרות לשיאוף שיני חלב גם בנוכחות פיום הקנה.

מילות מפתח:

שיני חלב; שיאוף; פיום הקנה (טרכואוסטומיה); תמט.
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הקדמה

ילדים השואפים גוף זר נמצאים בסכנת חיים [ .]4-1גרעינים ובוטנים
הם השכיחים מבין הגופים הזרים האורגניים הנשאבים לריאות
בתקופת הילדות [ .]6,5שאיפת שיניים לדרכי הנשימה בילדים
היא נדירה 0.5% :בלבד מכלל הגופים הנשאפים לריאות בגיל זה
[ .]7עם זאת ,כבר בשנת  1920דווח על  32אירועי שיאוף של שיני
חלב לאחר עקירה [ ,]8ודיווחים דומים פורסמו באקראי גם בשנים
האחרונות [ .]10,9בנוסף ,דווח על שיאוף שיני חלב לאחר חבלה או
צנרור (אינטובציה) [ .]11נוכחות פיום הקנה ובמיוחד בחולה מונשם,
אמורה לספק הגנה מהאפשרות של שיאוף שן לתוך עץ הסימפונות.
מצאנו בספרות הרפואית פרסום יחיד בלבד ,של ילד בן עשר הלוקה
בפיגור שכלי ,המונשם דרך פיום הקנה וניזון בגסטרוסטומיה ,שטופל
במסגרת ביתית ופיתח תמט של הריאה הימנית ,ובברונכוסקופיה
הוצאה שן חלב מהסימפון הימני [.]12
אנו מציגים במאמרנו הנוכחי שתי פרשות חולים ,ילדים עם
פגיעה במוח ,המונשמים כרונית באמצעות פיום הקנה וניזונים
בגסטרוסטומיה ,אשר פתחו תמט וסימני זיהום ריאתי על רקע
שיאוף מספר שיניים .ילדים אלו מאושפזים ביחידה בת  30מיטות,
המיועדת באופן בלעדי לילדים מונשמים כרונית ופועלת מזה
עשור במסגרת בית חולים למטופלים כרוניים (מרכז רפואי הרצוג
בירושלים) .מאחר שנשירת שיניי חלב בילדים עם פיגור התפתחותי
נמשכת מספר שנים ,קיימת במחלקה מודעות לנשירת שיניים
ולסכנות הכרוכות בכך .במסגרת טיפולי השיגרה נערך אומדן פה
יום יומי הכולל :צחצוח שיניים ,ניקיון חניכיים ,ניקוי הפרשות
וסילוק מזהמים ,אבחון שיניים מתנדנדות ומעקב אחריהן.

יוליה נמסטניק
רנה גיל
מחלקת ילדים מונשמים ,מרכז רפואי הרצוג,
ירושלים

התקבל למחלקתנו (יחידת מונשמים ילדים במרכז הרפואי
הרצוג) כשהיה בן שנה וחצי ,והוא מונשם באמצעות פיום הקנה
ומקבל תזונה באמצעות גסטרוסטומיה .עקב התכווצויות טופל
באופן קבוע בקלונידין ועקב אי יציבות אוטונומית טופל גם
בפנוברביטל.
במהלך אשפוזו במחלקתנו נעשו ניסיונות נשנים לגמילה
מהנשמה שהגיעו עד כ־ 10שעות ביום של ניתוק ממכונת
ההנשמה .כחודש לפני האירוע הנוכחי הופיעו אירועים נשנים
של ירידות בריווי החמצן בדם מלווים בטכיפנאה ,בטכיקרדיה
ובעלייה בחום הגוף .בבדיקה נמצאה ירידה גם בכניסת אוויר
בריאות מלווה בחרחורים מפוזרים .בנוסחת תאי דם לבנים עלה
עד  16,000מספר הליקוציטים עם  80%ניטרופילים .בצילום
תמונה :1

מפרשת חולה  - 1הצללה בצורת משולש בסימפון הימני

מפרשת החולים
מפרשת חולה :1
ילד בין שמונה שנים במשקל  16ק"ג ,עם נזק קשה במוח בעקבות
טביעה בבריכת אגירה שהצריכה החייאה ממושכת .המטופל
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של בית החזה הודגמו תמט בריאה הימנית התחתונה והצללה
בצורת משולש סמיכה בסימפון הימני .הניתוקים ממכונה הנשמה
הופסקו והחולה טופל באנטיביוטיקה ,בפיזיותרפיה נשימתית
ובשיאופים (אינהלציות) ,אך ללא השפעה .בחשד לגוף זר
בריאה הימנית נשלח הילד למחלקה לטיפול נמרץ ילדים לביצוע
ברונכוסקופיה.
בזמן ביצוע ההליך הוצאו שתי שיני חלב מהסימפון הימני.
בצילום בית החזה לאחר הברונכוסקופיה נעלם התמט בריאה
הימנית התחתונה והחל שיפור הדרגתי בערכי ההנשמה .ניתן
היה להחזיר את הילד למחלקתנו ובהמשך לחזור בהצלחה על
הניתוקים ממכונת ההנשמה.
מפרשת חולה :2
ילדה בת  12שנים במשקל  25ק"ג הועברה למחלקתנו בגיל ארבע
שנים ,לבקשת ההורים ,כשהיא זקוקה באופן קבוע למתן חמצן
בפיום הקנה .הילדה הייתה בריאה עד גיל שלוש וחצי שנים ,אך
אז עברה אירוע של תשניק קשה עקב תפיסת הצוואר בין סורגי
המיטה .לאחר החייאה ממושכת נותרה הילדה עם נזק קשה
במוח ,אושפזה בבית החולים רעות ונזקקה להנשמה .בהדרגה
ניתן היה לגמול אותה מהנשמה ,אך היא נזקקה לפיום הקנה
ולטיפול בחמצן בפיום הקנה.
במהלך אשפוזה במחלקתנו לקתה בדלקות ריאה נשנות ,חלקן
על רקע שיאופים נשנים ,וטופלה באנטיביוטיקה ,בשיאופים
ובחמצן .אולם כעבור שבע שנות אשפוז נוצר צורך להנשימה
באופן קבוע בפיום הקנה ,ללא כל אפשרות של גמילה ממכונת
ההנשמה.
כחצי שנה לפני האירוע הנוכחי הופיעו אירועים נשנים של
חום גבוה עם ירידה בריווי החמצן וליקוציטוזה בנוסחת תאי
דם עם סטייה שמאלה .בצילומי ריאות נשנים הודגמו הצללה
מתמדת נרחבת בריאה הימנית עם תמט של הקטע הקדמי של
האונה העליונה מימין ,ובנוסף הודגם תסנין קבוע שהופיע בכל
הצילומים באונה התחתונה של הריאה השמאלית .החולה טופלה
במשך יותר מחצי שנה בסוגים שונים של אנטיביוטיקה בזמן
הופעת גלי החום ,ובפיזיותרפיה נשימתית בתוספת שיאופים,
אך השיפור במצב הכללי ובמצב הנשימה היה זמני בלבד .באירוע
אחרון של מחלת חום גבוה מלווה בחרחורים ,ירידה בריווי
תמונה :2

מפרשת חולה  - 2ממצא בסימפון השמאלי
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החמצן וליקוציטוזה בספירת הדם ,התעורר לראשונה בצילום
נשנה של בית החזה חשד לגוף זר מימין ,עם הצללה באונה
התחתונה השמאלית .מסתבר בדיעבד שממצאים אלה הופיעו
בכל הצילומים הקודמים שבוצעו במשך יותר מחצי שנה .החולה
הועברה למחלקה לטיפול נמרץ ילדים לביצוע ברונכוסקופיה.
בזמן הברונכוסקופיה הודגמו שלוש שיניים :שן אחת בריאה
הימנית ושתי שיניים בריאה התחתונה השמאלית .הוצאה שן
מהסימפון הימני העליון ושן מהסימפון השמאלי העליון ,אולם
שן אחת נשארה בסימפון השמאלי עקב קושי טכני בהוצאתה.
לאחר ההליך החל שיפור במצב הנשימה של החולה .בצילום
נשנה של בית החזה נספגה ההצללה מימין ,אך נשארה השן
בסימפון השמאלי של האונה התחתונה.
החולה חזרה למחלקתנו והמשיכה לקבל טיפול אנטיביוטי,
חמצן ושיאופים .תחת הטיפול נמשך השיפור במצב הכללי
והנשימתי עם ירידה בחום ,והילדה חזרה למצבה הבסיסי.
דיון

שאיפת שיני חלב לריאות היא נדירה ,אך מציבה סכנת חיים עקב
תשניק .התסמינים הקלאסיים של שיאוף הם שיעול ,צפצופים על
פני הריאות וכניסה מופחתת של אוויר המתרחשת בפחות מ40%-
מהילדים ששאפו גוף זר [ .]13בילדים אחרים דווח על סימנים
כגון כחלון פתאומי ,שרנוק (סטרידור) או הופעת חום כסימן
בלעדי לשיאוף .בילד מונשם באמצעות פיום הקנה אין לצפות
לסימנים האופייניים כגון שיעול או שרנוק .הסימנים הם בלתי
סגוליים ומתבטאים בירידה בריווי החמצן ,בממצאים בריאות כגון
חרחורים או צפצופים ובתסמינים מחשידים בצילומי הריאות.
שיאוף בילדים מונשמים באמצעות טרכואוסטומיה הוא
תופעה קיימת .תופעה זו נובעת לרוב משאיפת הפרשות
ובעיקר מהחזר (רגורגיטציה) של המזון הניתן לרוב באמצעות
גסטרוסטומיה או דרך צינורית המוחדרת דרך האף (Naso -
 .)gastric tubeהפרשות אלו עלולות לחדור סביב פיום הקנה לתוך
הסימפונות ,והן גורם שכיח לדלקת ריאות בחולים מונשמים
(.]14[ )Ventilatory Associatied Pneumonia-VAP
שאיפת גופים מוצקים כגון שיניים סביב צינורית פיום הקנה
אינה סבירה .בפרשת החולה היחיד שפורסמה בספרות הרפואית
על ילד עם פיום הקנה ששאף שן ,מוסברת התופעה בכך
שצינורית פיום הקנה הייתה קטנה עבור קנה הנשימה של הילד.
ביחידה שלנו ,המוקדשת באופן בלעדי לילדים מונשמים כרונית,
פגועי מוח ,ההנשמה היא חודרנית ,דרך פיום הקנה ,אך ללא
קיבוע הצינור באמצעות בלונית ,כדי למנוע לחץ על קנה הנשימה.
ייתכן שזו הסיבה ששיני החלב הנושרים בילדים תחת טיפולנו
מוצאים את דרכם לתוך הסימפונות סביב לצינורית פיום הקנה.
גופים זרים נשאבים בעיקר לסימפון הימני בשל מבנהו האנטומי,
אך בילדים מתרחשים שיאופים גם לסימפון השמאלי [.]15
בפרשת החולה הראשונה שלנו אכן נמצאו שתי שיניים
בסימפון הימני .בפרשת החולה השנייה נמצאה שן אחת בסימפון
הימני העליון ושתי שיניים בסימפון השמאלי העליון ,שממנו ניתן
היה לשלוף רק שן אחת בזמן ביצוע הברונכוסקופיה ,ואילו השן
השנייה נותרה במקומה בסימפון השמאלי ללא אפשרות להוציאה
באמצעות הברונכוסקופ.
האיחור באבחנה ובביצוע הברונכוסקופיה בפרשת החולה
השנייה נובע בראש ובראשונה מחוסר מודעות .בקרב הרופאים
אין מודעות מספקת לאפשרות (הנדירה לכל הדעות) של שיאוף
שן בנוכחות פיום קנה במהלך ההנשמה הממושכת .הגורם הנוסף
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המטעה הוא השכיחות הרבה של זיהומים בריאות בילדים
מונשמים על רקע זיהומים חיידקיים  -בייחוד חיידקים גראם
שליליים המערפלים את האבחנה של גוף זר [.]14

נשנה בצילום ריאות ,בייחוד בילדים עם תמט הריאה ,גם אם הוא
מונשם באמצעות פיום הקנה .אחד מאמצעי המניעה של שאיבת
שיניים לסימפונות המומלצים לילדים המונשמים כרונית ,הוא
עקירת שיני החלב ,אך זאת ניתן לבצע אך ורק לאחר צילום פנורמי
של הלסתות ,בסיוע צוות מיומן בתחום רפואת השיניים.

•
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כרוניקה

דגימת שחפת קפואה שדלפה גרמה לפינוי שני בניינים
במרכז הרפואי ג'ונס הופקינס
המרכז הרפואי ג'ונס הופקינס בבולטימור כולל מספר בתי חולים
ומכוני מחקר מהשורה הראשונה .מרכז זה מעורב זה שנים
בהנחיות בנושאי בטיחות ביולוגית ומרכז קורס ייחודי בנושא זה,
כך שהמודעות לבטיחות במרכז זה גבוהה.
ביום  5.7.18העביר אחד העובדים דגימת תרבית שחפת קפואה
על גשר סגור בין שני בנייני מחקר בקמפוס .הדגימה הייתה
ארוזה על פי התקנות ,וכללה קרח יבש לקירור .עקב יצירת לחץ
בתוך האריזה ,כשל סגר המיכל ונפתח ,ובעקבות זאת דלף חלק
מהדגימה שהיה שקול לטיפות אחדות לחלל הגשר .העובד דיווח
מיד לממונים עליו והתגובה הייתה פינוי מיידי של שני הבניינים.
שתים עשרה מכוניות כיבוי עם צוותי חירום הגיעו למקום,
לפקח ולעזור בפינוי ובסיום התקרית .הממונה מטעם המרכז

העריך כי הדגימה הקפואה לא הציבה סיכון משמעותי לעובדים
או לתושבי הסביבה ,וקבע כי כדי להידבק בשחפת יש לשהות
במחיצת חולה זמן ארוך יחסית או להיחשף לאירוסול משמעותי
של החיידקים .במקרה זה העריכו הממונים ,כי עקב מצב הצבירה
של הדגימה לא נוצר אירוסול ,ולאחר חיטוי מקומי אין סיכון לאכלס
שוב את הבניינים.
ניתן ללמוד מאירוע זה ,כי אריזה נכונה של דגימות ביולוגיות
חשובה ביותר בזמן שינוע ,ויש לזכור כי קרח יבש וגם חנקן נוזלי
המתאדים במיכל סגור יכולים ליצור לחץ משמעותי העלול
לפוצץ מיכלים (http://www.baltimoresun.com/health/bs-hs-
.)tuberculosis-hopkins-follow-20180706-story.html
איתן ישראלי
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רישום אלקטרואנצפלוגרם ( )EEGתפקודי
לאבחון רמות מודעות בחולים במצב
צמח לאחר פגיעת מוח אנוקסית
1

עודד מאירון
1
יונתן דוד
1
אנאל דינוביץ'
1
ברוך מוסקוביץ'
2
אפרים יאול

תקציר:

הקדמה :הערכות קליניות סטנדרטיות בחולים הלוקים בהפרעות מודעות חמורות ,כגון חולים
במצב צמח לאחר פגיעת מוח אנוקסית ,מבוססות על תפיסתו ופרשנותו הסובייקטיביות של
הקלינאי הבוחן את התגובות המוטוריות של החולה לגירויים תחושתיים .נודעת חשיבות
קלינית לאבחון בין מצב צמח קבוע ( )PVSלבין מצב מודעות מיקטי (מינימאלי) ( .)MCSיחד
עם זאת ,נתונים מצביעים על אי התאמה בין הבדיקה הקלינית לבין פעילות מוח מודעת ,כך
שמטופלים עם מודעות מיקטית מסווגים כנמצאים במצב קבוע של צמח.
מטרות :בדקנו האם בחלק מהחולים במצב צמח מודגמת בבדיקת  EEGפעילות מוח תלוית
גירוי־שמיעה (גירוי אודיטורי) הדומה יותר לזו של בריאים מזו של שאר החולים בקבוצה.
בנוסף נבדק האם תגובות המוח קשורות לציוני ההערכות הקליניות של החולים.
שיטות :נבדקו חמישה חולי  .PVSהערכות הקליניות־שיקומיות נאספו מכל חולה לאחר
בדיקת  )Electroencephalography) EEGתפקודי .במטלות ה־ EEGהתפקודי נבחנו יכולת
הנבדקים להבחין בין צלילים באופן קדם־קשבי ( )Auditory event-related potentialsותגובת
מוחם להוראה מילולית (שינויים בעוצמת הפעילות בתדרי ספקטרום במוח בטווח האלפא/
תטא) שביקשה מהנבדקים לפקוח או לעצום את עיניהם .להשוואה נאספו נתוני EEG
מקבוצת בקרה של נבדקים בריאים.
תוצאות :קבוצת החולים הציגו פעילות מוח קדם־קשב שונה באופן מובהק מזו של קבוצת
הבריאים .שינויים בעוצמת גלי התטא (הידועים כקשורים על לקידוד סמנטי) בהינתן ההוראה
המילולית נמצאו קשורים במובהק לציונים הקליניים בסולם ה־Coma-recovery-scale-
Revisedנ( )CRS-Rבלבד .חולה אחד הציג פעילות מוח הדומה יותר לזו שנצפתה בקבוצת
הבקרה של הנבדקים בריאים ,ובהתאמה לאבחון .MCS
מסקנות EEG :תפקודי לאיתור רמות מודעות בחולים במצב צמח לאחר פגיעה אנוקסית
עשוי לסייע באבחון הקליני בחולי  .PVSמדידת שינויים אלקטרופיזיולוגיים בפעילות המוח
הקשורה למודעות בבני אדם ,עשויה לשפוך אור על תגובות מוח תלויות־גירוי שיאפשרו
תקשורת־אינטראקטיבית בין החולה במצב צמח לבין סביבתו.

מילות מפתח:

מצב צמח (וג'טטיבי) קבוע ( ;)PVSמצב הכרה מיקטי (מינימאלי) ( ;)MCSפוטנציאל חשמלי תלוי אירוע ( ;)ERPשינוי מתח שלילי תלוי־גירוי שמיעתי חריג ( ;)MMNגידול
תלוי־אירוע בעוצמת גלי התטא ()Theta ERS

:KEY WORDS

Pervasive vegetative state (PVS); Minimally conscious state (MCS); Event-related potentials (ERP); Mismatch negativity (MMN); Theta event-related synchronization
(.)Theta ERS
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כפי שמפורסם בספרות הרפואית ,רוב פגיעות המוח האנוקסיות
(עקב אי הספקת חמצן למוח) מסתיימות באבחון תרדמת ()Coma
[ .]1לכאורה ,מצבם של פגועי מוח אלה מתאפיין בחוסר תקשורת
עם הסביבה החיצונית וללא תגובות מטוריות–מודעות ,מטופלים
אילו נראים לכאורה במצב של שינה עמוקה וללא הכרה .אנשים
המצויים במצב קומה ( )Comaשרויים במצב מתמשך המאופיין
בעיניים סגורות ,באי–תגובה ובהיעדר מעגלי שינה [ .]2 ,1אם
אדם השרוי בתרדמת קלינית לא נפטר תוך  4-3שבועות לאחר
הפגיעה האנוקסית ,אזי מוחלפת האבחנה של תרדמת למצב
צמח (וג'טטיבי) [ .]2מצב של צמח ( )Vegetative stateמוגדר
קלינית כערות ללא תגובה ,מצב הכולל לעיתים עיניים פקוחות
כך שהמטופל נראה ער לסביבתו ,אך אינו מגיב לגירויים חיצוניים

1המרכז הקליני לחקר המוח ,מרכז רפואי
הרצוג ,ירושלים
2מחלקה סיעודית מורכבת ,מרכז רפואי הרצוג

ולא מראה סימנים חיצוניים למודעות .לפיכך ,ההגדרה המדויקת
יותר של מצבי צמח שונים היא ערות ללא מודעות [.]3-1
על פי הפרסומים בספרות 52% ,מהחולים הלוקים בפגיעת
מוח מחבלה מוגדרים במצב צמח זמני .חולים אלה עשויים לחזור
למודעות מלאה במוקדם או במאוחר ,ולעיתים מצבם כצמח עלול
להימשך שנים ,ולעיתים קרובות ללא החלמה כלל [ .]2,1לרוב
חולים במצב של תרדמת ( )Comaלוקים בנזק למוח הנגרם מפגיעה
קשה למוח כגון אנוקסיה (  .)Anoxiaבחולים אחרים עשויים
הגורמים להיות פגיעות וסקולריות או מטבוליות [ .]1כמו כן,
המטופלים מגיעים לרוב למצב קבוע של צמח כתוצאה מאנוקסיה
לאחר אוטם שריר הלב ("התקף לב") או אירוע מוח (.]3[ )Stroke
מצב צמח מוגדר כקבוע ( )Permanent Vegetative State -PVSאם
הוא נמשך לפחות כחודש עד שלושה חודשים [ .]4,2אם החולה
במצב צמח מתחיל להגיב באופן מיקטי (מינימאלי) לגירויים
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חיצוניים ,הוא מאובחן קלינית במצב של "מינימום הכרה" [.]5,2
מינימום הכרה )MSC( Minimally Conscious State ,מוגדר כמצב
העשוי להכיל "איים של מודעות" ,ואדם הנמצא במצב זה עשוי
להציג ההתנהגויות המרמזות על מודעות מיקטית כגון קיבעונות
חזותיים (פיקסציות ויזואליות) ,מעקב עיניים ,תגובות מותנות–
גירוי ,תגובות רגשיות ,תגובה לכאב ואף להגיב באופן מותאם
להוראות מילוליות [ .]5,3האבחנה המבדלת בין שני המצבים
(צמח-קבוע או מינימום הכרה) מתבצעת היום באמצעות
אבחונים סטנדרטיים כגון סולם גלסגו להערכת תפקוד-שיקום
במצבי תרדמת  .))GCS-Glasgow coma scaleסולם גלזגו מבוסס
על תגובות מוטוריות של העיניים והגוף ,על תגובות מילוליות
ותזוזות אישונים .כלי זה עשוי לסייע גם בניבוי הפוטנציאל
השיקומי של המטופל [.]1
כלי אבחון סטנדרטי נוסף הוא The Coma Recovery Scale-
 .)CRS-R( revisedסולם ההערכה  CRS-Rעשויה לעזור לקלינאים
לבצע אבחנה מבדלת בין הפרעות מודעות שונות (Disorders of
 )Consciousness - DOCובין רמות מודעות שונות [ .]5,3יחד עם זאת,
להערכות סטנדרטיות אלו על בסיס סולמות כגון  GCSו– CRS-Rיש
חסרונות רבים ,בעיקר משום שהן מבוססות על תפיסתו ופרשנותו
הסובייקטיבית של הבוחן .למרות החשיבות הרבה לאבחנה מבדלת
בין מצב צמח קבוע ( )PVSלבין מודעות מיקטית (מינימאלית)
(  ,)MCSנתונים ממחקרים שונים מצביעים על אי התאמה בין
הבדיקה הקלינית לבין פעילות מוח "מודעת" ,כך שמטופלים עם
מודעות מיקטית מסווגים כשרויים במצב של צמח וההיפך [.]6,5
אי ההתאמה בין הבדיקה הסובייקטיבית–קלינית למצב מוחו של
החולה נפוצה ובאה לידי ביטוי באבחנה שגויה שאינה מבדילה בין
 PVSל– ,MCSוהסיכוי לאבחנה שגויה עומד על .]8,7[ 37%-43%
פוטנציאל חשמלי תלוי–אירוע (event-related potential -
 )ERPמסוג Mismatch Negativityנ() ,שהוא אחד ממדדי ה–EEG
המהימנים ביותר בספרות המדעית ומשקף תפקודי קידוד־
שמיעה (אודיטורי) קדם–קשב ,תואר לראשונה על ידי Näätänen
בשנת  .]10[ 1978במהלך השנים ,נמצא כי מדד ה MMNומדדי
 EEGאחרים המשקפים תגובה ספציפית של המוח לגירויים,
עשויים לשקף רמות מודעות שונות בנבדקים במצב צמח קבוע
לעומת נבדקים עם מודעות מיקטית הנמצאים במצב של ערות
ללא תגובה [ .]9,3,1היקף משרעת (אמפליטודת) ה– MMNמוגדר

כשינוי בפוטנציאל החשמלי–שלילי שנוצר בסביבות  120אלפיות
השנייה הראשונות (לאחר השמעת הגירוי) באלקטרודה קדמית
מרכזית  .]1[ Fzבפרדיגמת  MMNניתן לבדוק את יכולת החולה
להבדיל באופן קדם–קשב (בלתי מודע) בין גירויי שמיעה [.]11
בהערכת מצבי מודעות בחולים במצב צמח בעקבות
פגיעה אנוקסית ,בדקנו בנוסף למדד ה–  MMNהקדם–מצחי
(אלקטרודה פרונטאלית )Fz ,גם שינויים גלובליים במוח (מכל
 32האלקטרודות) תלויי–אירוע בעוצמת גלי מוח Event-related
 ))synchronization/desynchronizationבטווח האלפא ()8-12 Hz
ובטווח התטא ( )Hz 4-8בהינתן הוראה שמיעתית–מילולית,
כדי לבדוק האם ייתכנו מצבי תודעה גבוהים הקשורים להבנה
של השפה ולתפקודים מוחיים–מוטוריים [ .]7,6יתרה מזאת,
בדקנו האם מדדי ה– EEGיצביעו על רמות מודעות שונות בתוך
קבוצת ה– ,PVSוהאם ערכי מדדים אילו קשורים למצבם הקליני
של החולה ולהערכה הקלינית–היפותטית של הקלינאי.
מטרות
במחקר הנוכחי בחנו את היקף משרעת (אמפליטודת) ה–MMN
ובמהלך הזמן את השינוי המרבי בפוטנציאל השלילי במשרעת
ה– ,MMNכדי לאתר רמת מודעות קדם–קשב בחולים המוגדרים
כחולי  PVSעקב פגיעה אנוקסית ,אשר לא ניתן לבצע אבחנה
מבדלת ביניהם (כגון  MCSלעומת  )PVSעל פי הכלים הקליניים
המקובלים (כגון  GCSו– .)CRS-Rבנוסף ,בחנו את השינויים
בעוצמת גלי תטא ואלפא כדי לבדוק את יכולתם הסמויה לעיבוד
גירויים מילוליים בסביבתם [ .]6בהתאם לספרות המחקר,
השערת המחקר המרכזית היא כי  20%מחולי PVSיציגו פעילות
של המוח המשקפת מצב תודעה גבוה יותר ואבחנה מבדלת בין
 MCSל–.PVS

שיטות מחקר

החולים שנבדקו כללו חמישה גברים בגילים שבין  67-45שנים
(טבלה  .)1החולים היו במצב של צמח (ערות ללא מודעות/תגובה)
בעקבות פגיעת מוח אנוקסית חמורה במהלך חייהם הבוגרים .כל
החולים לקו בגורמי סיכון מרובים למחלות קרדיווסקולאריות

טבלה :1

מאפיינים קליניים של החולים
Patient

Age

GCS

CRS-R

Sus_D

Time since injury

Time after EEG

Norton

CT_damage

P1

47

7

3.00

PVS

1531

303.00

.40

Glob_BG

P2

59

6

2.00

PVS

3288

427.00

.41

NA

P3

57

8

3.00

MCS

189

304.00

.40

Glob_pBS_CE

P4

49

7

3.00

PVS

2699

126.00

.35

Loc_pBG

P5

67

8

3.00

MCS

925

81.00

.40

CE

)Mean (SD

)55.80 (8.07

)7.20 (0.3

)2.8 (0.44

)1.4 (0.54

)1926.4 (1019.04

)248.2 (142.28

).3920 (.02

מקרא= GCS= Glasgow coma scale ,CRS-R = The Coma Recovery Scale-revise, MCS= PVS = Persistent vegetative state ,Minimal conscious state, Time since injury :
מספר הימים בין הפגיעה האנוקסית לבין בדיקת ה– =EEG Time after EEG,הזמן בין בדיקת ה– EEGלבין ההערכות הקליניות;  =Nortonמדד נורטון לסיכון לפצעי לחץ; CT_damage
= ממצאי ה– CTלגבי מיקום פגיעת המוח האנוקסית =Glob_BG ,פגיעה גלובלית הכוללת את הגרעינים הבזאליים;  =NAנתונים לא זמינים =Glob_pBS ,פגיעה גלובלית עם פגיעה
חלקית בגזע המוח =Loc_pBG ,פגיעה לוקלית חלקית בגעינים הבזאליים;  =BGגרעינים בזאליים =BS ,גזע המוח; =Locפגיעה מקומית; =Globפגיעה כלל אזורית גלובלית סימטרית;
 = CEבצקת מוחית ללא ממצא מוח מוקדי =)Mean (SD .ממוצע (סטיית תקן) .בשורה העליונה מתוארים המשתנים (משמאל לימין) :קוד חולה ,גיל ,ציון כולל ב־ ,GCSציון כולל
ב־ ,CRS-Rאבחון משוער ( ,)Sus_Dמשך זמן מהפגיעה האנוקסית לרישום  ,EEGמשך הזמן מרישום ה־ EEGעד ההערכה הקלינית ,ציון סולם נורטון בקבלתם למחלקה ,פיענוח CT
של הפגיעה המוחית האנוקסית ( .)CT_damageהטור השמאלי בטבלה מציין את קוד החולים שנבדקו .ניתן לראות כי החולה  P2מציג את הציונים הקליניים–שיקומיים הנמוכים ביותר
(בסולמות של .)GCS CRS-R
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(יתר לחץ דם ,שומנים בדם ,עישון כבד ,ופעילות גופנית נייחת)
ולמחלת לב איסכמית .כל החולים היו לאחר אנוקסיה שהתרחשה
על רקע מחלת לב איסכמית חדה (ארבעה חולים) וחנק (בחולה
אחד) .בכולם בוצעה החייאה מלאה (הנשמה ועיסויים) .בהמשך
הם הונשמו ,ובוצעו פיום קנה (טרכיאוסטומיה) וצנרת להזנה
דרך הקיבה ( .)PEGבנוסף ,נמדדו המשתנים הבאים (טבלה :)1
גיל; משך הזמן בין הפגיעה במוח לבין ביצוע ה– ;EEGמשך הזמן
בין ביצוע ה– EEGוההערכה הקלינית; ציוני סולמות  GCSו–CRS
(להערכה קלינית–שיקומית); משתנים קליניים להערכת המצב
הרפואי בקבלתם למחלקה (מדד נורטון לסיכון לפצעי לחץ);
האבחנה המשוערת )MCSלעומת  ;)PVSוטומוגרפיה מחשבית
( )CTשל המוח לאחר האירוע האנוקסי של ארבעה מתוך חמשת
הנבדקים (לא אותר פיענוח ה– CTשל חולה אחד) .כדי שתתאפשר
השוואת נתונים אלקטרו פיזיולוגיים מהמוח לקבוצת בקרה ,נתוני
 EEGנאספו מחמישה גברים בריאים בין הגילים  60-22שנים,
ללא רקע נירולוגי או פסיכיאטרי .משרעת ה–( MMNופעילות גלי
המוח בזמן מנוחה) של הנבדקים הבריאים פורשה כתקינה על ידי
אלקטרופיזיולוג מנוסה .כל הנתונים נאספו באישור ועדת הלסינקי
במרכז הרפואי הרצוג ,ירושלים.
נתוני ה–  EEGנרשמו על ידי מגבר הכולל  32ערוצים (ANT,
 )Netherlandsהמחובר לכובע אלסטי הכולל  32אלקטרודות
רושמות ( )WaveGuard 32, ANT-Neuro, USAהמוצמדות לקרקפת.
האלקטרודות מייצגות על פי מערכת ה– 20-10הבינלאומית
מיקומים טופוגרפיים שונים בקליפת המוח [ .]9 ,8ההתנגדות
החשמלית בזמן ההקלטה עמדה על פחות מ־ .kΩ 5בזמן ההקלטה
הפעילות החשמלית סוננה לטווח תדירות של Hz 0.16-100
במהירות דגימה דיגיטלית של  .Hz512הפעילות החשמלית
הממוצעת של כל  32האלקטרודות הייתה נקודת השוואה של
פעילות חשמלית עבור כל אלקטרודה בנפרד ()Averaged reference
בזמן ההקלטה .רעש חשמלי של 50Hzהנובע מפעילות חשמלית
סביבתית נוקה אוטומטית מרישום ה– .EEGאלקטרודת  AFzשימשה
(בזמן ההקלטה) כקו הארקה .בזמן ההקלטה נשמרו כל הנתונים
בדיסק הקשיח של מחשב נייח ( )Lenovo IBMלניתוח נתונים מאוחר
יותר .שיטות הניקוי והניתוח של נתוני ה– EEGנעשו לפי הליכים
מקובלים וסטנדרטים המתוארים בספרות [ ]12,10,6,2באמצעות
תוכנה לניתוח אותות בשם Matlabנ(.)R2015b,MathWorks, MA, USA
מטלת ה– :MMNהוצגה מטלת  ERPשל שמיעה (אודי טורית)
שאורכה  5דקות וכוללת  496צלילים או גירויי שמע ושניים עד
שלושה גירויים קבועים אקראיים נוספים ( 350-347צלילים
קבועים/זהים  150-146חריגים)  -הגירויים הועברו באמצעות
אוזניות דו–צדדיות בתוך אוזן הנבדק .פירוט מעמיק יותר של
גירויי מטלת ה– MMNניתן למצוא במחקרים דומים שנחקרה בהם
מודעות בבני אדם [.]10 ,3 ,2
מטלת  EEGלבדיקת שינויים בעוצמת גלי אלפה ()Hz8-12
ותטא ( )4-8 Hzלהוראה מילולית :אורך המטלה היה  5דקות
בקירוב .נאמר לנבדקים כי הם יתבקשו לפתוח או לסגור את העיניים
בהינתן הוראה מילולית באוזניות לפני תחילת המטלה .כל  10שניות
נשמעה באוזניות הוראה "לפתוח" או "לסגור" את העיניים (עוצמת
ווליום של  70דציבלים) .ההוראות לנבדקים במצב צמח היו זהות
להוראות שקיבלו הנבדקים הבריאים בקבוצת הבקרה.
תוצאות
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כל הנכללים בניסוי היו גברים בין הגילים  67-20שנים ,והגילים
של קבוצת החולים לא היו שונים באופן מובהק מהגילים בקבוצת

