
בריאות

אלן שוורץ
ניו יורק טיימס

מיליון  משישה  שיותר  לאחר 
ילדים אמריקאים אובחנו כסובלים 
וריכוז, גבר החשש  מהפרעת קשב 
מאובחנת  איננה  זאת  בעיה  שמא 

ומקבלת טיפול מוגזם בתרו קנכון 
זאת, כמה אישים  פות מרשם. עם 
הנפש  בריאות  בתחום  שם  ידועי 

חד הפרעה  מזהים  שהם  קטוענים 
משמעותית  להרחיב  העשויה  שה, 
המטופלים  הצעירים  מספר  את 
בגין הפרעות קשב וריכוז. הבעיה, 
עצל"  קוגניטיבי  "קצב  הנקראת 
 Sluggish Cognitive Tempo
SCT - מתאפיינת בִנְרּפּות, חלימה 

קבהקיץ וחשיבה אטית. אחדים מה
חוקרים סבורים שהיא קיימת בקרב 

שני מיליון ילדים בקירוב.
מח לערוך  הלוחצים  קמומחים 
קוגניטי "קצב  על  נוספים  קקרים 

צוברת  אומרים שהבעיה  עצל"  בי 
קתאוצה לכיוון הכרה כהפרעה לגי

כמועמדת  גם  כך,  ועקב  טימית, 
מחוקרי  אחדים  תרופתי.  לטיפול 
הבעיה מסייעים לחברת איליי לילי 

קלחקור כיצד תרופת הדגל שלה לה
פרעת קשב וריכוז )ADHD( עשויה 

לסייע גם בהפרעה הזאת.
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ההפר את  המתארים  קלמחקרים 

כי  הטוען  מחקר  לצד  הזאת,  עה 
מהגי "החל  תיושב  קיומה  קשאלת 
בא ראסל  הפסיכולוג  הזה".  קליון 

הרפואית  מהאוניברסיטה  רקלי 
אחד  שהוא  קרוליינה,  דרום  של 
ורבי ההשפעה   התומכים הבולטים 
מחקק בפרסומי  טוען   ,ADHD -ב

רים ובהרצאות כי SCT הפך להיות 
"הפרעת הקשב החדשה".

קקית' מקברנט, פרופסור לפסי
כיאטריה באוניברסיטת קליפורניה, 
סן פרנסיסקו, שכתב פרסומים רבים 
SCT, אמר: "כשמתחילים לדק  על
בר על תופעות כמו חלימה בהקיץ, 

קדעת מוסחת, התנהגויות כאלה, מי
שהו שיש לו בן או בת שמתנהגים 
כך בצורה מוגזמת יאמר: אני מכיר 
את זה מניסיון. הם יודעים על מה 

אנחנו מדברים".
ואולם, כמה מומחים - כולל ד"ר 
מערכת  מחברי  ואחדים  מקברנט 
כתב העת - אומרים שאין אחידות 
דעים לגבי התסמינים המיוחדים של 
SCT, ולא על תקפותה המדעית. הם 

קמזהירים שקידום הרעיון ללא מח
קרים מדעיים נרחבים עלול לחשוף 

ולטיפו שגויות  לאבחנות  קילדים 
 לים תרופתיים מיותרים - תופעות 

ש–ADHD כבר סובלת מהן.
אופנה בהתפת רואים  ק"אנחנו 

חותה. בדיוק כמו ש–ADHD היתה 
שנים   15 במשך  היום'  'הפרעת 
זו גם ההתחלה של האופנה  בערך, 
פרנסיס,  אלן  ד"ר  אמר  החדשה", 

לפסיכיאטריה  אמריטוס  פרופסור 
ניסוי  "זהו  דיוק.  באוניברסיטת 
בריאותי שנערך במיליוני ילדים". 
עוד הוא הוסיף כי "אין לי כל ספק 
שיש ילדים שעומדים בקריטריונים, 

קאך זה לא רלוונטי. הנלהבים חוש
קבים על פציינטים שהם יכולים לק

בל. אבל מה עם הילדים שמאובחנים 
לא נכון והופכים לפציינטים למרות 

שהכל אצלם בסדר?".
הקוגני הקצב  שרעיון  אף  קעל 

טיבי העצל נחקר מדי פעם באופן 
ספורדי מאז שנות ה–80, הוא מעולם 
 Diagnostic–לא הוזכר או הוכר ב
 and Statistical Manual of
Mental Disorders, המארגן ומק
קתייג מצבים של בריאות הנפש המו

כרים על ידי האגודה האמריקאית 
 American  — לפסיכיאטריה 

 .Psychiatric Association
קד"ר בארקלי סירב לבקשות חו

זרות ונשנות להתראיין על עבודתו. 

