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דליה וירצברג־רופא

התק חסונים  אחים  ו"ארבעה 
רבו ולפתו אותי. התנגדתי מעט, 
והם הכו אותי וגררו אותי לחדר 

המח ממרכז  ומרוחק  צדדי  וקטן 
מתכת  מיטת  ניצבה  בחדר  לקה. 

ושרגליה היו תקועות ברצפה ור
צועות בד עבות השתלשלו מארבע 
פינותיה. הם השכיבו אותי וקשרו 
אותי               'על ארבע', נתנו לי זריקה, 

תוד על  ירד  וגדול  שחור  וומסך 
בבת אחת צללתי לממלכת  עתי. 

וזרו רגליי  התעוררתי.  והשינה. 
כבס למיטה  כבולות  היו  ועותיי 

רט אימה מבעית. התחלתי לקרוא 
להם שיפתחו לי. קריאות שהפכו 
לזעקות מחרחרות. איש לא בא. 

נקפו. פחדתי שהם שכ ווהשעות 
וחו לרשום אצלם שהושארתי בח

דר ההוא. זיעה קרה שטפה אותי 
מהמחשבה הזאת. פחדתי שאמות 

ושם כבול למיטה", כך כותב בספ
רו "על המסלול ממחלה להחלמה" 
צביאל רופא, בן זוגי, פעיל זכויות 

ואדם ומייסד "התמודדות", העמו
תה הראשונה של מתמודדי נפש 

בישראל. 
על אמצעי הכפייה במחלקות 
כגון  הפסיכיאטריים,  ובמוסדות 
בידוד וקשירה, אשר שוללים את 

וחירותם של מתמודדי הנפש, פו
 — וכבודם  נפשם  בגופם,  געים 
חל פיקוח מוגבל, והשימוש בהם 

ואינו נעשה בהתאם לנהלים לע
ובלא מעט מקרים  קרובות,  תים 
הוא אף מנוגד לחוק. כיום, בייחוד 
הרפורמה  של  כניסתה  רקע  על 
הקרוב,  ביולי  הנפש  בבריאות 
לפי  הדעת.  את  כך  על  לתת  יש 
הדיווח האחרון בנושא ב"הארץ", 

רפורמה זו צפויה לגרום לגירעון 
בבתי  מיליוני שקלים  מאות  של 
דבר  הפסיכיאטריים,  החולים 
שעלול להפוך את תנאי האשפוז 

במוסדות אלו לקשים עוד יותר. 
פרימור,  שרון  עו"ד  לדברי 
עמותת  של  המשפטית  היועצת 
אדם  לזכויות  המרכז   — "בזכות 

ושל אנשים עם מוגבלויות", "למי
טב ידיעתנו אין נתונים מדויקים 
על היקף קשירות ובידודים בארץ, 
וידוע לנו שיש הבדלים מהותיים 
בגישות של בתי החולים, וזה כבר 

יודעים שב ואומר דרשני. אנחנו 
מדינות אחרות משרדי הממשלה 

ודורשים מבתי החולים דיווח בנו
שא — שעובר גם לציבור — ויש 

ובכך כדי להפחית את ממדי הק
ושירה והבידוד. בארץ, למיטב ידי

לא מפנה  הבריאות  עתנו משרד 
חלק  החולים.  לבתי  כזו  דרישה 
מהקריאה של עמותת בזכות ושל 
מתמודדי הנפש היא ליצור מנגנון 

דיווח שקוף וקבוע". 
רוו מתה   1997  באוגוסט
של קלייבורן, נערה בת 16, בזמן 

פסי במחלקה  קשורה  ושהיתה 
וכיאטרית בבית החולים לורן רי

דג' בסן אנטוניו טקסס. אירוע זה 
הציבור  דעת  על  רבות  השפיע 

וועל הממסד בארה"ב והוביל לח
מקרי  ומקיפה של  יסודית  קירה 
ב-50 מדינות בשל שימוש  מוות 

פסי במחלקות  כפייה  ובאמצעי 
החקי דו"ח  ממצאי  וכיאטריות. 

 Patient Freedom from( רה 
העלו   )Restraint Act of 1999
כי בארה"ב מתרחשים מדי שנה 
50 עד 150 מקרי מוות בשל אמו
וצעי כפייה, כלומר כאחד עד שלו

פעילות  שבוע.  מדי  מקרים  שה 

הקהל  ודעת  בנושא  התקשורת 
הובילו לשינויי חוק בפיקוח על 

והגב אלה  באמצעים  ושימוש 
בריאות  רשויות  לפיכך  לתם. 