הרפואה • כרך  • 157חוב'  • 7יולי 2018

הבקרה של הבריאים [( .]t(8) = 1.607, p = .146כל הנתונים
האלקטרופיזיולוגיים שנועדו לניתוח הסופי הציגו פיזור נתונים
נורמאלי על פי  .Kolmogorov-Smirnov testמעבר לכל ששת
המדדים האלקטרופיזיולוגיים ,רק גודל משרעת ה– MMNומשך
הזמן של משרעת הטון החריג ,הבדילו באופן מובהק בין קבוצת
החולים לקבוצת הבריאים (תרשים  1א') .באשר להיקף משרעת ה–
 ,MMNהציגו החולים שינוי בעוצמת המשרעת השלילית (של הטון
החריג) הקטן בהרבה ,ובאופן ומובהק [(])t(8) = 2.67, p = .028
מהשינוי במשרעת בקבוצת הבריאים (תרשים  1ב') .משך הזמן של
השינוי המרבי במשרעת הטון החריג היה קצר יותר באופן מובהק
[( ]t(8) = -5.651, p < .001ממשך הזמן שנמדד בקבוצת הבריאים
(תרשים  1ב').
בשתי קבוצות המחקר לא נמצא קשר מובהק בין גילאי
הנבדקים והמדדים המוחיים–אלקטרופיזיולוגיים .לא נמצאו
קשרים מובהקים בין השינויים בעוצמת גלי האלפה ,או גודל
משרעת ה– MMNלבין המדדים הקליניים או הדמוגרפיים (טבלה
 )1בקבוצת החולים .לעומת זאת ,בקבוצת החולים נמצא קשר
מובהק בין הציונים הקליניים של סולם ה– CRS-Rלבין שינויים
בעוצמת המשרעת של גלי תטא .בהינתן ההוראה המילולית
לעצום את העיניים ,נמצא כי גודל השינוי בעוצמת גלי התטא
קשור באופן מובהק עם ציוני ההערכות הקליניות פי סולם ה–
 .)r = -.908, p = .033( CRS-Rבהינתן ההוראה המילולית לפקוח
את העיניים ,נמצא כי השינוי בעוצמת גלי התטא קשור באופן
מובהק עם ציוני ההערכות הקליניות על פי סולם r =( CRS-R
 .).944, p = .016ניתן לזהות בבירור (תרשים  2א') ,כי החולה P2
מייצג את הפעילות החריגה ביותר יחסית לשאר החולים .בנוסף,
בחלקו התחתון של תרשים  2א' ,ניתן לראות כי משך הזמן של
משרעת הטון החריג אצל החולה  P2הוא גם הקצר ביותר ביחס
לשאר הנבדקים.
לעומת זאת ,החולה  P5הציג את השינוי השלילי הגדול ביותר
במשרעת ה– ,MMNכפי שצפוי בתגובה תקינה .יחד עם זאת ,נמצא
כי משך הזמן של משרעת הטון החריג בחולה  P5הוא לקוי והקרוב
ביותר למשך זמן של משרעת הטון החריג בחולה  .P2החולה P2
(תרשים  2ב') הציג את התגובה החריגה ביותר בעוצמת גלי
התטא .עוצמת גלי התטא בהינתן ההוראה לפקוח או לעצום את
העיניים בחולה  P2נמצאה גדולה פי ארבעה ויותר מעוצמת גלי
התטא בשאר הנבדקים ,ונמצאה כחריגה ביותר בהשוואה לקבוצת
הבריאים .לעומת זאת ,השינוי בעוצמת גלי התטא בחולה P5
נמצא נורמאלי יחסית (בערך  )μV2 8ותואם את טווח התגובות
בקבוצת הבריאים .החולה  P5הוא היחיד מהחולים שנבדקו
שעוצמת השינוי בגלי התטא תואמת את טווח עוצמת התטא
של הבריאים גם בעת פקיחת העיניים וגם בעת עצימתן (תרשים
 2ב') .ניתן (תרשים  3א') לראות את הפיזור הטופוגרפי על פני
הקרקפת של העוצמה המוחלטת המרבית הממוצעת של גלי
התטא בקבוצת הבריאים לעומת קבוצת החולים ,בהינתן הוראת
השמע לעצימת או לפקיחת העיניים .עבור ניתוח זה השתמשנו
בטווח תדרים מוקטן בתוך טווח התדרים של תטא ()Hz4-8
שהציג עלייה ברורה בעוצמת גלי התטא ,כלומר ,סינכרוניזציה
תלוית אירוע בגלי תטא [ .]6ניתן לראות (בתרשים  3א') פיזור
טופוגרפי רחב על פני הקרקפת בסינכרוניזציה של גלי התטא
באזורים קדם מצחיים וקדמיים בקרב הבריאים לעומת פעילות
קטנה ומוגבלת בקבוצת החולים בזמן עצימת העיניים .לעומת
קבוצת הבריאים ,בקבוצת החולים לא נמצאה סינכרוניזציה בטווח
גלי התטא באזורים אחוריים אוקסיפיטליים בזמן סגירת העיניים.
בזמן פתיחת העיניים (תרשים  3א') ,ניתן לראות בקבוצת
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(בתרשים  3ב') כי רק גודל משרעת ה– MMNאיפשרה להבחין
בבירור בין שני תת–הקבוצות ,כך שקבוצת ה– MCSנמצאת בטווח
ערכים אחר מקבוצת ה– PVCוכמעט אין חפיפה בין הקבוצות אלו.
לעומת זאת (כפי שמודגם בתרשים  3ב') קיימת חפיפה גדולה (בין
 80%ל– )90%בין שני תת–קבוצות אלו בטווח הציונים הקליניים.
החולה  P5,אשר הציג את הערכים האלקטרופיזיולוגיים הדומים
ביותר לקבוצת הבריאים ,נכלל בקבוצת  MCSהמשוערת .החולה
 ,P2שהשתייך לתת–הקבוצה  ,PVSהציג את ערכי המוח החריגים
ביותר בהשוואה לשאר החולים ובהשוואה לקבוצת הבקרה.
למעשה ,החולה  P2הוא החולה היחיד שנפטר  10חודשים לאחר
הקלטת ה– .EEGניתן לראות (בתרשימים  2א' ו– 2ב') כי החולה
 P5עשוי להתאים למצב תודעתי של  ,MCSוכי עיבוד השמיעה

הבריאים סינכרוניזציה מרבית של גלי התטא באזור קדמי ובאזור
אחורי–ימני של קליפת המוח החזותית (הקורטקס הוויזואלי–
אוקסיפיטלי) .לעומת זאת ,בקבוצת החולים ניתן לראות פעילות
תטא קדמית מצומצמת יותר (ובעוצמה נמוכה יותר) יחד עם
פעילות תטא ימנית טמפורלית חלשה ,ומעט מאוד פעילות תטא
באזורים אוקסיפיטליים–פריאטלים שמאליים.
מאחר שנמצאו הבדלים מובהקים לעומת קבוצת הבריאים
במדדי ה– MMNבלבד ,בדקנו עד כמה ניתן לבצע אבחנה מבדלת
בקבוצת החולים בין אבחנה משוערת של PVSלעומת  MCSבהינתן
שני מדדי ה– MMNשנאספו לעומת מדדי הסולמות הקליניים
 CRS-Rו– .GCSבטבלה  1מודגם הסיווג לקבוצות המייצגות את
ההערכה האבחונית המשוערת בקבוצת החולים .ניתן לראות
תרשים :1

(א) בתרשים זה מודגם השינוי הממוצע בגודל האמפליטודה השלילית של הטון החריג (קו אדום) לעומת שינוי שלילי באמפליטודה של
הטון הקבוע (קו כחול) בחלון זמן של  200אלפיות שני אחרי השמעת הגירוי באלקטרודה קדמית מרכזית  .Fzצידו הימני של התרשים מציג
את השינוי הממוצע בקבוצת החולים ( )PVSוצדו השמאלי של התרשים מציג את השינוי הממוצע של קבוצת הבקרה של הבריאים (.)HC
החץ המקווקו מסמן את הפער בגודל האמפליטודה השלילית של הטון החריג לעומת הטון הקבוע ,הפער באמפליטודה הינו הערך של
אמפליטודת ה– .MMNהקו המקווקו התחתון מסמן את האפליטודה השלילית הממוצעת המירבית שך כל קבוצה .ניתן לראות כי בקבוצת
החולים השינוי באפליטודת החריג קטן פי ארבע משינוי בקבוצת הבריאים וכי משך הזמן עד קבלת האמפליטודה המירבית של הטון החריג
קצר יותר מזה של הבריאים .ציר ה– Xמציג את משך הזמן בשניות וציר ה– Yמציג את השינויים במיקרווולטים[ .ב] בתרשים מתואר ממוצע
גודל אמפליטודת ה–( MMNמשמאל) ומשך הזמן (מימין) שבו אמפליטודת הטון החריג מגיעה לשינוי מתח מירבי בקבוצת החולים ()PVS
לעומת קבוצת הבריאים ( .)HCהכוכבית (*) מסמלת כי ההבדל מובהק בין שני הקבוצות בגודל אמפליטודת ה–MMNנ( )p = .028ובמשך הזמן שבו
אמפליטודת הטון החריג מגיעה לשינוי מתח מירבי ( .)p < .001התרומה העיקרית לממוצע השינוי במתח אמפליטודת ה MMNבקבוצת החולים
נבע בעיקר מהחולה ( P5ר' תרשים  ,)3והאבחנה המשוערת שלו היא מודעות מינימלית ( .)MCSציר ה– Yבתרשים השמאלי מציג את השינויים
ביחידות מיקרווולט ,ציר ה– Yבתרשים הימני מציג את משך הזמן בשניות.
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קדם–הקשב שלו הציג תגובת מוח תקינה באופן חלקי (תרשים
 2א') ,והסינכרוניזציה בגלי תטא לגירוי שמיעתי–מילולי הייתה
בטווח התקין (תרשים  2ב').
דיון
לנוכח הממצאים הללו ,ניתן לקבוע כי גודל משרעת ה–MMN
(המייצגת עיבוד שמיעה ראשוני קדם קשב) ,עשויה לבטא

את עוצמת הלקות בתודעה (הקשורה באופן ישיר לחומרה
הפתופיזיולוגית) בקרב נבדקים פגועי מוח (תרשים  )3וגם
לעומת נבדקים בריאים (תרשים  1א') .ממצאי המחקר הנוכחי
מעניקים תמיכה אמפירית למחקרים קודמים [ ,]7 ,1שגילו כי
לפחות  19%מהחולים המוגדרים כ– PVSמציגים פעילות מודעת
של המוח בקליפת המוח (קורטקס) הקדמי ,וכי השינוי במתח
השלילי בעקבות הטון החריג במשרעת ה– MMNעשוי להבדיל
באופן ברור בין רמות מודעות (לעומת הסולמות הקליניים)

תרשים :2

בתרשים זה מודגם פיזור התוצאות במטלת ה– MMNבקבוצת החולים[ .א] בחלק העליון מצד ימין מוצגים ערכי גודל אמפליטודת ה–MMN

הממוצע של כל חולה ובחלק העליון מצד שמאל מוצגים ערכי משך הזמן הממוצע שלקח לאמפליטודת הטון החריג להגיע לשינוי מתח מירבי
בכל חולה .ציר ה– Yבחלק העליון הימני מציג את אמפליטודת ה– MMNביחידות מיקרווולט ,וציר ה– Yמצד שמאל מציג את משכי הזמן להשגת
שינוי מתח מירבי בהינתן הטון החריג בשניות .בחלק העליון של התרשים ניתן לראות כי החולה  P5הציג שינוי מתח שלילי גדול (בדומה
לבריאים) יותר בהרבה משאר החולים ואילו החולה  P2מציג את התוצאה ההופכה והחריגה ביותר הבאה לידי ביטוי בשינוי מתח חיובי גדול
ביותר .חשוב לציין כי החולה  P2מייצג את רמת המודעות הנמוכה ביותר לפי גודל האמפליטודה לעומת חולה  P5המציג את רמת המודעות
הגבוהה ביותר .בחלק התחתון ניתן לראות כי החולים  P2ו  P5מציגים את משכי הזמן הנמוכים ביותר (ראה ערכים בתוך העמודות) לעומת
שלושת החולים האחרים המציגים משכי זמן ארוכים יותר (בדומה לבריאים) .בתרשים זה ניתן לראות בבירור כי החולה  P2מציג את הפעילות
האלקרופיזיולגית (באיזור קורטיקלי–קדמי ,אלקטרודה  )Fzהחריגה ביותר במטלת ה–( ;MMNב) בתרשים מודגם פיזור ערכי השינוי האבסולוטי
הממוצע בעוצמת גלי הטתה בכל אזורי קליפת המוח ( 32אלקטרודות) בחלון זמן של  3שניות לאחר הוראה מילולית לסגירת/פתיחת עיניים
בקבוצת החולים ( )PVSלעומת קבוצת הבריאים ( )HCבחלק העליון של התרשים .ציר  Yמצין את השינוי המוחלט באמפליטודת גלי התטה (Hz
 .)4-8הנקודות האדומות מציינות את עוצמת השינוי האסלוטי בגלי תטה לאחר ההוראה "לפתוח" עיניים ונקודות הירוקות מציינות את עוצמת
תטה המוחלטת לאחר ההוראה "לסגור" עיניים .ציר ה– Xמציין את חמשת הנבדקים בתוך קבוצת החולים ( P1עד ( P5ובתוך קבוצת הבריאים
( HC1עד  .)HC5ניתן לראות כי ערכי השינוי בעוצמת הטתה של החולה  P5הם הגבוהים ביותר (בטווח הציונים של הבריאים) ,ואף מראים את
אותו הדפוס כאשר בפתיחת העיניים עוצמת הטתה גדולה מאשר בזמן סגירת העיניים .הנבדק הבריא  HC2הציג שינוי חריג (נמוך יחסית)
בעוצמת תטה ,ככל הנראה כתוצאה מעייפות יתר או חוסר ריכוז בזמן סגירת העיניים ,יחד עם זאת תגובתו לפתיחת העיניים נראית תקינה.
ניתן לראות כי החולה  P2הציג את השינוי החריג ביותר והגדול ביותר ביחס לממוצע בקבוצת החולים ולעומת הממוצע בקבוצת הבריאים
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בחולים במצב צמח לאחר פגיעת מוח אנוקסית .תוצאות המחקר
מצביעות על יתרון אבחוני ברור בשימוש מטלות  EEGהרושמות
פעילות חשמלית של המוח התלויה בגירוי שמע על פני הסולמות
הקליניים ובהשוואה למדד מוח גלובליים הקשורים לקידוד
סמנטי [ .]6למרות המדגם הקטן של החולים ,נמצא כי התגובות
האלקטרופיזיולוגיות במטלת ה– MMNמבדילות באופן מובהק בין
קבוצת החולים לקבוצת הבקרה של הנבדקים הבריאים לעומת

מדדי עוצמת התדרים בטווח (בספקטרום) (גלי תטא) בזמן
עצימת או פקיחת עיניים.
בנוסף ,למרות שגילינו קשר מובהק בין עוצמת גלי התטא
לבין הציונים הקליניים בסולם ה– ,CRS-Rחשוב לשחזר ממצא זה
עם מדגם גדול יותר .השימוש במדדי מוח המעידים על פעילות
מוח "מודעת" הקשורה לרמות מודעות גבוהות יותר (כגון הבנה
מילולית) היא חיונית באבחון הימצאותם של תהליכי עיבוד במוח

תרשים :3

(א) מפות ראש טופוגרפיות ממוצעות של קבוצת החולים ( )PVSלעומת קבוצת הבריאים ( )HCהמתארות שינויים מוחלטים בעוצמת גלי
התטה על פני הקרקפת במצב של סגירת עיניים (חלק עליון) לעומת מצב של פתיחת עיניים (חלק תחתון) .ככל שהצבע יותר צהוב העוצמה
של גלי התטה גדלה וככל שהצבע יותר כחול עוצמת גלי התטה קטנה .במצב של סגירת עיניים מוצגים השינויים בטווח הגלים הנמוך של
תטה ( )Hz 4-5ובמצב של פתיחת עיניים מוצגים השינויים בטווח הגלים הגבוהה של תטה ( .)Hz 8 7-ניתן לראות כי הגידול בעוצמת גלי
התטה בזמן סגירת עיניים מרוכז באונה הפרונטלי על פני חמישה אלקדרודות קדמיות עם נטייה להמיספרה השמאלית לעומת החולים
שהגידול בעוצמת התטה מצומצם מאוד מבחינה מרחבית  -מעל אלקטרודה אחת בלבד וללא נטייה המספריאלית; (ב) התרשים מתאר
הבדלים בין ממוצע הציון של הסקאלות הקליניות (צד שמאל) וממוצע אמפליטודת ה–( MMNצד ימין) בין תת–קבוצה ( )n=2של חולים בעלי
אבחון משוער של מצב הכרתי מינימלי ( )MCSלעומת כאלה ( )n=3בעלי אבחון משוער של מצב וגטטיבי קבוע ( .)PVSבחלקו השמאלי של
התרשים ניתן לראות שממוצע ציוניהם הקליניים של שני תת–קבוצות אלו דומה גם בסקאלה של ( CRS-Rעמודות אפורות) וגם בסקאלת
( GCSעמודות שחורות) .בחלקו הימני של התרשים ניתן לראות כי ממוצע גודל אמפליטודת ה MMNבקבוצת ה– MCSמייצג שינוי מתח שלילי
המאשר את קיום המרכיב האלקרופיזיולוגי (אמנם חלש יחסית לבריאים) בזיהוי הטון החריג ,לעומת זאת בקבוצת ה– PVSאין שינוי מתח
שלילי (אלא חיובי) ,ולמעשה לא קיימת תגובת ה .MMNציר ה– Yבחלקו השמאלי של התרשים מתאר את ערכי הציון הכולל הממוצע של
תת-קבוצות החולים בסקאלות הקליניות ,ציר ה– Yבחלקו הימני של התרשים מתאר את גודל השינוי הממוצע במיקרוולטים וכיוון השינוי
במתח ( )-/+בהינתן הטון החריג .הקו המקווקו בתרשים השמאלי מסמן את הציון הממוצע של תת–קבוצה  PVSלעומת תת–קבוצה  .MCSהקו
המקווקו בחלק הימני של התרשים מבדיל בין שינוי מתח שלילי (קיומו של מרכיב ה  )MMNלעומת שינוי מתח חיובי (ללא קיום מרכיב ה )MMN
באמפליטודה הממוצעת של תת הקבוצות
א
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 ואף מציגים,המחקר הנוכחי תומכים בהשערת המחקר המרכזית
ממצאים חדשים המראים קשר מובהק והדוק בין פעילות קדמית
של המוח בטווח התדרים של תטא (בהינתן הוראה מילולית
פשוטה) לבין מצבם הקליני של חולים במצב צמח עם פגיעות
 אפיון מדויק של תגובות המוח המעידות על.מוחיות אנוקסיות
 עשוי להוביל לפיתוח,עיבוד הכרחי המוביל למודעות בבני אדם
 מטרתו.)Brain-Computer Interface-BCI( של ממשק מוח־מחשב
של ממשק כזה היא לאתר את תגובות המוח ולתרגמן ליחידות
 המציגות בפני הקלינאי ומשפחתו של המטופל,תקשורת ברורות
 ולאפשר תקשורת בסיסית בין,את תגובתו הסמויה של המטופל
.]13,7[ המטופל לבין סביבתו המיידית

•

 עודד מאירון:מחבר מכותב
91035  ירושלים,3900 .ד. ת, רחוב גבעת שאול,מרכז רפואי הרצוג
02-6540856 : פקס,02-5316856 :טלפון
oded@herzoghospital.org :דוא"ל

 כפי שנעשה עם,שלא ניתן לאתר באמצעות הערכות התנהגות
 שימוש במטלת, מאידך.הסולמות הקליניים הסטנדרטיים כיום
 תפקודית האורכת כחמש דקות עשוי להיות רגיש יותרEEG
מהסולמות הסטנדרטיים המקובלים לבדיקת רמת המודעות של
.החולה האנוקסי השרוי במצב של צמח
לסיכום

השיטות שפורטו במאמר זה לאיתור מודעות בחולים במצב
 עשויות לשפר משמעותית את,צמח לאחר פגיעה אנוקסית
– בעיקר משום שמערכת ה,PVS ההערכה האבחונית בחולי
 מהווה מדד ישיר של פעילות, בלתי פולשנית, היא ניידתEEG
 מציאת. והבדיקה יכולה להתבצע לצד מיטת החולה,קורטיקלית
שינויים מוחיים–חשמליים תלויי–גירוי אלו המתרחשים תחת
אלקטרודות ספציפיות עשויים לשפוך אור על טיפולים חדשים
 ממצאי.]7[ המאפשרים תקשורת בין החולה לסביבתו החיצונית
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כרוניקה

זהירות בשימוש בחומר החיטוי טריכלוזאן
 התפתחו דלקות,כי בעכברים שנחשפו בדרך הפה לטריכלוזאן
 כי החומר הפחית, כמו כן נמצא.במעיים והופיעו תאים סרטניים
 עקב חשיבותם.את מספר זני החיידקים המאכלסים את הקיבה
 מומלץ,של החיידקים במערכת העיכול והשפעות הלוואי שנמצאו
Newsweek( שלא להשתמש במשחות שיניים המכילות חומר זה
.)June 22,2018;40
איתן ישראלי

 לחומרי,טריכולוזאן הוא חומר ממגר חיידקים אשר מוסף לסבונים
 החומר. למשחות שיניים ולמוצרים נוספים, לצעצועים,ניקוי
 אך יש עדויות לכך שהוא עלול לפגוע,אומנם יעיל בחיסול חיידקים
 לגרום גירויים בעור ואף, להגביר מצבי אלרגיה,בפעילות הורמונים
 הכריזו רשויות, עקב ממצאים אלה.ליצור הפרעות בבלוטת התריס
."הבריאות בארה"ב על טריכולוזאן כ"מזהם המעורר דאגה גוברת
,במחקר נוסף מאוניברסיטת מסצ'וסטס על ידי יאנג וחב' נמצא
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יגון מורכב ,תגובות רגשיות ועמדות בסוגיות סוף
החיים של קרובי משפחה למטופלים במצב צמח
או במצב הכרה מיקטי (מינימלי)
1
איתי דיין
אסתר־לי מרקוס
3,1
אוריאל הרסקו־לוי

תקציר:

הקדמה :הגידול במספרם של חולים הלוקים בירידה ממושכת של ההכרה מציב אתגר
רפואי ואתי .לאחרונה דווח על שכיחותו של יגון מורכב בקרב קרובי מטופלים במצב צמח
או במצב הכרה מיקטית (מינימלית).
מטרות :להעריך את מצבם הנפשי של בני משפחה המטפלים בחולים כאלה ואת
עמדותיהם לגבי סוגיות של סוף החיים.
שיטות מחקר :רואיינו  30קרובי משפחה של  21מטופלים מונשמים בבית החולים הרצוג
בירושלים ,השרויים במצבי צמח או הכרה מיקטית .יגון מורכב הוערך באמצעות ה־
 ,Inventory of Complicated Griefדיכאון באמצעות  ,Hamilton Depression Scaleותחושת
עומס באמצעות  .Caregiver Strain Indexעמדות המרואיינים ביחס להחייאה ,לאשפוז
בטיפול נמרץ ,ולהנשמה במצבים היפותטיים של מחלה סופנית או חוסר הכרה ממושך
הוערכו באמצעות  .End of Life Decision Scaleגיל המטופלים הממוצע בעת האירוע היה
 69±12שנה ,משך הנשמה ממוצע  28.9±29.5חודש (טווח .)127-3
תוצאות :שכיחות היגון המורכב בקרב הקרובים הייתה  25% ;60%מהנשאלים סבלו
מדיכאון .רמת היגון נמצאה במתאם שלילי למשך ההנשמה ( )r=-0.393, p=0.03ולרמת
ההשכלה ( )r=-051, p=0.004ובמתאם חיובי לרמת העומס ( ,)r=0.567, p=0.001למספר
ומשך הביקורים בחודש ,ולמידת קרבת המגורים למטופל .לא נמצא מתאם בין רמת היגון
לרמת הדתיות ,לגיל המטופל בעת האירוע ,או ליחס הקרבה למטופל .נמצא מתאם חיובי
בין רמת הדתיות לרצון להתערבויות במחלה סופנית ( )r=0.488, p=0.007ובמצב חוסר
הכרה (.)r=0.62, p<0.001
מסקנות וסיכום :קרובי משפחה של מטופלים במצבי חוסר הכרה ממושך חשים אבל על
אובדן יקירם בעודו בחיים .רמת הדתיות משפיעה על הגישה להחלטות בסוף החיים .לנוכח
הממצאים הללו ,ראוי שהגישה הכוללת למטופלים אלו תכלול התייחסות ותמיכה לתהליך
שחווים בני המשפחה .נדרש דיון ציבורי ודיון של קובעי המדיניות באשר להשלכות של
טיפול ממושך בחולים עם הפרעה במצב הכרה על בני משפחתם בפרט ועל החברה בכלל.

מילות מפתח:

מצב צמח; מצב הכרה מיקטי (מינימלי); יגון מורכב; דיכאון; החלטות סוף החיים.

:KEY WORDS

.Vegetative state; Minimally conscious state; Complicated grief disorder; Depression; End-of-life decision making

הקדמה

בעשורים האחרונים גדל והולך מספרם של החולים הלוקים בירידה
ממושכת של מצב ההכרה .אף שהפרוגנוזה של רבים מהחולים
במצב של צמח או במצב הכרה מיקטי היא גרועה ,הארכת החיים
מתאפשרת הודות להתפתחות בטיפול הרפואי ובטכנולוגיה ,כמו
הנשמה מלאכותית ,תרופות אנטיביוטיות רחבות טווח והזנה
אנטרלית ,ולזמינותן של מחלקות לטיפול ממושך בחולים אלו [.]1
במצב זה מתעוררות דילמות אתיות ,משפטיות ודתיות הנוגעות
לקבלת החלטות במצבים אלו ,שבהם לא ניתן לשאול את החולים
לרצונם ,ורובם לא השאירו הנחיות מקדימות [.]2
האתיקה של הגישה לטיפול בחולים במצבי חוסר הכרה
ממושך עם סיכוי אפסי או קלוש לשיפור משמעותי היא מורכבת,
ויש הטוענים שבחולים אלו קיים בסיס אתי להפסקת טיפולים
משמרי חיים ,לרבות הזנה מלאכותית ,בגישה שבמצב זה החיים

2,1

1הפקולטה לרפואה של האוניברסיטה
העברית והדסה ,ירושלים
2האגף להנשמה כרונית ,מרכז רפואי הרצוג,
ירושלים
3האגף הפסיכיאטרי ,מרכז רפואי הרצוג,
ירושלים

אינם "חיים ראויים" .עם זאת ,מחקרים שבהם בוצעה תהודה
מגנטית תפקודית ( )Functional MRIונמצאה עדות ל"איים" של
פעילות קוגניטיבית בחולים שאובחנו כמצב צמח ,ואף אפשרות
לתקשורת חלופית עם מטופלים אלו ,עוררו מחדש את הבעייתיות
שבאבחנה קלינית של מצב ההכרה והסוגיות האתיות הכרוכות
בהחלטות אלו [.]2
מאפיינים סוציו–דמוגרפיים ,דתיים ,ותחיקתיים קשורים לעמדות
שונות ביחס להתערבויות רפואיות ביחידות לטיפול נמרץ .במחקר
 ,ETHICATTשבוצע ביחידות לטיפול נמרץ בישראל ובכמה מדינות
באירופה ,נמצא שרמת הדתיות משפיעה על החלטות להאריך חיים
במצבים מסוימים ,ובכלל זה ביחס לביצוע החייאה או להמתת חסד
פעילה [ .]3בישראל גדול יחסית מספרם של המטופלים עם ירידה
ממושכת של מצב ההכרה ,וזאת בשל סיבות תרבותיות ,דתיות
ותחיקתיות ,בצד זמינות של טכנולוגיות משמרות חיים.
במחקרים ספורים נבדקו העמדות של בני משפחה המטפלים

442

מאמרים

במטופלים עם הפרעות במצב ההכרה .במחקר שנערך בבית
החולים שערי צדק [ ]4נמצא ,כי רוב הצאצאים של קשישים במצב
סופני ביקשו טיפול תומך חיים ,כגון נוזלים ,הזנה ואנטיביוטיקה,
בעוד שמקצתם רצו בהתערבויות חודרניות יותר ,כגון החייאה,
הנשמה מלאכותית ודיאליזה .גורמים מנבאים לרצון לטיפולים
אלו היו רמת דתיות ומידת הקִרבה למטופל .אף שכ50%-
מהמוכללים במחקר האמינו שהם יודעים מה היה רצון הוריהם,
רבים מהם לא נענו לרצון המשוער הזה .רובם חשבו שבני משפחה
או הרופא המטפל צריכים להיות מעורבים בהחלטות סוף החיים.
במחקר קודם שנערך ביחידה להנשמה כרונית (שבה נערך גם
המחקר הנוכחי) [ ,]5ראיינו המחברים בני משפחה של מטופלים
מונשמים כרונית ,רבים מהם עם ירידה ממושכת במצב ההכרה,
כדי להעריך את גישתם לטיפולים משמרי חיים .במחקר נמצא,
כי שיעור הרצון להתערבויות שונות לאחרים היה גבוה בהרבה
מאשר לעצמם .ההנחיות המקדימות חשובות אפוא כיוון שלבני
המשפחה קשה לקבל בשביל אחרים את ההחלטה להימנע
מטיפול .במחקר איכותני שנערך במרכז הרפואי הרצוג ,תוארו
העומס הרגשי והתנודות בין תקווה לייאוש בקרב בנות זוג של
מטופלים במצבי חוסר הכרה [.]6
בשנים האחרונות דווח בספרות המחקר כי יגון מורכב
(  )Complicated grief disorderאו יגון ממושך ( Prolonged grief
 ,)disorderשכיחים בקרב בני משפחה של מטופלים במצב צמח
או במצב הכרה מיקטי [ .]10-7לתסמונת זו אופייניים תסמינים
כמו בלבול לגבי תפקידו של האדם בחיים ,ירידה בתחושת העצמי,
קושי לקבל את האובדן ,הימנעות מדברים המזכירים את ממשות
האובדן ,חוסר יכולת לבטוח באחרים לאחר האובדן ,מרירות,
כעס ,וקושי להמשיך בשגרת החיים [ .]11ממחקרים עולה כי
תסמונת היגון המורכב שונה במאפייניה מדיכאון רבא (Major
 )depressive disorderבקרב בני משפחה של מטופלים במצבי חוסר
הכרה ממושך [ .]8 ,7יגון מורכב ופסיכופתולוגיות אחרות עלולים
להשפיע באופן משמעותי על מצב הבריאות ועל יכולת התפקוד של
בני המשפחה המטפלים ביקירם .בני המשפחה הנתונים ב"פרדוקס
נפשי" הנובע מזה שמצד אחד יקירם לא מת ,ומצד אחר נצפים
במטופלים פקיחת עיניים ותנועות לא רצוניות  -מה שמעורר
אשליה שהמטופל ישוב ויתעורר ויחזור לתפקודו הקודם ,והדבר
פוגע בתהליך נורמלי של אבל על האובדן [.]10
אומנם מחקרים רבים נערכו בנושא של אבל פתולוגי ,אך
ההשפעה של הסיטואציה על בני משפחה המטפלים בחולים עם
מצבי חוסר הכרה ממושך טרם נחקרה דייה ,ומכאן חשיבותו של
המחקר הנוכחי .מחקר זה ומחקרים דומים יכולים לשמש בסיס
לעיצוב תכניות התערבות לטווח קצר וממושך.
מטרות

להעריך את מצבם הנפשי של בני משפחה של חולים במצב צמח או
במצב הכרה מיקטי ואת עמדותיהם לגבי סוגיות של סוף החיים,
ולבדוק מתאם בין פרמטרים אלו למאפיינים סוציו–דמוגרפיים
ודתיים.

הרפואה • כרך  • 157חוב'  • 7יולי 2018

במחקר רואיינו  3-1בני משפחה מדרגה ראשונה של 21
מטופלים 11 ,נשים ו– 10גברים בני  18שנים ומעלה .המטופלים
אובחנו כמצב צמח או מצב הכרה מיקטי שלושה חודשים
לפחות קודם לריאיון .מצב צמח (  )Vegetative stateמאופיין
בנזק נרחב למוח שבגללו המטופל איבד את היכולת של מודעות
לעצמו ולסביבה ,למרות נוכחות של מעגלי ערות-שינה ובאופן
כללי תפקוד שמור של ההיפותלמוס ושל גזע המוח .מצב הכרה
מיקטי ( )Minimally conscious stateמאופיין בנזק מפושט למוח,
אך חמור פחות ,ובעדות לפרגמנטים של מודעות והתנהגות
ברמה גבוהה יותר [ .]2מכלל המטופלים )71.4%( 15 ,סבלו מנזק
למוח עקב חוסר חמצן ,ארבעה ( )19.0%היו לאחר אירוע מוח
נרחב ו– )9.6%( 2עם קיהיון (דמנציה) סופני .הגיל הממוצע בעת
האירוע היה  69±12שנים (טווח  87-42שנים) ,ומשך הנשמה
ממוצע בעת הריאיון היה  28.9±29.5חודשים (טווח 127-3
חודשים) .בסך הכול רואיינו  30קרובי משפחה בגיל ממוצע של
 52.4±15.9שנים .המאפיינים הסוציו–דמוגרפיים שלהם מובאים
בטבלה  .1הקרובים ביקרו את יקירם בבית החולים 18.3±11.0
פעמים בחודש בממוצע ,ומשך כל ביקור היה  2.8±2.1שעות
בממוצע.
כלי המחקר:

•שאלון על המטופל :מאפיינים דמוגרפיים וקליניים שנדלו
מתיקי המטופלים.
•שאלון לקרוב המשפחה :גיל ,מין ,מצב משפחתי ,הקרבה
למטופל ,רמת ההשכלה ,רמת הדתיות ,קרבת המגורים
למטופל טרם האשפוז ,תכיפות ומשך הביקורים אצל המטופל
במהלך האשפוז.
טבלה :1

מאפיינים סוציו–דמוגרפיים של קרובי המשפחה ()N=30
מאפיין
מין
גיל

מצב משפחתי

רמת השכלה

רמת דתיות

שיטות מחקר
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נערך מחקר חתך תיאורי־מתארי שהתבצע באגף להנשמה כרונית
בבית החולים הרצוג בירושלים .המחקר אושר בוועדת האתיקה
המוסדית (ועדת הלסינקי) .המשתתפים חתמו על טופס הסכמה
מדעת.