קאחדים מהחוקרים הבכירים העיק
ריים האחרים בתחום - סטיבן בקר 
מהמרכז הרפואי סינסינטי לילדים, 
בנג'מין לייהי מאוניברסיטת שיקגו, 
וסטיבן מרשל מאוניברסיטת אוהיו 
- סירבו גם הם להגיב על עבודתם.
קבמחקרים אחדים הועלתה ההנ

לסייע  תוכל   SCT-ב שהכרה  חה 
זמן  הקיים  מהבלבול  חלק  לפתור 
אף  על   .ADHD הפרעת  לגבי  רב 

בהגדר מופיעה  קשהיפראקטיביות 
תה, כשני מיליון ילדים שמאובחנים 
בה אינם היפראקטיביים אלא פשוט 
מהחוקרים  אחדים  מקשיבים.  לא 
טוענים כי כמחצית מהילדים האלה 
כלוקים  מאובחנים  להיות  צריכים 
ב-SCT ואיתם אולי גם עוד כמיליון 

קילדים שאינם נכללים כיום בקריט
.ADHD ריונים של

עושים  אינם  האלה  "הילדים 
צרות למבוגרים ולכן קל להתעלם 
מהם", אמר ד"ר מקברנט. "הם אלה 

עבודות  מגישים  שלא  שחולמים, 
דב שאלות,  על  שמדלגים  קבזמן, 

רים כאלה שמשפיעים על הציונים 
מה  כל  לכן,  בביצועים.  ופוגעים 
שנוכל לעשות כדי להבין מה קורה 
עם  טוב".  יהיה  האלה  הילדים  עם 
זאת הוסיף שההפרעה עדיין רחוקה 

קמאוד מהכרה כללית. "עוד לא הס
כמנו אפילו על רשימת התסמינים. 
מוקדם  בשלב  אנחנו  כך  כדי  עד 

בתהליך".
עמית  פרופסור  לי,  ל'  סטיב 

קלפסיכולוגיה באוניברסיטת קליפו
רניה, לוס אנג'לס, החבר במערכת 
כתב העת, אמר בראיון שהוא אינו 
נתן  העת  שכתב  הדגש  עם  שלם 
SCT. הוא אמר שהוא חושש שהק -ל
רעיון של ADHD התפתח עד כדי 

קכך, שהוא כולל יותר מדי ילדים בע
לי התנהגות שובבה רגילה או כאלה 

קשהבעיות שלהם אינן נובעות מהפ
רעה נוירולוגית אלא מחוסר שינה, 

ליקויי למידה או סיבות אחרות.
ק"החלק המדעי שלי אומר שא

מידע,  אחרי  לרדוף  צריכים  נחנו 
אך אנחנו יודעים שאנשים יתחילו 
לומר שהילדים שלהם סובלים מזה 

קורופאים יתחילו לאבחן את זה ולר
שום תרופות זמן רב לפני שנדע אם 

זו הפרעה אמיתית", אמר לי. 
לאחרונה  ערך  מקברנט  ד"ר 
ניסוי קליני במימון ובפיקוח איליי 

התס אם  חקר  זה  ובניסוי  קלילי, 
ניתק  SCT של המוצעים   מינים 

התרופה  בסטראטרה,  לטיפול  נים 
זאת  חברה  של  במעלה  הראשונה 
לטיפול ב–ADHD )אחת הנקודות 
שזו  היא  סטראטרה  של  החשובות 

תרו כמו  ממריצה  תרופה  קאיננה 
פות אחרות ל–ADHD כגון אדרל 

לשי מועדות  שיותר  קוקונצרטה, 
שלו,  המחקר  מבוקר(.  בלתי  מוש 
 Journal העת  בכתב  שהתפרסם 
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תיים במלים: "זהו המחקר הראשון 
המדווח על השפעה משמעותית של 

."SCT תרופה כלשהי על
תרופות  יצרניות  נציגי 

הפופול התרופות  את  קהמייצרות 
לא  אומרים שהם   ADHD–ל ריות 
 .SCT–ב מחקרים  כרגע  עורכים 
מהתסמינים  רבים  שכה  מאחר  אך 
של  לאלה  זהים  החדש  המצב  של 
ADHD, מוצריהן יוכלו לשמש גם 

בשוק החדש.
שלחה  לילי  איליי  דוברת 
אימייל שבו נאמר: "SCT הוא אחד 
ממשיכים  לילי  שמדעני  המצבים 
לחקור כדי לסייע בהיענות לצרכים 

רפואיים ברחבי העולם". 
 SCT" לד"ר בארקלי, שציין כי

קהוא הפרעה מוכרת חדשה", יש קש
קרים כספיים לאיליי לילי - הוא קי

בל מהחברה 118,000 דולר מ–2009 
ולהרק לייעוץ  בתמורה   2010  עד
propublica. האתר  מסר  צאות, 
התסמיק את  שפירט  שעה   .org

 Journal of–ב  SCT של  נים 
הצהיר   ,Psychiatric Practice
היא  עליה  סטראטרה  השפעת  כי 
גם  בארקלי  ד"ר  מלהיב".  "ממצא 

תסמי של  תיוג  רשימות  קפרסם 
מקצוע  אנשי  בעבור  מבוגרים  ני 
בתחום בריאות הנפש. ניתן לקנות 
אותן במחיר 131.75 דולר כל אחת, 

קוהתמורה מוקדשת למחקריו. באר
 SCT קלי, שגם עורך את הדף על 

קבוויקיפדיה, סירב לבקשה לדון בע
נייניו הכספיים בנושא זה.