מד חיברו  האמריקאיות  והנפש 
החולים  בתי  לכל  חדשים  ריכים 
הממומנים על ידי הממשל, ובהם 

והגדרות מדויקות של אמצעי הכ
פייה והסיבות המדויקות לשימוש 
בכתב  שהתפרסם  מחקר  בהם. 
 Psychiatric Services העת  

לפסי האמריקאית  האגודה  ושל 
כיאטריה )APA( ב-2002 בעקבות 
העלה  החדשות  ההנחיות  יישום 
ירד  אלה  באמצעים  השימוש  כי 
50% ומשך הזמן שבו הם הופו -ב
40%, ללא עלייה ברו -עלו ירד ב

מת התוקפנות של המאושפזים.
במסו  ,2010 מ -במחקרה 

 The Use of( דוקטורט  גרת 
 Seclusion and Mechanical
 Restraint in Psychiatry A
 Persistent Challenge over
Time(, כותבת אליס קסקיוולקו
ומה מאוניברסיטת טמפרה בפינ

 12 ב-2008-2000  שסקרה  לנד, 
בכמה  פסיכיאטריים  חולים  בתי 
ארצות באירופה ומחוצה לה )לפי 

ומטופ צוות  אנשי  עם  וראיונות 
לים(, כי חקיקה לבדה לא תוכל 

בא השימוש  דפוסי  את  ולשנות 
מצעי הכפייה. נראה כי מסורות 
עמוק  מושרשות  בהם  השימוש 

וב הפסיכיאטרית  ובפרקטיקה 
שיקול הדעת של הצוות הרפואי, 

מצור נובעים  תמיד  לא  וואלה 
המאושפזים.  של  הביטחון  כי 

הכ באמצעי  השימוש  ולכאורה, 
ופייה נועד לרסן את אלימות המ

טופל, שמסכנת אותו ואת סובביו. 
אך למעשה, פעמים רבות מדובר 

ובזריעת אימה והשלטת שקט ומ
ושמעת, שמקלות את עבודת הצ

החוקרת  שערכה  הראיונות  וות. 
תחושו את  העלו  מטופלים  ועם 

תיהם הקשות מהשימוש באמצעי 
והכפייה, שבהם ראו בעיקר אמצ

עי ענישה על התנהגות חריגה או 
מעיקה. 

קסקיוולקמה  של  מסקנותיה 
היו כי יש להדק את הפיקוח על 

ואמצעים אלו, אם זה במשך הפע
ולתם או בדיוק ההתוויות שלהן נו

עדו — כגון: אלימות המסכנת את 
המטופל וסובביו, סיכון עצמי גבוה, 
אובדנות ו/או פגיעה עצמית. בנוסף 
טענה קסקיוולקמה שניתן ליישם 

ומשופ פחות  פולשניות  ושיטות 
ומתן  כגון טכניקות למשא  רות, 

ועם המטופל וטכניקה בשם "הול
ודינג", שבה נאמרים ל   מטופל משפ

טי הרגעה והוא מקבל חיבוק תומך 
ומרסן. מהמחקר של קסקיוולקמה 

ווממחקרים נוספים עולה כי השי
מוש באמצעי כפייה הוביל ליחסים 
קשים בין המטופל לגורמי הטיפול, 
לציפיות נמוכות באשר ליעילות 

והטיפול, לסירוב נרחב יותר לטי
פול ולנשירה מהמשכו.   

ביש הנפש  בריאות  ובמערך 
לבידוד  כתובים  נהלים  יש  ראל 
הבריאות.  משרד  של  ולקשירה 
שעולה  כפי  רבות,  פעמים  אך 
עשרות  של  מעדויות  השאר  בין 

ומתי פייסבוק  בדפי  ומטופלים 
ועודים של עמותות לבריאות הנ

נהלים  אישי,  מניסיון  וגם  פש, 
ואלה אינם מתקיימים בפועל. למ
ושל, בדרך כלל לא מתקיים הת

נאי המינימלי שחדר בידוד יהיה 
תח עם  עין  קשר  שיאפשר  וכזה 

נת אחות, או כזה שיש בו מערכת 

אינטרקום דווכיווני פתוחה. כמו 
וכן רבים המקרים שבהם לא מת

קיים התנאי שחולה בבידוד ייבדק 
אחת לשעה על ידי אח/ות ממונה, 

וואחת לחצי שעה במצב של קשי
רה. כמו כן קורה לא פעם שלא 
ייקשר  שחולה  התנאי  מתקיים 
מכן  ולאחר  בלבד  שעות  לארבע 
ייבדק על ידי רופא, שיחליט אם 
פרק הזמן הזה יוארך. ולא פחות 

וחמור: לפי עמותת בזכות, במסג
ורות פסיכיאטריות מסוימות טופ

סי הקשירה חתומים מראש בידי 
רופא לפרקי זמן ארוכים מאוד. 