קירבה
משפחתית
למטופל

)%( N
גברים

)40( 12

נשים

)60( 18

35-20

)13.3( 4

50-36

)30.0( 9

65-51

)33.3(10

 65ומעלה

)23.4( 7

נשוי/נשואה

)83.3( 25

רווק/רווקה

)10.0( 3

גרוש/גרושה

)6.7( 2

בית ספר יסודי

)3.3( 1

תיכון

)40.0( 12

השכלה על תיכונית  -לא אקדמית

)26.7( 8

תואר ראשון

)13.3( 4

תארים מתקדמים

)16.7( 5

חילוני

)36.7( 11

מסורתי

)26.7( 8

דתי

)23.3( 7

חרדי

)13.3( 4

בן זוג

)33.3( 10

בן/בת

)56.7( 17

אח/אחות

)10.0( 3
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•סולם להחלטות סוף החיים :סולם זה נלקח מחלק מהשאלון
להערכת הגישה לסוף החיים במחקר ETHICATTנ[ .]12הוא
מורכב משלוש שאלות על רצון הנשאל להתערבויות הבאות
במצבים של מחלה סופנית או הפרעה ממושכת במצב הכרה)1( :
אשפוז בטיפול נמרץ; ( )2החייאת לב–ריאות; ( )3חיבור למכונת
הנשמה .התשובות דורגו בסולם ליקרט מ"בהחלט לא" עד
"בהחלט כן"; הניקוד לשלוש השאלות חובר לציון סופי מ– 1עד
 .15היו אפוא שני סולמות ,האחד למצב מחלה סופנית (End Of
 )Life-Terminal Disease, EOL-TDוהשני למצב של הפרעה בהכרה
( .)End Of Life-Loss Of Consciousness, EOL-LOCאת השאלות
האלה הכללנו בכלי ,משום שהן נוגעות להתערבויות שונות של
עלייה במדרגת הטיפול ( )Escalation of therapyשבהן דנים בחולים
במצבים קשים .בישראל ,הפסקת הזנה או ניתוק ממנשם אינם
חוקיים ,ולכן לא שאלנו את המרואיינים לגביהם .המהימנות
הפנימית ( .)Cronbach’s αבמחקר זה הייתה  0.935לסולם EOL-
 TDו– 0.957לסולם  .LOL-LOCכמו כן נשאלו המרואיינים על
מידת הסכמתם בסולם ליקרט מ– 5-1להמתת חסד במצבים אלו;
•סולם להערכת יגון מורכב (The Inventory of Complicated Grief,
 ,]13[ )ICGובו  19פריטים של תסמינים של יגון מורכב מדורגים
בסולם ליקרט מ– 0עד ( 4אף־פעם־לא עד תמיד);
•סולם להערכת רמת העומס על המטפל (Caregiver Strain Index,
 ,]14[ )CSIובו  13פריטים ,המעריך את רמת העומס הכרוכה
בטיפול ,לרבות השפעה על תעסוקה ,מצב כלכלי ,והתחומים של
בריאות פיזית ,יחסים חברתיים וזמן;
•סולם להערכת דיכאון (The Hamilton Rating Scale for Depression,
 ,]15[ )HAM-Dובו  21פריטים;
•סולם להערכת חרדה (The Hamilton Rating Scale for Anxiety,
 ,]16[ )HAM-Aובו  14פריטים.
הניתוח הסטטיסטי בוצע באמצעות תוכנת  SPSSגרסה  .19תבחין
 Tבוצע להשוואת שני משתנים ּכָמותניים .חושב מקדם Spearman
לבדיקת המיתאם בין המשתנים השונים .ערך  p > 0.05נחשב
כמובהק סטטיסטית.
תוצאות
יגון מורכב ותגובות רגשיות
בהתאם לציון החתך על פי  ]17[ Ottשל  32בסולם )60%( 18 ,ICG
מהנשאלים היו בסיכון גבוה ליגון מורכב; נמצא מיתאם חיובי
בין הניקוד בסולם  ICGלניקוד בסולם .)r=0.567, p=0.001( CSI
נמצא מיתאם שלילי בין סולם  ICGומשך ההנשמה (r=-0.393,
 )p=0.03לבין סולם  CSIומשך ההנשמה (;)r=-0.511, p=0.004
מידת קרבת המגורים למטופל לפני האשפוז נמצאה במיתאם עם
ניקוד  )r=0.362, p=0.05( ICGועם ניקוד ;)r=0.375, p=0.041( CSI
נמצא מיתאם חיובי בין מספר הביקורים אצל המטופל בחודש
ובין ניקוד  ;)r=0.423, p=0.02( ICGנמצא מיתאם חיובי בין משך
הביקור ובין ניקוד  )r=0.424, p=0.019( ICGוניקוד r=0.392,( CSI
 ;)p= 0.032נמצא מתאם שלילי בין רמת ההשכלה לניקוד ה–ICG
( ;)r=-0.51, p=0.004לא נמצא מיתאם בין רמת הדתיות לניקוד
ב– ICGאו לניקוד ה– .CSIלא נמצא מיתאם בין גיל המטופל בעת
האירוע לניקוד ה– ICGאו ל.CSI-
מצבם הנפשי של  24מבני המשפחה הוערך על ידי HAM-D
ו– .HAM-Aהניקוד הממוצע היה  12.3±8.0ב– HAM-Dו–9.6±8.3
ב– .HAM-Aלשישה מהנשאלים היה ניקוד של  HAM-Dמעל ,20
שמצביע על רמת דיכאון בינונית עד גבוהה .רק לאחד מהנשאלים
היה ניקוד  HAM-Aשל  ,30שמצביע על רמת חרדה גבוהה.

החלטות סוף החיים

נמצא מיתאם חיובי בין סולם  EOL-TDוסולם EOL-LOC
( ;)r=0.773, P<0.001נמצא מיתאם חיובי בין סולם EOL-TD
ורמת הדתיות ( )r=0.488, p=0.007ובין סולם  EOL-LOCורמת
הדתיות ( ;)r=0.62, p<0.001בניקוד  EOL-LOCנמצאה בקרב בני

משפחה גברים נטייה רבה לקבלת טיפול לעומת בנות משפחה
נשים ( .)p=0.053נמצא מיתאם שלילי בין מידת ההסכמה להמתת
חסד ובין דרגת הדתיות במצב של מחלה סופנית (r= -0.438,
 )p=0.018ובמצב של חוסר הכרה ( ;)r= -0.458, p=0.012נמצא
מיתאם חיובי בין מידת ההסכמה להמתת חסד במצב של חוסר
ההכרה ובין גיל הנשאל ( ;)r=0.414, p=0.025רק שניים ()6.7%
מהנשאלים חתמו על מסמך המפרט את רצונם במצבי סוף החיים
כהנחייה מקדימה.
דיון

למיטב ידיעתנו ,המחקר הנוכחי הוא הראשון שבוצע בישראל
לבדיקת מצבם הנפשי של בני משפחה המטפלים בחולים עם
הפרעה ממושכת במצב ההכרה ועמדותיהם בסוגיות סוף החיים.
המחקר הנוכחי מאשש ממצאי מחקרים קודמים בבני משפחה
מטפלים בחולים עם הפרעות במצב ההכרה ,שבהם אובחן יגון
מורכב בשיעור שבין  .]10-7[ 60%-15%במחקר הנוכחי נמצא
כי  18מתוך  30קרובי המשפחה ( )60%היו בסיכון גבוה ליגון
מורכב .מיתאם חיובי נמצא בין רמה גבוהה של יגון מורכב ובין
קרבת מגורים למטופל טרם האירוע ותכיפות הביקורים למטופל
ומשכם במהלך האשפוז .מיתאם שלילי נמצא בין משך ההנשמה
לבין רמת היגון המורכב והעומס על המטפל ,בדומה לממצא של
 Covelliוחב' [ ]18שדיווחו על ירידה ברמת העומס עם הזמן בקרב
בני משפחה של חולים במצב צמח .בניגוד לכך ,במחקר שעקב
אחרי בני משפחה של חולים במצב צמח ,נמצא כי רמת העומס
על המטפלים עלתה לאורך זמן ,בעוד שברמת היגון המורכב
לא היה שינוי [ .]10בניגוד למצופה ,רמת הדתיות לא הגנה בפני
התפתחות יגון מורכב או תחושת עומס בקרב קרובי המשפחה.
אצל רבע מהנשאלים הייתה רמת דיכאון בינונית עד גבוהה.
המיתאם החיובי בין משך הביקורים ותכיפותם לבין רמת
היגון המורכב והעומס על המטפל משקף את תגובתם של קרובי
המשפחה למצב .אף שהצוות הרב–מקצועי המטפל בחולים ותומך
בבני משפחותיהם מעודד את בני המשפחה להמשיך בשגרת
חייהם ככל הניתן ,נראה שרבים מבני המשפחה לא עשו זאת,
אלא שינו את אורח חייהם באופן משמעותי .רבים מהם מבקרים
את יקיריהם מחוסרי ההכרה פעמים רבות בשבוע במשך חודשים
ושנים .במחקר איכותני קודם שבוצע בבית החולים הרצוג []6
התרשמו הסוקרים שרוב קרובי המשפחה לא היו אופטימיים לגבי
המצב הרפואי וההכרתי של יקירם ,אך הם חשו מחויבות פנימית
להמשיך לבקר אותם.
אומנם המחקר הנוכחי אינו איכותני ,אך אנו מוצאים מקום
להביא כמה מהתגובות שרשמנו מפי הנשאלים .תגובות של בנות
זוג של מטופלים" :קשה לי מאוד לראות אותו במצב הזה ולדעת
שהוא האדם האחרון שהיה רוצה להיות במצב כזה"" .בשבילי זה
לא משנה ,אני איתו מה שלא יהיה ,אנחנו תמיד יחד"" .הוא חייב
להתעורר ,ודאי שהוא יתעורר ,זה לא יכול להיות שאלוקים ייתן
לאדם כמוהו למות" .ובתה של מטופלת" :בעבר היה קשה יותר,
היו לי התקפי חרדה ,וזה השפיע עמוקות על חיי היום יום שלנו.
אבי (בעלה של המטופלת) בא לבקר לעיתים קרובות יותר .לי זה
קשה יותר ,אני לא מבינה למה".
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הטיפול המומלץ ביגון מורכב בקרב מטופלים שחוו פטירה של
קרוב הוא טיפול קוגניטיבי התנהגותי ( )CBTממוקד ליגון מורכב,
בין אם במפגש פנים אל פנים ובין אם באמצעות המרשתת [.]19
במחקרים אקראיים מבוקרים נמצא כי שיטת טיפול זו יעילה
להפחתת התסמינים .לא נעשו מחקרים על הטיפול ביגון מורכב
בקרב בני משפחה של חולים עם הפרעות במצב ההכרה ,ודווקא
במקרים אלו נראה שהטיפול מורכב יותר בגלל חוסר הוודאות לגבי
העתיד והיעדר האפשרות להשלים עם האובדן בעוד המטופל חי.
הגורם העיקרי שנמצא כמשפיע על החלטות סוף החיים ,הן
במצב של מחלה סופנית והן במצב של חוסר הכרה ,הוא רמת
הדתיות ,ויש מיתאם בין רמת דתיות גבוהה לבין הרצון להאריך
חיים בכל מצב .האוכלוסייה שנשאלה במחקר זה היא אוכלוסייה
ייחודית  -בני משפחה של חולים המונשמים כרונית ובלא
יכולת לתקשר לגבי רצונם .במחקרים קודמים נמצא כי דת ,רמת
הדתיות ,אזור גיאוגרפי ושונות כלכלית משפיעים על החלטות
סוף החיים ביחידות לטיפול נמרץ [.]12 ,3
המחקר הנוכחי פותח צוהר לגישה להחלטות סוף החיים
באוכלוסייה שחווה יום יום את התוצאות ואת ההשלכות של
ההחלטות הקשורות ליקירם .במחקר הם נשאלו מה היו רוצים
לעצמם במצבים היפותטיים שונים .במחקר שנערך קודם לכן
במרכז זה ,נמצא כי הנשאלים רוצים עבור עצמם פחות התערבויות
משמרות חיים מכפי שהיו רוצים עבור אחרים באותם מצבים
[ .]5בישראל יש הבדל בתחיקה בין הימנעות מטיפול להפסקת
טיפול ,הנובע מגישה תרבותית ודתית המדגישה את קדושת
החיים ,והחוק אוסר על הפסקה יזומה של טיפול רציף (כגון הזנה
או הנשמה מלאכותית) [ .]20למרות הניסיון והקושי הרב של בני
המשפחה המטפלים ,רק שניים מהם חתמו על הנחיות מקדימות
לגבי רצונם להתערבויות משמרי חיים במצבים דומים.
יש יתרונות במחקר זה :למיטב ידיעתנו ,הוא הראשון שבו

נבדקו בישראל מצבם הנפשי של בני משפחה המטפלים בחולים
עם הפרעה ממושכת במצב ההכרה וגישתם לסוגיות סוף החיים;
העובדה שהמראיין (א"ד) לא השתייך לצוות המטפל בחולה מעלה
את מהימנותן של התשובות; ושהנשאלים על החלטות סוף החיים
היו בני משפחה שחווים יומיום את המצוקה והתקווה לגבי יקירם.
מגבלות המחקר :הוא נערך במרכז רפואי אחד בלבד ,עם
המאפיינים הייחודיים של האוכלוסייה בירושלים; המדגם קטן
יחסית .יש מקום למחקרים נוספים ממרכזים רפואיים שונים ועם
מדגם גדול יותר ,וכן לכלול בני משפחה של מטופלים בקהילה.
יש מקום לבדוק גם רמת תחלואה פיזית ותמותה בקרב בני
המשפחה .כיווני מחקר מומלצים נוספים הם לחקור את רמת
התקווה באוכלוסייה זו ,ואת השפעתה על המצב הנפשי ועל
החלטות סוף החיים.
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כרוניקה

ברות (דיאטה) ים תיכונית עשויה להועיל ללוקים בדלדול
העצם (אוסטיאופורוזיס)
ה־ NU-AGEהוא מחקר אקראי ומבוקר שכלל  1,294חולים בין
הגילים  79-65שנים מצרפת ,איטליה ,הולנד ,פולין ובריטניה,
אשר גויסו בין השנים  .2014-2012הנכללים בקבוצת ההתערבות
קיבלו ייעוץ תזונתי סטנדרטי שהותאם למיקומם ,תשע פעמים
בשנה ,על בסיס דואר או דואר אלקטרוני ,וכן מוצרי מזון זמינים,
כדי לסייע להם להקפיד על הנחיות ברות ים תיכונית ,כולל
פסטה מחיטה מלאה ושמן זית .בנוסף ,הם נטלו תוספי ויטמין
 Dבמינון נמוך ,לצמצום ההבדלים ברמות ויטמין  Dבין אזורי
המחקר ,לנוכח הבדלי תזונה וחשיפה לשמש.
גיל הנכללים הממוצע עמד על  70.9שנים .בסך הכול 1,142
נכללים השלימו את המחקר ,מהם  555חולים בקבוצת ההתערבות
ו־ 562בקבוצת הבקרה עם נתוני בדיקת  DEXAבתחילת המחקר
ובתום המעקב .הסריקות העידו כי  8%מהנכללים ( 54חולים)
לקו בדלדול העצם בתחילת המחקר .מהתוצאות עלה כי
לאחר שנה אחת ,לברות לא הייתה השפעה על צפיפות העצם

בכל האתרים ולא נקשרה עם שינויים ברמות  Pyridinolineאו
 .Free Deoxypyridinolineהרמה הממוצעת של ויטמין  Dעלתה
משמעותית במהלך המעקב בקבוצת ההתערבות ( 4.5ננוגרם/
מ"ל) ,בהשוואה לשינוי קטן יחסית בקבוצת הבקרה ( 0.5ננוגרם/
מ"ל) .בנוסף ,רמות  PTHירדו משמעותית בקבוצת ההתערבות
( 1.4פיקוגרם/מ"ל) ,בהשוואה לעליה בקבוצת הביקורת (3.9
פיקוגרם/מ"ל).
כאשר החוקרים התמקדו בתחילת המחקר רק בנכללים
הלוקים בדלדול העצם ,הם מצאו כי צפיפות העצם בצוואר הירך
עלתה בקבוצת ההתערבות במהלך המעקב ,אך ירדה בקבוצת
הבקרה ,בהבדל ממוצע של  .)p=0.04( 0.9%החוקרים לא זיהו
השפעה משמעותית של הברות על צפיפות העצם בעמוד־
שידרה מותני או בכלל הגוף בקרב אלו שאובחנו כלוקים בדלדול
העצם (.)Am J Clin Nutr Published online July 11, 2018
איתן ישראלי

כרוניקה

הנחיות לביצוע סקרים לאיתור דלדול העצם (אוסטיאופורוזיס)
מומחי ה־ )US Preventive Services Task Force( USPSTFפירסמו את
ההמלצות הסופיות שלהם בנושא בדיקות סקר של נשים לדלדול
העצם (אוסטיאופורוזיס) למניעת שברים .ההנחיות העדכניות כוללות
המלצות בדרגה  Bלבדיקות סקר של נשים בגילאי  65שנים ומעלה,
כמו גם נשים צעירות יותר לאחר חדילת אורח ( )Menopauseובסיכון
מוגבר .ההמלצות הסופיות פורסמו במהלך חודש יוני בכתב העת
 JAMAותקפות לנשים מבוגרות ,ללא אנמנזה של שבר קודם מדלדול
העצם או מצב רפואי אחר המביא להיחלשות העצמות .המומחים
מציינים כי העדויות אינן מספקות כדי לקבוע אם בגברים יש תועלת
לבדיקות סקר לדלדול העצם למניעת שברים .בעדכון הנחיות דומות
משנת  ,2011אנשי ה־ USPSTFהשלימו סקירת עדויות מ־ 168מאמרים
בנושא בדיקות סקר לדלדול העצם ,שהיו באיכות סבירה או טובה.
המחקר הקליני והאקראי היחיד בסקירה היה מחקר SCOOP
( .)Screening for Prevention of Fractures in Older Womenהוכללו
בו  12,483נשים בין הגילים  85-70שנים .למרות שהמחקר לא השיג
את התוצא העיקרי של בדיקות סקר עם כלי Fracture Risk( FRAX
 ,)Assessment Toolעם ירידה משמעותית בהיארעות כל השברים

האוסטיאופורוטיים או קליניים ,באלו שהשלימו את בדיקת הסקר
תועדו פחות שברי עצם הירך בהשוואה לאלו שלא השלימו את
בדיקות הסקר ( 2.6%לעומת  ,3.5%יחס סיכון של .)0.72
מניתוח נוסף של הנתונים עלה דיוק שונה בבדיקות להערכת
העצם והערכות סיכון קליניות בזיהוי דלדול העצם; בעוד
שההנחיות משנת  2011תמכו בבדיקות סקר של נשים מתחת
לגיל  65שנים ,המצויות בסיכון לפי מדד  ,FRAXהרי שההמלצות
החדשות מרחיבות את ההצעה להכללת מדד Simple ( SCORE
Osteoporosis( ORAI ;)Calculated Osteoporosis Risk Estimation
 ;)Risk Assessment Instrumentמדד Osteoporosis Index( OSIRIS
 )of Riskומדד .)Osteoporosis Self-assessment Tool( OST
בדיון בנושא ההמלצות ,המומחים הדגישו את הצורך בנתונים
נוספים אודות השימוש בכלי הערכה בנשים מתחת לגיל  65שנים
והסבירו כי מדד  FRAXתואר בעבר כדוגמה ,אך בפועל אין נתונים
מהימנים אודות הכלי הטוב ביותר להערכת הסיכון או מהו הסף
המדויק (.)JAMA Published online June 26, 2018
איתן ישראלי
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תסמונת כשל רב–מערכתי ופצעי לחץ
תקציר:

הקדמה :תסמונת כשל רב־מערכתי עם פצעי לחץ היא סיבה נפוצה לאשפוז במחלקה
הגריאטרית לסיעוד מורכב.
מטרות :שכיחות פצעי לחץ בחולים הלוקים בכשל מערכתי.
שיטות :השוואה בין חולים הסובלים מכשל מערכתי עם ובלי פצעי לחץ בקבלתם למחלקה.
תוצאות :מתוך  192חולים שאושפזו במחלקה במהלך חמש שנים האחרונות)76%( 146 ,
לקו בכשל מערכתי 99 :פיתחו אי ספיקת ריאות 83 ,אי ספיקת לב ו־ 69אי ספיקת
כליות .בחולים עם אי ספיקת לב נמצא שיעור פצעי לחץ גבוה באופן שהיה משמעותי
סטטיסטים בהשוואה לחולים שלקו באי ספיקת נשימה או באי ספיקת כליות ()P<0.006
[רמות המוגלובין ,כולסטרול ,סך חלבונים ואלבומין היו נמוכות באופן מובהק בכל
הקבוצות ,ובשיעור גבוה יותר בחולים עם פצעי לחץ בהשוואה לחולים ללא פצעי לחץ
( ,)p=0.001 ,p<0.001 ,p=0.03 ,p=0.004בהתאמה] .אנמיה ,קיהיון (דמנציה) ופרקינסון
נמצאו בשכיחות גבוהה באופן מובהק בחולים עם פצעי לחץ וכשל מערכתי לעומת החולים
ללא פצעי לחץ וללא כשל מערכתי ( ,)p=0.02 ,p=0.01 ,p=0.01בהתאמה .מחצית בקירוב
מהחולים עם כשל מערכתי לקו בסוכרת בהשוואה לחולים ללא כשל מערכתי ,באופן שהיה
מובהק סטטיסטית ( .)p=0.04השכיחות של אירוע מוח ויתר לחץ דם הייתה גבוהה בקרב
חולים עם כשל מערכתי בהשוואה לחולים ללא כשל מערכתי ,ללא מובהקות סטטיסטית
( .)p=0.2ההישרדות החציונית נמצאה נמוכה באופן מובהק בקבוצת החולים עם פצעי לחץ
וכשל מערכתי ( 74יום) בהשוואה לקבוצת החולים ללא פצעי לחץ שלקו בכשל מערכתי
( 258יום) (.)p=0.01
דיון :אנמיה ,קיהיון ומחלת פרקינסון משפיעות על הופעת פצעי לחץ ,בעוד שמחלות
מערכתיות כגון סוכרת ,יתר לחץ דם ואירוע מוח משפיעות על כשל מערכתי .ההישרדות
החציונית הממוצעת נמוכה באופן מובהק בחולים עם פצעי לחץ לעומת חולים ללא פצעי
לחץ ,ללא קשר לכשל מערכתי.

מילות מפתח:

פצע לחץ; קשישים; כשל מערכתי; הישרדות.

:KEY WORDS

.Pressure ulcers; Multiple organ failure; Elderly; Survival time

הקדמה

תסמונת כשל רב־מערכתי (תכר"ב ) היא סיבה נפוצה לתמותה
במחלקות לטיפול נמרץ ,פנימיות וכירורגיות [ .]1במחלקות אלו
יש מספר רב של חולים הלוקים במחלות מרובות ומסובכות
הנמצאים בסיכון ללקות בתכר"ב .הסיבות השכיחות להופעת
קריסת המערכות הן זיהומים ,חבלות ,סיבוכים בתר ניתוחים ,חסר
זילוח וחילוף חומרים מוגבר .אלח דם (ספסיס) הוא הגורם העיקרי
לתרכ"ב בחולים עם מחלות מרובות ולאחר ניתוחים .בהיעדר
זיהומים מוגדרת התסמונת כתסמונת דלקתית מערכתית (.) SIRS
התסמונת הדלקתית מערכתית ואלח הדם גורמים לתכר"ב [ .]2כדי
למנוע קריסת מערכות יש לדאוג להספקת דם מתאימה ובמיוחד
מתן חמצן ,טיפול בזיהומים שכיחים ומתן הזנה מתאימה [.]3
כשל רב–מערכתי מוגדר כקריסה של שתי מערכות גדולות לפחות.
המערכות העיקריות הן מערכת הלב וכלי הדם ,הריאות ,הכליות
והכבד .אין פרסומים רבים בספרות על תכר"ב בחולים קשישים
המצויים במסגרות אשפוז ממושכות ועל הקשר של תרכ"ב עם
פצעי לחץ .המחלקה לסיעוד מורכב מאשפזת חולים עם מחלות
1
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1תרכ"ב  -תסמונת כשל רב מערכתי

אפרים יאול
יעקב מנצ'ל
מחלקה גריאטרית לסיעוד מורכב
בית החולים שרה הרצוג ,מסונף לפקולטה
לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה,
ירושלים

קשות ותפקוד ירוד ,ורבים מהם לוקים בכשל אחד של האיברים
העיקריים ונפטרים מתכר"ב .כמחצית מהמטופלים מתקבלים
למחלקה עם פצעי לחץ בדרגות גבוהות נוסף על מחלותיהם
הרבות (פצעים בדרגות  ,)4-3ושיעור התמותה בקרבם גבוה.
אוכלוסיית הקשישים בבתי אבות והאוכלוסייה המרותקת
בבית מאופיינת בשכיחות גבוהה של תחלואת פצעי לחץ [.]4
הסיכון לפתח פצעי לחץ עולה עם הגיל [ .]5במחקר שנערך בנושא
שכיחות פצעי לחץ ב־ 116בתי חולים ,נמצא כי  73%מהאוכלוסייה
הייתה מעל גיל  65שנים [ .]6אוכלוסיית הקשישים עם הפגיעה
בתפקוד ,המרותקת למיטה עקב מחלות כרוניות כגון אי ספיקת
לב ,סוכרת ,אי ספיקת כליות ,כלייתית ,מחלות כלי דם ,תת תזונה,
אנמיה וזיהומים ,חשופה להופעתם של פצעי לחץ [.]7
מטרות

מטרות המחקר היו למצוא שכיחות של פצע לחץ בקרב חולים עם
כשל מערכתי של הכליות ,הלב והריאות .כמו כן נבדקו השפעת
המאפיינים השונים של החולים :גיל ,מין ,מדדים תזונתיים
ומחלות על הופעת פצעי לחץ .השערת המחקר היא שפצעי לחץ
מופיעים בשכיחות גבוהה יותר בחולים עם כשל מערכתי.
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שיטות

תבנית המחקר היא השוואתית :שני המשתנים העצמאים
שנבדקו היו הימצאות כשל מערכתי ופצעי לחץ שנבדקו בקבלתם
למחלקה ,לעומת המשתנים כגון גיל ,מין ,מחלות כרוניות ,מדדים
תזונתיים (משקל  ,Hgb ,BMI,אלבומין ,סך חלבונים ,כולסטרול)
וזמן הישרדות .כשל מערכתי נקבע לפי הגדרת הספרות הרפואית:
אי ספיקת לב דרגה  ,4אי ספיקת כליות עם טיפול בדיאליזה ,ואי
ספיקת נשימה עם הימצאות חמצן או מסכה במתן לחץ חיובי
באופן קבוע (לא נקבעה אי ספיקת כבד עקב מיעוט חולים).
אוכלוסיית המחקר היו כל חולים שהתקבלו למחלקה לסיעוד
מורכב בבית חולים הרצוג בחמש שנים האחרונות .הם סווגו
לאוכלוסייה עם וללא אי ספיקת כליות ,אי ספיקת לב ואי ספיקת
ריאות ,עם או ללא פצעי לחץ.
המאמר עבר את אישור ועדת הלסינקי המוסדית.
שיטות סטטיסטיות

התוצאות מבוטאות כאחוז או כממוצע  ±סטיית תקן .כל התבחינים
הסטטיסטיים הם דו כיווניים .ערך  pשל פחות מ־ 0.05נחשב
כמובהק .השוואת ערפלנים בין ארבע קבוצות המחקר נעשתה
באמצעות מודל לניתוח שונות עבור משתנים רציפים; ובאמצעות
תבחין חי־בריבוע עבור משתנים בדידים .ניתוח הישרדות לפי
ארבעת הקבוצות נעשה באמצעות מודל של קפלן מאיר .כדי
לבדוק האם פצעי לחץ מוסיפים לניבוי שיעור ההישרדות ,הותאם
גם מודל הישרדות של קוקס ( )COXבנוסף לפצעי לחץ .הניתוחים
הסטטיסטיים בוצעו באמצעות תוכנת  SASגרסה .9.4
תוצאות

סך הכול אושפזו במרכז הרפואי הרצוג במהלך חמש השנים
האחרונות  192חולים במחלקה סיעודית מורכבת)76%( 146 :
פיתחו אי ספיקה מערכתית ו– )24%( 46אושפזו ללא אי ספיקה
מערכתית .הגיל הממוצע של החולים עם אי ספיקה מערכתית
היה  80.8שנים ו– 79.4בחולים ללא אי ספיקה מערכתית (.)p=0.46
כמחצית מכלל החולים  )49%( 94 -סבלו מפצעי לחץ ,ו–)51%( 96
היו ללא פצעי לחץ ( .)p=0.15מתוך החולים עם פצעי לחץ (,)81%
 74פיתחו בנוסף אי ספיקה מערכתית ,ואילו  )19%( 20לא פיתחו
אי ספיקה מערכתית .מסך  146החולים עם כשל מערכתי  99סבלו
מכשל ריאתי 83 ,מכשל של הלב ,ו־ 69מכשל הכליות .בחולים
עם כשל של הלב (אי ספיקת לב) השכיחות של חולים עם פצעי
לחץ לעומת חולים ללא פצעי לחץ הייתה גבוהה עם מובהקות
סטטיסטית ( ,)p=0.006בעוד שהשכיחות של פצעי לחץ באי ספיקת
כליות וריאות הייתה דומה וללא מובהקות סטטיסטית (טבלה .)1
רמות ההמוגלובין ,הכולסטרול ,סך החלבונים והאלבומין היו
נמוכות בכל הקבוצות ,והיו מובהקות במיוחד בחולים עם פצעי
לחץ בהשוואה לחולים ללא פצעים לחץ (,p>0 001 ,p =0.004
טבלה :1

דיון

הממצאים מצביעים שאי ספיקת לב לעומת אי ספיקת נשימה
או אי ספיקת כליות ,מופיעה במובהק במטופלים עם פצעי לחץ
בהשוואה למטופלים ללא פצעי לחץ ( .)P<0.006ניתן להסביר,
שהפגיעה בכלי הדם הכליליים ובתפוקת הלב גורמת לחוסר
זילוח של דם וחמצן לאיברים ולרקמת העור ההיקפיות כתוצאה
מאי ספיקת הלב .בנוסף הן קרקע פורה להתפתחות פצע לחץ.
חוסר זילוח ואיסכמיה של הרקמות הם גורם סיכון ישיר להופעת
פצע לחץ [.]8
ארבעים חולים בני  80שנים ומעלה עם אי ספיקת לב קשה ועמידה
ואי ספיקת כליות בינונית המלווה באנמיה ,טופלו באריתרופויאטין
טבלה :2

מדדים תזונתיים ,מדד מסת גוף ,ההמוגלובין ,סך חלבונים והאלבומין בחולים עם או
ללא אי ספיקה מערכתית הלוקים בנוכחות או בהיעדר פצעי לחץ

BMI
Hgb
chol

פצעי לחץ בחולים עם אי ספיקת ריאות ,לב וכליות
סך הכול פצעי לחץ ללא פצעי לחץ P
אי ספיקת ריאות

 ,)p =0.01 ,0=0.03בהתאמה .ה– BMIהיה נמוך בחולים עם אי
ספיקה מערכתית ופצעי לחץ  23.7 -לעומת  25.35בחולים ללא
כשל מערכתי וללא פצע לחץ ,אך הנתונים לא היו מובהקים
סטטיסטית (טבלה  .)2במחלות מסוג אנמיה ,קיהיון ופרקינסון
נמצאה שכיחות גבוהה במובהק של פצעי לחץ וכשל מערכתי
לעומת חולים עם כשל מערכתי וללא פצעי לחץ (,p = 0.02 ,p = 0.01
 ,)p = 0.01בהתאמה .מחצית בקירוב מהחולים עם אי ספיקה
מערכתית לקו בסוכרת בשכיחות שהייתה מובהקת סטטיסטית
( )p=0.04בהשוואה לחולים ללא אי ספיקה מערכתית .השכיחות
של אירוע מוח ויתר לחץ דם הייתה גבוהה בקבוצת המטופלים עם
כשל מערכתי לעומת החולים ללא כשל מערכתי ,ללא מובהקות
סטטיסטית [( ,]p=0.3 )p=0.2בהתאמה (טבלה  .)3ההישרדות
החציונית לפי מודל קפלן מאיר הייתה 74 :יום עבור חולים עם
פצעי לחץ ( )PUואי ספיקה מערכתית ( 90 ,)OFיום עבור חולים
עם פצעי לחץ וללא אי ספיקה מערכתית 258 ,יום לחולים
ללא פצעי לחץ ועם אי ספיקה מערכתית ,ו– 336יום לחולים
ללא פצעי לחץ וללא אי ספיקה מערכתית .הבדלים מובהקים
נמצאו בין הקבוצות הבאות +PU+/ OF :לעומת -PU-/ OF -
( ,)p=0.04ובקבוצת  PU+/OF+לעומת  .)p=0.01( PU+/OF-כדי
לבדוק שהפצע לחץ הוא הגורם המשפיע על ההישרדות ,חושב
הסיכון היחסי באמצעות  COXונמצא כי ה– HRהלא מתוקנן עבור
פצעי לחץ  .)HR=1.77 CI=p<0.001) 1.27-2.45 1.77במודל מתוקנן
לפצעי לחץ ( )OFלא הייתה מובהקות סטטיסטית ( .)p=0.93מכאן
ניתן לשער ,כי אי ספיקה מערכתית אינה מוסיפה לניבוי הישרדות
מעבר לפצעי לחץ.