מוטי לוי

עם  הרפואה המשלימה תופסת 
השנים מקום רחב יותר, חשוב יותר, 
בעולם הרפואה המודרני. המודעות 
הרחב,  הציבור  בקרב  ליתרונותיה 
ואף בקרב חלק מן הרופאים, עולה 
הביקוש,  לכך  ובהתאם  תמידית, 

קוכיום ניתן ליהנות מטיפולים מש
לימים בכל קופות החולים. גם בתי 

משלי טיפולים  משלבים  קהחולים 
במרפאות  שונות:  במחלקות  מים 

במ אונקולוגיות,  במחלקות  קכאב, 
בסקר  ועוד.  הנפש  בריאות  חלקות 
שפרסמה בנושא הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה בשנת 2009, עולה כי 
45% מהאוכלוסייה בישראל מטופק

לת ברפואה משלימה.
האדם  כי  נגלה  לאחור  במבט 
עבר תהפוכות בהתייחסותו לגופו, 
יוון  לסובב אותו ולעולם. בתקופת 

ראה עצמו כחלק אינטגרלי מהסובב 
אותו, כאיבר השייך לעולם, לצומח, 
מהפנתיאיזם  כחלק  ולחי,  לדומם 
בכל  נמצא  האל  שלפיה  השקפה   –
והאדם הוא חלק מכוליות זו. אך מאז 
יכולת  את  פיתח  ה-15  למאה  ועד 
לאט  ולאט  שלו  העצמית  החשיבה 
החל לחקור את הסביבה באמצעות 
חושיו, עם גילוי אמריקה והתפתחות 

הדרגתית של המדעים. 
האדם  הצליח  ה-20  למאה  עד 

אמ הבלתי  הקשר  את  לאבד  קכבר 
בחיפוש  והתרכז  הסביבה  עם  צעי 
אחר הממשות החומרית )שלפיה כל 
מה שקיים הוא חומר או תלוי חומר( 
בניסיון להשיג ודאות. מהמאה ה-21 
הצליח להתפכח מאשליית הביטחון 
שעולם החומר נותן לו והחל לחפש 
את הקשר בינו לבין הנפשי והרוחני 

השוכנים בו ובסביבתו. 
19 התבק -הרפואה עד המאה ה

ססה על צמחי מרפא, הומיאופתיה 
הדרגתי  באופן  ואז  ונטורופתיה, 

קהתחילה להתפתח הרפואה והפרמ
קקולוגיה הקונבנציונליות שאנו מכי

רים כיום. ב-1910 נקבעה לראשונה 
אחידה  לימודים  תוכנית  בארה"ב 
  Medical Doctor(  MD לתואר 
— רופא מדיציני(, ומנקודה זו ואילך 
יצאו בהדרגה השיטות ההוליסטיות 
מהזרם המרכזי של הרפואה והפכו 

לשוליות. 
חשי קיבלה  הסינית  קהרפואה 

נשיא  של  ביקורו  עם  בארה"ב  פה 
ארה"ב ה-37 ריצ'ארד ניקסון בסין 
בשנת 1972, כאשר אחד העיתונאים 
בפמלייתו טופל בדיקור סיני וסיפר 
בשבחיה של השיטה. בשנות ה-80, 
החל להתעורר שוב העניין בטיפולי 
רפואה משלימה, ייתכן בשל הרצון 
אחר  החיפוש  או  למקורות  לחזור 

הטבעי. 
העת  כתב  פרסם   1993 בינואר 
 New England Journal of
שלימד  מקיף  מחקר   Medicine
כי שליש מהנבדקים במחקר, שכלל 
קיבלו  בארה"ב,  משתתפים   1,500

מש ברפואה  אחד  טיפול  קלפחות 
לימה. עוד ציין המחקר כי בתחילת 
שנות ה-90 התקיימו כ-450 מיליון 
ביקורים במרפאות רפואה משלימה, 
בעיקר בשל בעיות גב, חרדות, כאבי 

קראש, כאב כרוני וסרטן או כדי למ
נוע בעיות עתידיות. שיטות הטיפול 

קהנפוצות שצוינו היו דיקור סיני, כי
רופרקטיקה, עיסוי והיפנוזה. 

מחקר המשך שבדק גם הוא את 
קהתפשטות הרפואה המשלימה, ופו

רסם בכתב העת JAMA  ב-1997, 
32% במספר  גידול של  הצביע על 
הטיפולים בארה"ב )כ-629 מיליון(. 