גדול  "חלק  פרימור,  לדברי 
מהבעיה הוא שניסוח החוק בנושא 
עמום ומעורפל. הוא קובע לכאורה 
מאפשר  אך  לקשירה,  תנאים 
'לצורך הטיפול הרפואי'  קשירה 
'או 'כדי למנוע סכנה' וכך מאפשר 
מוגבל  בלתי  כמעט  דעת  שיקול 
לצוות. כמעט כל דבר שנעשה בין 
כותלי בית החולים יכול להיחשב 

קשור למתן טיפול, וכל עוד אין 
הגדרה לגבי חומרת הסכנה, הרבה 
מאוד סיטואציות יכולות להיחשב 
היא  נוספת  בעיה  ל'מסוכנות'. 
שניתן להאריך את הקשירה ללא 

והגבלה. אנשים דיווחו לנו כי נאל
וצו לעשות צרכים על עצמם במה

לכה. יש לציין כי ארגון הבריאות 
WHO( קובע כי יש להו )העולמי 
וגביל את הקשירה לפרקי זמן קצ
רים הרבה יותר מארבע שעות". 

עוד היא מוסיפה כי "מגיעות 
אלינו פניות רבות של מתמודדי 

ונפש לגבי קשירות תכופות של
ועתים נמשכות ימים שלמים. הסי

למשל   — מגוונות  הן  להן  בות 
וענישה, הרתעה או עיצוב התנה

גות. לדוגמה, הגיע אלינו מקרה 
ושל אדם שנקשר כי קילל את הצ

וות ללא הפסק, או אדם שנקשר 
וכיבוי  להדלקת  אובססיה  בשל 
שצעד  לצפות  היה  ניתן  אורות. 
זכויות  שמפר  וחריף,  קיצוני  כה 

ואדם בסיסיות, היה ננקט רק במ
וצבים נדירים וחריגים, למשל סכ

ניתן  שלא  ואקוטית  חמורה  נה 
ולמנוע אחרת. צריך לזכור שמדו
ובר בקשירה למיטה, בארבע הג

חסר  ומבודד,  סגור  בחדר  פיים, 
כל גירויים. הבידוד גם הוא נעשה 
בחדר קטן חסר גירויים וגם הוא 
זאת  בכל  הוא  אך  חירות,  שולל 

נחשב לחלופה הומנית יותר".
וייתכן כי ניתן ללמוד מן התו

)פיילוט( שמיושמת בימים  כנית 
במרו  ,2014 מדצמבר החל   אלו, 

כז לבריאות הנפש באר שבע. שם 
הגדירו את צמצום הקשירה כיעד 
מרכזי למרות ההחמרה בפרופיל 
המתאשפזים והאחוז הגבוה יחסית 
של המתאשפזים בכפייה. בדו"ח 
של המרכז על התוכנית דווח כי 
מינואר 2014 עד החלת התוכנית 
עמד מספר הקשירות לחודש על 
90 בממוצע, ואילו מספר הקו -כ

שירות הממוצע לחודש בשלושת  

ירד  החלתה  מאז    החודשים  
לכ-30. גם שעות הקשירה בפועל 
מספר  ירד  הכל  בסך   — צומצמו 
בממוצע  מ-650  הקשירה  שעות 
לחודש.  מ-200  לפחות  לחודש, 

ובמסגרת התוכנית הוחלט גם לה
וצמיד איש צוות לכל מטופל שע

אם  ורק  באלימות.  להתנהג  שוי 
ואין זה עוזר — נעשה שימוש בח

דר בידוד. קשירה היא רק חלופה 
אחרונה, וגם אז, על אחות חובה 
לבדוק את האדם הקשור כל חצי 
שעה ולהעריך את מצבו. בנוסף, 