99

49

50

0.657

אי ספיקת לב

83

47

36

0.006

אי ספיקת כליות

69

30

39

0.293

)Alb (g
)T_protein (g

PU - /OF -

PU +/OF -

PU -/OF +

PU +/OF +

p-value

Mean

25.35

21.49

24.42

23.79

0.548

Std

6.91

4.78

5.13

6.19

Mean

10.87

10.34

11.08

10.38

0.004

Std

1.48

1.44

1.50

1.35

N

20

16

65

66

<.001

Mean

96.05

14.51

65.67

18.18

Mean

27.72

25.93

28.69

26.03

0.036

Std

6.01

5.26

8.48

6.44

Mean

63.35

65.20

64.71

63.25

Std

8.82

7.46

7.45

9.90

0.001

448

מאמרים

הרפואה • כרך  • 157חוב'  • 7יולי 2018

טבלה :3

שכיחות תחלואות שונות בחולים עם או ללא אי ספיקה מערכתית שפיתחו או לא
פיתחו פצעי לחץ

 PU -/OF + PU +/OF - PU - /OFCVA

8 Frequency
%

Diabetes

30.77%

12 Frequency
46.15%

%

15 Frequency Hypertention
%
PVD

57.69%

1 Frequency
%

Anemia

3.85%

6 Frequency
%

Dementia

23.08%

10 Frequency
%

Parkinson
Disease

449

38.46%

Frequency

Overall
p-values PU +/OF +

4

29

31

20.00%

40.28%

41.89%

4

40

34

20.00%

55.56%

45.95%

10

52

45

50.00%

72.22%

60.81%

3

7

13

15.00%

9.72%

17.57%

11

23

37

55.00%

31.94%

50.00%

15

35

47

75.00%

48.61%

63.51%

0.26560
0.04579
0.20811
0.24675
0.01858
0.02388
0.01423

%

ובברזל לתוך הווריד .כתוצאה מהטיפול חל שיפור בתסמינים של
אי ספיקת לב ובמצב הכליות [ .]9רמת המוגלובין ,כולסטרול ,סך
חלבונים ואלבומין היו נמוכים באופן מובהק סטטיסטית בשתי
הקבוצות עם פצעי לחץ לעומת הקבוצה ללא פצעי לחץ .ה־ BMIנמצא
נמוך ללא מובהקות סטטיסטית בחולים עם פצע לחץ .רמות אלבומין
וכולסטרול הם סימנים פרוגנוסטיים גרועים באוכלוסייה המבוגרת
והם מדד לסיכון גבוה לתמותה [ .]10בנוסף הם תורמים להופעת פצע
לחץ ,וייתכן אף שפצע לחץ הוא לבדו מדד פרוגנוסטי גרוע .אנמיה
הייתה בשכיחות גבוהה במובהק בחולים עם פצעי לחץ ואי ספיקה
מערכתית לעומת החולים ללא פצעי לחץ עם כשל מערכתי (.)p=0.01
אנמיה היא תופעה מלווה ותורמת בחולים עם שכיחות גבוהה של
פצעי לחץ ,ייתכן שעל רקע השפעתה השלילית על אספקת החמצן
לרקמות ההיקפיות.
אנמיה של פצע לחץ נגרמת כתוצאה ממחלות כרוניות הגורמות
למחסור בניצול הברזל בגוף .הורמון ההפסדין מווסת את חילוף
הברזל בגוף ואת ספיגתו במעיים ,ושומר על סך הברזל בגוף
בטווחים תקינים ומונע חסר או עודף [ .]11היצירה והתפקוד של
הורמון הפסדין מושפעים מתהליכים דלקתיים המלווים פצעים
קשיי ריפוי .בתהליך הדלקתי גורם ההפסידין לירידה בספיגת הברזל
ובעקבות זאת להחמרת האנמיה [ .]12תיקון האלבומין והאנמיה יש
להם תפקיד חשוב בריפוי פצעי לחץ .במחקר תצפית שערכו Shanin
וחב' [ ]13הם מצאו ,כי מדדי תת תזונה [ירידה במשקל ,מדד מסת
גוף ( )BMIמתחת ל– 18.5וירידה באכילה] נמצאו בשכיחות גבוהה
משמעותית בחולים עם פצעי לחץ [ .]13במחקר פרוספקטיבי
שהושוו בו מטופלים במצב תזונתי תקין לעומת מאושפזים בתת
תזונה במסגרת אשפוז בבית חולים ,נמצא כי המטופלים שלקו
בתת תזונה היו בסיכון גבוה פי שניים ( )RR=2.2לפתח פצעי לחץ
בהשוואה למטופלים במצב תזונתי תקין [.]14
למרות השכיחות הגבוהה של פצעי לחץ בלוקים בתת תזונה,
הרי שבמחקר שיטתי ,אקראי וכפול סמיות נמצא שיפור קטן
בלבד במתן העשרה קלורית למניעת פצעי לחץ ולטיפול בפצעי
לחץ קיימים [ .]15במחלות מסוג קיהיון ופרקינסון נמצאה
שכיחות גבוהה שהייתה מובהקת בחולים עם פצע לחץ ואי

ספיקה מערכתית לעומת חולים ללא פצעי לחץ עם אי ספיקה
מערכתית ( ,)p=0.02; p=0.01בהתאמה .מחלות ניווניות אלו של
מערכת העצבים המרכזית (המוח) מחמירות עד שהחולה מרותק
למיטה ,חסר תנועה ,כשהוא סובל מעוויתות ומהתכווצויות .נוסף
על בעיות התנועה מופיעות בעיות בליעה ,תת תזונה וזיהומים
נשנים הגורמים להופעת פצעי לחץ [.]16
 Mitchellוחב' [ ]17הגדירו קיהיון מתקדם כמחלה סופנית
משום ששיעור התמותה בחולים אלו גבוה :רבע מהם נפטרו
במהלך ששת החודשים הראשונים .במחלקה לסיעוד מורכב
נמצאה שכיחות גבוהה של פצעי לחץ בחולים הלוקים בקיהיון:
 66.5%לעומת  33.5%בחולים ללא קיהיון .שיעור ההישרדות
החציוני של הלוקים בקיהיון ובצפעי לחץ היה נמוך במובהק
 96יום לעומת  863יום ( )p=0.001בחולים ללא פצעי לחץ [.]18כמחצית מהחולים לקו בסוכרת ,שנמצאה בשכיחות גבוהה באופן
מובהק ( )p=0.04בקרב חולים עם כשל מערכתי לעומת חולים
ללא כשל מערכתי .באירוע מוח ויתר לחץ דם נמצאה שכיחות
גבוהה של כשל מערכתי לעומת החולים ללא כשל מערכתי ,ללא
מובהקות סטטיסטית.
מחלות מערכתיות אלו מצביעות על פגיעה קשה בכלי הדם
בכל מערכות הגוף .ההישרדות החציונית הייתה נמוכה במובהק
בקבוצת החולים עם פצעי לחץ ,וללא אי ספיקה מערכתית הייתה
ההישרדות  90יום ,בעוד שבחולים עם אי ספיקה מערכתית ירדה
ההישרדות ל– 74יום .בהשוואה לקבוצת החולים ללא פצעי
לחץ עם אי ספיקה מערכתית ,הייתה ההישרדות  258יום ,בעוד
שללא אי ספיקה מערכתית היא עלתה ל– 336יום (;p=0.04
 ,)p=0.01בהתאמה .נמצא שהפצע לחץ הוא הגורם המשפיע על
ההישרדות הנמוכה .השערה זו נבדקה באמצעות  COXונמצא
 =p<0.001 1.77HRעבור  ,PUלעומת  OFשבו לא נמצאה מובהקות
( .)p=0.93פצעי לחץ מופיעים כאחת משבע הסיבות לתמותה
מוקדמת בבתי חולים ובמסגרות לטיפול ממושך [.]19
מהנתונים שהוצגו ניתן ללמוד שמדדים תזונתיים ,אנמיה ,קיהיון
ומחלת פרקינסון משפיעים בצורה מובהקת על הופעת פצעי לחץ,
בעוד שמחלות מערכתיות מסוג סוכרת ואירוע מוח משפיעות על
הופעת אי ספיקה מערכתית .השרידות החציונית הממוצעת נמוכה
בקרב חולים עם פצעי לחץ לעומת חולים ללא פצעי לחץ ,בלי קשר
לאי ספיקה מערכתית .התמותה נובעת מכך שפצע לחץ הוא תוצר
סופי של הצטברות פגיעות באברים שונים ,והוא בבחינת מדד
פרוגנוסטי גרוע .ייתכן שהוא אף גורם לכשל מערכתי של רקמת העור.
עקב השפעתם המובהקת של פצעי לחץ על ההישרדות
הנמוכה של החולים ועל המדדים התזונתיים הירודים ,יש לעשות
מאמץ למנוע הופעת פצעי לחץ בחולים המרותקים למיטה ,לוקים
בתת תזונה ועם ירידה ברמת ההמוגלובין והחלבונים .פצעי לחץ
שכיחים במיוחד בלוקים בקיהיון מתקדם ובמחלת פרקינסון.
עקב השכיחות המובהקת להימצאות פצעי לחץ בחולים אלה,
יש לעשות הכול כדי למנוע סבל בחולים אלה ועלויות גבוהות
למערכת הרפואית.
הסיבוכים של פצעי לחץ הם חדירה של זיהום לרקמות העור
הסמוכות ,לשריר ולעצם ואף אלח דם .סיבוך שכיח הוא מעורבות
בעצם עם זיהום (אוסטיאומליטיס) .יש להיות ערניים לפגיעה
בעצם ולהיעזר בשיטות הדימות המקובלות .מניעת פצעי לחץ
צריכה להיות מטרה חשובה בהתחשב בפרוגנוזה הלא טובה
והסיבוכים המלווים אותה .הופעתם מגבילה את החולים ,וגורמת
לכאבים ולסיבוכים נוספים הגורמים לסבל נוסף .יש לבצע בדיקה
יום יומית של העור ובמיוחד באזורים מועדים להופעת פצע לחץ
(בגב התחתון באזור החוליות הסקרליות ,בגלוטאוס ,בשני צדי
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 בדיקת העור הכרחית לגילוי ממצאים.) עקבים ושכמות,האגן
.המעידים על פגיעה בעור ויש לטפל מיד בחולים עם פגיעה כזו
 לעיתים חולים מועברים מבתי החולים הכלליים,יחד עם זאת
.ללא ציון מועד הופעתו של פצע הלחץ
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כרוניקה

הפלה אינה גורמת לדיכאון
לא נמצא כל הבדל בנטילת נוגדי דיכאון בשנה שלפני ההפלה לבין
 הטיפול בנוגדי דיכאון פחת והלך, כמו כן.נטילתם בשנה שלאחר מכן
 נמצאה הגברה, בנשים שילדו לידת חי.עם הזמן מתאריך ההפלה
,בטיפול בנוגדי דיכאון בשנה שלאחר הלידה לעומת השנה שלפניה
 כל זאת בהשוואה,טיפול שגבר והלך עם הזמן מתאריך הלידה
 שאין קשר בין הפלות לנטילת, המחברים מסיקים.לנשים שלא ילדו
 אלא שניתן לייחס את התופעה להבדלים בגורמי סיכון,נוגדי דיכאון
 המחברים קובעים כי התבססות על הדעה שהפלה.אחרים לדיכאון
.פוגעת בבריאות הנפשית של האישה היא שגויה
איתן ישראלי

450

תופעות פסיכולוגיות אפשריות לאחר הפלה מוצגות כמדיניות
.בהגבלת אישורי הפלות בארה"ב ובמדינות אחרות
JAMA Psychiatry. Published online May 30,( 'סטינברג וחב
) ערכו מחקר נרחב2018. doi:10.1001/jamapsychiatry.2018.0849
 כדי לקבוע האם, נשים בדנמרק בקירוב400,000 ביותר שכלל
 קשורות עם,הפלה בשליש הראשון של ההיריון או לידה ראשונה
1994-1980  המחקר נערך בין השנים.נטילת תרופות נוגדות דיכאון
 שילדו בפעם85,592  נשים שעברו הפלה וכן30,834 ואותרו
 הממצאים הצביעו אומנם על כך שנשים שעברו הפלה.הראשונה
 אך,נוטות יותר ליטול נוגדי דיכאון בהשוואה לנשים שלא עברו הפלה
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שבריריות ודלדול העצם (אוסטיאופורוזיס)
תקציר:

דלדול העצם ושבריריות מאפיינים אנשים מבוגרים ,ומובילים לירידה בתפקוד ובאיכות
החיים תוך עלייה בסיכון לנפילות ולשברים .במספר מחקרים הודגם קשר בין שבריריות
לדלדול העצם ,אולם לא ברור האם שבריריות גורמת לדלדול העצם או להפך ,או שמא יש
גורם מקשר הגורם לשניהם.
סרקופניה  -מצב של הידלדלות מסת השריר הנפוץ בגיל המבוגר  -עשויה לגרום לאחר מספר
שנים לניידות מוגבלת ולאובדן תחושת העצמאות של האדם המבוגר .חוסר התנועתיות
מגבירה את הסרקופניה ומובילה לעלייה בסיכון לתשישות ולדלדול העצם .תשישות ודלדול
העצם מובילים מצידם להגברת חוסר האמון של האדם המבוגר ביכולתו להתנייד בצורה
עצמאית ,לירידה בתנועתיות ובסופו של דבר להידלדלות נוספת במסת השריר.
כדי למנוע זאת יש צורך להגביר את המודעות לחשיבות התנועתיות כבר בגילאים צעירים
יחסית ולעודד אנשים מבוגרים לעסוק בפעילות גופנית .לאחר שאדם מאובחן כלוקה בדלדול
העצם או בתשישות ,יש לעודד אותו להגביר את הפעילות הגופנית בצורה מבוקרת כדי לחזק
את השרירים ואת העצמות ,ובאופן זה להימנע מהידלדלות נוספת במסת השריר שתגביר
את חומרת השבריריות ודלדול העצם.

מילות מפתח:

שבריריות; דלדול העצם; סרקופניה.

:KEY WORDS

.Frailty; Osteoporosis; Sarcopenia

הקדמה

שבריריות ( )Frailtyהיא תסמונת המוגדרת כהידרדרות תלוית גיל
בתפקוד וביכולות להתמודד עם מטלות יומיות וגורמי לחץ חדים
( .]1[ )Acuteשבריריות היא מצב רב מימדי שבו גורמים דינמיים
כגון מצב פיזי ,פסיכולוגי ,חברתי וסביבתי קשורים אחד לשני
ומשפיעים על שיווי המשקל הפיזיולוגי של האדם [ .]2נמצא קשר
חזק בין שבריריות וחוסר תפקוד ,אשפוזים ותמותה .שבריריות
יכולה לנבא תמותה בצורה מדויקת יותר מגיל כרונולוגי []3
ולהיות מדד ניבוי אמין לאשפוזים נשנים ,לאשפוזים במחלקות
חירום ולתמותה בבית חולים .שבריריות קשורה לעלייה בסיכון
לשברים ,לנפילות נשנות ולנכות [ .]4שבריריות שכיחה יותר
בקרב מבוגרים אך אינה נחלתם הבלעדית ,והמכניזם הקושר בין
שבריריות להזדקנות ומחלות כרוניות אינו ברור [.]5
שבריריות משפיעה על כ־ 10.7%מהאוכלוסיה מעל גיל
 65שנים ,ושכיחות השבריריות עולה עם הגיל ומשפיעה על
יותר מ־ 26%מהאוכלוסייה המבוגרת מגיל  85שנים [ .]6אולם
ההערכות על שכיחות השבריריות באוכלוסיה משתנות בהתאם
למדד שנבחר למדידת שבריריות [.]7
הערכת שבריריות
כיום יש שני מדדים מקובלים למדידת שבריריות ה־Cardiovascular
 Health Study (CHS) instrumentוה–Vulnerable Elders Survey-13
( Fried .]9,8[ )VES-13וחב' [ ]11הגדירו שבריריות ,כפי שזו
נובעת מה– ,CHSכמצב רפואי הקשור לשינויים מולקולאריים
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ברמה התא ומאופיין על ידי סרקופניה ואיבוד משקל .שבריריות,
על פי  Friedוחב' [ ,]11משתקפת על ידי לפחות שלושה מהמדדים
הבאים :איבוד משקל שלא במתכוון ,תשישות על פי דיווח עצמי,

2,1
רז לוין
יעקב מנצ'ל

2,1

1מרכז רפואי חולים הרצוג ,ירושלים
2הפקולטה לרפואה ,האוניברסיטה העברית,
ירושלים

ירידה בכוח אחיזה ,ירידה ברמת הפעילות הגופנית ומהירות
הליכה [ ,]10וכוללת שלב של קדם־שבריריות  -שלב שבו יש
סיכון גבוה לפתח שבריריות [ .]11בעוד שההגדרה של  Friedוחב'
[ ]11מבוססת על ביצועים פיסיים ,מחקר הפגיעות בקשישים
[the Vulnerable Elders Studyנ( ])VES-13שפותח כחלק מפרויקט
הערכת הפגיעות בקשישים (the assessing care of vulnerable
 ]12[ )elders (ACOVE) projectמבוסס על דיווח עצמי של המצב
התפקודי ,תפיסה עצמית של הבריאות וגיל.
דלדול העצם

צפיפות העצם עולה עד גיל  20שנים והחל מגיל  30שנים חלה
ירידה בצפיפות העצם .כאשר הירידה היא מעל המצופה ,היא
מוגדרת כאוסטיאופניה במקרים הקלים או כדלדול העצם
במקרים הקשים יותר .דלדול העצם שכיח יותר בקרב נשים.
השכיחות של דלדול העצם עולה עם הגיל ,ובתקופת הפסקת
הווסת חלה ירידה משמעותית יותר של צפיפות העצם .בקרב
גברים הירידה של צפיפות העצם מתחילה מאוחר יותר  ,וכמות
העצם בשלד בגברים גבוהה יותר מלכתחילה .הסיבוכים של
דלדול העצם הם גיבנון ,ושברים  -במיוחד במיפרק היד ,בחוליות,
בצלעות ובצוואר הירך.
דלדול העצם ושבריריות

במספר מחקרים מעלים החוקרים אפשרות לקשר בין דלדול
העצם לשבריריות .חלק מהחוקרים טוענים שדלדול העצם הוא
סמן לשבריריות [ ,]13בעוד שאחרים טוענים כי אנשים הלוקים
בדלדול העצם נמצאים בסיכון מוגבר לשבריריות [.]14
דלדול העצם ושבריריות הם שני מצבים רפואיים השכיחים
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ההשפעה ההדדית של שבריריות ,סרקופניה ואוסטיאופרוזיס

סרקופניה

חוסר תנועתיות

שבריריות

ירידה במסת שריר

פחד משברים

מאוד בהזדקנות ומובילים לירידה בתפקוד ,לאובדן העצמאות
ולירידה באיכות החיים [ .]15אחד המאפיינים של שבריריות הוא
חוסר תנועה ,וידוע שחוסר תנועה גורם לירידה בצפיפות העצם
ובעקבות זאת לדלדול העצם .נפילות שכיחות יותר בקרב אנשים
מבוגרים עם שבריריות ,והשילוב של שבריריות עם דלדול העצם
מגביר את הסיכון לשברים .שברים בצוואר הירך גורמים לסיבוך
רציני המחייב ניתוח ושיקום .אבחון מוקדם של דלדול העצם,
ובמיוחד בקרב אנשים הלוקים בשבריריות ,חשוב להעלאת מסת
העצם והשריר ,על ידי תרגילי התנגדות ותוספת של ויטמין ,D
ולהקטין את הסיכון לשברים בעת נפילה.

תרשים :1

סרקופניה

סרקופניה  -איבוד מסת שרירי השלד וירידה בתפקוד כוח השריר
 היא גורם סיכון נוסף לנפילות ושברים .ניתן למדוד את תפקודכוח השריר על ידי מהירות הליכה ואת הרכב השריר במכשיר Dual
 )Energy X Absorptiometry) DEXAובטומוגרפיה מחשבית ()CT
של אמצע הירך .מספר מנגנונים עלולים לגרום לסרקופניה כגון:
שינויים נירוגניים (לדוגמה ירידה במספר הנירונים המוטוריים)
ושינויים מיוגניים (לדוגמה דלדול ברירני של הסיבים וירידה
בהורמונים אנבוליים המשבשת יצירת חלבוני שריר) [.]16
סרקופניה מאופיינת בתסמינים אחרים הקשורים לדלדול
מובהק של השריר כגון כיחשון ( ,)Cachexiaהשמנה סרקופנית
ושבריריות .השמנה סרקופנית גורמת לקושי בתנועה ולירידה
בכוח השריר ,ונמצא קשר בין השמנה סרקופנית לשבריריות
[ .]17למרות שמושג השבריריות אינו מוגבל רק להיבט הפיזי
והוא משליך גם למימד החברתי והפסיכולגי של המטופל ,ההגדרה
הפנוטיפית של שבריריות על פי  Friedוחב' [ ]11מוגדרת על פי
ההיבטים הפיזיים של המטופל .לכן לא מפתיע שמרבית האנשים
המוגדרים כשבריריים לוקים גם בסרקופניה ,וחלק מהמבוגרים
הלוקים בסרקופניה הם גם שבריריים [ .]18התפקוד הפיזי הלקוי
הוא תנאי ליבה המאפיין הן את השבריריות והן את הסרקופניה,
ואחראי לכך שהן מופיעות בתיאום ,אולם לא ניתן לדעת האם
המצב הנפשי אצל אנשים הסובלים משבריריות גורם לירידה
בפעילות ובכך לסרקופניה או שמא סרקופניה גורמת לירידה
בפעילות ועל ידי כך להחמרה במצב הפסיכולוגי כפי שמשתקפת
בשבריריות.
סרקופניה מקשה על האוכלוסייה המבוגרת לבצע פעילויות
יומיומיות ולשמור על שיווי המשקל .חוסר הפעילות הגופנית
כתוצאה מסרקופניה גורמת לירידה של צפיפות העצם ובעקבות
זאת על פי הגדרתו של דבר  ]19[ Binkleyל־.Sarco-osteopenia
בחלק מהמחקרים הודגם קשר בין פרמטרים שונים המשקפים
סרקופניה (כגון :מסת שריר דלה ומדד מסת שריר־שלד) לבין
צפיפות העצם [ .]20התיאוריות הקלאסיות סברו כי שינויים
בצפיפות העצם מתווכים על ידי מאמץ של השרירים דרך התפקוד
הסנסורי של האוסטאוציטים .אולם קיימים מספר גורמים
נוספים המשותפים לסרקופניה ולדלדול העצם .לרקמת השריר
והעצם מוצא משותף מתאים עובריים ובבגרות המאפיינים
הפונקציונלים שלהם קרובים וירידה בצפיפות העצם ובחוזק
השריר נמצאים בקורולציה חיובית .דלדול מסת השריר וצפיפות
עצם הינם בעלי מקור גנטי משותף התורם לאינטראקציה בין
תכונות אלה וייתכן שיש בקרה גנטית מורכבת המעורבת בירידה
בצפיפות העצם כמו גם בירידה במסת השריר .נוסף לכך ,קיים
קשר בין שינויים הורמונאליים בנשים בגיל המעבר והתפתחות
של דלדול העצם וסרקופניה [.]18

אוסטיאופורוזיס

חוזק השרירים ,התעמלות ורמות פעילות פיסית באופן כללי
קשורים לסרקופניה ושבריריות אך גם לצפיפות עצם ,קצב ירידה
בצפיפות העצם והסיכון לשברים [ .]21ייתכן שסרקופניה היא
תהליך המשפיע על שבריריות ובמקביל משפיע גם על צפיפות
העצם ועליה בסיכון לדלדול העצםˆ ˆ .במספר מחקרים הודגם קשר
ניתן להניח שזהו תהליך מתמשך
בין שבריריות לדלדול העצם,
שבו ירידה במסת שריר כתוצאה
אך לא ברור האם שבריריות
מהזדקנות גורמת לדלדול העצם,
גורמת לדלדול העצם או
אשר גורם לפחד משברים כתוצאה
להפך ,או שמא יש גורם
מתנועות ולירידה בפעילות
מקשר הגורם לשניהם.
הגופנית והרגשת העצמאות של
האדם המבוגר .מצב זה מוביל ˆ ˆייתכן שסרקופניה  -הידלדלות
שוב לחוסר תנועתיות המגביר
מסת השריר בגיל מבוגר -
את הידלדלות מסת השריר
היא הגורם המקשר בין
(תרשים .)1
שבריריות לדלדול העצם.
כדי למנוע את ההחמרה
במצב הגופני ,יש לעודד אנשים ˆ ˆיש להגביר את המודעות
לשמור כבר מגיל צעיר יחסית
לחשיבות התנועתיות כבר
על תזונה נכונה ולבצע פעילות
בגילאים צעירים יחסית ולעודד
גופנית סדירה .כך יוכלו לשמור
אנשים מבוגרים לעסוק בפעילות
על מסת שריר ולהפחית את
גופנית ,כדי למנוע סרקופניה
הסיכון לסרקופניה .יש לערוך
ובאופן זה להפחית את הסיכון
בדיקות תקופתיות לדלדול העצם
לשבריריות ולדלדול העצם.
ושבריריות בגיל מבוגר על מנת
לאתר סימנים מוקדמים (אוסטיאופניה וקדם־שבריריות) .לאחר
איתור הסימנים המוקדמים יש לטפל בסימנים אלה בהקדם,
כדי למנוע התפתחות של שבריריות ודלדול העצם .כמו כן,
לאחר אבחון דלדול העצם או שבריריות יש לעודד את החולה
לבצע פעילות גופנית מוגברת ומבוקרת ,כדי להגדיל את מסת
השריר ולהפחית את חומרת הדלדול העצם .יש להסביר לחולים
שהימנעות מתנועה אינה מפחיתה את הסיכון לנפילות ושברים,
אלא מגדילה את הסיכון לטווח הארוך עקב החמרת השבריריות
והדלדול העצם .כמו כן ,יש לדאוג שתזונת החולה נכונה ומספיקה
כדי להגדיל את מסת השריר ואת צפיפות העצם.
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כרוניקה

חיידק מעי מגן על חיידקים פתוגניים בזבובים
שנמצאים במעי הזבוב גם חיידקים קומנסלים מסוג אצטובקטר
 נמצאה דווקא תופעה הפוכה כאשר הרחיקו.פאסטריאנוס
 ונחלשו והתמעטו גם חיידקי,החוקרים את החיידקים הקומנסלים
.הכולרה
 כי המנגנון המעורב בתופעה קשור עם איתות,החוקרים מציעים
 המשופעלת על ידי,) בגוף הזבובIMD( דרך מערכת חסר חיסוני
 ובהיעדרו מערכת החיסון מתפקדת טוב יותר ומסלקת,הקומנסל
.את החיידק הפתוגני
איתן ישראלי

חיידקי המעיים מתחרים ביניהם על מזון ועל מיקום במעי על ידי
 חיידקים גראם שליליים משקיעים משאבים.מנגנונים מגוונים
 שהיקףT6SS  הנקראת6 משמעותיים במערכת הפרשה מסוג
 באמצעות מערכת זו החיידקים. ננומטר600גודלה מוערך בכ־
 ומזריקים להם רעלנים,דוקרים חיידקים מתחרים ותאי מאכסן
Proc Natl Acad Sci USA 10.1073/( ' פאסט וחב.וחומרים אחרים
) מצאו כי חיידקים קומנסלים לא תמיד מגניםpnas.1802165115
 בדגם זבוב של.או מתחרים עם חיידקים בעלי מערכת הפרשה זו
 למרות,זיהום בחיידק כולרה תורמת מערכת זו למות המאכסן
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פצעי לחץ בקשישים :היבטים ייחודיים
בטיפול ובמניעה
תקציר:

פצע לחץ מהווה סיבוך שכיח באוכלוסיית הקשישים ,השברירית והמרותקת למיטה ,ויש
למנוע אותו .קיימים היבטים המיוחדים להופעת פצעי הלחץ בקשישים ולהשלכותיהם.
ראייה כוללנית של פצע לחץ כתסמונת גריאטרית הנובעת מסיבות רב־גורמים הכוללים:
תהליך ההזדקנות (הפיזיולוגי) ,השילוב של מחלות כרוניות ,הסיבוכים הנלווים והירידה
בתפקוד ,המייחדים את החולה הקשיש .הגישה הטיפולית לחולים קשישים חייבת
להיות מותאמת למצבם .מעבר לטיפול המקומי בפצע יש לראות את האדם הקשיש על
מחלותיו ,תרופותיו ,תפקודו ,משפחתו ואיכות חייו ,ולבחון בעיות אתיות המחייבות
הערכה והתייחסות .רק צוות רב מקצועי הכולל את כל תחומי המקצוע הרפואי (גריאטרי,
כירורג כלי דם ,ופלסטיקאי) ,סיעודי ופארה־רפואי (מרפאה בעיסוק ,פיזיותרפיסטית ,מרפא
בתקשורת ,דיאטנית ,וכוח עזר) ועובדת סוציאלית ,יכול להתמודד בצורה המיטבית.
המניעה חייבת להיות אבן הפינה בטיפול ,עקב מחלותיהם הכרוניות וחוסר ההפיכות הנלווים
למצב התפקודי .במצבים חדים הגורמים להחמרה במצב הגופנית ולריתוק זמני ,כגון ימים
ראשונים באשפוז בבית חולים ,שהות ממושכת בחדרי מיון לאחר שברי צוואר הירך ,אירועי
מוח ,זיהומים ובעיות חילוף חומרים (מטבוליות) ,יש להיות מוכנים ומודעים למניעת
הופעתם של פצעי לחץ .פצע הלחץ עלול להתפתח תוך שעות ספורות ,אך ריפויו מחייב
חודשים מרובים ,ולעיתים הוא לא ניתן לריפוי .התערבות מיד עם הופעת פצע לחץ ואף לפניו
חיונית לטיפול בחולה הקשיש .אביזרים מקליי לחץ (מזרנים וכריות) הם חובה לכל מטופל
המרותק למיטה באופן קבוע או המרבה לשבת טרם הופעת פצעי הלחץ .מתן קלוריות
וחלבונים בהתאם לצרכיו ,ניטור החולה ,שינוי התנוחה ,מתן אנטיביוטיקה ,חמצן ודם בעת
הצורך והתייעצות עם מומחים בתחום ,יביאו למניעה ולטיפול המיטבי בחולה הקשיש.

מילות מפתח:

פצע לחץ; גריאטריה; קשיש.