קנמצא כי ארבעה מתוך עשרה אנ
מש ברפואה  לטיפולים  פנו  קשים 

לימה. היום ההערכה היא כי שיעור 
בארה"ב  משלימה  לרפואה  הפונים 

מגיע לכ-60% מכלל האזרחים.
הר תחום  התפתחות  קולמרות 

שמשרד  אף  ועל  המשלימה,  פואה 
כיום  מקציב  האמריקאי  הבריאות 
כ-130 מיליון דולר למחקר בתחום, 

קעדיין קיים מחסור ניכר במחקר. חב
רות התרופות אינן ממהרות לערוך 

קמחקרים וניסויים בטיפולים משלי

מים שכן לא ניתן לרשום פטנט על 
שיטות בנות מאות או אלפי שנים 
שימוש  עיסוי,  טווינא,  דיקור,  כמו 

בתערובות צמחים וכדומה.
בנוסף לכך, הטיפולים ברפואה 
אינדיבידואליים  הם  המשלימה 

והד למטופל  אישית  קומותאמים 
שייגעו  מחקרים  ליישם  מקשה  בר 
יהיה  שניתן  נרחבות,  באוכלוסיות 
ועוד,  זאת  הכלל.  על  מהן  להסיק 
איכות המחקרים ברפואה המשלימה 

קאינה גבוהה בעיקר בשל רקע החו
קקרים שאינם עוסקים בתחום זה בד

רך כלל ולכן מתקשים לשאול את 
השאלות הנכונות. 

היום  עד  התבצעו  בישראל  גם 
רק מעט מחקרים ברפואה משלימה, 

קט נחקרים  קבוצות  על  קוברובם 
נות. לפני כחודשיים חברנו כללית 
רידמן,  למכללת  משלימה  רפואה 

לשי משלימה,  לרפואה  קהמכללה 
את  להרחיב  שמטרתו  פעולה  תוף 
ולהעלות  בתחום  המחקרים  מספר 

את איכותם. בימים אלו אנו מקימים 
קברידמן מערך הכשרת חוקרים בת

חום הרפואה המשלימה. למערך זה 
קייבחרו הסטודנטים המצטיינים בלי

מודי הרפואה הסינית, הנטורופתיה, 
סטודנטים  ועוד.  השיאצו  העיסוי, 
אלו יעברו הכשרה של כשנה שבה 
ילמדו סטטיסטיקה ושיטות מחקר, 
בתחום  הרפואי  הידע  את  יעמיקו 
ויובילו מחקרים בתחומי התמחותם 
בבתי החולים של שירותי בריאות 

קכללית. השתתפותם של בתי החו
זו  בתוכנית  בארץ  הגדולים  לים 
ברפואה  המחקר  תחום  את  תחזק 
לייצר  ותסייע  בישראל  המשלימה 
מחקרים כמותיים ואיכותניים אשר 
בארץ  האקדמית  המציאות  כרגע 

אינה מייצרת כמעט.
קכיום, הרפואה המשלימה משת

לבת יותר ויותר ברפואה המערבית, 
זה  יוכלו לסייע לתהליך  ומחקרים 
לקרות בקצב מהיר יותר ולהסתמך 

גם על תוצאות מחקריות.
ד"ר מוטי לוי הוא הרופא הראשי של כללית 

רפואה משלימה ומנהל תוכנית המחקר 
המשותפת לכללית רפואה משלימה ומכללת 

רידמן

הפרעת קשב חדשה מאפיינת את הילדים שקל להתעלם מהם

רפואה שאינה שלמה

ההפרעה הפוטנציאלית, הנקראת "קצב קוגניטבי 
עצל" ומאופיינת בחלימה בהקיץ ובחשיבה אטית, 

עשויה להרחיב משמעותית את מספר הצעירים 
המטופלים בגין הפרעת קשב וריכוז

הרפואה המשלימה הולכת ותופסת מקום נכבד בריפוי 
האדם, אך למרות זאת היא חסרה בסיס מחקרי איתן. 
מיזם של כללית רפואה משלימה ומכללת רידמן ינסה 

להעלות את מספר המחקרים בתחום ואת רמתם

מיכאל ויינפאס

קרבים פוקדים את מרפאתי ומ
כאב  דיכאון,  עייפות,  על  תלוננים 
התכווצויות  עיכול,  בעיות  כרוני, 
מהבעיות  לסובלים  ועוד.  ברגליים 

קהללו ולנוספים, שלעתים קשה לא
בחן את מקור בעייתם, עשוי להיות 
תרופות  נוטלים  הם  משותף:  גורם 
בקביעות. נטילת תרופות ממושכת 
לריקון  זמן  לאורך  לגרום  עשויה 
בגוף,  וויטמינים  מינרלים  מאגרי 

קשחיוניים לשמירה על רמות אנר
גיה גבוהות ולהגנה חיסונית, ובכך 
ליצור מחלות חדשות. מדובר בטווח 
תרופות שכיחות. למשל:  רחב של 
אנטיביוטיקה, משככי כאבים מסוג 

קפרצטמול, נוגדי דלקת שאינם סט
והור גלולות  אספירין,  קרואידים, 

משתנות  תרופות  למיניהם,  מונים 
תרופות  חומצה,  סותרות  ותרופות 
להורדת כולסטרול מסוג סטטינים, 

קנוגדי דיכאון למיניהם ותרופות לי
תר לחץ דם. 