התר לאור  להתירו  יכולה  והיא 
ולעד מסוכנותו  מחלוף  ושמותה 

כן את הרופא בדיעבד. קיימת גם 
אפשרות להכניס  בן משפחה על 

ופי בקשת המטופל לחדר ההגב
לה ובאישור מנהל המחלקה. זאת 
ועוד, ננקטו קו של הסברה, חינוך 

ולמודעות ותרבות ארגונית המש
ודרים שקשירה היא שלילת חירו

תו של אדם ויש להשתמש בה אך 
ורק באין ברירה ובמקרים חריגים. 
ומאובנת  נוקשה  מערכת  שינוי 
ראשון  בשלב  יום.  בן  נעשה  לא 
יש לעגן את הפיילוט מבאר שבע 

ובנוהל כתוב שיחייב את כל המו
סדות בארץ, ובשלב מאוחר יותר 

ולבטל כליל את הקשירה המשפי
לה והטראומטית ולאמץ חלופות. 
בת נמסר  הבריאות  וממשרד 
בא עורכים  אלה  "בימים  וגובה: 

גף בריאות הנפש רביזיה ועדכון 
ושל נהלים, בין היתר נוהל 'ההג
והנה מטופל',  של  הפיזית  ובלה 
ולים הקיימים נבחנים. נושא הבי
ודוד והקשירה מוסדרים בחוק לטי

פול בחולי נפש )1991( ובתקנות 
אשר   )1992( נפש  בחולי  טיפול 

ובהם מפורטים התנאים והקריט
ריונים. זו שיטה טיפולית בהוראה 
רפואית שמשתמשים בה כ'מוצא 

ואחרון', כאשר יש סכנה מידית למ
טופל או לסובביו כתוצאה ממצבו 

והנפשי. בנוסף, כל מי שמרגיש נפ
גע מוזמן לפנות למשרד לבירור".

וירצברג־רופא היא דוקטורנטית בבית  דליה 
הס        פר למדעי התרבות באוניברסיטת תל 

זכויות  אביב, מתמודדת נפש ופעילה למען 
מתמודדי נפש

השימוש באמצעי הכפייה, כגון בידוד וקשירה, במחלקות ובמוסדות הפסיכיאטריים בישראל הוא 
מופרז לעתים קרובות ומפר את זכויות האדם של מתמודדי הנפש. כך, נפגעים גופם, נפשם, כבודם 

וחירותם. מה ניתן ללמוד מן הפיילוט במרכז לבריאות הנפש באר שבע

מפחדים למות כבולים למיטה

עו"ד פרימור: "ניסוח החוק בנושא עמום ומעורפל. שמענו 
על אדם שנקשר בשל אובססיה להדלקת וכיבוי אורות, או 

על אדם שנקשר כי קילל את הצוות ללא הפסק"

דניס גריידי
ניו יורק טיימס

בעזרת פחות מטיפת דם אחת, 
תוכל בדיקה חדשה לגלות כמעט 
כל נגיף שאליו נחשף הנבדק אי 

ופעם, כך פורסם בסוף חודש שע
Science. עלות ביו  בר בכתב העת
צוע הבדיקה, המצויה עדיין בשלב 
25 דוו -ניסויי, לא תהיה יותר מ
לר, והיא תוכל לשמש כלי חשוב 
למעקב אחר דפוסי מחלות בקרב 

לחו ולסייע  שונות,  ואוכלוסיות 
לזק צעירים  בין  להשוות  וקרים 

שונים  מקומות  תושבי  ובין  נים 
בעולם. החוקרים מקווים שיהיה 

נגי אם  בעזרתה  לגלות  ואפשר 
החי המערכת  תגובת  או  ופים, 

סונית להם, תורמים להתפתחות 
מחלות כרוניות וסרטן. "אני בטוח 
שנוכל לפתח עוד יישומים רבים 
על  העלינו  לא  שעדיין  לבדיקה 

והדעת", אמר סטיבן אלדג', פרו
לר בבית הספר  לגנטיקה  ופסור 

פואה של הרווארד ובבית החולים 
Brigham and Women’s  וראש 

שקורה  מה  "זה  החוקרים.  צוות 
אין   — טכנולוגיה  כשממציאים 

לדעת איזו תועלת היא תביא". 
המכונה  הדם,  בדיקת 
חשיפות  לגלות  תוכל   ,VirScan
קודמות ליותר מ-1,000 זנים של 
למעו  — סוגים   206 מ -נגיפים 
ושה, כמעט ה"וירום" האנושי כו