:KEY WORDS

.Pressure ulcers; Geriatrics, Elderly

הקדמה

עם העלייה בתוחלת החיים חלה ירידה בתפקוד יחד עם עלייה
בשיעור המחלות הכרוניות .בעקבות מצב רפואי זה רבים
מהמטופלים מרותקים למיטתם ופגיעים במיוחד להופעת פצעי
לחץ [ .]1פצע לחץ הוא סיבוך שכיח באוכלוסיית הקשישים
השברירית והמרותקת למיטה ,ויש להעלות את המודעות למניעת
התפתחותו [ .]2שכיחות התופעה של פצעי לחץ תלויה במקום
הימצאו של המטופל [ .]6-3בקהילה במסגרת טיפולי בית נמצאה
שכיחות של  ,]3[ 9.25%בבתי חולים במסגרת אשפוז חד נמצאה
שכיחות של  .]4[ 17%-3%במחלקות לטיפול נמרץ דווח על
מחצית מהמטופלים ,במסגרות לאשפוז ממושך (סיעודי וסיעוד
מורכב) נמצאה שכיחות של  35%-10%בקבלתם [ ,]5ובמחלקת
שיקום לאחר שבר באגן נמצאה שכיחות של  .]6[ 36%פצע לחץ
הוא נזק לשכבת העור ,התת עור והשרירים ,הנגרם ממכפלה של
סך ומשך הלחצים בנקודות ממשק שבין שכבת העור עם עצם
תחתיה ובין משטח קשיח מהצד הנגדי.
משנת  2016שינה האיגוד העולמי לפצעי לחץ  NPUAPאת
השם מכיבי לחץ (  )Pressure ulcersלנזקי לחץ (,)Pressure injury
מאחר שלא כל הפצעים מתחילים משכבת העור החיצונית ,אלא
להפך  -חלקם מתחילים משכבת השרירים העמוקה כלפי החוץ

אפרים יאול
המחלקה הגריאטרית לסיעוד מורכב ,מרכז
רפואי הרצוג ,מסונף לפקולטה לרפואה של
האוניברסיטה העברית והדסה  ,ירושלים

( .)Deep tissue injuryבהתאם לזאת נוספו שתי דרגות על ארבעת
הדרגות הקיימות:
 .pressure injuryאף האטיולוגיה השתנתה :בעוד שבעבר מקובל
היה להדגיש את גורמי הסיכון החיצוניים ( )Extrinsic factors
מסוג לחצים ,כוחות גזירה ,חיכוך ולחות ,הרי שבשנים האחרונות
הדגש הוא על הגורמים הקשורים למטופל–מארח (Host-specific
 .)factorsהשינוי נובע ממחקרים חלוציים שערכו גפן וחב' []7
בפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב ,על רקמות בעלי חיים
ופגיעה בלתי הפיכה בשרירים בהשוואה לפגיעות איסכמיות שהיו
הפיכות; פרופ' עמית גפן הוא הנשיא היוצא של האיגוד האירופאי
לפצעי לחץ [.]7
פצע לחץ הוא תסמין גריאטרי המוגדר כהצטברות של
גורמי סיכון פתופיזיולוגיים הפוגעים במערכות הגוף עם ירידה
בתפקודם ,המובילים לפגיעות באדם הקשיש .התוצאה הסופית
היא פגיעה רב מערכתית עם פגיעות קליניות .הפגיעות יכולות
להיות מסוג של דליריום ,נפילות ,תת–תזונה ,סחרחורות,
קיהיון ,דיכאון ופצע לחץ [ .]8הריסון וחב' [ ]9מגדירים בספרם
"עקרונות הרפואה הפנימית" את התסמינים הגריאטריים כשלב
הסופי ברצף של תהליך ההזדקנות ,המחלה ,הירידה בתפקוד
( )Frailtyעד השלב הסופי של התסמונת הגריאטרית .במאמר
מערכת שפורסם בכתב העת של האגודה לגריאטריה ,JAGS
 Unstageable pressure injuryו– Deep tissue
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פצעי לחץ היו בין חמש התסמונות הגריאטריות השכיחות
ביותר באדם הקשיש השברירי (ירידה במשקל ,מסת שרירים
ירודה ,הליכה מדשדשת) .גורמי הסיכון המשותפים שנמצאו
היו :גיל מתקדם ,פגיעה בתפקוד ,פגיעה קוגניטיבית ופגיעה
בתנועה [.]10
פצע לחץ נמנה עם רשימה הטרוגנית ארוכה ומגוונת של
פצעים מאטיולוגיות שונות ,הנקראים פצעים קשיי ריפוי (Non-
 )healingומוגדרים גם כפצעים כרוניים .תהליך הריפוי שלהם
נעצר למשך מספר שבועות ,חודשים ובמקרים חריגים אפילו
מספר שנים .הסיבוכים של פצעים קשיי ריפוי הם משמעותיים
למטופל הקשיש ,מאחר שהם פוגעים בהחלמה ובחזרה לתפקוד,
מהווים מקור לזיהומים ,וגורמים לתמותה מוקדמת ולפרוגנוזה
ירודה .בנוסף ,הם מעלים את משך האשפוז החד והכרוני ,מציבים
נטל כלכלי אדיר על המטופל ועל המערכת הרפואית ,ופוגעים
באופן משמעותי באיכות החיים עקב כאבים ,אי נוחות ,טיפולים
יום יומיים ,בדידות ודיכאון [.]11
האטיולוגיה רבת הגורמים של
פצעי הלחץ בקשישים
הדגש כיום הוא על הגורמים הקשורים למטופל–המארח (Host-
 )specific factorsבריבוי מחלות ומצבים רפואיים ובתוצרים
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התפקודיים ,שהם תהליך ההזדקנות והשפעתו על העור המזדקן
[ .]12במהלך חייו של האדם הקשיש מצטברות מחלות מרובות
מסוג :מחלות לב וכלי דם ,סוכרת ,מחלת ריאות ,כליות ומחלות
עצביות–ניווניות .התוצרים הקליניים של מחלות אלו הם :פגיעה
מוטורית ותחושתית המלווה בחוסר תנועה וריתוק למיטה
בדרגות שונות ,תת–תזונה עם אנמיה וחלבון נמוך ,אירועים
איסכמיים ושכיחות גבוהה של זיהומים המשפיעים על מהלך
המחלה ,על התלונות ,על הסיבוכים ועל התגובה לטיפול.
התוצאה הסופית היא הופעת סיבוך קליני מסוג פצע לחץ
(תסמונת גריאטרית) [ .]12הסיווג הפתוגני המקובל כיום הוא
לארבעה סוגים :איסכמיה מקומית ,זילוח מחדש (רה–פרפוזיה),
ניקוז לימפטי לקוי ועיוות (דפורמציה) בתאי שריר.
גורמי הסיכון העיקריים להתפתחות פצעי לחץ  -שנקבעו
על פי הרכבי מומחים ,תוצאות מחקרים ,ראיות רבות עוצמה
והמלצות איכותיות שזכו לתמיכת כל האיגודים לפצעי לחץ
 הם :חוסר תנועה ,תת תזונה ,זילוח (פרפוזיה) ירוד וחוסרתחושה [ .]13המחלות הכרוניות באוכלוסייה המבוגרת שנמצאו
בשכיחות גבוהה (עם מובהקות סטטיסטית) ,להופעת פצעי לחץ
בקהילה ,בבתי החולים ובמסגרת לסיעוד מורכב [ .]5-3נמצא
כי אי ספיקת לב הייתה בשכיחות גבוהה מובהקת לפצעי לחץ
בקהילה ,עם סיכון יחסי מקובע Adjusted Relative Rateנ()ARR
 =1.39.בבית חולים נמצא שיעור סיכון של  43.8%לעומת 28.4%
בקבוצת הבקרה ( ,)p=0.001ובסיעוד מורכב נמצאה שכיחות
גבוהה של פצעי לחץ בשיעור של  62.5%לעומת  37.5%בקבוצת
הבקרה ,ללא מובהקות סטטיסטית ( .)p=0.76ההסבר הוא גורם
סיכון של זילוח ירוד המוביל לאיסכמיה.
בחולי סוכרת נמצאה שכיחות גבוהה משמעותית לפצעי לחץ
בקהילה  ,ARR=1.75 -בבית החולים נמצא שיעור פצעי לחץ של
 42.0%לעומת  33.4%בקבוצת בקרה ( ,)p=0.001וקשישים בסיעוד
המורכב שיעור פצעי הלחץ היה  55.5%לעומת  44.5%בקבוצת
בקרה ,ללא משמעות סטטיסטית ( .)p=0.17ההסבר הוא גורם
סיכון של חסר תחושה .במחלת ריאה חסימתית נמצאה שכיחות
גבוהה משמעותית לפצעי לחץ בקהילה  :ARR=1.39בבית חולים
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השיעור היה  35.0%לעומת  28.4%בקבוצת הבקרה (,)p=0.001
ובסיעוד המורכב לא נמצאה מובהקות לפצעי לחץ ,בשיעור של
 62.6%לעומת  37.3%בקבוצת הבקרה ( .)p=0.81תת תזונה נמצאה
כגורם סיכון משמעותי לפצעי לחץ בקהילה ,ARR = 3.06 -
ובסיעוד מורכב  BMIנמוך נמצא ב־ 56.0%מהקשישים לעומת
 44%בקבוצת הבקרה.
אנמיה נמצאה בשכיחות מובהקת קרב קשישים במסגרת
סיעוד מורכב  37% -לעומת  63%בקבוצת הבקרה (.)p=0.004
זיהומים דלקת ריאות נמצאו בשכיחות גבוהה משמעותית בהקשר
של פצעי לחץ בקהילה  ,ARR=1.19 -ובסיעוד מורכב נמצא שיעור
של  67.5%לעומת  32.5%בקבוצת בקרה ( .)p=0.001מחלות
עצביות–ניווניות מסוג אלצהיימר ופרקינסון נמצאו קשורות
בשכיחות גבוהה משמעותית לפצעי לחץ בקהילה ARR=2.34, -
 RR=2.01בהתאמה ,ובסיעוד מורכב הן נמצאו קשורות במובהק
עם מחלת אלצהיימר ופרקינסון ( .)OR=3.0, p=0.002ההסבר הוא
גורם הסיכון של ריתוק למיטה ותזונה לקויה.
לאחרונה פורסם מאמר דעה העוסק בקשר בין הופעת פצע
לחץ ומחלת הקיהיון [ .]14ההשערה שהועלתה היא ,שהגורם
הוא סמן (ביו–מרקר) היקפי מסוג היצמדות פתולוגית של התאים
הפיברובלסטים ברקמת העור ,שנמצא בחולי אלצהיימר ולא
נמצא בקבוצת בקרה [ .]14מצבים סביבתיים של שהייה בחדרי
מיון ,הימים הראשונים באשפוז בבית חולים וחוסר בכוח אדם
סיעודי נמצאו כגורמי סיכון משמעותיים .אביזרים רפואיים
המיועדים לטיפולים רפואיים כגון צנתרים לשתן ,לאף ולקיבה,
קיבועים ,קשירות וצנרת שנדחסת בעור ובמשטח המיטה,
שהטיפול בהם שכיח מאוד בקשישים ,נמצאו כגורמי סיכון
להופעת בשכיחות פצע לחץ [.]15
הגישה הטיפולית לפצעי לחץ צריכה להיות מותאמת לאדם
הקשיש .יש לראות את האדם הקשיש על מחלותיו ,תרופותיו,
תפקודו ,משפחתו ואיכות חייו ,המחייבים הערכה והתייחסות.
רק צוות רב מקצועי הכולל את כל תחומי המקצוע :רפואי,
סיעודי ,סוציאלי ופארה–רפואי (דיאטנית ,מרפאה בעיסוק,
פיזיותרפיסטית ,מרפא בתקשורת וכוח עזר) ,יוכל להתמודד
בצורה המיטבית בטיפול באדם הקשיש .הטיפול בפצע לחץ
באדם הקשיש אינו מקומי–סיעודי בלבד .הגישה של ראיית הפצע
כמנותקת מהחולה מחטיאה את מטרת הטיפול המיטבי .הגישה
הטיפולית בפצע לחץ היא רב ממדית ומעורבים בה :טיפול מונע,
איכות חיים ,טיפול מערכתי וטיפול מקומי (על צירופיהם).
אתמקד בטיפול המונע [.]16
הטיפול המונע הוא החשוב ביותר טרם הופעת פצע הלחץ
ויש לבצע התערבות זו מייד .כל מטופל קשיש הלוקה במחלות
ומרותק למיטה עקב ליקוי חד או כרוני בתפקוד מצוי בדרגת
סיכון גבוהה להתפתחות פצע לחץ .המציאות היא שהוא פגיע
ומועד יותר לפתח פצע לחץ מאדם צעיר ,ועל כן המשפחה,
המטפלים ,והצוותים הרפואיים ,הסיעודיים והשיקומיים יפנימו
ויטמיעו התערבויות מניעה .במצבים חדים הגורמים להחמרה
במצב הגופני ולריתוק זמני ,כגון ימים ראשונים למחלה או
לאשפוז בבית החולים ,שהות בחדרי מיון ,התקופה שלאחר
שברי צוואר הירך ,אירועי מוח ,זיהומים ובעיות חילוף חומרים,
יש להיות מוכנים ומודעים למניעת הופעת פצעי לחץ .פצע הלחץ
עלול להתפתח תוך שעות ספורות (שעתיים לארבע שעות) ,אך
ריפויו נמשך חודשים ארוכים ,ולעיתים הוא אף הופך להיות פצע
כרוני [ .]7על כן ,יש להסיר לחצים מעל נקודות הלחץ באמצעות
ציוד ואבזור להקלת הלחץ (מזרונים ,משטחים ,מושבים ,מגני
עקב ומרפק).
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הקולג' האמריקאי של הרופאים
Physiciansנ(  )ACPפרסם לאחרונה הנחיות חדשות למניעה
ולטיפול בפצעי לחץ [ .]17ההמלצה היא לבחור במזרן או
במשטח ( )Overlayשיהיה נייח (סטאטי) ומתקדם .המלצה זו
נתמכת באיכות ראיות בינונית .המלצת הארגונים לפצעי לחץ
ובראשם National Pressure Ulcer Advisory Panelנ( )NPUAP
למניעת פצעי לחץ היא שימוש במזרן נייח בעל תכונות
מיוחדות ( )High specification reactive foam mattressהמלצה זו
נתמכת באיכות ראיות טובה .במזרונים הדינמיים (Alternating
 )pressure air mattressesיש להיזהר מכיסי אוויר בעלי פתח קוטר
הקטן מ– 10ס"מ עקב הקושי להכנסת אוויר לתאים .המלצה
זו נתמכת באיכות ראיות בינונית [ .]18יש לבצע שינוי תנוחה
בשכיבה ובישיבה במטופל שאינו מסוגל לשנות את תנוחתו לפי
לוח זמנים קבוע בהתאם למצבו ההמודינמי ולמידת ההפרעה
למטופל [.]18
המלצות נוספות מטעם הקולג' האמריקאי של הרופאים
נוגעות לביצוע הערכת סיכון (  )Risk assessmentלכל מטופל
באמצעות הכלים הקיימים (נורטון ובראדן) כדי להעלות את
המודעות למניעת פצעי לחץ ,למרות שלא נמצאו הוכחות
משמעותיות .גם בהתערבויות מניעה מסוג העשרת תזונה,
סוגי החבישות ודרך ניקוי הפצע לא נמצאו הוכחות עקב
מיעוט מחקרים שנערכו בתחום [ .]17למרות זאת מניסיוני ,יש
לנקוט במתן הזנה פעילה טרם הופעת הירידה במשקל וברמת
האלבומין ,באמצעות מגוון מרקמים והסמכתם ,והעשרה באבקות
חלבון ובפורמולות ייעודיות .במצבים של בעיות בליעה ובחוסר
שיפור במתן פומי יש לשקול הזנה דרך צנרת וביצוע גסטרו או
הכנסת צינור .הימנעות מקשירת המטופל ,ערנות ללחץ הנובע
מאביזרים רפואיים דוגמת צנתר לשלפוחית השתן ,צנרת למתן
חמצן ,לפיום הקנה ,לאף ולנוזל השידרה ,קיבועים מסוג של
גבסים ואף אביזרים שנועדו למנוע לחץ כגון מגני עקב עלולים
לגרום להתפתחות פצעי לחץ [ .]15בכל ביקור אצל מטופל קשיש,
שברירי או המרותק למיטה ,על הרופא המטפל ואחות הקהילה
לבדוק כפות רגליים ,ולהסתכל על הגב והעכוז .בכפות הרגליים
יש לבדוק חסר תחושה (נירופתיה) באמצעות תבחין של מיקרו–
פילמנט בכף הרגל למניעת התפתחות כיבי סוכרת ולהטמיע חינוך
לגהות של כפות הרגליים .יש לבצע בדיקת דפקים היקפיים (TP,
 )DPבכף הרגל ובחסרונם  -לבצע בדיקת Ankle Brachial Index
נ( )ABIולפנות לייעוץ של מנתח כלי דם לפתיחת העורקים או
לתת מדלל דם למניעת כיבים איסכמיים .במטופל המרותק יש
לבדוק אזורי לחץ כמו :עצה (סקרום) ,אגן ,טרוכנטרים ,חוליות
הגב והעקבים .יש להדגיש בפני המשפחה והמטופל את החשיבות
שבמניעת פצעי לחץ.
משנת  2008חוקק חוק פדרלי בארה"ב הידוע בשם Inpatient
Prospective Payment Systemנ( ;)IPPSעל פיו ,בתי החולים לא
יתוגמלו בהופעת מצבים ניתנים למניעה ,והשכיח מהם ,שגם
עלותו למערכת הרפואית גבוהה ,הוא פצע לחץ מדרגה  3במהלך
אשפוז .על בתי החולים לדווח ביומיים הראשונים לאשפוז על
היארעות פצע לחץ ,וכעבור יומיים הם לא יהיו זכאים לתגמול
כספי אם יופיע פצע לחץ [ .]19שנתיים לאחר כניסת החוק
נמצאה ירידה של  70%בהופעת פצע לחץ במהלך האשפוז בבתי
חולים במדינת ניו ג'רזי [ .]20האם פצע לחץ במחלקה סיעודית
ניתן למניעה? שאלה זו הועלתה בפני צוות מומחים בכנס של
האגודה העולמית לפצעי לחץ .התשובה הייתה שרובם ניתנים
למניעה ,אך לא כולם .לא ניתן למנוע פצעי לחץ במצבים הבאים:
חולים המודינמיים שאינם יציבים ואינם מאפשרים מתן הזנה או
American College of

נוזלים; חולים שלא ניתן לשנות את תנוחתם ולפזר את הלחצים
על גופם; חולים שיש לגביהם הוריית נגד להזנה ולשימוש
באביזרים העלולים להזיק לעורם [.]21
איכות חיים למטופל ומשפחתו הופעת פצע לחץ מלווה
בתמותה מוגברת .במחקר מטה–אנליזה של חולים מבתי חולים
ובתי אבות נמצא שפצע לחץ היה בין שבעת גורמי הסיכון
לתמותה מוקדמת [ .]22במחקר השוואתי לזיהוי גורמים מערכתיים
הקשורים להישרדות קשישים ˆ ˆפצע לחץ הוא סיבוך שכיח
המאושפזים במחלקה לסיעוד
במטופלים קשישים מרותקים
מורכב ,נערך מעקב במשך שלוש
ושבריריים .יש להתערב ולפעול
וחצי שנים [ ;]5נמצא במחקר
למניעת הופעתם של סיבוכים
זה ,כי ההישרדות החציונית של
אלו .יש להדריך כל מטופל
החולים עם פצעי לחץ הייתה
קשיש המרותק למיטה ולישיבה
נמוכה משמעותית לעומת החולים
בכיסא באופן קבוע או מאובחן
ללא פצעי לחץ והלקים במחלות
במצב חד הגורם להחמרה במצב
מערכתיות אחרות  94יום כנגד 414
הגופני ולריתוק זמני ,כיצד
יום ( .)p=0.05על כן יש להתחשב
להימנע מהופעת פצע לחץ.
ברצון המטופל ובהעדפותיו,
במיוחד אם נתן הנחיות מקדימות ˆ ˆהטיפול בפצע לחץ בקשיש אינו
או מינה אפוטרופוס על גופו .יש
טיפול מקומי–סיעודי בלבד .יש
לשקול האם מטרת הטיפול משתנה
לראות את האדם הקשיש על
מריפוי של הפצע לטיפול תומך,
מחלותיו ,תרופותיו ,תפקודו,
דהיינו שליטה על התסמינים ומתן
משפחתו ואיכות חייו הדורשים
איכות חיים .שליטה על תסמינים
הערכה והתייחסות.
כאב מבוצעת במתן טיפול
נוגד כאבים ובמניעת אי נוחות ˆ ˆרק צוות רב מקצועי הכולל
הנובעת מהפצע ,בהסרת ריח לא
את כל תחומי המקצוע רפואי,
נעים ,בטיפול בזיהום ובהפרשות
סיעודי ופארא–רפואי ,יכול
ובמניעת בדידות חברתית ,דיכאון
להתמודד בצורה המיטבית.
וחוסר שינה .כמו כן מבוצעות
הגישה של ראיית הפצע
פעולות של עזרה והקלה בתפקודי
כמנותק מהחולה מחטיאה
היום יום (  )ADLכגון העברות,
את מטרת הטיפול המיטבי.
רחצה ,הכנת ארוחות ,היגיינה
ולבוש .בהחלטות אתיות מסוג כריתת גף ,ניתוחים ,אשפוזים
והליכים רפואיים שונים יש להעדיף את רצון המטופל (או
האפוטרופוס) והאוטונומיה שלו מול הצורך הרפואי.
לסיכום

פצע לחץ הוא סיבוך שכיח במטופלים קשישים מרותקים
ושבריריים .יש להתערב ולפעול למניעת הופעתו של פצע לחץ
בכל המטופלים הקשישים ,מתוך ידיעה שחלקם יפתח פצעים
למרות כל ההתערבויות .במטופלים הקשישים הופעת פצעי לחץ
היא גורם סיכון לתמותה מוקדמת .מטופל במצב המודינמי לא
יציב כמו זיהומים נשנים ,פצע לחץ שמתפתח במהרה לדרגה
 ,4-3אלבומין והמוגלובין נמוכים  -כל אלה מצביעים על תמותה
מוקדמת ופרוגנוזה גרועה .במצבים אלו יש למקד את המאמצים
בטיפול תומך ,תוך מתן דגש על איכות החיים של המטופל ובני
משפחתו.

•
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כרוניקה

איתור מערכת אנזימים בכדוריות דם אדומות
לתיקון חוסר דם חרמשי
); קינאזה סגולית אריתרואידית המבקרתEIF2AK1 (הידוע גם בשם
תרגום חלבונים; הפחתת הביטוי של אנזים זה בכדוריות הדם
האדומות הובילה להגברת רמת המוגלובין העוברי והפחיתה את
BCL  צמצום הביטוי של מעכב.עיוות הכדוריות בתרבית תאי דם
.HRI  היה אחראי באופן משמעותי לתגובה להפחתת נוכחות11A
 עשוי להיות מטרהHRI  כי,החוקרים מסיקים מהממצאים הללו
.לטיפולים סגוליים במחלות המוגלובין
איתן ישראלי

חוסר דם חרמשי הוא מחלה תורשתית שבה ההמוגלובין מופיע
,בצורה שגויה ואינו יכול למלא היטב את תפקידו בהעברת חמצן
 טיפולים למצב זה.ואף כדוריות הדם האדומות מקבלות צורת חרמש
 כדי לאתר תרופות.כוללים ניסיונות לבקר את ביטוי החלבון העוברי
) לבררScience 2018;361:285( ' ניסו גרבט וחב,אפשריות למחלה
 באמצעות,איזה מנגנון בקרה מעורב ביצירת ההמוגלובין העוברי
. בתוספת פיגום מוביל של רנ"אCRISPR -Cas9 מערכת עריכת דנ"א
 הפועל במסלול בקרת ההמוגלוביןHRI בסריקה התגלו מעכב בשם
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ד"ר פייגנבאום וד"ר הרמן  -מנהלי בית החולים
"עזרת נשים" וחלוצי הפסיכיאטריה בארץ ישראל
1

תקציר:

במאמר זה מתוארות ההיסטוריה וההתפתחות של בית החולים "עזרת נשים" ,שהוא המוסד
הטיפולי הראשון בארץ ישראל בתחום הפסיכיאטריה במהלך יובל השנים הראשון לקיומו.
תיאור זה נעשה בעיקר באמצעות סקירת חייהם ופועלם של שני מנהליו הפסיכיאטריים
הראשונים ,וזאת בזיקה לנושאים העיקריים שעמדו אז בעבודתם המקצועית .המנהל הראשון,
ד"ר פייגנבאום ,כיהן בתפקידו זמן קצר ,וסביבתו לא הייתה עדיין בשלה לחידושים שביקש
להכניס בטיפול בחולים; טיפול זה היה מבוסס ברובו על עקרונות הפסיכואנליזה שהיו זרים
אז לצוות בית החולים ולקהל הרחב .מחליפו בניהול בית החולים ,ד"ר הרמן ,האריך ימים
בתפקידו והוא זה שפיתח את הפסיכיאטריה בארץ ישראל במחצית הראשונה של המאה
העשרים .בין שנים  1948-1920החלה להתפתח הפסיכיאטריה בארץ ישראל ,והעשייה
הפסיכיאטרית שהתרכזה תחילה בבית החולים ,הלכה והתפשטה בהדרגה גם אל הקהילה
ולבתי חולים אחרים .סקירת עבודתם של מנהליו הראשונים של בית החולים ממחישה את
הבעיות שניצבו בפניהם ,והעיקריות בהן  -המחסור הבולט בתקצוב ובעיית החולים הכרוניים
 -לא באו על פתרונן הראוי גם כיום ,בחלוף כמאה שנים מאותם ימים ראשונים.
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הקדמה

בתחילת המאה העשרים הייתה ארץ ישראל חלק נידח באימפריה
העות'מאנית .הטיפול בחולי הנפש בה התבסס בעיקרו על רפואה
עממית ועל מודל מסביר על–טבעי של מחלות הנפש .בשנת 1892
חוקקה הממשלה התורכית "חוק בדבר טיפול למשוגעים" ,כנראה
בהשפעה של החוק הצרפתי משנת  .]1[ 1838למרות זאת לא קמו
מוסדות פסיכיאטריים ,ופגועי הנפש הסתובבו ברחובות כשהם
מוזנחים ,מלוכלכים ופושטי יד .כדי לעזור להם הוקמה אגודת
"עזרת נשים" .זו נוסדה ביפו על ידי חיה ציפה פינס ,שיחד עם
נשים פעילות ועסקניות מהעלייה הראשונה ייסדו את החברה
הראשונה של נשים בארץ ישראל .כשעברה גב' פינס לירושלים
החליטה לייסד גם בה חברה דומה ,וביום  31.12.1894היא הקימה
את חברת "עזרת נשים" .חברות החברה ביקרו תחילה בבתי
עניים ועזרו לחולים וליולדות ,ובהמשך הוחלט לטפל גם בחולי
הרוח חשוכי המרפא ואף להקים עבורם מוסד ייחודי .ראוי לציין,
כפי שכבר הודגש על ידי לוי [ ,]2כי בית החולים "עזרת נשים",
בשונה מבתי החולים הציבוריים האחרים שפעלו אז בירושלים,
היה מפעל כלל–יהודי משותף ומאוחד ,וזאת חרף המחלוקות
המרובות ששררו בין העדות היהודיות השונות.
בשנים הראשונות הוחזקו החולים בבתים שכורים מחוץ
לעיר העתיקה .בשנת  1898תרמה אשת הנדיב רוטשילד שביקרה
בארץ כסף לקניית מגרש גדול במערב ירושלים .בשנת  1902הוקם
בעזרת תרומות נוספות הבניין הראשון לחולות רוח ,בשנת 1910
נוסף אליו בניין למחלקת הגברים ,ובשנת  1924הוקם בניין שלישי
עם גן שיועד לטיול ולמנוחה עבור החולים [ .]3הטיפול הראשוני
היה בעיקרו אחזקה ,שכן הטיפול התרופתי כמעט שלא היה קיים
באותה תקופה.

אליעזר ויצטום
2
יעקב מרגולין

1המרכז לבריאות הנפש באר שבע ,החטיבה
לפסיכיאטריה ,הפקולטה למדעי הבריאות,
אוניברסיטת בן גוריון; לשעבר המרפאה
הקהילתית לבריאות הנפש צפון ירושלים,
המרכז הרפואי הרצוג ("עזרת נשים") ,ירושלים
2המרכז הירושלמי לבריאות הנפש ולשכת
הפסיכיאטר המחוזי ,מחוז תל אביב ,משרד
הבריאות

הבעיה המרכזית בכל שנות קיומו של בית החולים "עזרת
נשים" הייתה כלכלית ,שכן בית חולים פסיכיאטרי מטיבו אינו
מוסד רווחי והוא יוצר גירעונות ניכרים .על מנהליו היה להקדיש
את כל אונם ומרצם לגיוס משאבים כלכליים ולמציאת נדבנים
כדי לקבל נדבות ותרומות להחזקתו .למרות זאת ,מדי כמה שנים
התרחש משבר כספי חמור שהיה מביא לשיבוש קשה בפעילותו
של המוסד וכמעט לסגירתו [ .]3בשנת  ,1912כשגב' פינס הזדקנה,
החליפה אותה בתה איטה ילין אשר תיפקדה במשך למעלה מ–25
שנים כמנוע של בית החולים ,ואף מנעה באומץ רב את סגירתו
בידי הצבא התורכי בתחילת מלחמת העולם הראשונה.
התקופה הפסיכיאטרית  -ד"ר דוריאן פייגנבאום

בשנת  1920מונה לראשונה פסיכיאטר כמנהלו הראשון של בית
החולים .היה זה ד"ר דוריאן פייגנבאום שהגיע מאוסטריה ,ועם
עבודתו הפך בית החולים למוסד פסיכיאטרי בעיקרו .פייגנבאום
נולד בשנת  1887בעיר לֶמְבֶ רג .אחיו הגדול אריה היה רופא עיניים
מפורסם וציוני נלהב ,ובשנת  1913עלה לארץ ישראל וניהל את
מחלקת העיניים של תחנת הבריאות בירושלים .דוריאן החל
ללמוד רפואה בלבוב ,המשיכם בווינה ,וסיימם בשנת .1914
במהלך הכשרתו הרפואית למד גם במכון לפסיכיאטריה במינכן
בהנהלת אמיל קְֶרּפְ לין ,אבי הסיווג המודרני בפסיכיאטריה .משנת
 1915הוא שירת במשך שלוש שנים בצבא האוסטרי ,שבמהלכן
היה רופא עוזר בבית החולים הנירו–פסיכיאטרי הצבאי בווינה.
לאחר שחרורו מהצבא בשנת  1918פתח פרקטיקה פסיכיאטרית
בשווייץ .בתקופה זו החל להתעניין בפסיכואנליזה ,ואת הכשרתו
הפסיכואנליטית קיבל מפרויד ומפסיכו–אנליטיקאים נודעים
אחרים [ .]4בשנת  1920הודיע על עלייתו לארץ ישראל ,ושינוי זה
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נעשה במידה רבה בעידודו של אחיו ,שסייע להיקלטותו המהירה
יחסית של דוריאן בארץ ישראל [.]5
בסתיו  1920מונה פייגנבאום כמנהלו הרפואי הראשון של
"עזרת נשים" וכן כיהן כיועץ פסיכיאטרי לשלטונות המנדט
הבריטי .המוסד התנהל אז כבית מחסה שהוחזקו בו אוכלוסיות
שונות :מפגרים ,חולי נפש ,אנשים גלמודים וחסרי בית .לא ניתן בו
כל טיפול נפשי כי לא היו פסיכיאטרים ,ומטופלים אלימים 'טופלו'
בשיטות של בידוד והגבלות פיסיות .שמו הרשמי של המוסד היה
"בית מחסה לחולי רוח ולחשוכי מרפא".
פייגנבאום תיאר בתיאורים קודרים את הנעשה בבית החולים
[ .]4הוא הנהיג שיטות טיפול הומניטאריות וביטל את הנוהג הנפוץ
של בידוד החולה ומעשי כפייה אחרים .מגוון השפות והתרבויות
של המטופלים וקשיי התקשורת עמם הביאו את פייגנבאום
לנסות ליישם מבחני רורשאך באוכלוסייה ההטרוגנית כל כך
של בית החולים ,וזה אפשר לו לתרום לחקר הפסיכוזות ,תחום
שלמרבית האנליטיקאים לא היה בו ניסיון קליני [ .]4ממצאיו
של פייגנבאום הוצגו על ידו לרופאים בירושלים ,תוך סקירת
התיאוריה הפסיכואנליטית .במפגשים אלה נטלו חלק אישים
ידועים ובמהלכם נשמעו הרצאות ונערכו דיונים .פייגנבאום ניסה
לקרב את התיאוריה הפסיכואנליטית לקהילת הרופאים ולצוות
העובדים של "עזרת נשים" .באפריל  1923החל לתת הרצאות
מבוא לפסיכואנליזה לקהל ירושלמי של רופאים ומחנכים;
בעקבות הרצאתו הראשונה על הלא מודע ,נתקל בתגובות עוינות
והנהלת בית החולים אסרה על המשך קיומן של הרצאותיו.
שנות פעילותו של דוריאן פייגנבאום בארץ ישראל היו שנות
העלייה השלישית .מרבית העולים בעלייה זו באו מאירופה ורובם
הגיעו ממניעים ציוניים .בעלייה זו בלטו העולים הצעירים שעלו
מתוך אידיאולוגיה ועבודתם תרמה רבות לבניין הארץ .פייגנבאום
מתח ביקורת על ראשי היישוב היהודי אשר התעלמו מהבעיות
הנפשיות של עולים אלה ,ודחה את ההסבר הרשמי שניתן בידי
ההנהגה הציונית ,שלפיו מקרי ההתאבדות שנ ִצּפּו בקרב העולים
נבעו רק כתוצאה מהמצב הכלכלי הנואש ומתנאי החיים הקשים
שניצבו בפניהם .במאמר שפרסם בדצמבר  1924תיאר פייגנבאום
חלוצים צעירים יהודים שטופלו על ידו בארץ ישראל ואשר סבלו
ֵמ ָעבָר טראומטי [.]5
לאחר שלוש שנות כהונה הסתכסך ד"ר פייגנבאום עם הנהלת
בית החולים; בתחילת  1924הוא פוטר מניהול בית החולים "עזרת
נשים" עקב חילוקי דעות עמוקים שהתגלעו בינו ובין הנהלת
המוסד על רקע עבודתו המקצועית .נראה כי חוסר הנחת של
מעסיקיו מההשקפה הפסיכואנליטית שהוא ייצג ביחד עם הסלידה
מהעמדות האנטי ציוניות הבוטות שפורסמו בידי אחיינו ליאופולד
וייס שהתגורר עמו ,הביאו להחלטה על הפסקת עבודתו .לאחר
פיטוריו עזב פייגנבאום את ארץ ישראל ,היגר לארצות הברית,
ועסק בהתמדה בעשייה פסיכואנליטית ,עד למותו בשנת .1937
הוא הוחלף בידי ד"ר הרמן.
חלוץ הפסיכיאטריה בארץ ישראל -
ד"ר חיים הרמן
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ד"ר חיים (היינץ) הרמן נולד בקניגסברג שבגרמניה בשנת .1892
את הכשרתו הרפואית החל בשנת  1910במינכן ,והוא המשיך
בלימודיו באוניברסיטאות אחרות .הוא התמחה במה שכונה אז
"מחלות עצבים ורוח" .במלחמת העולם הראשונה הוא שירת
בחזית ונפצע ,ולאחר סיום המלחמה ושחרורו מהצבא הוא עבד
כרופא עוזר בבית החולים האוניברסיטאי למחלות עצבים ורוח
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בקניגסברג [ .]6עם גמר השתלמותו המקצועית עסק ד"ר הרמן
בעבודה פסיכיאטרית מעשית ,ותוך זמן קצר הוא רכש ציבור
רחב של חולים שהיו נאמנים למיומנותו המוסמכת .באותו הזמן
הוא השתתף בפעילות גם בתנועה הציונית שבעירו ,ואף נבחר
כיו"ר האגודה הציונית בה .בשנת  1918הוא התחתן .אשתו לא
הייתה מוכנה להתגורר בגרמניה ,ובשל היותו ציוני החליטו בני
הזוג לעלות לארץ ישראל .בתחילת  1924הגיע ד"ר הרמן לארץ
ישראל עם משפחתו והחל לנהל את בית החולים "עזרת נשים".
בנוסף למירפאה הציבורית שאותה ניהל בבית החולים ,הייתה
לו גם מירפאה פרטית .הוא היה בעל גישה אנושית וחמה מאוד
לאנשים שהיו בטיפולו ונהג לחייך אל חוליו .לד"ר הרמן הייתה
השכלה כללית וספרותית רחבה ,והוא ניגן בפסנתר למרות שאיבד
אצבע בידו השמאלית במלחמת העולם הראשונה .לאחר המעבר
לירושלים הוא למד לדבר עברית וערבית .הוא היה חבר בארגון
ה"הגנה" וכיהן כיועץ הארגון לנושאי בריאות הנפש .הוא השתלב
בחיים התרבותיים בארץ ישראל של תקופת המנדט הבריטי [.]7
בית החולים עזרת נשים
בניהולו של ד"ר הרמן