תופעות הלוואי האפשריות של 
לצרכן  במידע  הרשומות  התרופה 
לטווח  רק  כלל  בדרך  מתייחסות 
הקצר. לרוב קיים חוסר מודעות, הן 
בנוגע  הרופא,  של  והן  החולה  של 
הטווח  ארוכות  הלוואי  לתופעות 
מכיוון שאלו פחות נחקרו והמידע 

עליהן פחות זמין. 
לעתים ההשפעה המצטברת של 

קהתרופות אינה מאובחנת שנים ארו
כות וביטויי תסמיני הריקון יופיעו 

שיכול  מה  ממושך,  זמן  לאחר  רק 
גור גם מצב שבו תרופה  קלהסביר 

מת לתופעות לוואי רק לאחר שנים, 
בשל אפקט ריקון מצטבר.

לפני כחודש וחצי יצא בתרגום 
קלעברית ספרה של הרוקחת האמרי

 "Drug Muggers" קאית סוזי כהן
הוצאת  התרופות",  על  )"האמת 
משפחה  כרופא  לי  שסייע  פוקוס( 

בס בנושא.  עוד  ולחקור  קלהעמיק 
על  השאר  בין  מלמדת  היא  פרה 

קהמנגנונים שעומדים מאחורי פעו
מנגנו התרופות.  של  הריקון  קלת 

נים אלו משתנים מתרופה לתרופה 
ולא תמיד מובנים עד הסוף. חלקם 
החומציות  ברמת  לשינוי  גורמים 
שעשוי  העיכול,  במערכת   )PH(
לפגוע בספיגת המזון ומרכיביו, או 

חיוניים  מינרלים  לאיבוד  גורמים 
חלקם  תרופה משתנת;  דרך  בשתן 
חוסמים אנזימים המעורבים בפיזור 

קהרכיבים התזונתיים בגוף או המעו
רבים בהפעלת הרכיבים התזונתיים 

קוהפיכתם לחומרים שימושיים; בח
נצמדות  התרופה  מולקולות  לקם 

קלרכיב תזונתי מסוים במעיים ומו
ציאות אותו מהגוף; בנוסף, תרופות 
רכיב  לנוכחות  זקוקות  מסוימות 
תזונתי מסוים כדי לפעול ביעילות, 
או שרכיב מסוים דרוש כדי לנטרל 
את רעילות התרופה בכבד. במקרים 
כאלו, עצם נטילת התרופה מגדילה 

את הצורך ברכיב תזונתי מסוים. 
החוסרים  על  כהן  מפרטת  עוד 
בשל  להיגרם  שעשויים  העיקריים 
למשל,  ממושכת.  תרופות  נטילת 

העיק המינרלים  אחד  קבמגנזיום: 
ריים הנוטים להתרוקן בשל נטילת 

קהורמונים, תרופות משתנות ותרו
פות נוגדות דלקת. מחסור בו עלול 
דיכאון  סדיר,  לא  לדופק  לגרום 
העצם(;  )דלדול  ואוסטיאופורוזיס 

קבאבץ: מינרל שנוטה להיפגע מנ
וסו קטילת גלולות, אנטיביוטיקה 

תרי חומצה. מחסור בו עלול לגרום 
קלהיחלשות מערכת החיסון, התק

רחות, אובדן טעם או ריח, הפרעות 
בזקפה ושלשול כרוני; ובגלוטטיון 
הדרוש  עוצמה  רב  חמצון  נוגד   -

חופ רדיקלים  לנטרל  כדי  קלגוף 
שיים – שמחסור בו עשוי להיגרם 
ממשככי כאב מסוג פרצטמול. זאת 

נקשר לתוצר המט קמכיוון שהוא 

בוליזם של הפרצטמול כדי לנטרלו 
וכך מנוצל יתר על המידה. 

העמק ובמסגרת  זה,  קבמאמר 
תי בנושא, בחרתי להביא דוגמאות 
לתרופות שנמצאות בשימוש נרחב 

קוממושך ולהעלות את המודעות לנ
זק שעשוי להיגרם מנטילתן: 

 גלולות: לרוב מגיעות בצורה סיק
קנתטית של ההורמון אסטרוגן. בנטי

לה ממושכת תרופות אלו עשויות 
קלרוקן כמה מרכיבים תזונתיים חשו

שהאסטרוגן  מכיוון  יוד,  ובהם  בים 
היוד  של  ביכולתו  פוגע  הסינתטי 

קלהיספג בתאים. דבר זה עלול לפ
קגוע בבלוטת התריס, השייכת למ

ערכת האנדוקרינית בגוף, שכן היוד 
חיוני לייצור הורמוני בלוטת התריס 
ולהורמונים נוספים. ולכן, מחסורו 
כגון  הורמונליות  בתופעות  קשור 
בשחלות.  וציסטות  ברחם  מיומות 
בנוסף, היוד חיוני לרקמת השד, שם 
תפקידו נוגד חמצון, ולכן מחסור בו 