לו. כלומר, כל הנגיפים המוכרים 
והמזהמים בני אדם. הבדיקה למע
ושה מזהה חלבונים ייחודיים שמ

כתגובה  מייצרת  החיסון  ערכת 
לנגיפים, כלומר — נוגדנים. היא 
נוסתה על 569 בני אדם בארה"ב, 
בדרום אפריקה, בתאילנד ובפרו, 
וגילתה שמרביתם נחשפו לנגיפים 
מכעשרה סוגים — רובם מוכרים, 
שפעת,  להצטננויות,  הגורמים 

ומחלות של מערכת העיכול ומח
ולות שכיחות אחרות. ואולם, מד

כי  מם של כמה מהנבדקים עלה 
סוגים.  מ-25  פחות  ללא  נחשפו 

והסיבה לכך עדיין לא ידועה לחו
קרים, אמר אלדג'. 

בדפוסי  הבדלים  כמה  התגלו 
נבדקים  אצל  לנגיפים  החשיפה 

של  החשיפה  שונות;  מיבשות 
מתגוררים  שאינם  נבדקים 
גבוהה  להיות  נטתה  בארה"ב 
ידועה,  אינה  לכך  הסיבה  יותר. 
היא  החוקרים,  להערכת  אך 
בצפיפות  מ"הבדלים  נובעת 
התברואה,  וברמת  האוכלוסייה 

ומ החיים  באורחות  ומהשוני 
חוקרים  גם  גנטית".  רגישות 
סבורים  במחקר  השתתפו  שלא 
פוטנציאל  בעלת  שהבדיקה 
עצום. ד"ר ויליאם שפנר, מומחה 
למחלות זיהומיות באוניברסיטת 
את  כינה  בארה"ב,  ונדרבילט 
לחוקרי  בלום  "אוצר  הפיתוח 
המגפות". לדבריו, התגלית אינה 
מיקרוסקופ  מפיתוח  נופלת 
"הבדיקה תאפשר  האלקטרונים. 
ברמת  יותר  גבוהה  רזולוציה 
ניתן  לדבריו,  אמר.  המיקרו", 
גדולות  אוכלוסיות  לבדוק  יהיה 
נחשפים  גיל  באיזה  ולגלות 
ולהיעזר  שונות,  ילדים למחלות 
בתוצאות כדי לקבוע מה העיתוי 
כן,  כמו  לחיסונים.  ביותר  הטוב 
אוספי  לבדוק  יהיה  ניתן  אמר, 

)ונשארו  שהוקפאו  דם  דגימות 
ברשותן של מעבדות ממשלתיות 

וואוניברסיטאות אחרי סיום מח
קרים שונים( ולהתחקות בעזרתם 
של  היסטוריים  דפוסים  אחר 

גרסיהוסאסט אדולפו  ומחלות. 
למיקרוביולוגיה  פרופסור  רה, 
במכון  שותף  ומנהל  ולרפואה 

ולפתוגנים  גלובלית  לרפואה 
לרפואה  הספר  בבית  חדשים 
בבית החולים הר סיני בניו יורק, 
"מדהימה  הטכנולוגיה  את  כינה 

הרא השיטה  שזו  וציין  וממש", 
להפיק  ניתן  שבעזרתה  שונה 
על  עצום"  גודל  בסדר  "נתונים 
החשיפה לנגיפים. בהצגת מכלול 

הנוגדנים שיוצרו בגוף האדם נגד 
לשפוך  הבדיקה  תוכל  הנגיפים, 
"מחלות  אמר.  מחלות,  על  אור 
מושפעות  להיות  עשויות  רבות 
מסוג הנוגדנים שייצר גוף האדם 

המ הוסיף.  לנגיפים",  ובתגובה 
על  שעולות  הראשונות  חלות 
אוטואימוניות  מחלות  הן  הדעת 

תוקפת  החיסון  מערכת  )שבהן 
מסוג  סוכרת  דוגמת  הגוף(,  את 
חוקרים  חושדים  רב  זמן  זה   .1
להתפתחות  תורמים  שנגיפים 
גירוי  באמצעות  אלה  מחלות 
המגיבה  החיסונית,  המערכת 
בטעות  שמזהים  נוגדנים  בייצור 

תו ואז  כנגיפים  בריאים  ותאים 
לא  כה  עד  ואולם  אותם.  קפים 
זוהו נגיפים או נוגדנים שכאלה. 
החוקרים  על  היה  לזהותם,  כדי 
ולבדוק  חשודים  נגיפים  לבחור 