המוסד שבראשו עמד היה המוסד הפסיכיאטרי העיקרי בכל
הארץ .אומנם שלטונות המנדט הבריטי הקימו בשנת  1922מוסד
פסיכיאטרי ממשלתי ראשון בבית לחם ,שהיו בו  25מיטות,
ובדצמבר  1932נפתח בסמוך לו בית חולים נוסף שהיו בו  50מיטות,
אך הצוות המטפל במוסדות אלה היה רובו ככולו ערבי ששלט
בשפה הערבית ולעתים באנגלית ולא תיקשר עם חולים יהודים.
ד"ר הרמן הנהיג בהתמדה ובקביעות שיפורים במוסד,
ובניהולו קיבל המוסד צורה של בית חולים יותר מודרני שהוכר
בשנת  1927גם ע"י הממשלה .בית החולים "עזרת נשים" ,שהיה
בשנותיו הראשונות המרכז היחידי של הפסיכיאטריה הקלינית
בארץ ,התרחב והתפתח הן במספר חוליו שהגיע לקראת הקמת
מדינת ישראל בשנת  1948למאה ,והן באיכות העבודה הקלינית.
בשנת  1938הוכנסה לשימוש בבית החולים שיטת הטיפול בהלם
הנגרם על ידי הזרקת אינסולין במטרה להביא למצב של הלם
מהיפוגליקמיה ובהמשך לתרדמת ,אך זו הופסקה כעבור זמן קצר
בשל אילוצי תקציב וחודשה באופן מצומצם בשנת  .1943ביולי
 1941הנהיג ד"ר הרמן בבית החולים את הטיפול החדשני דאז
בנזעי חשמל בסכיזופרניה ,והוא אף פירסם מאמר על ניסיונו
הקליני החלוצי בתחום זה [ .]8הוא דאג להנעים את חייהם של
חוליו ,ובעזרת ארגון "הדסה" הביא למוסד את הריפוי בעיסוק.
בנוסף לדאגתו לחוליו לא התעלם ד"ר הרמן מתפקידי ההוראה
המוטלים על בית החולים שלו ,ובית החולים שימש גם מקום
השתלמות עיקרי בפסיכיאטריה.
עבודתו המדעית של ד"ר הרמן

עם הגיעו לירושלים נתקל ד"ר הרמן בבעיה הכאובה והמוכרת מאז
ועד היום של החוסר במיטות לאשפוז חולי הנפש ,במיוחד הכרוניים.
כבר ב־ 1926הצביע הרמן על העובדה שבארץ שאוכלוסייתה מנתה
אז כ– 800,000תושבים יהודים וערבים ,קיימים רק שני מוסדות
לטיפול בחולי נפש :האחד  -מוסד ממשלתי בבית לחם ,והשני -
המוסד של "עזרת נשים" שבו  80מיטות .הוא התריע במאמרו על
הסכנות הצפויות במצב זה ודרש פעולות לפתרון הבעיה [ .]9ד"ר
הרמן הכיר את המציאות הפסיכיאטרית היטב ,וכשנערך בשנת
 1931מיפקד אוכלוסין בארץ ישראל ,הוא נענה לפנייתו של עורך
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המיפקד ,והסכים להוסיף הערות מקצועיות ולתת שירותי ייעוץ
בכל הקשור לתחום של מחלות הנפש וחולי הנפש שהיו אז בארץ
ישראל .כך ,לדוגמה ,הוא העיר על ההבדל שבין אי־שפיות במצב
פעיל ובין ליקויים ברמה השכלית ,ועמד על הקשר שבין מחלות
נפש ובין התרבות המודרנית ,תוך הבאת דעתו על קשרי הגומלין
שבין סביבה ותורשה [.]10
בשנת  1935פרסם ד"ר הרמן בכתב העת "הרפואה" מאמר
מסכם ביחס לעשר שנות הניסיון שרכש בעבודה פסיכיאטרית
בירושלים [ ,]11ובו הדגיש את החשיבות הרבה שיש להוספת
מיטות פסיכיאטריות במוסדות האשפוז ולבניית מוסדות אשפוז
ממשלתיים .הוא ציין את התוצאות הקשות של חולי נפש אלימים
וסוערים המסתובבים ברחובות ומטרידים את בני משפחתם
ושכניהם בשל העדר מסגרת אשפוז תאימה .בהמשך סקר את
החולים שבהם טיפל במהלך העשור הראשון לפעילותו המקצועית
בארץ ,וציין כי בעוד שהיה כמעט שוויון בין המינים מבחינת מספר
החולים והחולות שאושפזו במוסד ,הרי "אין שום ספק שמספר
חולי הרוח אצל הנשים היה יותר גדול ועולה עוד על המספר
שבאירופה" .כן מצא שמספר הפסיכוזות בקרב הערבים קטן יותר
מזה שביהודים עולי אירופה [.]11
בשנת  1937פירסם ד"ר הרמן מאמר חשוב שעסק בעיקר
בתופעות המיוחדות המאפיינות את התחלואה הנפשית של
מטופלים מתרבויות אוריינטליות [ ,]12והדגיש כי חשוב להכיר
היטב את תרבותו ואמונותיו של המטופל ואת אורח חייו בתנאים
נורמטיביים ,על מנת שלא לטעות בעת האבחון של מצבו הנפשי.
ד"ר הרמן היה הפסיכיאטר הראשון בארץ ישראל שהתייחס
להשפעה תרבותית וחברתית כגורמי רקע להפרעות נפשיות,
והוא הדגיש את האווירה המיסטית הירושלמית הטעונה שדים,
רוחות ,משיחים ,גואלי עולם ועושי נפלאות מכל המינים [ .]13ד"ר
הרמן ראה בפסיכיאטריה חלק חשוב של הרפואה ,והוא עסק רבות
בנושאים משותפים .כך ,לדוגמה ,הוא היה אחד הראשונים שתיאר
מקרה של פסיכוזה במחלה גופנית (מחלת וילסון) [.]14
בשנת  1934החלו להגיע לארץ ישראל גלי עלייה של יהודי
גרמניה (העלייה החמישית) .עם העולים נמנו רופאים רבים ,וביניהם
היה מספר לא מבוטל של רופאי עצבים ונפש .בשל קשיי קליטה

הם נעזרו רבות בד"ר הרמן .ריבוי אנשי המקצוע בארץ בתחום
הפסיכיאטריה והנירולוגיה הביא בינואר  1934ליוזמה להקמתו של
חוג מקצועי ירושלמי של רופאים למחלות בתחומים אלה [.]7
בשנת  1946לקה ד"ר הרמן בליקמיה; הוא התאושש מהמחלה
ואף החלים מניתוח שעבר בשל סרטן המעי .במהלך מלחמת
העצמאות שפרצה בשנת חייו האחרונה ,עלה הצורך להקמת שירות
נירו–פסיכיאטרי לפצועים בירושלים ,וד"ר הרמן נמנה עם ראשוני
המתנדבים לביצוע מטלה זו .כעבור זמן קצר יחסית חלה הרעה
במחלתו ,והוא נפטר בירושלים ˆ ˆמנהלי בתי החולים
בנובמבר  .1948הוא נקבר בבית
הפסיכיאטריים התמודדו בעבר
הקברות שבגבעת רם ,הנמצא סמוך
וגם כיום עם מצוקת תקציב קשה.
לבית המשפט העליון.
ˆ ˆהתמודדות נוספת שנמשכת
עד היום היא סוגיית מקומם
לסיכום
של החולים הכרוניים; מבחינה
בית החולים "עזרת נשים" היה
מקצועית מקומם בקהילה
המוסד הפסיכיאטרי הראשון
ולא בבתי החולים ,שבהם הם
שהוקם בארץ ישראל לפני למעלה
תופשים מיטות המיועדות
מ– 120שנים .לימים הוא שינה
לחולים במצב חד (.)Acute

את שמו וייעודו ,וכיום הוא נקרא
המרכז הרפואי "הרצוג" ומרבית ˆ ˆלא ניתן לפתור בעיות אלו
מטופליו אינם לוקים בחולי
ללא תמיכה ממשלתית
פסיכיאטרי .במאמר תוארו שנותיו
משמעותית בתקציבי בתי
הראשונות באמצעות סקירת
החולים הפסיכיאטריים.
פעולתם של שני מנהליו הרפואיים
הראשונים ,שהיו גם חלוצים בתחום הפסיכיאטריה בארץ ישראל.
הודגש כי הבעיות שעמדו בפניהם בשנות בראשית אלה נותרו בעינן
עד ימינו אלה :חוסר תקצוב נאות ובעיית חולי הנפש הממושכים
ושיקומם במסגרות שאינן לצורך אשפוז.

•

מחבר מכותב :אליעזר ויצטום
רחוב רבדים  ,4ירושלים
טלפון ,02-6734150 :פקס02-6738316 :
דוא"לelyiit@actcom.co.il :

ביבליוגרפיה
12. Herrmann H, Psychiatrisches
aus Palastina. Fol. Clin.
Orient., 1: 232-237, 1937.

הרמן ה' וקליינשמידט ה' ,ריפוי 8.
השיצופראניה בעזרת
ההלם החשמלי .הרפואה:25 ,
.1943 ,84-86

13. Witztum E & Kalian M, The
 ""Jerusalem syndromefantasy and reality: A survey
of accounts from the 19th
century to the end of the
second millennium.
Isr. J. Psychiatry Relat. Sci.,
36: 260-271, 1999.

10. Mills E, Census of Palestine
;1931: Volume I, Palestine
Part I, Report, Alexandria,
Whitehead Morris Ltd., 1933.

הרמן ה' ,על טירוף פסיכוטי 14.
במקרה של התקשות מדומה.
הרפואה.1937 ,99-102 :13 ,

הרמן ה' ,עשר שנות ניסיון של 11.
עבודה פסיכיאטרית בירושלים.
הרפואה.1935 ,385-391 :9 ,

הרמן ה' ,המצב הנוכחי של חולי 9.
הרוח בארץ ישראל .בריאות העם,
.1926 ,23-27 :1

רולניק ע' ,עושי הנפשות :עם 4.
פרויד לארץ ישראל .1948-1918
תל אביב ,עם עובד.2007 ,
ויצטום א' ומרגולין י' ,דמויות 5.
בפסיכותרפיה :ד"ר דוריאן
פייגנבאום .1937-1887 ,שיחות,
.2015 ,199-204 :29
היילפרין ל' ,ד"ר היינץ הרמן 6.
 שנה למותו .הרפואה:37 ,.1949 ,131-133
מרגולין י׳ וויצטום א׳ ,חיים 7.
הרמן ,מחלוצי הפסיכיאטריה
בארץ ישראל — במלאת
 120שנה להולדתו .קורות:22 ,
.2014-2015 ,9-36

ויצטום א' ומרגולין י' ,פרקים 1.
בהיסטוריה של הפסיכיאטריה
בארץ ישראל וסביבותיה.
הרפואה.2001 ,277-278 ;140 ,
לוי נ' ,בית החולים "עזרת נשים" 2.
וראשית הפסיכיאטריה בארץ
ישראל .בתוך :נסים לוי ,פרקים
בתולדות הרפואה בארץ ישראל,
 .1799-1948הקיבוץ המאוחד
והפקולטה לרפואה ,הטכניון,
חיפה ,1998 ,עמ' .82-89
ויצטום א' ומרגולין י' ,ייסוד בית 3.
החולים לחולי נפש 'עזרת נשים'
בירושלים :פרשיות נבחרות.
הרפואה.2004 ,382-385 :143 ,

460

סקירות

הרפואה • כרך  • 157חוב'  • 7יולי 2018

תשוקה לעומת דחייה :דימוי הגוף העצמי של
איברי ומערכת המין הנשיים והשפעתו
על התפקוד המיני של האישה
תקציר:

לא מעט נשים חוות מידה כזו או אחרת של חוסר שביעות רצון ממראה איברי מינן
החיצוניים או הפנימיים (צניחת איברי האגן אל תוך הלדן  .)Vagina -התופעה חוצה גילאים,
לאומים ,תרבויות ודתות .נמצא כי אי שביעות רצון זו פוגעת בתפקוד המיני של האישה -
בעיקר בהיבט של תחושת החימוד ( ,)Libidoלעומת השפעה חיובית על ההיענות והתשוקה
המיניים בקרב נשים עם דימוי גוף חיובי בכלל ,וביחס לאיברי מינן בפרט .בהיעדר יכולת
אבחון הנסמכת על מדדים פיזיולוגיים ,פותחו שאלונים כגוןFemale Genital Self-Image :
 Female Sexual Function Index ,Scaleשהוכחו תקפותם המדעית בהערכת אי שביעות
רצון זו של הנשים מאיברי מינן ,לרבות השפעותיה השליליות על תחושת החימוד שלהן
והקושי שלהן להיבדק בבדיקה גינקולוגית .מצבים פתולוגיים רפואיים שונים עלולים אף
הם להשפיע על התפישה השלילית של הנשים את איבר המין ולהשליך באופן שלילי על
המיניות .פתרון אפשרי להשפעה השלילית של אי שביעות הרצון של אישה ממראה איברי
המין שלה או מצניחתם ,עשוי להיות בהצעת ניתוחים קוסמטיים של העריה או בניתוח של
צניחת איברי המין הפנימיים ,בהתאם להעדפות המטופלת.

מילות מפתח:

עריה; חימוד מיני; דימוי גוף.

:KEY WORDS

.Vulva; Libido; Self-body-image

הקדמה

461

הפרעות בתפקוד המיני נחשבות לתופעה שכיחה בקרב נשים מכל
שכבות הגיל ,התרבויות והדתות ,ומכל המעמדות החברתיים–
כלכליים [ .]1מבנה איברי המין החיצוניים בנשים (הכוללים שפיות
גדולות ,שפיות קטנות ,מבנה וגודל הדגדגן ,צבע שיער הערווה,
סמיכותו ואופן פיזורו) הוא מגוון ביותר ועשוי להשתנות במהלך
חיי האישה  -מילדות ועד לגיל חדילת האורח .המראה המקובל של
איברי המין הנשיים (ולפחות בחברה המערבית הנתפשת כקובעת
את הטון בענייני אופנה מכל סוג) הוא של עריה שטוחה ,חסרת
שיער וללא בליטה של השפיות מתוכה [ .]2בנות או נשים החורגות
מ"צו אופנה" זה עלולות לפתח בעיות של דימוי שלילי של גופן.
על פי אותם מחברים [ ,]2בנות בגיל ההתבגרות חשופות בעיקר
ל"השפעה אופנתית" הכוללת גם את מראה איברי המין החיצוניים.
הפער שבין שביעות רצון האישה בין האידיאל לבין מראה איברי
המין שלה עלול לפגוע במיניותה [ .]3מחברים אלו אף מפרטים
מדדים נוספים העלולים להשפיע לרעה על מיניות האישה כחלק
מתפישתה השלילית את איברי מינה ,כגון שאלות של הריח העלול
לנדוף מאברי המין ,מראה האיברים הסמוכים להם ,כגון הירכיים,
והנסיבות שבהן מעריכה האישה הנתונה את עצמה (הערכה עצמית
או במסגרת פעילות אינטימית עם בן או בת הזוג).
מנגד מצאו  Amosו־ ,]4[ McCabeכי דימוי גוף חיובי של איברי
המין קשור בהיענות גבוהה יותר ובשביעות רצון גבוהה יותר
ליחסי מין בקרב בני שני המינים ,ללא קשר לנטייתם המינית .יתר
על כן ,וכפי שיתואר בגוף המאמר בהמשך ,גם לצניחת איברי המין
הפנימיים אל תוך הלדן ( )Vaginaואף מחוצה לו ,שהיא מצב שכיח
למדי בקרב נשים ,קיימת השפעה שלילית על מיניותן של הנשים

דוד רבינרסון
טל פורטגנג־הרשנהורן
עוז גביש
בית החולים לנשים על שם הלן שניידר ,מרכז
רפואי רבין ,פתח תקווה

הסובלות מכך .במאמר הנוכחי ,ננסה לסקור את הסיבות הגורמות
לפגיעה במיניותה של האישה על רקע אי שביעות רצונה ממראה
איברי מינה או מצניחתם.
מדידת דימוי גוף בנשים

מאחר שהנחת הבסיס במאמר זה היא כי דימוי גוף שלילי בכלל
ודימוי גוף שלילי של איברי המין של האישה ,כפי שהם נתפסים על
ידה בפרט ,תורמים לפגיעה במיניותה ,נשאלת השאלה כיצד ניתן
למדוד משתנה זה Reece .ו־ ,]5[ Herbenickבניסיון לבסס כלי מחקר
אמין בתחום ההערכה העצמית של נשים את איברי מינן ,בחנו בקרב
 1,937נשים בקירוב את תקפותו של שאלון הקרוי Female Genital
 .)FGSIS( Self-Image Scaleבמחקר זה נמצא ,כי שאלון זה הוא בעל
תקפות מדעית־מחקרית לבדיקת שאלת המחקר [ .]6התוצאות
של הנשאלות ב־ FGSISנבדקו ברמת התאמתן לתשובות שנתקבלו
בשאלון מתוקף אחר הקרוי .]7[ )FSFI( Female Sexual Function Index
מניתוח התוצאות נקבע ,כי שאלון ה־ FGSISניתן לשימוש
ככלי מחקרי אמין להערכת דימוי הגוף בקרב נשים ,ומכאן יכולתו
למדוד את השפעותיו השונות עליהן .עוד נקבע על ידי חוקרים
אלו ,שקיים מיתאם בין דימוי גוף חיובי כמשתקף בשאלון ה־
 FGSISובין התפקוד המיני שלהן כמשתקף בשאלון ה־ .FSFI
 Zielinskyוחב' [ ]8בחנו את תקפותה של גרסה דומה לשאלון ה־
 FGSISשנקראה בשם  . Genital Self Image Scaleבמחקר נקבעה
תקפות ל־ 21מכלל  29המשתנים שנבדקו בו .החוקרים הסיקו כי
שאלון זה ,שכונה על ידם בראשי התיבות ( GSIS-20על פי מספר
המדדים הנבדקים בו) ,מאפשר הערכה אמינה ואובייקטיבית של
דימוי גוף בקרב נשים מאוכלוסיות שונות.
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נשים הלוקות במחלות שונות בדרכי המין
והשפעותיהן של מחלות אלו על תפקודן המיני

לא מעט נשים עוברות כריתה של איברי המין הפנימיים (רחם או
שחלות) וזאת במגוון של מצבים שפירים או ממאירים .בסקירה
של  Rabinersonוחב' [ ]9שנבחנה בו סוגיית ההשפעה של ניתוחי
אגן מסיבות לא ממאירות על מיניות האישה ,נמצא כי לא זו
בלבד שניתוחים מסוג זה אינם פוגעים במיניות האישה ,אלא אף
עשויים לשפר אותה .במאמר זה התייחסו החוקרים לניתוחים
בשיטה של פתיחת הבטן (לפרוטומיה) ולמידע החלקי שהיה
קיים נכון לזמן כתיבת אותו המאמר; נמצא כי ביצוע ניתוחים
אלו בגישה הלפרוסקופית משפר את היענותן המינית של הנשים
לאחר הניתוח.
בשני מאמרים אחרים נבחנה ההשפעה הבתר ניתוחית של
ניתוחים באזור הבטן וכריתת איברי המין הפנימיים על רקע
מחלה ממאירה של איברי המין הפנימיים [ .]11,10במאמר
הראשון נמצא ,כי לנוכח הפגיעה האפשרית של הניתוח ,המחלה
או השילוב של שניהם גם באיברי המין החיצוניים ,הרי שקיימת
השפעה בתר-ניתוחית שלילית ומיידית על מיניות האישה [.]10
במאמר השני נקבעה סוגיית כריתת הרחם בנסיבות שונות על
מיניות האישה בקרב קבוצה של  100נשים בקירוב שעברו כריתת
רחם לעומת קבוצת נשים דומה שלא עברה ניתוח זה [.]11
התוצאות העלו ירידה בולטת בדימוי הגוף ובהערכה העצמית של
קבוצת הנשים שעברו את הניתוח לעומת קבוצת הבקרה .הסיבה
לדעת חוקרים אלו היא המשמעות של כריתת הרחם הנתפשת
כאובדן הנשיות (ומכאן המיניות) בעיני הנשים שעברו את הניתוח,
על רקע חוסר יכולתן להרות וללדת לאחר הניתוח .תופעה זו חוצה
יבשות ,דתות ותרבויות ,כפי שהוכח בשני מחקרים מטייוואן []12
ומטורקיה [ .]13יתר על כן ,אובדן זה עלול לפגוע בזוגיות של הנשים
שעברו את הניתוח ובמיניות האישה בפרט [.]15,14
בקרב נשים הלוקות בצניחת איברי המין הפנימיים (ציסטוצלה,
רקטוצלה או אנטרוצלה) ,מצאו  Zielinskyוחב' [( ]16בניתוח
שאלונים) כי צניחת איברי האגן ואי שליטה בסוגרים פוגעות
ברצונן וביכולתן של נשים אלו לקיים יחסי מין ,על רקע דימוי
הגוף הפגוע שלהן מהמצב .מצבים רפואיים אלו גם פגעו בתחושת
הנשיות והובילו לחשש מתגובת בן הזוג למעשה המיני של
הנבדקות ומכאן  -בהיענותן המינית Zielinsky .וחב' [ ]17בחנו
במחקר אחר שלהם קבוצה של  74נשים 13 :מהן עם תסמיני
צניחה 24 ,לאחר ניתוח תסמיני הצניחה ו־ 37נשים שמעולם לא
לקו בצניחת איברי האגן .נשים אלו הוערכו באמצעות שאלונים
מסוג  FSFI ,20-GSISו־ .)Body Esteem Scale) BESתוצאות המחקר
הדגימו ירידה ברורה בהערכה העצמית של דימוי הגוף בנשים שלקו
בצניחת איברי האגן ובהיענותן המינית ,וזאת בהשוואה לשתי
הקבוצות האחרות.
סוגיה נוספת נוגעת להשפעתה האפשרית של כריתת שחלות
וחצוצרות על רקע מניעה בנשים שאובחנו כנשאיות לגן ,BRCA
או שהומלץ להן לעבור ניתוח עקב ממצאים מחשידים במסגרת
ההערכה הטרום ניתוחית [ .]18כל הנשים דיווחו כי היו שבעות
רצון מכך שעברו את הניתוח ,ללא קשר לתפקודן המיני לאחר
הניתוח .לא נמצאה ירידה בדימוי העצמי של נשים אלו או
בתפקודן המיני לאחר הניתוח .ההסבר האפשרי לתוצאה חריגה
זו מבין כל המחקרים והמצבים הרפואיים שנסקרו עד כה עשוי
להיות נעוץ בכך שהניתוח נעשה בנסיבות של בחירה ומתוך
מודעות של הנשים .לפיכך ,הפגיעה בתדמית הגוף שלהן ובתפקודן
המיני היא מיקטית (מזערית) .עם זאת ,רוב הנשים שנכללו במחקר

זה ציינו כי לא דנו עם הרופא שלהן בהשלכות הבתר ניתוחיות של
הניתוח על מיניותן ודימוי הגוף שלהן.
במאמר רב מרכזי שבו נכללו  2,605נשים שאובחנו כנשאיות
נגיף הפפילומה האנושי ( )HPVאו לוקות בנגעים טרום–סרטניים
של צוואר הרחם ,נמצא כי החשש מפגיעה במיניותן של נשים
אלו היה העיקרי ממכלול החששות שלהן עקב הגילוי והטיפול
במחלה [.]19
הקשר שבין דימוי הגוף ,קיום יחסי מין
והתנהגות האישה במהלך בדיקה גינקולוגית

דימוי גוף ירוד והשלכותיו השליליות על מיניות האישה עלולים
להתבטא גם במסגרת הפניה לבדיקה גינקולוגית שגרתית .נושא
הבדיקה הגינקולוגית ,מורכבותה ורגישותה נדון כבר בעבר מעל
דפי 'הרפואה' [ .]20במחקר של  DeMariaוחב' [ ]21שהוכללו בו
 450סטודנטיות בקולג' אמריקני ,מצא כי נשים המקיימות יחסי
מין מספקים מבחינתן (בין אם בגישה לדנית או או אנאלית),
חשו בנוח יותר עם איברי מינן ,וכתוצאה ישירה מכך נטו
לדברי החוקרים לעבור בדיקה
ˆ ˆלא מעט נשים מכל הגילאים,
גינקולוגית ואף לשאת אותה
הלאומים ,התרבויות והדתות
בקלות בהשוואה לאלו שלא קיימו
אינן מרוצות ממראה איברי
יחסי מין.
הפיתרון?

מינן או מצניחת איברי מינן
הפנימיים .למצב זה יש השפעות
שליליות על מיניותן.

לנוכח תוצאות המחקר הקושרות

ˆ ˆבהיעדר כלים פיזיולוגיים
בין דימוי גוף חיובי ככלל וזה הנוגע
כגון בדיקה גינקולוגית ,מדדים
לאיברי המין בפרט ,הרי שדימוי
מעבדתיים או שיטות דימות
גוף שלילי ,ובמיוחד בהיבט של
לאבחון אי שביעות רצון זו
איברי המין ,משפיע לשלילה על
של הנשים ,פותחו כלי מחקר
מיניות האישה .ממצא זה חוצה
באמצעות שאלונים שתוקפה
גילאים ,תרבויות ,דתות ולאומיות.
במחקרים יעילותם בהערכת
אם בעבר הביקורת העצמית של
ההשפעה השלילית של
האישה על איברי מינה נשארה
תחושה זו בקרב הנשים.
נחלת הפרטית במהלך חייה ,על

כל המשמעויות השליליות הנלוות

לה ,הרי שכיום קיים מגוון רחב של ˆ ˆבמקרים של השפעה שלילית
משמעותית עקב חוסר שביעות
ניתוחים פלסטיים לתיקון העריה
הרצון ממראה איברי המין
הן מסיבות אסתטיות והן מסיבות
החיצוניים או מצניחתם של
רפואיות .נושא זה זכה להתייחסות
איברי המין הפנימיים ,ניתן היום
פרטנית מעל דפי 'הרפואה' [.]22
לתקן בניתוח את מראם או את
באשר לצניחות איברי המין
הצניחה על פי דרישות האישה,
הפנימיים ,קיימים ניתוחים יעילים
לרבות אפשרות של ניתוחים
לפתרון הבעיה ,המאפשרים
מקיפים לשינוי מין בהיבט
תפקוד מיני תקין לאחר ההחלמה
האנטומי ובמקרים הקיצוניים.
מהם והמוכרים לכל רופא/ת נשים.

צורה קיצונית של דימוי גוף שלילי
בהקשר של איברי המין הוא תופעת הטרנסג'נדרים .גם תופעה
זו זוכה לדיון מעמיק בנושא זה המופיע במאמר אשר התקבל
לפרסום מעל דפי העיתון ,אך טרם פורסם [.]23
לסיכום

דימוי גוף שלילי בהיבט של איברי המין נפוץ למדי בקרב נשים
בכל חתך סוציולוגי שנבדק .דימוי גוף שלילי זה בהקשר של איברי
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 קיימות היום מספר שיטות ניתוח.)Vagina( ביצוע בדיקה של הלדן
לתיקון פלסטי של איברי המין הנשיים כדי לשפר את דימוי הגוף
 הנשים אינן ששות.של האישה ועקב כך להשיג שיפור במיניותה
ת הנשים ונשאלת/להעלות ביוזמתן נושא זה בזמן פנייתן לרופא
.השאלה באם על הרופא לנקוט ביוזמתו דיון בסוגיה זו
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המין (ולפחות החיצוניים) לא אמור להיות מלווה בהכרח בסטייה
של מראה איברי המין החורגת מן הנורמה המקובלת כנורמאלית
 והוא יותר תולדה של תפישת,מנקודת המבט של רופאי הנשים
.האישה את עצמה בהיבט של מיניותה
גוף שלילי לבין-הוכח במחקרים כי קיים קשר הדוק בין דימוי
 לצורך קביעה של מצב זה.השפעתו השלילית על מיניות האישה
באישה נתונה פותחו מספר שאלונים שנמצאו כתקפים במחקר
 נמצא כי גם מצבי תחלואה שונים.לאבחון מצב זה בקרב הנשים
 וכתוצאה ישירה,משפיעים באופן שלילי על דימוי הגף של הנשים
 נשים בעלות דימוי גוף שלילי מתקשות גם בזמן. על מיניותן- מכך
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היסטוריה של הרפואה

הרפואה • כרך  • 157חוב'  • 7יולי 2018

המחלקה לנירו–פסיכיאטריה:
האם ישובו ימים רחוקים?
תקציר:

הקשר בין גוף לנפש מוכר ונחקר לאורך ההיסטוריה האנושית .בעלי מקצועות הרפואה,
הפסיכולוגיה והפילוסופיה ,הגדירו את ההשפעה ההדדית בין מחלות גופניות על הנפש
וגם להפך .לא תמיד הגבולות בין הנירולוגיה לפסיכיטריה ברורים .קיימת תחושה שהן
מתקרבות שוב לאחר "ניתוק" של שנים רבות .הלוקים במחלות ובמצבים פסיכוסומטיים
או במצבי תחלואה ונכויות שונות יפיקו רק תועלת מטיפול והתייחסות כוללניים נירו־
פסיכיאטריים־שיקומיים .בסקירה זו מובא הרקע ההיסטורי להתקרבות זו ,בייחוד לנוכח
הדוגמה של תסמונת תגובת הקרב.