מעלה את הסיכון גם למחלת שד 
גושים שפי )ריבוי  קפיברוציסטית 

רים( ולסרטן השד.
קבנוסף, בנטילה ממושכת, תרו
קפות הורמונליות כגון גלולות מרו

קנות מגנזיום, מסיבה שאינה ידועה 
המעורב  מינרל  הוא  מגנזיום  דיה. 
)מסק מטבוליים  מסלולים   300 -בכ
לפירוק  המשמשים  בתאים  לולים 
או ייצור תרכובות( ודרוש לאנזימים 
כימית.  לזרז תגובה  מנת  בגוף על 

השאר  בין  לגרום  עשוי  בו  מחסור 
פאניקה.  והתקפי  חרדה  לדיכאון, 
זאת משום שהוא מעורב גם בייצור 

קסרטונין, נוראדרנלין ודופמין – מו
ליכים עצביים שאחראיים בין השאר 
תחושת  רוגע,  רוח,  מצב  להשראת 

גמול וסיפוק ועוררות. 
במחקרים  שנמצא  כפי  בנוסף, 
הן  עדיין,  ידועה  שאינה  ומסיבה 
בוויטמיני  למחסור  לגרום  עשויות 
B, מה שעלול לגרום לדיכאון, הפק

רעות בזיכרון, התכווצויות, נוקשות, 
קחולשה בשרירים, כאבי ראש, פרס

טזיות )כאב עצבי(, עייפות ועוד. שכן 
B חיוניים גם הם לייצור מוק  ויטמיני

ליכים עצביים הקשורים לתחושות 
סיפוק, גמול ומצב רוח וחיוניים גם 
לייצור מיאלין - מעטה העוטף את 

קרוב הסיבים העצביים במערכת הע
צבים ומגביר את הבידוד החשמלי 
שלהם, כך שיוכלו להוליך דחפים 

עצביים במהירות גבוהה יותר. 
 סטטינים: מעכבים ייצור כולסק

טרול באמצעות דיכוי אנזים בכבד 
רדוקטז הקובע   HMG COA בשם 

הכול ייצור  בתהליך  הקצב  קאת 
גם  מעכבים  הם  בדרך  אך  סטרול. 
חומר   -  10 קיו  קואנזים  ייצור של 
חמצון  נוגד  המשמש  ויטמין  דמוי 
ומשתתף בייצור האנרגיה בכל אחד 
 ATP מתאי הגוף )הוא מעורר ייצור

ק– תרכובת אורגנית המייצרת אנר
גיה זמינה בכל התאים בגוף(. זאת 
מכיוון שכולסטרול וקואנזים קיו 10 
מסונתזים במנגנון ביוכימי משותף; 
האנזים המעוכב על ידי הסטטינים 
משתתף גם בסינתזת הקואנזים קיו 
10 ולכן עשוי לעכב גם את ייצורו 
ובשרירים  ולהוריד את רמתו בדם 

ק– מה שעשוי להסביר את כאבי הש
רירים שעשויים להיגרם מסטטינים. 
10 עשוי לגק  מחסור בקואנזים קיו

רום בין השאר גם לאובדן זיכרון, אין 
אונות, חולשה ועייפות. 

 סותרי חומצה: תפקידן של תרוק
הייצור  את  להפחית  הוא  אלו  פות 
בקיבה  המופרשת  החומצה  של 
פרוטונים  משאבות  משביתות  )הן 
שמהוות את השלב הסופי בהפרשת 
החומצה(, וכך להקל על תופעות כמו 
)בבטן  אפיגסטריים  וכאבים  צרבת 

מתס מהסובלים  רבים  קהעליונה(. 
מטופלים  העיכול  במערכת  מינים 
ממושכות בתרופות אלו, לעתים כל 
הסימפטומים  את  שמקלות  החיים, 
אך גם מרוקנות את הגוף ממרכיבי 

קתזונה חיוניים. זאת מכיוון שלחומ
ציות הקיבה תפקיד חשוב בספיגת 
מרכיבי התזונה הללו, שכן האנזימים 
שבמערכת העיכול זקוקים לסביבה 

קחומצית כדי לפעול; הפחתתה פו
בספיגתם  בעיקר  געת משמעותית 
 ,D חומצה פולית, ויטמין ,B12 של
עשויה  ומכאן  ואבץ,  ברזל  סידן, 
להוביל לשלל מחלות כגון אנמיה, 

דיכאון, עייפות ואוסטיאופורוזיס.
הרו שעלינו  ייתכן  קלסיכום, 

הדופק  על  היד  עם  להיות  פאים 
הכרח,  שאינן  תרופות  ברישום 
הרגלי  להנחיל  יותר  זאת  ובמקום 
מניעה. בנוסף לכך עלינו להדריך 
נטילת  בעת  החוסרים  להשלמת 
כי  הוא  נכון  ממושכת.  תרופות 
חלק מהתרופות הן הכרח לחולים 
המחסורים  השלמת  אך  מסוימים, 
תזונה  באמצעות  מהן  הנגרמים 
למנוע  יכולה  תוספים  או  נבונה 
פגיעה גופנית ארוכת טווח ולשפר 
את איכות החיים. חשוב לזכור כי 
להתגבר  אמנם  מסייעות  תרופות 
על בעיות רפואיות, אך לעתים הן 

גובות על כך מחיר. 
ויינפאס הוא רופא מומחה  ד"ר מיכאל 

לרפואת משפחה במכבי שירותי בריאות

נטילה ממושכת של תרופות כגון גלולות, סטטינים וסותרי חומצה 
עשויה לרוקן את מאגרי הוויטמינים והמינרלים בגוף ולעורר מחלות. 