אותם בזה אחר זה.  
אמר  החדשה,  הבדיקה 

לחו "תאפשר  וגרסיהוסאסטרה, 
רפרטואר  כל  את  לסקור  קרים 

והנגיפים באופן חסר פניות ואק
וראי", ותוכל להבהיר סימני שא

לה הנוגעים לסרטן. למשל: מדוע 
בקצב  מתפתחת  מחלה  אותה 
מהיר יותר אצל חולים מסוימים, 
יעיל  כימותרפי  טיפול  ומדוע 
מהאוכלוסייה.  חלק  אצל  יותר 
ייתכן שלנוגדנים יש השפעה על 
התהליכים הללו, הוסיף. במחקר 
הראשוני נתקלו החוקרים בכמה 
למשל,  אלדג'.  אמר  הפתעות, 

ו"התגובה של מערכת החיסון דו
מה מאוד אצל בני אדם שונים". 
מייצרים  מאוד  שונים  אנשים 
שתוקפים  מאוד,  דומים  נוגדנים 
את אותו אזור של הנגיף, הסביר. 
לגלות  החוקרים  הופתעו  עוד 

בנגיף  הנגועים  אדם  בני  שאצל 
שתגובת  לציפייה  בניגוד   ,HIV
לנגיפים  שלהם  החיסון  מערכת 
אחרים תהיה חלשה, היא היתה 
עוצמתית ביותר כמעט לכל נגיף, 

מסיבה שאינה ידועה. 
אלדג' ושאר החוקרים נבדקו 
מהתוצאות.  והסתקרנו  הם  גם 

מגב גם  לבדיקה  יש  זאת,  ועם 
לות. היא יכולה להיכשל בזיהוי 
בזיהוי  או  מאוד  קטנים  נגיפים 
נגיפים שהתגובה החיסונית להם 
אלדג'  ואולם,  הזמן.  עם  נחלשה 

וצופה שהגרסאות הבאות של הב
דיקה יהיו רגישות יותר. "השיטה 
צעד  היא  אבל  מושלמת  אינה 
גדול מאוד אל המטרה — ניתוח 

הנגי הזיהומים  כלל  של  ומקיף 
מימן  המחקר  את  אמר.  פיים", 
האוורד  שם  על  הרפואי  המכון 
 Women’s החולים  ובית  יוז, 
בקשה  הגיש   and Brigham
לעת  כפטנט.  הבדיקה  לרישום 
דורש פרק  עתה פענוח הבדיקה 
לחודשיים,  יומיים  בין  הנע  זמן 
ואולם, אם חברה ייעודית תקים 
מערך ביצוע בדיקות שוטף, יהיה 

יומייםושלו בתוך  לסיים  וניתן 
שה, אומר אלדג'. "לא נקטנו כל 
הוא  כזאת",  חברה  להקמת  צעד 
צריך  שהדבר  ברור  "אבל  אומר, 
להתבצע על ידי גוף מסחרי. ככה 

מיזמים יוצאים אל הפועל".

בדיקת דם חדשה תוכל לגלות את הנגיפים שאליהם נחשף האדם בחייו 
ואת הנוגדנים שהתפתחו בעקבותיהם. כך, היא תוכל לעקוב אחר דפוסי 

מחלות שמושפעות מנוגדנים, כגון סרטן, ולגלות באיזה גיל נחשפים 
ילדים למחלות שונות ולחסנם בעיתוי הנכון ביותר

לגלות בטיפת דם את כל הנגיפים שתקפו את הגוף – ולסייע לבריאותו

נחמה מונסטרסקי

ערירי  מבוגר  הוא   ,85 בן  י', 
כמה  לפני  באלצהיימר.  חולה 
שוכב  חברו  אותו  מצא  חודשים 
יכולת לקום  במיטתו בבית ללא 
ממנה. הוא היה אדיש ורזה מאוד. 
הוא פונה מיד לבית החולים, שם 
ומצבו  ק"ג   50 שמשקלו  גילו 
גסטרולוג  מאוד.  ירוד  התזונתי 
אבחן את בעייתו כאנורקסיה — 
הפרעת אכילה מסוכנת, הגורמת 