מילות מפתח:

נירו־פסיכיאטריה; שיקום; היסטוריה של הרפואה; פסיכוסומטיקה; תגובת קרב.
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.Neuro-psychiatry; Psychosomatics; Rehabilitation medicine; History of Medicine; Shell-shock

הקדמה

צייר בשם ריצ'רד דאד ( ,)Richard Daddשהיה שרוי במצב פסיכוטי,
הנציח בשנת  1852בציור נאה ביותר את רופאו ,סר אלכסנדר
מוריסון ( - )1866-1779( )Sir Alexander Morisonרופא סקוטי שנע
ונד בין לונדון ואדינבורו והיה הראשון באנגליה שהרצה על מחלות
נפש .למעשה מוריסון היה הראשון בממסד הרפואי האנגלי ששילב
יחד את תחומי הנירולוגיה והפסיכיאטריה בהרצאותיו .בנו המועדף
של המלך ג'ורג' השלישי ( )1827-1763אימץ שיטות רפואיות
והיגייניות מתקדמות עבור צבאו ,והפך לפטרונו של מוריסון בכל
הקשור לטיפול בחולי הנפש בפרט ולגהות נפשית בכלל.
באחד מציוריו של הצייר האנגלי הארי אפוורת' אלן (Harry
 ,)1958-1894( )Epworth Allenהוא נראה שרוע (מובס? מדוכא?) על
הקרקע ,שלפניו רוקדת–מסעירה–מפתה אשתו ,הנראית מרוחקת
מאוד ממנו הן גופנית והן רגשית .אין ספק שהצייר על הקרקע
היה הלום קרב :הוא איבד את רגלו בקרב בצרפת של מלחמת
העולם הראשונה בהצילו את מפקדו הקבור בשוחה לאחר הפגזה
קשה .עיטור העוז לא שיפר מצב רוחו ,אך לא מנע ממנו להתפרסם
כצייר נופים .שיריו האנטי–מלחמתיים של הלום הקרב וילפרד
אוון (( 1918-1893( )Owenמלווים אותנו עד היום .מי שהחליט
שהמשורר החלים והחזירו לשדה הקרב גרם למעשה למותו בקרב,
שבוע לפני הפסקת האש [ .]2,1המשורר אדמונד בלנדן ()Blunden
( ,)1974-1896ידידם של זיגפריד ששון ורוברט גרייבס ,האריך
ימים למרות תגובת קרב וחשיפה לגז במהלך השנתיים שבהן
שירת בחזית הצרפתית .אולי ניתן לייחס את שיקומו להתקדמות
ולפעילות האקדמית הענפה שלו ,לעיסוקיו הספורטיביים ולנישואיו
המרובים (נישא שלוש פעמים).
נירו–פסיכיאטריה כמקצוע אחד וההיבטים
הגופניים של מחלת נפש

הנירו–פסיכיאטריה נחשבה כמקצוע נרחב יחיד ,בייחוד בעיני
הממסד הרפואי הישן במדינות הדוברות גרמנית [ .]3הדוברים
העיקריים בעד מקצוע אחד כזה ברובם לא היו נירו–פסיכיאטרים
כגון .Schilder, Gerstmann, Goldstein, Kleist Kussmaul ,Pick Potzl

אבי עורי
המרכז הרפואי־שיקומי רעות ,תל אביב
הפקולטה לרפואה סאקלר ,אוניברסיטת תל אביב

מוקדש למורי הדרך שלי:
יהודה פריד ,יהושע ליבוביץ ורפי רוזין

חלקם בוודאי מוכרים לקוראים כאפונימים .הנירולוגיה
והפסיכיאטריה נפרדו מזמן ,אך הרושם שעולה הוא כי הן מתחילות
להתקרב שוב זו לזו .באנגליה ,סר ג'ון היולינגס־ג'קסון (Sir John
 (1911-1835( )Huglings-Jacksonנחשב לאבי הנירו–פסיכיאטריה
במדינה ,ואילו בצרפת זהו ז'אן־ז'אק לרמיט (Jean Jacques
 .)1959-1877( )L’hermitteסמית [ ]4כתב על הקשר בין מצבים
אורגאניים לבין מצב מנטלי :ככול שהמצב הרגשי חמור יותר ,כך
עלולה להיות תמותה גבוהה יותר ממחלות סומטיות .שאלר מסן
פרנציסקו כתב כבר בשנת  ,]5[ 1922כי הוא סבור שההתקדמות
ברפואה ובמדע נעשית לאחר ˆ ˆלמרות שענפי הנירולוגיה
עבודה מאומצת ואיטית של בודדים
השיקום והפסיכיטריה נפרדים
ושל צוות .כנראה שלא ידע או לא
מזה עשורים רבים ,חלה
הפנים את מה שתיאר קלוד ברנאר
שוב התקרבות ביניהם.
במאה ה– 19במתודולוגיה של
המדע ,על "חוויית המכה בפנים" ˆ ˆאנשים עם מחלות
ועל "הקפיצות" בידע המדעי ,כפי
פסיכוסומטיות או עם נכויות
שלימדנו יהודה פריד [.]6
ומצבים כרוניים יפיקו רק
הפוסט–
באשר ל"נוירוזות
תועלת משיתוף פעולה קליני
עבודה
תאונות
טראומטיות" עקב
ומדעי בין אנשי בריאות הנפש,
או פגיעות מלחמה ,כתב שאלר
נירולוגים ורופאי השיקום.
בשנת  ,1922שהן מופיעות ברגע
שלחייל אין אפשרות להימנע או ˆ ˆנלמד מההתפתחות ההיסטורית
להימלט ממצבי דחק קשים ,כמו
של הטיפול במחלות כמו
בעת מלחמה .הוא סבור שלא ניתן
תגובות קרב או תגובות
להפריד בין נירולוגיה ,פסיכולוגיה
סומטופורמיות–קונברסיביות.
ופילוסופיה .הפיצול נעשה כיום בכל
מקצוע ,והוא הופך ייחודי וברור יותר :יש המתמקדים במחלה אחת
(טרשת נפוצה) או במספר מחלות במערכת נירולוגית אחת (מחלות
מערכת התנועה) וכדומה.
רופאים  ,נירולוגים ופסיכיאטרים ותרומתם
לתסמונת הבתר–חבלתית

כיום ברור ומובן שכל תחום האבחון ,הטיפול ,השיקום והמעקב
אחרי אלו הלוקים בתסמונת הבתר–חבלתית ( )PTSDאו במצבים
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נפשיים חולניים אחרים ,מצוי בידי המומחים בבריאות הנפש .אך
ההיסטוריה מלמדת שנדבכים רבים בהבנת התסמונת נעשו על ידי
נירולוגים או אף רופאים מתחומי רפואה אחרים .הטיפול והמעקב
באלה הלוקים בבעיות נפשיות או רגשיות נעשה כיום גם בידי רופאי
משפחה או רופאי שיקום ,כמו בנכים עקב תגובה קונברסיבית [.]8,7
נוירולוגים רבים תרמו לידע שלנו על תגובות קרב (.)shell shock
הנירולוג היהודי–גרמני הרמן אופנהיים (Herman Oppenheim -
 )1858-1919התפרסם כשפירסם ספר לימוד בסיסי בנירולוגיה .הוא
ייחד מאמרים על נירוזה טראומטית בשנת  ,1889שעוררו התנגדות
עזה בקרב "מורי הדרך" בנירו–פסיכיאטריה דאז :ז'אן מרטין
שרקו ( )1893-1825ומקס נונה ( .)1959-1861נונה קבע נחרצות
שהחיילים שלקו בהלם קרב הם משתמטים .לעומתם ,הנירולוגים
האוסטרים  Lothar Amadeus Frankl, Ritter von Hochwartו–Fröhlich
פירסמו עבודה על נירוזה בתר חבלתית ובה ציינו כי היא גורמת
לנכות של ממש .הנירולוג האמריקני פרנסיס קסבייר דרקום (Francis
 )1920-1858( )Xavier Dercumפירסם מאמרים על "נירו–אסטניה"
עוד לפני מלחמת העולם הראשונה (המלחמה הגדולה) [.]9
הטיפול המשולב בהלומי קרב:
המודל הביו–פסיכו–חברתי
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הנירולוג והמשורר האמריקני סילאס וויר מיטשל (Silas Weir
 ,]10[ )1914-1829( )Mitchellתלמידו של קלוד ברנאר בפריס,
שפרסם עוד בתקופת מלחמת האזרחים האמריקנית את ניסיונו
בטיפול בכאבי הרפאים (קאוזאלגיה) בקרב קטועי גפיים ,ואת
שיטת הטיפול בקרב הלומי–קרב על ידי רישום מנוחה ,ברות
(דיאטה) ,בידוד ,אלקטרו–תרפיה ועיסויים [ .]11מלחמת העולם
הראשונה היא זו שהובילה להתקדמות המשמעותית באבחון,
בטיפול ובשיקום נפגעי תגובת קרב [.]12
הנירולוג האנגלי צ'רלס סמואל מאיירס ( Charles Samuel
 )1946-1873( )Myersאומנם לא היה הראשון שטבע את המונח
הלם קרב (( )Shell shockהיה זה האמריקני  G. M. Beardשטבע את
המונח נירואסטניה בשנת  ,)1869אך הוא היה הראשון שפירסם
מאמר מדעי מודרני בנושא זה [ .]14,13הוא התנדב לשרת בחזית
הצרפתית והחל לטפל בנפגעים שהגיעו אליו עם תסמונת שכללה
רעד ,חירשות ,אובדן שיווי משקל ,חולשה ועייפות .יחד עם
ויליאם מקדוגל ( )William McDougallטיפל בהלומי קרב בגישה
קוגניטיבית ורגשית .הם סברו שהדיסוציאציה הקשה גרמה
לליקויים הפיסיים הלא מודעים.
מאיירס ייסד את האגודה האנגלית לפסיכולוגיה והמכון הלאומי
לפסיכולוגיה תעשייתית .ויליאם ריברס ( )1922-1864וארתור
ברוק ( )Brockהיו פורצי הדרך בטיפול הכוללני בהלומי קרב בעת
מלחמת העולם הראשונה .הם פעלו באדינבורו בבית החולים
קרייגלוקהארט ,שבו אושפזו גם הסופרים והמשוררים המפורסמים
שהנציחו בכתביהם את הסבל הנפשי של תגובת הקרב משוחות
המוות של צרפת :זיגפריד ששון ,וילפרד אוון ורוברט גרייבס
[ .]16,15מנתח הידיים השוויצי ד"ר אדולף לוקס וישר (,)Vischer
התנדב לטפל בשבויי מלחמה במלחמת העולם הראשונה .הוא תיאר
את "תסמונת גדר התיל" בקרב שבויים ששהו תקופה ארוכה מאוד
במחנות; תיאור זה הפך מאוחר יותר לחלק מהתסמונת הרחבה יותר
של  :PTSDגעגועי הנוסטלגיה ,בלבול ,ערפול הכרה ,איבוד זיכרון,
דיכאון ושעמום .לאחר ששב לארצו ,נטש את תחום הכירורגיה
בעקבות חוויותיו במלחמה ונחשב למייסד הגריאטריה בשווייץ [.]17
הרופא–סופר הבריטי דויד אדר ()David Ederנ(,)1936-1865
נדד בעולם לאחר שסיים את לימודי הרפואה בבית החולים סנט
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ברטולומיו בלונדון .כששב החל לעבוד כרופא ילדים ,לאחר מכן
עבר לעסוק בבריאות הציבור ,ועם פרוץ מלחמת העולם הראשונה
מונה לכהן כקצין רפואה במלטה ,האחראי על המחלקה הנירו–
פסיכיאטרית .החשיפה לאלה שלקו בתגובת־קרב שינתה אותו
ואת מהלך חייו .בשנת  1917כבר פירסם את ספרוWar-Shock, :
 .The Psycho-Neuroses in War: Psychology and Treatmentהוא החל
להשתלם בפסיכואנליזה ,הפך לפרוידיאני ,ואף הגיע לארץ ישראל
בתחילת שלטון המנדט הבריטי.
בין הרופאים שאבחנו וטיפלו בהיטלר לאחר שאובחן "כעיוור"
על רקע נפשי–טראומטי בשוחות חשופות הגז וההפצצות במלחמת
העולם הראשונה [ ,]18היו הנירולוג היהודי קרל קרונר ()Karl Kroner
ואחריו הנירו–פסיכיאטר הברלינאי אדמונד פורסטר (Edmund
 ,)Forsterשטיפל בו בגישה כוללנית–שיקומית ,שלצערנו הצליחה
במקרה זה :הלם חשמלי ,היפנוזה ,ועוד .כשהיטלר עלה לשלטון,
בפקודתו לא זו בלבד שהשמידו את תיקו מהאשפוז הפסיכיאטרי,
אלא חיסלו את פורסטר ורבים אחרים .פורסטר העביר למתנגדי
המשטר הנאצי בפריס את העתק תיקו של היטלר .ביניהם היה
הסופר ארנסט וויס ,שהנציח את היטלר הלוקה בנפשו בסיפור על
רב טוראי  .AHתרומתם ההיסטורית של סלמון האמריקני וחבריו
לאבחון והטיפול בהלומי קרב ,מוכר לכול מי שעוסק בנושא [.]20,19
תגובת קרב כהלם פיסיולוגי

נדמה שתרומתו של סר פרדריק מוט  ,MOTTנירו–פתולוג וממייסדי
בית החולים על שם  ,Maudsleyלידע שלנו על הלומי קרב ,פחות
ידועה כיום מלבד הרפורמה בטיפול בחולי הנפש ,הוא חקר את
המצב האנדוקריני בקרב חולים אלו ,והושפע מעבודתו של אמיל
קרפלין במינכן .גם הוא טיפל בהלומי קרב ממלחמת העולם
הראשונה .הוא סבר כי מתנדבים שנחשפו לאימי המלחמה ,לוקים
פחות בתגובת קרב מחיילים שגויסו לפי חוק .הוא סבר שמחלות
נפש הן מלידה ,וכי הלם קרב דומה להלם פיזיולוגי .הוא תיאר
בפרוטרוט את הטיפול החד (מצב הלוצינוגני–מאני ,המלווה
בדליריום ,בחלומות ביעותים ,בכוריאה ,באי יציבות ,בחירשות,
באמנזיה ,והטיפול כלל כלורופורם ,מורפין ושינה ארוכה) והכרוני
בהלומי קרב.
לעיתים אין לרפואה המערבית המסורתית פיתרון מושלם
לבעיה מסוימת .הרפואה השיקומית ,לדוגמה ,חרתה על דגלה את
הפעלים "לשקם"" ,להנחות"" ,ללמד"" ,ללוות" או משפטים כגון
"להחזיר את הנכה לזרם החיים הרגיל" .אך היא אינה חורתת על
דגלה את הפועל "לרפא" .ההתמודדות הרב־מקצועית עם נכות
וליקוי בלתי הפיך ,היא חלק מהמציאות .גם מקצועות רפואיים
אחרים אמצו למעשה את הדגם או המודל השיקומי בהתמודדות
עם נכות או ליקוי כרוני ,אורגאני או נפשי .שמות תסמונת הדחק
הבתר חבלתית משתנים ,אך סבלם של הלוקים בתסמונת נותר
זהה .הזכרנו מספר דמויות שתרמו להבנת התסמונת במאות
התשע עשרה והעשרים ולהתפתחות הטיפול הכוללני בנפגעי
תגובת הקרב .בסופו של דבר ,אין ריפוי ,אך כן יש דאגה ,הקלה,
ליווי ושיקום.
המצב היום ומחשבות על העתיד

ברור שבימינו העולם הפסיכיאטרי ,השיקומי והנוירולוגי נפרדים.
הנכים ,החולים והפגועים זקוקים לייעוץ ואבחון מדויק מידי הנאורו–
רדיולוגים והנאורו–פתולוגים .הרבה ידע נצבר מאפידמיולוגים,
נאורו–ביולוגים ונאורו–כימאים .ביחידות שמתמחות בקבוצת מחלות
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מיוחדת ,כמו מחלות עצביות ניווניות (טרשת נפוצה ,מחלת פרקינסון,
 ALSועוד) .דרושה עזרה והשלמת אבחון ,טיפול ,ומעקב על ידי אנשי
בריאות הנפש והמערכת השיקומית .אולי יגיע היום שבו מחלקות
בריאות הנפש ,הנירולוגיה ,הנירו–כירורגיה והשיקום הנירולוגי ,ישהו
תחת קורת גג אחת .המטופלים בוודאי יצאו נשכרים מכך.
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כרוניקה

גרורות סרטן מופצות בגוף דרך קשריות הלימפה
בנשים שלקו בסרטן השד עם תאי סרטן שהופיעו גם בקשריות
הלימפה ,סיכויי ההישרדות נמוכים יותר .בשני מחקרים בדגם
עכבר ניסו החוקרים למצוא את המנגנון שבבסיס התופעה (NEJM
 .)2018;378:2045פריירה וחב' השתילו תאי סרטן בעכברים והוציאו
אותם כשהשאתות הגיעו לנפח הגדול מ־ 250מ"מ .בבדיקת קשריות
הלימפה שבהן היו תאי סרטן מעטים נמצא ,כי  23%מתאים אלה
שהו בקרבה של  5מ"מ מכלי דם .בגרורות גדולות יותר לא נמצאה
קירבה זו אל כלי הדם .החוקרים מצאו כי הגרורות בקשריות הלימפה
שלחו תאים סרטניים דרך כלי הדם .ייתכן שהשאת המקורית שלחה
תאים ישירות לריאות ,אך בעכברים בעלי קשריות לא נגועות נמצאו
מספרים גדולים יותר של תאי סרטן במחזור הדם וגרורות בריאות
מעכברים שעברו כריתת קשריות לימפה.
בראון וחב' השתילו שורת תאים של סרטן שד ישירות
לקשריות לימפה של עכברים .תוך יממה עברו תאי הסרטן את
רצפת הגת הקופסיתית (הסינוס הקפסולרי) .במשך שלושה ימים
נוספים התקדמו התאים לעבר מרכז הקשרית ,תוך ייצור מוגבר

של ציטוקרטין ( 14סמן לחדירות גבוהה של תאי קרצינומה) .לאחר
מכן נכרכו התאים סביב כלי דם וחדרו לתוכם .בנוסף נמצא ,כי תאי
הסרטן אותרו בזרם הדם לאחר שלושה ימים ממועד ההשתלה ,וכי
מספר התאים הסרטניים בקשריות לימפה רחוקות לא ניבא את
מעמס הגרורות בריאות.
המחברים סבורים ,כי ממצאים אלה מצביעים על מנגנון של
חדירת תאים דרך קשריות הלימפה למחזור הדם .אם ממצאים
אלה יתאמתו גם בבני אדם ,המסקנה היא שכריתת קשריות
לימפה עם תאי סרטן מועטים ,הממוקמות סמוך לכלי דם ,עשויה
לנבא תוצאות לא טובות לעומת גרורות גדולות בהיקף הקשרית.
כמו כן ,חיזוי תוצאות המחלה תלוי גם באופי תאי הסרטן ,לדוגמה
תאים ללא שלוש מוטציות ותאים המבטאים ציטוקרטין  ,14יינטו
להתפשט דרך מחזור הדם מקשריות הלימפה יותר מתאים אחרים.
אם תהיה דרך לקבוע את סוג התאים בקשריות הלימפה ,ניתן יהיה
לפתח דרך טיפול בעזרת אדז'ובנטים בצורה ברירנית יותר.
איתן ישראלי
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חלוצי הטיפול בסרטן בישראל
תקציר:

בארץ ישראל המתהווה בראשית המאה הקודמת ,יחד עם העבודות החלוציות ,הוקמה
התשתית למקצוע הטיפול בסרטן בישראל .פרופסור לודוויג הלברשטטר ,שהחל את
דרכו כמנהל המכון לחקר הסרטן באוניברסיטת ברלין בראשית המאה העשרים ,היה
מחלוצי הטיפול בסרטן בישראל .עם עלייתו ארצה בשנות השלושים עקב עליית הנאציזם
בגרמניה ,הקים את מכון הרדיום בהדסה .במסגרת עבודתו עמל על גיוס תרומות ,רכישת
ציוד ,הכשרת רופאים וטכנאים ,ועל מחקר וחינוך רפואי הנוגע לחקר הסרטן .מחקריו
פורצי הדרך היו בנוגע לקשר בין ממאירות שד והורמוני המין .בנוסף הקפיד לסייע
לחולים במקומות אחרים בארץ ישראל למרות הקשיים ואיומי התקופה .עם מותו בסמוך
לקום המדינה ,המשיך פרופ' אברהם הוכמן את דרכו בהדסה וכמוהו ,אף הוא עמל על
הרחבת המחלקה ועל רכישת ציוד קרינה מתקדם ,רכישת ידע ומחקר בארץ ובחו"ל
ותיעוד החולים האונקולוגיים בישראל .בראשית שנות החמישים החלו מכונים נוספים
לקום בישראל ,ובשנות ה־ 60המאוחרות הוקם המכון האונקולוגי בחיפה.

מילות מפתח:

מחלות ממאירות; סרטן; פרופסור הלברשטטר; מכון לטיפול בחולי סרטן בהדסה.
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בבואנו לסקור את ראשיתה של האונקולוגיה בישראל בשנים
שקדמו לקום המדינה ובשנים הראשונות לתקומתה ,חייבים
אנו להבין כי הרקע שלתוכה צמחה הרפואה בארץ ישראל בכלל
והרפואה האונקולוגית בפרט נעוצה בהתפתחות הרפואה בגרמניה
שכן 10% ,מהעלייה מגרמניה לארץ ישראל בין השנים 1939-1930
היו רופאים.
בשנת  1883הועבר ברייכסטאג הגרמני חוק ביטוח בריאות
חובה של פועלי התעשייה .כדי להגשימו הלכה למעשה ,נוסדו
בגרמניה בסוף המאה הקודמת ארגוני בריאות ,מעין קופות חולים.
קופות החולים לא קיימו מוסדות רפואיים עצמיים ולא העניקו
למבוטחיהן טיפול רפואי בלתי אמצעי .הן שימשו רק כסוכנים
של ביטוחי הבריאות ,המכסים הוצאות טיפולים ,תרופות ואשפוז
הניתנים על ידי כל גורם רפואי המצוי עמן בהסכם [ .]2שיטת
העבודה של כל "קופות החולים" ,הייתה הבחירה החופשית של
הרופא ללא תווכם של פקידים ,ובדרך זו יכלו מטופלים לפנות אל
מירפאתו הפרטית של כל רופא המצוי בהסכם עם הארגון שבו
הוא מבוטח .הודות לשילוב בין הרפואה הציבורית והפרטית ,גדלה
בגרמניה גם האפשרות לקדם את הרפואה על ידי התמקצעות ,זאת
משום שהרופאים שעסקו גם ברפואה פרטית הזניחו במידת מה
את הרפואה הציבורית לצורך התמחות והתמקצעות בתחומים
ספציפיים בתחומי הרפואה אשר בהם עסקו [.]3
העלייה החמישית החלה בשנות השלושים של המאה העשרים;
אז תפסה העלייה תאוצה עם עליית הנאצים לשלטון .ניתן לראות כי
בראשית שנות השלושים ,ערב העלייה החמישית ,היו  500רופאים
בארץ ישראל ,ברובם רופאים כלליים ,יוצאי מזרח אירופה ורוסיה.
לאחר העלייה החמישית ,בסוף שנות השלושים ,נמנו כאלפיים
רופאים [ .]4שיעור הרופאים מקרב העולים עמד על  10%בקירוב
[ .]5בראשית המאה העשרים סבל היישוב היהודי מחוסר תמיכה
ופיתוח בשירותי הבריאות מצד השלטון העות'מאני ובהמשך
מהמנדט הבריטי .כתוצאה ממדיניות זו נאלץ היישוב היהודי

יקיר שגב
עופר לביא
היחידה לגינקולוגיה אונקולוגית ,מחלקת
נשים ויולדות ,מרכז רפואי כרמל על שם ליידי
דייויס ,מסונף לפקולטה לרפואה רפפורט,
טכניון מכון טכנולוגי לישראל ,חיפה

המתרחב להסתמך על סיוע עצמי .הרופאים שהיו בארץ (בראשית
המאה מנו כ– 30רופאים) נתנו שירות אמבולטורי בנדודים ברחבי
הארץ תוך סיכון עצמי גדול .במקביל החלו באותה תקופה מגפות
המלריה והטיפוס ,ועלה הצורך בארגון שירותי הרפואה.
לחלל זה נכנסו שני ארגונים:
	•הסתדרות הנשים הציונית הדסה בראשות הנרייטה סאלד:
ארגון זה דגל בסוציאליזציה מלאה של שירותי הרפואה בארץ.
כמו כן מיקד הארגון את פעולתו ברפואה מונעת ורפואה לאם
ולילד .בראשית דרכו הוא לא השאיר הרבה מקום ליוזמה
וחשיבה פרטית של הרופא בשטח.
	•קופת חולים של הסתדרות העובדים הכללית .ארגון זה איחד
את חברי פועלי ציון והפועל הצעיר שאוחדו יחדיו לקופת
חולים כללית .הארגון תאם את תפיסת הרופאים שעלו בעלייה
החמישית מגרמניה שכללה :טיפול רפואי מלא על בסיס דמי
חבר וטיפול רפואי שווה לכל פועל בכל אזורי הארץ.
ראשית הטיפול בחולי סרטן בישראל
טרם הקמת המדינה

פרופ' לודוויג הלברשטטר היה מחלוצי מקצוע הטיפול בסרטן
בישראל .בשנת  1901סיים את לימודי הרפואה בברסלאו ,והתחיל
את עבודתו כעוזר במחלקה למחלות עור .במסגרת עבודה זו גילה
עניין בהשפעת קרני  Xעל העור ,ועל כן חיפש איבר שיהא מספיק
עמוק יחסית לעור ויושפע מהטיפול בקרינה ,אך שהשינויים בו
יהיו בולטים ויוכלו לשקף את השפעת הקרינה .פרופ' הלברשטטר
בחר להתמקד בשחלות הארנב ,שכן באיבר זה הזקיקים מספיק
בולטים כדי להיראות בעין בלתי מזוינת .ארנבות אלו הוקרנו
חד צדדית ,וככל שנקפו הימים לאחר הקרינה ,השחלה המוקרנת
הייתה קטנה יותר ויותר בהשוואה לשחלה הלא מוקרנת .עבודה
זו הייתה הבסיס לכל הבנת ההשפעה של הקרינה על אברי האגן.
בהמשך נסע פרופ' הלברשטטר במשלחת מאוניברסיטת ברלין
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לאינדונזיה במטרה לחקור את מחולל הטרכאומה ,ונחשב עד
היום אחד ממגליו .בחזרתו לגרמניה מונה לעוזר מחקר במחלקה
לפתולוגיה ורדיולוגיה של אוניברסיטת ברלין [.]6
במהלך מלחמת העולם הראשונה הוצב פרופ' הלברשטטר
במטה הכיבוש של הצבא הגרמני בפולין .עם סיום המלחמה מונה
למנהל המחלקה לרדיותרפיה במכון הסרטן של אוניברסיטת
ברלין .בין השנים  1933- 1919עסק רבות במחקר קליני ובניהול
המכון .בשנים אלו עלה קרנו של יסוד הרדיום כפולט קרינה
יעילה בטיפול בשאתות .בשל המחסור העולמי ברדיום ניסה
יחד עם עוזרו פרופ' סימונס למצוא פתרון למחסור זה דוגמת
שימוש ביסודות רדיואקטיביים אחרים כתחליף לרדיום .שמו של
פרופ' הלברשטטר יצא לפניו הן בשל מחקריו אודות השפעות
הקרינה על רקמות נוספות והן מתוקף העובדה שתחתיו
הוכשרו רופאים רבים בברלין .בשנת  1933עלה ארצה יחד עם
עוזרו ,מר ויינר ,שהבריח רדיום מגרמניה (בהמשך חלה בארבע
ממאירויות שונות ,ככל הנראה על רקע חוסר ההבנה והזהירות
מפני חומרים רדיואקטיביים אלו) ,וכן פרופ' ליאוניד דולשינסקי,
שלימים יעמוד בראש מעבדת המחקר לחקר הסרטן .בארץ פעל
פרופ' הלברשטטר במרץ להקמת מכון הרדיום בירושלים .פרופ'
הלברשטטר סייע לעלייתם ארצה של עמיתיו פרופ' סימונס וד"ר
טוגנדרייך ,שלימים עזרו בהקמת המכון הרדיולוגי בתל אביב.
בהקמת המכון בירושלים עמל פרופ' הלברשטטר על גיוס
תרומות וממון לצורך רכישת ציוד מתאים ,וכן לצורך הכשרת
כוח אדם .כך לדוגמה ניתן לראות בחלופת מכתבים בין פרופ'
הלברשטטר להנהלת הדסה והנהלת האוניברסיטה בנוגע
לתרומה מאדון אורבך מפראג אודות גובה התרומה וייעודה,
כאשר האוניברסיטה טענה שייעוד התרומה לא נקבע מראש,
לעומת טענות הדסה ופרופ' הלברשטטר בנוגע להיותה מיועדת
לחקר הסרטן ,עם התניה שיתרת הסכום הנדרש תושלם על ידי
האוניברסיטה העברית [ .]7פרופ' הלברשטטר ניהל משא ומתן
מול חברות בארץ ובחו"ל לצורך רכישת רדיום לטיפול [.]8
במקביל ניהל רישום ומחקר לגבי ההיארעות וכן לגבי מניעת
המחלות הממאירות בישראל .במסגרת ייסוד המחלקה קבע
תעריפים לטיפול ואבחון מול קופות החולים ומול הנהלת הדסה.
תעריף זה כלל בדיקה ואבחנה בחינם וטיפול לפי סוג המחלה ,סוג
הטיפול ומספר קורסי הטיפול [.]9
מבחינה אקדמית פעל להקמת מעבדת מחקר בראשות חברו
פרופ' דולשינסקי ,שעלה עימו ארצה מברלין .המעבדה הוקמה
בתחילה באוניברסיטה העברית ,במקום שיועד מלכתחילה
לשמש כמטבח .פרופ' הלברשטטר עמד על חשיבות החוקר
הקליני ועל חשיבות קרבת מעבדת המחקר לשדה הקליני [.]10
במסגרת המחקר הקליני שנערך בשנים אלו בישראל ,עמד פרופ'
הלברשטטר על הקשר בין ממאירות שד ושינויים הורמונאליים,
והעמיד את הבסיס לכך שדיכוי הורמונאלי יעיל ביותר בנשים עם
ממאירות שד שולחת גרורות .בהמשך ניסה לעמוד על הבדלים
היסטולוגיים בין שאתות שונות בשד ותגובתן לטיפול הורמונאלי,
ואף החל בחקר מחלות ממאירות במהלך הריון .עבודות המחקר
שלו לגבי מנגנון פעולת קרני  Xעם פגיעתם בגוף פורסמו וזכו
לכבוד רב [ .]6בנוסף בדק פרופ' הלברשטטר את ההשפעה של
חומרים מסוימים על התפתחות שאתות מסוגים שונים על ידי
הזרקתם לעכברים ומעקב אחר תהליך התפתחות שאתות בעור
וסרקומות .בהמשך הוא ניסה להפיק תאי שאת ברקמה ולהעבירן
לרקמות אחרות בעכברים [.]11
עם העלייה במקרי הסרטן בירושלים ניהל פרופ' הלברשטטר
מאבק מול הנהלת הדסה להגדלת מספר המיטות ולהפרדה בין
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חולי עור וסרטן ,ששהו באותה העת תחת קורת גג של אותה
המחלקה .לדידו של פרופ' הלברשטטר ,מן הראוי היה שבמכון
יהיו לפחות כ– 20מיטות אשפוז וכך יוכל לרכז בהדסה שבירושלים
את הטיפול במרבית מקרי הסרטן בארץ [ .]12יחד עם זאת יש
שטענו שהתעריף הנגבה על ידי המכון לרדיום עבור הטיפולים
עדיין יקר ,ולכן מן הראוי שהדסה תבדוק התקשרות עם מוסדות
אחרים שהחלו לקום באזורים אחרים בארץ ובעיקר בתל אביב.
פרופ' הלברשטטר הקפיד על מתן טיפול לאוכלוסייה ללא הבדל
דת גזע או מין ,ונאבק אל מול קשיי התקופה במתן טיפול הוגן גם
לאוכלוסייה הערבית .באפריל  1936פרץ המרד הערבי הגדול אשר
נמשך עד אוקטובר  .1936במהלכו לא היה למנדט הבריטי די כוח
אדם להתמודד עם המורדים .השוטרים הערבים נטו לצד בני עמם.
המרד דוכא רק בשלהי  .1936בתקופה זו נתקל המכון בהתנכלויות
מצד השוטרים הערבים שמנעו מחולים להגיע לקבלת טיפול ,ואף
הפיצו שמועות לגבי הנעשה בין כותלי המכון .פרופ' הלברשטטר
ראה בתפקידו ייעוד .הוא הקפיד להגיע במהלך שנת  1937לבית
החולים בתל אביב אחת לשבוע לצורך בדיקת חולים ומתן טיפול
וייעוץ ,למרות חוסר הביטחון ששרר בדרכים באותה העת .התעריף
עבור ביקור עמד בזמנו על לירה ישראלית אחת [ .]13בשנת 1937
נרכש מכשיר המייצר גלים קצרים לריפוי בקרינה ,עלות מכשיר
זה עמדה על  178,832לירות
ישראליות ,ובמסגרת המשא ומתן ˆ ˆהמכון הראשון לטיפול בסרטן
בישראל (נקרא גם מכון
עם הנהלת הדסה ,למורת רוחו של
הרדיום) הוקם בהדסה ירושלים.
פרופ' הלברשטטר ,נקנה מכשיר זה
מתקציב מכון הרדיום .אולם הזיכוי
מטיפול במכשיר וההכנסות ממנו ˆ ˆחלוצי הטיפול בסרטן בישראל
היו יהודים אשר עלו מגרמניה
היו לרשות בית החולים .בנוסף,
בשנות ה  30של המאה העשרים.
הנהלת בית החולים עמדה על זה
שיגבה תעריף שונה לחולי בית
ˆ ˆראשית הטיפול בסרטן
החולים ולחולים מן החוץ.
בישראל הייתה בטיפולים
ערב פרוץ מלחמת העולם
מקומיים ובהמשך בטיפולים
השנייה התבסס עיקר הטיפול
מערכתיים ,תוך עריכת מחקר
בממאירויות מסוגים שונים על
בסיסי על מחלות ממאירות.
קרינה בדרכים שונות .במהלך
 1946-1942נרכשו בהדסה שני מכשירי קרינה לריפוי עמוק חדשים
במתחים של  250-200,000וולט .במהלך השנים ,בשל המלחמה
וקצב העלייה ארצה ,חלה עלייה במספר החולים .עיקר העלייה היה
באוכלוסייה מבוגרת וחולה .דיווחים סטטיסטיים שהתפרסמו על
ידי מכון הרדיום מהדסה מצביעים על כ– 2,000חולי סרטן חדשים
מידי שנה ,עם תמותה של  .200:100,000עלייה זו הביאה לצורך
בעלייה במספר המיטות ( 20מיטות אשפוז) ובצוות הרפואה
והפארא-רפואי .הבעיה בשימוש באיזוטופים רדיואקטיביים
הייתה מסובכת בשל מחסור במומחים במקצוע זה בישראל של
אותה התקופה .היה צורך במומחים שאמונים לא רק על הידע
התיאורטי ,אלא גם על הידע המעשי במקצוע שהספיק להתבסס
כמקצוע עזר ברפואה .ועל כן הכרחי להכיר את כל מכלול הציוד
ובעיותיו ואת דרכי הזהירות הנהוגות באיזוטופים לסוגיהם .לשם
כך היה צורך לשלוח כמה מעובדי המכון להשתלמות ארוכת זמן
בחו"ל .הרחבת הטיפול הפליאטיבי במחלות הסרטן ,וכן התחלת
הטיפול בכימותרפיה ,בד בבד עם העלייה במספר החולים שהופנו
מכל הארץ ,חייבו כבר אז להגדיל את הצוות שיכול להשתלם
בעבודה נוספת ,ובמקביל להגדיל את מספר אנשי צוות העזר עזר
הכולל פקידים ועובדי ארכיון שיוכלו לתעד את הטיפולים השונים.
באשר לכימותרפיה ,נראה היה שהתחום בארץ ישראל של
אותה התקופה צעד לאחור בהשוואה להתפתחות התחום במדינות
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המערב ,בשל התמורות שחלו בימי מלחמת העולם השנייה .במהלך
המלחמה המשיך מחקר נמרץ ,בייחוד בארה"ב ,וחלה התקדמות
בנושא הכימותרפיה .בשנת  1947פירסם פרופ' הלברשטטר מעל
דפי 'הרפואה' סקירה בנוגע למצב חקר הסרטן בעולם (תמונה .)1
במאמר זה סקר את הטיפולים שנוסו ואת התוצאות בכל טיפול
לרבות טיפול באמצעים כימיים :מתכות ,חומרי צבע ,מלחי מגנזיום,
סידן ,חמצן היפרבארי ,תמציות איברים כהגדרתו (תמציות טחול,
תימוס ,לשד עצם,ולבלב) ,תמציות צמחים (עובש ,שמן פלפל
שמן קורנית ,שמרים וחומצה פולית) ,ניסוי לטיפול אימונולוגי
(בעיקר בניסויים לטיפול בסרקומות) ,שימוש באורגניסמים חיים
(תמצית ספירוכטות) וטיפול הורמונאלי [השפעה רצויה של קמלות
מלאכותית על מהלך סרטן השד (שימוש בהורמון המין הזכרי),
וכן השפעת סירוס על ממאירות הערמונית] .לבסוף מזכיר פרופ'
הלברשטטר את השפעת תכשירי חרדל על הרס הגרעינים ,בדומה
להשפעת קרינה .לתכשירים אלו ייחס יכולת להביא לנסיגה זמנית
והטבות מהירות בממאירויות מסוימות .טרם מותו צפה "שבשנים
לבוא ,בשילוב של ניתוח ,טיפול על ידי רדיום ,ושילוב של 'סמים'
תחול התקדמות נוספת בחקר הסרטן" [.]14
במהלך מלחמת השחרור נכבש בית החולים הדסה בהר הצופים
על ידי הצבא הירדני .מכונות הקרינה החדישות שנקנו לא מכבר
תמונה :1
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הורדו לירושלים היהודית בתיווך האו"ם .עם קום המדינה היו
המכון ומחלקת האשפוז בשני אתרים שונים שאוחדו בהמשך.
במחלקת הקרינה היו שלושה חדרי מרפאה ,וחדר ניתוח למתן
טיפול ברדיום וביצוע ביופסיות .לטיפול בקרינה היה הטכנאי
מכין את החולה וקורא לרופא לקבוע שדות קרינה .בשלב זה
שדות הקרינה לא נקבעו באמצעי דימות .חולים שהזדקקו לאשפוז
הועברו למחלקה המשותפת עור-אונקולוגיה בהדסה .במהלך
הקרבות ,לפי עדותו של פרופ' הוכמן ,סירב פרופ' הלברשטטר
לעזוב את ירושלים עד שלא ישרור בה שקט ,מתוך רצון להציב
דוגמה ולא לעודד בריחה מירושלים .עם תום הקרבות נסע לארה"ב
להמשיך וללמוד ולהשתלם בטיפול האונקולוגי .במהלך שהותו
בארה"ב נפטר .מותו היה אובדן גדול לממסד הרפואי בישראל,
כפי שניתן לראות מגיליון 'הרפואה' שהוקדש לזכרו ביום השנה
השני למותו (תמונה  .)2את מקומו בניהול המכון ירש פרופ' הוכמן.
התבססות האונקולוגיה בישראל
לאחר קום המדינה