כיצד פועלים מנגנוני הריקון של התרופות השונות ומהם החוסרים 
התזונתיים שיש להשלים בעקבות נטילתן

לוקחים תרופות - ונעשים חולים

מתמודדי נפש אינם יכולים לבחור את המוסד שבו 
הם אמורים להתאשפז ולכן רבים מהם נמנעים 

מאשפוז ומצבם מחריף. הצעת חוק חדשה מנסה 
לשנות את המצב

צביאל רופא ודליה וירצברג־רופא

אשפוזים פסיכיאטריים נחוצים לנזקקים להם, אך הדרך שבה הם 
מתנהלים במוסדות דורשת שינוי מהותי; התנאים הפיזיים ירודים מאוד 

קברוב המוסדות בגלל מחסור בתקציבים, וגם יחסי האנוש משפילים ומ
קוממים במקרים רבים. ובנוסף לאלו, מתמודדי נפש אינם יכולים לבחור 
את המוסד שבו הם אמורים להתאשפז, כיוון שכל אדם בישראל משויך 
למוסד אחד ויחיד לפי כתובת מגוריו. זאת בשל הסדר האזוריּות באשפוז 
הפסיכיאטרי, שנקבע על פי הסכם מנצ'לקדורון מ-1978, שבו חולקה 
הארץ ל-23 אזורים. הסכם זה בוטל בתוך שנה והסדר החלוקה לאזורים 
למעשה מעולם לא עוגן בהוראה או בתקנה או בנוהל כלשהו, ובוודאי 
שלא נשען על חוק מדינה. כך נוצר מצב אבסורדי שבו מתמודדי נפש 

קפוחדים לא רק מההתקף של מחלתם, אלא גם מעצם המחשבה על חז
רה לבית החולים האזורי שבו לרוב סבלו באשפוזים הקודמים מתנאים 

לא  אנוש  ומיחסי  ירודים  פיזיים 
גורם לרבים  זה  לכן, מצב  ראויים. 
גדול עד  מנפגעי הנפש לפחד כה 
מאשפוז.  כוחם  בכל  נמנעים  שהם 
וסבלם  מידרדר  הנפשי  מצבם  כך 
ומתעצם.  הולך  משפחתם  וסבל 
כאשר הם מגיעים בסופו של דבר 
ומשך  יותר  קשה  מצבם  לאשפוז 

האשפוז מתארך.
על רקע זה הגשנו את עתירתנו הראשונה לבג"ץ באוקטובר 2010. 
ביקשנו לבטל את הסכם האזוריות ולאפשר בחירה חופשית במיקום 
האשפוז. עתירתנו נדחתה, אך עם זאת, בפסק הדין הורו השופטים 
למשרד הבריאות לנסח בכתב נוהל כלשהו שיתחשב ב"היבט הבעייתי" 
שהעלינו, כזה שיחליף את הסדר האזוריות. שנתיים חלפו ולא קם נוהל 
שכזה. במקביל הפנתה עמותת "בזכות" את תשומת לבנו לאירוע קשה 
במיוחד: אשה שלטענתה נאנסה על ידי איש צוות בתוככי המוסד שבו 
שהתה. היא פנתה לפסיכיאטר המחוזי וביקשה בכל מאודה להתאשפז 
2012 עתרנו שנית וחודק  במוסד אחר, אך זה סירב. בעקבות כך, במאי

שיים לאחר מכן משרד הבריאות הוציא נוהל חדש. הצרה היא שנוהל 
זה אינו מאפשר בחירה ורק מפרט מצבים שבהם ישקול משרד הבריאות 
אשפוז בבית חולים מחוץ לאזור. מי שיבקש לעבור למוסד אחר ייתקל 
כפי הנראה בפרוצדורה מנהלתית ארוכה ומייגעת שיכולה להימשך 
שבועות וחודשים ארוכים. אסור לשכוח שמדובר בדרך כלל בבקשות 
של מתמודדי נפש העומדים לפני אשפוז בשל מצב נפשי אקוטי. ברור 
לחלוטין כי ברגעיהם החלשים ביותר לא יהיו מסוגלים לצלוח הליך 
ביורוקרטי כה ארוך ומתיש. אם בכל זאת מתמודד נפש כלשהו יצליח 

קלהגיע לסוף מסלול המכשולים ויקבל הפניה לבית חולים אחר, הד
בר יקרה ככל הנראה לאחר שכבר ישתחרר מהאשפוז בבית החולים 