ולאובדן משקל משמעותי. בתוד
אנורקסיה  מזוהה  הציבורית  עה 
בעיקר עם האוכלוסייה הצעירה, 
עליה  השיח  המבוגר  בגיל  אך 
החולים  צעירים  בעוד  מזערי. 
לאכול  מפסיקים  לרוב  במחלה 
במשקל,  לרדת  להצליח  כדי 
מבוגרים מפסיקים לאכול בעיקר 
בשל סיבות רפואיותופיזיולוגיות 

מוגברת,  בתחלואה  ומסתכנים 
דלדול  שריר,  מסת  איבוד  כגון 
עצם, נפילות ושברים, ובתמותה. 
העיקריות  הסיבות  מהן  אז 

רבים  מבוגרים  שמדרדרות 
מבוגרים  ראשית,  לאנורקסיה? 
הרעב  תחושת  כי  פחות  אוכלים 
זאת  ופוחתת.  הולכת  אצלם 

בא הצורך  הגיל  שעם  ומכיוון 
גם  מכך  וכתוצאה  יורד  נרגיה 
כך,  יותר.  אטי  החומרים  חילוף 
והם  יותר  קטנות  שלהם  המנות 
בין  בזלילה  חוטאים  לא  כמעט 
ירידה  חלה  בנוסף,  הארוחות. 
התורמים  ההורמונים  בהפרשת 
ורעב.  שובע  תחושות  לוויסות 

מא רבים  מבוגרים  ועוד,  וזאת 
או  ומתקשים  שיניהם  את  בדים 
יותר לאכול. חלקם גם  חוששים 

מן  המוצרים  בסחיבת  מתקשים 
המרכול, ובאין סיוע — מוותרים 
רבים  שנית,  חיונית.  תזונה  על 
כרוניות  ממחלות  סובלים  מהם 
וצריכים ליטול תרופות מרובות 

וולהקפיד על תזונה מיוחדת בע
פוגעות  רבות  תרופות  קבותיהן. 
ומייצרות  והריח  הטעם  בחוש 
יובש בפה וכך פוגמות בתיאבון. 
הרוק  בהפרשת  ירידה  כי  ידוע 
של  הלוואי  מתופעות  אחת  היא 

בנוסף,  כרוני.  תרופתי  טיפול 
התרו הטיפול  רבות  ופעמים 

מזונות  על  לוותר  מחייב  פתי 
רגי מבוגרים  שאותם  ומסוימים 

לים לאכול והם לא תמיד יודעים 
למצוא לעצמם תחליפים. למשל, 
לדילול  קומדין  בתרופת  טיפול 
הדם ולמניעת שבץ מוחי מגביל 
ויטמין  המכילים  ירקות  אכילת 
רכישת  לעתים  ועוד,  זאת   .K
התרופות באה על חשבון קניית 

כלכלית.  מצוקה  בשל  מזין  מזון 
נוטים  רבים  מבוגרים  שלישית, 
ברמות  וחרדה  מדיכאון  לסבול 
שונות וכך מאבדים את התיאבון. 
התרחקות  הבדידות,  בשל  זאת 
אינם  שכבר  החברים  המשפחה, 
במקרים  הפיזיות.  והמגבלות 

גו אף  אלו  תחושות  ומסוימים 
כדי  לאכול  להפסיק  להם  רמות 
להילחם  או  לב  תשומת  למשוך 

כך בסובבים.
בשיטיון  החולים  מבוגרים 

הגו מחלות  קבוצת  ו)דמנציה(, 
בזי משמעותית  לירידה  ורמת 

הם  הקוגניטיבי,  ובתפקוד  כרון 
משקל.  מאיבוד  ביותר  הסובלים 
פשוט  הדמנטי  החולה  בתחילה 

מתק ובשלבים  לאכול,  ושוכח 
התיאבון  את  מאבד  יותר  דמים 
מכיוון  זאת  לאכול.  מסרב  ואף 
והשתייה  האכילה  שמנגנוני 
ההיפותלמוס  בפיקוד  נמצאים 
מתפקידיו  שאחד  אזור  במוח, 
הוא לווסת תהליכים מטבוליים, 