פרופ' אברהם הוכמן היה תלמידו ומחליפו של פרופ' הלברשטטר.
פרופ' הוכמן עלה ארצה בשנת  1924מפולין יחד עם אחת

מאמר סקירה של הלברשטטר מהרפואה  1947הסוקר את הטיפולים העדכניים במחלת הסרטן:
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מאחיותיו .הוא סיים את לימודיו בבית ספר לרפואה של הסורבון
בפריס .בשנת  1938החל לעבוד במחלקה לאונקולוגיה לצידו של
פרופ' הלברשטטר .הוא סיים השתלמות בארה"ב בין השנים
 ,1947-1949לשם רכישת הידע הבסיסי לטיפול באיזוטופים.
עם חזרתו ארצה שירת כקצין קשר עם הצלב האדום בדרגת רב
סרן והיה מארגן חילופי שבויים בין הכוחות הלוחמים .כממשיך
דרכו של פרופ' הלברשטטר נדרש לאותן הסוגיות .עם מינויו
למנהל מכון הרדיום (בגיל  40היה למנהל המחלקה הצעיר ביותר
בארץ) דאג בשנת  1951לפתיחת המעבדה הראשונה לשימוש
קליני באיזוטופים רדיואקטיביים בקמפוס הר הצופים ירושלים,
במקביל שקד על תוכנית ההוראה לסטודנטים בבית הספר החדש
לרפואה ועל הדרכה לרופאים צעירים .בנוסף דאג פרופ' הוכמן
להרחבת פעילות המכון כיועץ בבתי חולים אחרים .ד"ר שרייבר
וד"ר צ'רניאק ,שניים מצוות הרופאים עזבו את המכון ומונו
למשרות מנהלים  -ד"ר שרייבר במכון הרנטגן בקופת חולים
בחיפה ,וד"ר צ'רניאק במכון לרדיום בתל השומר.
מבחינה אקדמית ומחקרית טיפח פרופ' הוכמן את המעבדה
הרדיו–ביולוגית בהר הצופים ,למרות הקושי לשלב עבודה קלינית
ברמה גבוהה במסגרת הטיפול באוכלוסייה שגדלה והולכת ,יחד
עם ניהול מחקר קליני ומעבדתי ברמה גבוהה .הקשר ההדוק עם
מעבדת המחקר התרופף לאחר מלחמת השחרור משתי סיבות
עיקריות :האחת היא מותו של פרופ' הלברשטטר ,והסיבה
השנייה הייתה המרחק הפיזי שהקשה על שילוב עבודה קלינית
שגרתית עם עבודת מחקר בסיסי .לאור זאת ניסה פרופ' הוכמן
להתרכז בעיקר במחקר קליני ,ובמקביל לנסות להקים מעבדה
נוספת למחקר בסיסי בין קירות מכון הרדיום .מאמץ זה הניב פרי
בדמות מחקרים על עכברים וחולדות ובחינת רגישות שאתות
לקרני  .Xבנוסף הונחה אבן הפינה לבחינת ממאירויות שונות
בקרב נשים הרות לרבות ממאירות שד וצוואר הרחם ,ונעשה
ניסיון להתחקות אחר הסיבה לעלייה בשכיחות ממאירות השד
בקרב נשים יהודיות לעומת נשים ממוצא אחר .הוכמן פירסם
בראשית שנות החמישים מזכר פנימי שסוקר את בעיית הסרטן
בישראל .לפי מזכר זה ,בישראל היו כ– 3,000מקרים של מחלות
ממאירות בשנה .הטיפולים שניתן היה לתת כללו רדיותרפיה
לפני ניתוח או לאחריו .במזכר (מקור) עמד פרופ' הוכמן על
הצורך בטיפול פליאטיבי לחולה האונקולוגי ובמחלקות אשפוז
הבקיאות במתן טיפול זה .במסגרת מזכר זה ,ניסה לשכנע את
מקבלי ההחלטות בישראל ובהדסה בצורך לרכז את כל מקרי
הסרטן תחת קורת גג אחת בשל הצורך למתן טיפול מיטבי ,בשל
יוקר מכונות הקרינה ,ובשל היעדר חומרים רדיואקטיביים וצוות
מיומן בטיפולם ,ברישום ,במחקר ובריכוז ,ובהכשרת כוח אדם
מיומן במרכז אחד [.]15
תעודות היסטוריות מעידות על הכבוד שרכשו עוד לפני
תקופת קום המדינה למכון הרדיום בהדסה ,וכן על הקשרים שרקם
פרופ' הוכמן עם מכונים מעבר לים בארה"ב ואף באוסטרליה.
רבים מתושבי הארץ ראו ברופאי המכון כמחוללי פלאים ,וחלק
ממטופליו היו גם מעשירי ארצות ערב .בראשית  1953יצא פרופ'
הוכמן לחופשת השתלמות באנגליה ,במהלכה סבל מבעיה בעינו
השמאלית ואף שקל לעבור ניתוח בעודו שם .יציאתו לחופשה
לא ריפתה את ידיו ,והוא המשיך לדאוג גם ממקום מושבו בחו"ל
לרכישת מכונות רנטגן נוספות ,כפי שמעידה חלופת מכתבים עם
הנהלת הדסה .בהמשך אותה שנה ,בעת חזרתו לארץ בקיץ ,1953
עמד על דרישתו לעלות את מספר הרופאים במחלקה .בתזכיר
שנשלח להנהלת הדסה ,עמד מספר הרופאים על ארבעה ,כולל
מנהל המחלקה ,מספר המיטות עמד על  ;18בכל יום ניתנו כ–60

תמונה :2

תצלום עיתון הרפואה המוקדש לזכרו של הלברשטטר במלאות שנתיים למותו -
הרפואה :1951

תמונה :3

תצלום תזכיר שנשלח ע"י פרופ' הוכמן להנהלת הדסה בנוגע
לצרכי מכון הרדיום בהדסה :1953
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טיפולים והמכון קיבל כ– 40מטופלים אמבולטוריים ביום .בתזכיר
זה הוזכרה מורת רוחם של הצוות מהעדר זמן למחקר ,ואף צוין
שרופאי המכון נחשפים לקרינה גבוהה פי ארבעה מהמותר
(תמונה  .]16[ )3בנוסף ,סיכומים ותזכירים נוספים נכתבו בדבר
הצורך להכשיר צוות מתאים להפעלת מכונות הקרינה ,לרבות
פיזיקאי הבקיא במדע הקרינה ורדיו–איזוטופים [ .]17תרומה זו
בסופו של דבר לא יצאה אל הפועל ,לצערם של כל הנוגעים בדבר.
בשנות השבעים ,בעקבות תרומתה של משפחת שרת להקמת
המכון האונקולוגי בהדסה עין כרם ,שונה שמו למכון שרת.
למרות העומס בעבודתו ,מצא פרופ' הוכמן זמן לעסוק
בתחביבו  -מקורות היהדות .והיה אחד המשתתפים בחוג התנ"ך
שיזמו דויד בן גוריון וחבריו ,שהיו נפגשים פעם בשבוע לדון
בסוגיות שונות [ .]18תחת שרביטו של פרופ' הוכמן הוכשרו
מספר מנהלי מחלקות אונקולוגיות בישראל ,לרבות פרופ'
רובינזון שיעמוד לימים בראש המחלקה האונקולוגית בחיפה,
וד"ר שטיין ,לימים ראש המחלקה האונקולוגית בתל אביב
[ .]19במקביל ,בשנת  1946עלתה ארצה פרופ' בתיה לוי ,לאחר
שסיימה את לימודיה בגרוניגן (הולנד) בשנת  1929והתמחתה
באונקולוגיה באמסטרדם במרכז המפורסם ע"ש אנטוני ואן
לבנהוק .בשנת  1937קיבלה דוקטורט מאוניברסיטת אמסטרדם.
במהלך השנים השתלמה ברדיולוגיה טיפולית באיטליה ,בשבדיה,
בדנמרק ובאנגליה .בשנת  1939היא הוכתרה כמומחית בתחום.
במהלך הכיבוש הנאצי עסקה במחקר בתחום האונקולוגיה ובחקר
הרעב ,במקביל להיותה חלק מכוחות ההתנגדות לנאצים בהולנד.
בסיום המלחמה עלתה ארצה יחד עם מכונת קרינה אותה הביאה

עמה [ .]18עם הגעתה לארץ ניהלה שלושה מוסדות מרכזיים
לרדיותרפיה של קופת חולים כללית ובשנת  1957מונתה לראש
המחלקה לאונקולוגיה בבית החולים בילינסון ,שנחשב באותה
העת לבית החולים הגדול בארץ [ .]20בראשית שנות החמישים
הוקמו מחלקות אונקולוגיות גם בצפון הארץ ,ובחיפה הוקמה
המחלקה האונקולוגית הראשונה .בשנת  1957הובא מכשיר
הקובלט הראשן לארץ והוצב בבית החולים האיטלקי בחיפה.
הרופא הראשון שהפעיל מכשיר קובלט בישראל היה ד"ר גליקר.
מספר חודשים לאחר מכן הובא מכשיר נוסף להדסה .פרופ'
רובינזון ,תלמידו של פרופ' הוכמן ,מונה לעמוד בראש המחלקה
לאונקולוגיה בחיפה בשנת  .1968לרשותו אז עמדו מכונת קובלט
ומכשיר רנטגן לטיפול עמוק .בתחילה לא היו מיטות אישפוז
במכון האונקולוגי במרכז לין ובבית החולים האיטלקי ,על כן
נהגו לאשפז בבית חולים פלימן (לימים מרכז שיקומי) ,בהמשך
נפתחה המחלקה בבית החולים רמב"ם ,ובשנת  1975הוצב בבית
החולים רמב"ם המאיץ הליניארי הראשון בישראל [ .]19מקצוע
האונקולוגיה בראשית דרכו נקרא בישראל רדיולוגיה מגמה
טיפולית ובשנות השישים שונה לאונקולוגיה.
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review of the activities of these first psychiatric hospital
directors includes the difficulties they encountered, of which
the most pressing were the marked lack of funding and the
challenge of managing the chronic mentally ill, issues that
are as much of concern today as they were a century ago.

•

DISGUST VERSUS LUST: THE EFFECT OF
WOMEN’S SELF-BODY IMAGE OF THEIR
GENITALS ON THEIR SEXUAL FUNCTION

•

David Rabinerson, Tal Fortgang-Hershenhorn, Oz Gavish
Helen Schneider’s Hospital for Women, Rabin Medical Center, Petach Tikva

Quite a few women are unsatisfied with the looks of their
genitals (external as well as internal). This dissatisfaction
encompasses age, nationality, culture and religion. Genital
dislike was found as a causative factor for reduced libido –
hence reduction in sexual activity. In contrast, women who are
fond of their genitals have a positive approach towards sexual
relations. Due to the lack of physiologic parameters for the
diagnosis of this condition, several questionnaires have been
found to be scientifically valid for the diagnosis of this ailment,
as elaborated in the article. The aversion of these women with
regard to their genitals may also negatively affect their ability
to cope with pelvic examinations. Several medical conditions,
as elaborated in the text, may harm the integrity of the female
genitals, hence negatively influencing her self-body image
and, as a consequence, affecting her sexuality. Nowadays,
cosmetic surgery of the genitals may be an appropriate
solution to the conflict between the appearance of the genitals
and the bad feeling of a given woman towards them.

•

THE REUNION OF THE DEPARTMENTS OF
NEUROLOGY AND PSYCHIATRY
Avi Ohry
Reuth Medical & Rehabilitation Center, Tel Aviv
Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University

The topic of body-mind interactions is well known and
thoroughly investigated through the ages. Physicians,
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psychologists and philosophers defined the ingredients of the
interactions between body and mind and the bilateral effects.
There is a vague border between neurology and psychiatry.
Now days, the impression is that the two disciplines are
closer, after many years of separation. Patients with psychosomatic disorders, or those with chronic psychiatric or
somatic problems, can only benefit from the comprehensive
cooperation of experts from the fields of neuro-psychiatry and
rehabilitation medicine.

THE PIONEERS OF CANCER
TREATMENT IN ISRAEL
Yakir Segev, Ofer Lavie

Department of Obstetrics and Gynecology, The Lady Davis Carmel Medical
Center, Rappaport Faculty of Medicine, Technion, Haifa, Israel

In the early 20th century, alongside the development of the
State of Israel, the foundations of early cancer treatment were
set, started by Prof Halbershtater. Prof Halbershtater was
the head of the Cancer Treatment Institute of the University
of Berlin. As a result of the rise of the Nazism in Germany,
Halbershtater left Germany and came to Israel to be the
founder of the Radium Institute of Cancer Treatment, the first
cancer treatment institute in Israel.
During those years he fought the difficulties of the era,
including raising money, treating patients in a reality of
war and battles, purchasing machines of high voltage for
radiation therapy and cobalt machines. Halbershtater also
tried to bring into Israel the state of the art treatment of
tumors of those times, including research and laboratories.
He was a pioneer in the research of hormonal treatment
for breast cancer and some of his work started the
understanding of the hormonal relationship of breast
cancer. At his death in the late 50's, Prof Hochman, his
student became the head of the Radium Institute of Cancer
Treatment in Hadassah. During those years he continued
Halbershtater’s work in elaborating the oncology ward,
treating patients, teaching students and raising money.
Later on in the early 60's and 70's, other oncology institutes
developed throughout Israel.

•
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The prevalence of anemia, dementia and Parkinson’s
disease was significantly higher in the patients with MOF
and PU (p=0.01, p=0.02, p=0.01).
Half of the patients suffered from diabetes and this finding
was significantly higher in those with MOF compared to
those without MOF (p=0.004). The median survival was
significantly lower in the patients with PU and OF, 74 days as
compared to patients without PU and OF, 258 days (p=0.01).
Discussion: Anemia, dementia, Parkinson Disease and
nutritional factors are the main causes of the appearance
of PU. Systemic diseases such as diabetes, hypertension
and CVA are predisposing factors for organ failure.

•

FRAILTY AND OSTEOPOROSIS
Raz Levin1,2, Jacob Menczel1,2
1Sarah Herzog Memorial Hospital, Jerusalem, Israel
2Hadassah Medical School, Hebrew University, Jerusalem, Israel

Osteoporosis and frailty are conditions that characterize
elderly people and lead to a decline in functioning and quality
of life, as well as to an increase in falls and fractures. Several
studies found a correlation between osteoporosis and frailty,
but it is not clear if frailty causes osteoporosis or vice versa.
There may possibly be a third factor that connects between
frailty and osteoporosis.
Sarcopenia, degenerative loss of skeletal muscle mass
which is common in the elderly, may, after several years,
cause restricted mobility and loss of independence of
the elderly person. Immobility increases sarcopenia and
increases the risk of frailty and osteoporosis. Frailty and
osteoporosis cause insecurity and as a result there is an
increase in the risk and capacity of the elderly person in his
ability to move independently, and eventually may result in
an additional decrease of the muscle mass.
In order to prevent the appearance of frailty and/or
osteoporosis, there is a need to increase the awareness of
mobility already at young ages and to encourage older people
to engage in physical activity. After a person is diagnosed
with osteoporosis or frailty he should be encouraged to have
a controlled increase in the level of his physical activity in
order to strengthen the muscles and bones, to avoid further
decline in the muscle mass and to prevent the progress of
osteoporosis and the severity of frailty.

•

SPECIAL ASPECTS OF TREATMENT
AND PREVENTION OF PRESSURE
ULCERS IN THE ELDERLY
Efraim Jaul
Geriatric Skilled Nursing Department, Herzog Hospital Medical Center
Jerusalem, Faculty of Medicine, Hebrew University, Jerusalem, Israel

Pressure ulcers continue to be a significant cause of
morbidity in the frail, bedbound elderly population and

need to be prevented. The presence of a pressure ulcer
constitutes a geriatric syndrome of multi-factorial pathologic
conditions. The accumulated effects of impairment due to
immobility, nutritional deficiency and chronic diseases in
multiple systems predispose the aging skin of the elderly
person to increasing vulnerability. The assessment and
management of a pressure ulcer requires a comprehensive
and multidisciplinary approach in order to perceive the patient
behind the ulcer. These considerations include: the patient’s
underlying pathology co-morbidities (such as dementia
or diabetes), functional state (ADL), nutritional status
(swallowing difficulties) and the lack of social and emotional
support, rather than focusing on just the wound itself.
Each discipline (the nursing staff, aides, physician, dietitian,
occupational and physical therapists and social worker)
has its own role in the approach to the patient with the
pressure ulcer. Thus, the goals of treating a pressure ulcer
include preventing contributing circumstances that are
preventable, such as immobilization after a hip fracture
or acute infection. Once a pressure ulcer has developed,
however, the goal of treating the pressure ulcers is to heal
it. If the pressure ulcer has become chronic, treatment is
altered from healing the wound to controlling symptoms
(such as foul odor, pain, discomfort and isolation), preventing
complications, thus contributing to the patient’s overall
wellbeing, and providing support to his family. Ethical and
end-of-life issues must be addressed soon after the wound
has become chronic.

•

DR FEIGENBAUM AND DR HERRMANN –
DIRECTORS OF EZRATH NASHIM
HOSPITAL AND PIONEERS OF
PSYCHIATRY IN THE LAND OF ISRAEL
Eliezer Witztum1, Jacob Margolin2
1The Beer Sheva Mental Health Center; Ben-Gurion University of the
Negev, Israel
2Jerusalem Mental Health Center

In this article we describe the history and development of
the Ezrath Nashim hospital during the first fifty years, as the
first institution to treat mental disorders in the land of Israel.
The account focuses on the lives and careers of the first two
medical directors. The first director, Dr Dorian Feigenbaum,
held the post briefly as the environment was not yet ready for
the psychoanalytically-based innovations he sought to bring
to patient care, that were foreign both for the staff and the
general public. His successor, Dr Heinz Herrmann, served
as director for many years and effectively brought about the
development of psychiatry in the land of Israel for the last
decades of the first half of the nineteenth century. The period
1920-1948 essentially represented the formative years of
psychiatry in the Holy Land, and the activity that was initially
concentrated inside the Ezrath Nashim hospital gradually
spread, both to the community and to other hospitals. A
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1Clinical Research Center for Brain Science, Herzog Hospital Medical

Center, Jerusalem, Israel
2Complex Nursing Department, Herzog Medical Center, Jerusalem Israel

Introduction: Clinical assessments in patients suffering
from disorders of consciousness (DOC) are usually based
on the clinician’s subjective interpretation of the patient’s
behavioral responses that apparently denotes their level
of recovery and awareness. Recent studies suggest that
there are a considerable number of false negatives where
minimally conscious state (MCS) patients are misdiagnosed
as pervasive vegetative state (PVS) patients.
Aim: We examined event-related EEG activity in DOC patients
diagnosed as PVS in an attempt to possibly identify residual
cognitive processing that resembles distinct cognitive
processes associated with awareness in healthy controls in at
least 20% of the PVS patients, indicating a diagnosis of MCS.
Methods: We assessed functional EEG activity in five PVS
patients. Standard clinical assessments were obtained
randomly over a period of 10 months following the EEG
recording. The EEG testing session included a mismatch
negativity (MMN) test examining auditory event-related
potential (ERP) features and event-related spectral power
responses which indexes verbal memory encoding.
Results: PVS patients’ cortical responses exhibited
significantly different changes in MMN amplitude and latency
versus healthy controls. Theta power changes in response to
verbal command were found to be significantly related to the
coma-recovery Scale-Revised (CRS-R) scores in PVS patients.
We identified distinct residual cognitive functioning indicating
MCS diagnosis of one patient in the PVS group.
Conclusion: Functional EEG assessments could aid
clinicians in the diagnosis of MCS in unresponsive DOC
patients who are often misdiagnosed as PVS patients.
Implications for prognosis and treatment are discussed.

•

COMPLICATED GRIEF DISORDER: EMOTIONAL
REACTIONS, AND ATTITUDES TOWARDS
END-OF-LIFE CARE AMONG FAMILY
MEMBERS OF PATIENTS IN VEGETATIVE
AND MINIMALLY CONSCIOUS STATES
Ittai Dayan1, Esther-Lee Marcus1,2, Uriel Heresco-Levy 1,3
Hadassah-Hebrew University Faculty of Medicine, Jerusalem
2
Chronic Ventilator Dependent Unit, Herzog Hospital, Jerusalem
3
Psychiatric Division, Herzog Hospital, Jerusalem, Israel

1
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Background: The number of patients with prolonged
disorders of consciousness is constantly rising, and they
present complex medical and ethical challenges. Complicated
Grief Disorder (CGD) was reported to be common among
family members of patients in a vegetative state (VS) and a
minimally conscious state (MCS).
Aim: We aimed to assess mental status and attitudes
towards end-of-life (EOL) decision-making among family
members of chronically ventilated patients in a VS/MCS.

Methods: Family members of patients who were in a VS/
MCS, in a chronic ventilator unit, were interviewed. CGD
was assessed using the Inventory of Complicated Grief
(ICG) Scale, depression with the Hamilton Depression
Scale, and caregiver burden with the Caregiver Strain Index
(CSI). In hypothetical scenarios of terminal disease (TD) or
prolonged loss of consciousness (LOC), their views regarding
resuscitation, mechanical ventilation, and hospitalization in
ICU were assessed using the EOL decision-making scale.
Results: A total of 30 family members/caregivers of 21
patients in a VS/MCS (mean age 69±12 years, mean duration
mechanical ventilation 28.9±29.5 months [range 3–127])
were interviewed. CGD was found in 60% of family members.
It was positively associated with high levels of caregiver
strain (r=0.567, p<0.001), frequent patient visits (r=0.423,
p=0.020), and lower education levels (r=0.51, p=0.004); it was
conversely associated with duration of ventilation (r=-0.393,
p<0.001). No association was found between the level of
religiosity, patient’s age, family relation with the patient and
ICG score; 25% of caregivers suffered from depression. EOLTD and EOL-LOC scales were positively correlated (r=0.775,
p<0.001). The level of religiosity was positively correlated
with willingness for escalation of therapy in a terminal
disease state (r=-0/448, P=0.007) and prolonged duration of
loss of consciousness (r=0.62, P<0.001).
Conclusions: Mental assessment and psychological support
is important for family members of VS/MCS patients. An
open public discussion about the impact of prolonged care
for these patients on the family and society is warranted.

•

MULTIPLE ORGANIC FAILURE
AND PRESSURE ULCERS
Efraim Jaul, Jacob Menczel
Geriatric Skilled Nursing Department, Herzog Hospital Medical Center
Jerusalem, Faculty of Medicine, Hebrew University, Jerusalem, Israel

Introduction: Multiple organ failure (MOF) is a common
cause of hospitalization; restriction of movement, poor
nutritional and age-related changes in the skin associated
with the appearance of pressure ulcers (PU) is common.
Aim: To investigate the prevalence of pressure ulcers in
patients with organ failure.
Methods: In a study of 192 patients hospitalized over a
period of 5 years, 146 (76%) suffered from multiple organic
failure (MOF) and 46 (24%) were without MOF; 94 (49%) had
pressure ulcers, 74 (81%) of them had MOF.
Results: Among the 146 patients with multiple organic
failure: 99 (68) suffered from respiratory failure, 83 (57) from
heart failure and 69 (47) from renal failure. The prevalence
of PU was significantly higher in the heart failure group
(p= 0.006), in comparison to patients with respiratory and
renal failure. Protein, albumin and hemoglobin levels were
low in all patients with MOF, especially in those with PU as
compared to those without PU (p=0.001, p=0.03, p=0.004).
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THE TREATMENT OF ADULTS WITH CHRONIC
MENTAL ILLNESS IN THE COMMUNITY
CONCERNING THE DEATH OF THEIR
PARENT CAREGIVER: THE ROLE OF THE
COMMUNITY MENTAL HEALTH CENTER
Varda Amir, Leonid Spitz, David Greenberg
Herzog Hospital, Jerusalem

The multidisciplinary case management of two people with
chronic mental illness is described at the critical moment of
the death of a parent-caregiver. A professional intervention
in these circumstances is referred to as permanency
planning and includes psychological components (the
parent-carer accepting their deteriorating functioning, the
inevitability of their demise, grief, changing dynamics in the
relations with siblings) and practical issues (writing a will,
preparing accommodation and employment, nominating
a willing and acceptable sibling to undertake some carer
roles). Two cases are presented in which the patient became
significantly more independent following the death of
their mother despite the lateness of the intervention. The
difficulties of such interventions are described, while early
intervention permits sensitive planning and cooperation.

•

LIFE EXPECTANCY OF BRAIN-IMPAIRED
CHRONICALLY VENTILATED
CHILDREN – TEN YEAR FOLLOW UP
Rena Gale, Julia Namestnic
Children Respiratory Unit, Herzog Hospital, Jerusalem

Purpose: To estimate the life expectancy of a unique
population of brain-impaired chronically ventilated children
and adolescents. Furthermore, the study sought to determine
whether the survival during the first five years after the
establishment of the department, differed from survival in the
following five years.
Patients: The study included 68 children and adolescents
requiring chronic ventilation. They were hospitalized in a
dedicated department, within a hospital for chronic diseases
(Herzog Hospital, Jerusalem) between the years 2006 and
2016. Twenty-seven patients needed ventilation due to
hypoxic events such as drowning or suffocation, others as a
result of respiratory arrest due to central events, intracranial
disease or near crib death. Forty-one patients required
ventilation due to congenital problems, such as genetic or
metabolic diseases, brain anomalies or conditions following
infection. All patients suffered from different degrees of
brain impairment and included children with minimum
response. The age of the patients varied between 2 months
and 21 years.
Results: Median survival of the population was 59 months, with
a 5-year survival probability of 49%. There was no significant

difference in survival between patients hospitalized during
the first and the following 5 years since the establishment
of the department in 2006. Survival probability was similar
in patients hospitalized due to hypoxic events and those with
other problems. No significant difference was found in the
probability of survival between boys and girls, or between
patients of different ethnic origin (Jewish or Muslim). Eighteen
children died during the study period, of these, sixteen as a
result of intercurrent infection related to the respiratory tract.
Conclusions: Children hospitalized in our department have
a 50% chance of surviving for 5 years. Mortality was mainly
a result of intercurrent infections and was not related to the
original pathology of the patient.

•

PRIMARY TEETH ASPIRATION IN
CHILDREN CHRONICALLY
VENTILATED THROUGH TRACHEOSTOMY
Julia Namestnic, Rena Gale
Children’s Respiratory Department, Herzog Hospital, Jerusalem

Introduction: Primary teeth aspiration is rare and found
only in about a half percent of all foreign bodies aspirated in
childhood. The presence of a tracheostomy should protect
the lungs from aspiration of solid objects. Only one case of
a tooth aspirated into the lungs was found in the medical
literature for a child with a tracheostomy.
Patients: We present two cases of multiple primary teeth
aspirations in children chronically ventilated in a unit
dedicated to chronically ventilated, brain-impaired children.
The two children described, presented with symptoms of
atelectasis in the right lungs and chronic findings in the
left lung in one of the patients, accompanied by a drop in
saturation, fever and increased leucocyte count. In one of the
patients, two teeth were found in the right bronchus during
bronchoscopy. In the second patient, one tooth was found in
the right bronchus and two in the left upper bronchus.
Management: Out of the five aspirated teeth, four were
extracted during the bronchoscopic examinations. One of
the teeth aspirated to the left lung could not be extracted
due to technical problems. After the procedure, marked
clinical and laboratory improvement was found in both
children and they returned to their basic status.
Conclusions: In recent years, the number of children
chronically ventilated is increasing. Consequently, the possibility
of aspiration of teeth, in the presence of tracheostomy, should
be considered.

•

IDENTIFYING FUNCTIONAL EEG RESPONSES
ASSOCIATED WITH AWARENESS IN ANOXIC
VEGETATIVE-STATE PATIENTS
Oded Meiron1, Jonathan David1, Annaelle Dynovisz1, Baruch Moskovits1,
Efraim Jaul2
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THE HERZOG MEDICAL CENTER –
COMBINING HISTORY, COMPASSION
AND MEDICINE WITH INNOVATION
Yehezkel Caine
Herzog Medical Center, Jerusalem

The Herzog Medical Center was founded over 120 years
ago as the “Ezrath Nashim Hospital”. A charity hospital
established by a group of women, it was the first psychiatric
hospital in the Middle East. At first it was located within the
Old City of Jerusalem and was a pathfinder in the care of
psychiatric patients in the environment of the late 19th and
early 20th century in the Middle East.
Today the hospital is a modern, 350 bed facility continuing
the tradition of psychiatry and blending it with a major
center for geriatrics and respiratory care. The hospital
is currently expanding, adding a new building with
room for another 270 patients. It contains the first
departments designed from the beginning for ventilated
patients. Amongst the patients are over 30 children and
adolescents with various disorders requiring long term
ventilator support. Another 120 beds have adults with
various disorders also requiring ventilation. The Geriatric
division cares for acute geriatric disorders and geriatric
rehabilitation post-stroke and post-surgery. A large clinic
provides psychiatric care in the community. Finally, the
Israel Center for the Treatment of Psychotrauma (PTSD) –
Metiv is another component of the ambulatory care.
Research is of major importance to the center and the
accompanying articles reflect a small portion of the work
being performed at the hospital. They represent a crosssection of work in psychiatry, PTSD, respiratory care in
children and adults, as well as geriatrics.

•

PEACE OF MIND: RESILIENCE
AND POST TRAUMATIC GROWTH
FOLLOWING COMBAT EXPERIENCES
Alon Weltman1, Yuval Kessler1, Sason Rahabi1, Yuval Ziv1, Joel Wardi1,
Ruth Pat-Horenczyk1,2, Danny Brom1,2
1METIV - Herzog The Israel Center for the Treatment of Psychotrauma,
Jerusalem
2The Hebrew University - The Paul Baerwald School of Social Work and
Social Welfare
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Introduction: Combat experiences are a risk factor for
post-traumatic distress and depression and in even higher
percentages, for a serious decline in personal wellbeing.
Besides the development of the treatment for posttraumatic distress, in the last few years attempts were
made in several armies in the world to strengthen resilience
factors and growth among soldiers as a way to enhance
functioning and personal wellbeing in the aftermath of
military service.
Goals: This study focused on the development of a group

intervention for released soldiers for the enhancement
of resilience and post traumatic growth after combat
experiences and the evaluation of its efficacy. The program
focuses on processing combat experiences in a supportive
environment and on the acquisition of self-regulation skills
and the enhancement of post-traumatic growth.
Method: This study combines quantitative and qualitative
methods to evaluate the results of the program. Selfreport questionnaires on the exposure and the response to
traumatic experiences and measuring resilience factors,
such as social support, coping strategies and posttraumatic growth were administered. In addition a semistructured interview was used in order to obtain an in-depth
understanding of the difficulties, the ways the participants
cope and the outcome of the intervention. Sixty people from
20 combat teams were interviewed and 605 participants
completed questionnaires, all at least one year post-release
from the army.
Results: The analysis of the questionnaires showed that
the program enhances resilience factors and, in particular,
social support, coping flexibility and post-traumatic growth.
From the personal interviews with the participants we
can conclude that they see the program as efficacious for
processing their experiences and for strengthening the
relationships with the team. The participants also stated
that the program gave them tools to cope with current
stresses, including their reserve duty and that the program
did not detract from their motivation to serve and for some
of the participants it even strengthened their motivation.

•

ANTIPSYCHOTIC TREATMENT WITHOUT THE
PATIENT’S KNOWLEDGE (COVERT MEDICATION)
David Greenberg, Gaby Shefler
Herzog Hospital, Hebrew University, Jerusalem

“A patient will not be given medical treatment unless he/she
has given informed consent” – the Law for Patients’ Rights
Law, 1996. In the absence of such consent, treatment may
be perceived to be a form of assault. The exception to this
rule is compulsory hospitalization under the Law for the
mentally Ill, 1991. Due to the risk of developing irreversible
side-effects, in the case of treatment with antipsychotic
medication, it has been recommended that the provision of
informed consent by the patient is to be recorded.
Four cases are presented of patients who received
antipsychotic medication without their knowledge for a
period of years. The circumstances surrounding these
exceptional and illegal decisions are presented. In two
cases the deception was discovered, and the patients are
now receiving treatment by consent. In neither case did the
patient request a change of physician, nor did they express
anger at the deceit, although one expressed frustration that
their voice was not heard over the choice of treatment and
its dosage.
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