שממנו כה ירא. 
ממשרד הבריאות נמסר כי "כחלק מההיערכות לרפורמה בבריאות 
הנפש ובהמשך לבקשתה של השרה,  הנוהל בנושא עודכן. כאשר תפוסת 
בית חולים תאפשר זאת בזמן מועד הפניה לאשפוז, תתאפשר בחירת 
מקום אשפוז בין בתי חולים על בסיס מחוזי, ובפריפריה: על בסיס דוק

מחוזי )צפון וחיפה, דרום וירושלים(. יש לזכור כי תפוסת בתי החולים 
גבוהה בדרך כלל מ-100%. הביורוקרטיה לא מהווה בעיה ומסתכמת 

ביצירת קשר מוקדם עם מנהל בית החולים או הפסיכיאטר המחוזי".
)חד"ש(,  חנין  דב  ידי  על  חוק  הצעת  הוגשה  וחצי  כחודש  לפני 
וביוזמתנו, למען זכות בחירה במקום האשפוז. אנו מקווים כי המדינה 
תהיה קשובה למצוקתנו ותכיר בעוול שנעשה לנו. גם לנו מגיע לבחור 
בית חולים, אולי אף יותר מאשר לחולים אחרים. בחירת מקום האשפוז 
תבטל את המונופול של כל מוסד באזורו ועשויה ליצור תחרות בין 

המוסדות שתוביל לשיפור דרמטי בתנאי האשפוז.
לאחר ביקורת נוקבת שהטחנו במערכת בריאות הנפש, נאמר לנו: 
"יש הרבה אור במערך טיפולי הנפש". ייתכן. עם זאת, אין לשכוח עובדה 
בסיסית: כאשר בודקים את מוסריותה של כל מערכת, השאלה החשובה 
אינה כמה אור יש בה, אלא עד כמה רב בה החושך. במקרה זה מדובר 

בחושך השורר במחלקות הסגורות, שמסב נזק לאלפי אנשים בשנה. 

צביאל רופא הוא מתמודד נפש, פעיל חברתי ומחבר הספר "על המסלול ממחלה 
וירצברגקרופא היא מתמודדת נפש, דוקטורנטית בבית הספר למדעי  להחלמה"; דליה 

זכויות מתמודדי נפש התרבות באוניברסיטת ת"א ופעילה למען 

בית הכלא של הנפש

תופעות הלוואי 
האפשריות 

של התרופה 
הרשומות במידע 
לצרכן מתייחסות 

בדרך כלל רק 
לטווח הקצר. 

לרוב קיים חוסר 
מודעות בנוגע 

לתופעות הלוואי 
ארוכות הטווח

במחלקות 
הסגורות שורר 

חושך שמסב 
נזק לאלפי 

אנשים בשנה

עורכת המדור: רונה מור 

לאכול נכון כשנוטלים תרופות

ההשלמה בתזונה*המחסור שהיא יוצרתהתרופה

מינרלים, ובעיקר יוד, מגנזיום גלולות
C-ו B ואבץ, ויטמיני

אצות, דגי ים, דגנים מלאים, 
פלפל אדום, פטרוזיליה, 

ברוקולי, דלורית, מנגולד, 
גרעיני דלעת ושומשום, 

שיבולת שועל, סלק

ברוקולי, שומשום, פיסטוקים, קואנזים קיו 10סטטינים
כרובית, דגים, דגנים מלאים

מאכלים פרוביוטיים, ירקות כל רכיבי התזונהסותרי חומצה
 כבושים, אצת ספירולינה,

מרק מיסו

נוגדי חרדה מסוג 
בנזודיאזפינים

שיבולת שועל, ג'ינג'ר, שעורה, מלטונין, "הורמון השינה"
אצת ספירולינה, גרעיני דלעת, 

שקדים, בננה

SSRI אצות, דגי ים, מלח מועשר ביודיודנוגדי דיכאון מסוג

נוגדי דלקת שאינם 
סטרואידים )כגון משככי 

כאבים ללא מרשם(

חסה ערבית, כרובית, עדשים, ויטמין C, חומצה פולית וברזל
גרגירי חומוס, קישואים, 
תותים, פטריות שיטאקי, 
כרישה, עדשים, אצת קלפ

*לא תמיד ההשלמה מהמזון תספיק ולפעמים יהיה צורך בתוספים; בטבלה זו מובאות דוגמאות למזונות הבריאים ביותר

ילד עם קצב קוגניטיבי עצל או עם הפרעת קשב?

מקור: כתב העת Journal of Abnormal Child Psychology, ינואר 2014, ומשרד הבריאות

תסמינים אפשריים ל"קצב 
)SCT( "קוגניטיבי עצל

 התנמנמות, חלימה בהקיץ, 
 עייפות, אטיות, 
נרפות, בלבול, 
מחשבה אטית

תסמינים עיקריים של 
)ADHD( הפרעת קשב וריכוז

אימפולסיביות, היפראקטיביות, 
חוסר שקט, חוסר משמעת, 
חוסר ריכוז, התפרצויות בכי 

וזעם, הסתגרות
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