לשי גורמת  לסוגיה  וודמנציה 
מאוד  ייתכן  בו.  ניווניים  נויים 

צמא  או  רעב  מרגיש  שהמטופל 
אך הוא מאבד לגמרי את היכולת 

להבין זאת.
רפואיו טיפול  כי  ידוע  כיום 
מצבם  את  לשפר  יכול  שיקומי 

אנורק מבוגרים  של  והבריאותי 
באמצ בעיקר  זאת  רבים.  וטיים 

במחלות  יותר  נכון  טיפול  עות 
אישית,  מותאמת  תזונה  הרקע, 
כן  לפני  לב.  ותשומת  תמיכה 
במחלות  שכמו  לזכור  חשוב 
ביותר  הטובה  הדרך  אחרות, 
לנסות  מנת  על  מניעה.  היא 
על  אנורקסיה  למנוע התפתחות 
רפואיים  וצוותים  משפחה  בני 
של  היומי  בתפריט  להתעניין 
הארוחות  ובתדירות  המבוגרים 
שלהם. במקביל, ניתן לבדוק את 

ומלאי המזון שלהם, לפחות למ
שך שבוע, ולעקוב אחר משקלם 

וומצבם הפיזי והנפשי. ואם מופי
תיאבון,  איבוד  של  סימנים  עים 
מומלץ  ודיכאון,  במשקל  ירידה 

לפנות להערכה גריאטרית.

ד"ר נחמה מונסטרסקי היא מנהלת רפואית 
של המרכז הרפואי שיקומי "בית בלב" 

מבוגרים רבים, בייחוד אלו החולים בשיטיון, מאבדים משקל והופכים 
אנורקטיים. מהן הסיבות העיקריות לכך ומהו הטיפול המתאים

אנורקסיה שמתפתחת בזיקנה

אשפוז פסיכיאטרי בישראל בשנה, לפי גיל*

מקור: "בריאות הנפש בישראל", משרד הבריאות, שנתון סטטיסטי 2012
* אשפוז מלא בבתי חולים פסיכיאטריים ובמחלקות פסיכיאטריות בבתי חולים כלליים
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חיסון נגד חצבת באוהיו ארה"ב. "הבדיקה היא אוצר בלום לחוקרי המגפות", אמר ד"ר שפנר, 
מומחה למחלות זיהומיות צילום: אי־פי

בישראל נחתמה בחודש שעבר אמנה לאומית שבחזונה 
ועולם שבו יינתן טיפול תזונתי לכל אדם הנזקק לו ומטר

תה לדאוג שכל המטופלים הלוקים בתתותזונה או נמצאים 
ובסיכון לה יעברו סיקור ויקבלו טיפול תזונתי מותאם וש

וויוני. זאת במסגרת "התוכנית הלאומית לביטחון תזונתי 
לכל )הזכות למזון(", שהושקה לאחרונה בהובלת משרד 
הקהילה  ובכירי  רפואיים  ואיגודים  ארגונים  הבריאות, 
הרפואית בישראל. בכך למעשה הצטרפה ישראל למיזם 
 The European Nutrition for Health Alliance של
— ברית של ארגונים אירופיים רפואיים שמטרתה לטפל 

בנושא התתוהתזונה והשפעתו על הבריאות. 
אשר   — התוכנית  של  המרכזיות  ממטרותיה  אחת 
אמורה להיות מיושמת בכל מוסדות הבריאות ובקהילה 
ותתרכז תחילה במבוגרים, קבוצת הסיכון העיקרית — היא 
לאתר את מי שנמצאים בסיכון תזונתי באמצעות בדיקות 

ו)כגון מדידת משקל( שיהיו חלק בלתי נפרד מהפרוטו
קול הטיפולי ויובילו להתערבות תזונתית הולמת. תוצאות 

ובדיקות האיתור הללו יהיו בסיס להמלצות הטיפול התזונ
תי בחולה, ישוקללו לשאר מרכיבי הטיפול ויתועדו בתיק 
הרפואי, כפי שנעשה עד היום עם תרופות ובדיקות דם 

למשל. לדברי פרופ' יצהל ברנר, מנהל המערך לרפואה 
ו' וגריאטריה שיקומית במרכז הר וגריאטרית, פנימית 

פואי מאיר, אשר מייצג באמנה האירופית והישראלית את 
ואיגוד הגריאטריה הישראלי, "קיימת חשיבות גדולה לה

צטרפותה של ישראל לתוכנית בינלאומית הנמצאת בלב 
העשייה של הקהילות הרפואיות וממשלות בכל העולם, 

ושתיתן ביטחון תזונתי למטופלים. מדינת ישראל לא יכו
לה להרשות לעצמה להזניח חוסר תזונתי של חולים, אשר 

והוכח באיןוספור מחקרים כי הוא משפיע על מספר האש
פוזים החוזרים, מקרי תמותה ועלויות הטיפול הרפואי". 
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