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הקדמה
בסתיו 1925 עלתה מפולין חנקה ויינברג בת החמש עשרה והשתקעה 
גילה,  בני  'הצברים'  אל  הצטרפה  היא  אביב.  בתל  משפחתה  עם 
תלמידי הכיתה השביעית בגימנסיה הרצלייה. הצטיינותה בלימודים, 
עדן  יהדות  קהילת  בקרב  החינוכית  עבודתה  בתנועה,  פעילותה 
בתימן, ולימודי פסיכולוגיה וחינוך בווינה, הובילוה לבאזל שבשווייץ 
ואת  לימודיה  את  סיימה  כאשר   ,1938 בשנת  רפואה.  ללמוד 
לארץ ישראל,  ויינברג  חנקה  ד"ר  ילדים, שבה  ההתמחות ברפואת 
והייתה לחברת–קיבוץ. בשנת 1939  הצטרפה אל חבריה במרחביה 
בבית  הילדים  מחלקת  מנהל  נסאו,  אריך  ד"ר  של  לבקשתו  נענתה 

חולים "העמק" בעפולה, והייתה לרופאת ילדים במחלקתו. 
במקורות ההיסטוריים הסוקרים את התפתחות הרפואה בארץ 
ישראל, נפקד מקומה של ד"ר חנקה ויינברג–חרותי. לפיכך המטרות 
במאמר זה הן: )1( לסקור את המעמד המיוחד שקנתה לה בהיותה 
רופאה חברת–קיבוץ שמעזה לחרוג מהעיקרון 'המקודש' העומד 
בבסיס האידיאולוגיה הקיבוצית, אשר לפיו "לא תיתכן חברת–קיבוץ 
שלא תעבוד עבודה גופנית"; )2( להאיר את דרכה כרופאת ילדים 
בבית חולים "העמק", לתאר את התמורות שהכניסה למחלקת 
הילדים ולסקור את מחקרה פורץ הדרך שמסקנותיו יושמו בבתי 

הילדים בקיבוצי עמק בית שאן. 
שיטה: המאמר מתבסס על שילוב בין שני סוגי מקורות: )1( 
מקורות ראשוניים שנמצאו בארכיון קיבוץ מרחביה )ראיונות, 
מכתבים, פרוטוקולים של אסיפות הקיבוץ, פרקי זיכרונות שלה, של 
חניכיה, של עמיתיה ושל חברי הקיבוץ שחוו את התקופה( וכתבי 
עת )הרפואה, דפים רפואיים(; )2( מקורות משניים, הסוקרים את 
ההיסטוריה של הרפואה בתקופה הנדונה, ביססו את המימצאים. 

קווים לדמותה
חנקה )חנה( נולדה בלודז' שבפולין ב–23 בספטמבר 1909, להוריה 
בגן  תלמידה  במשפחתה,  הצעירה  הבת  ויינברג.  ו–חנוך  מלכה 

הילדים ובבתי הספר ברשת החינוך 
כצנלסון  יצחק  של  מיסודו  העברי 
עלתה  שנים   15 בת  בהיותה   .]1[
עם הוריה לארץ ישראל והם קבעו 
החלה  חנקה  אביב.  בתל  מושבם 
בלימודיה בגימנסיה הרצלייה, אשר 
במהלכם הדריכה ב״חוגים״ )לימים 
בני -16 נוער  בני  העולים(  מחנות 
12 שנים. חנקה הייתה דמות נערצת 
רישומה  את  והשאירה  חניכיה  על 
עליהם, הן בהליכותיה ובאישיותה, 
הן בדרשותיה על הציונות ועל בניין 
של  קבוצה  אספה  במקביל,  הארץ. 
נערות תימניות שעבדו במשק בית, 
קראה  וכתוב,  קרוא  אותן  לימדה 
שיחות  עמן  ניהלה  סיפורים,  להן 
להן  חסרה  "כי  משחקים,  וארגנה 
לתת  רציתי  וכה  הילדות,  שמחת 

להם את זה" ]2[. 
ימי הגימנסיה המאושרים עברו 
על חנקה ויינברג כתלמידה מחוננת, 
במסיבות  פעיל  חלק  הנוטלת 

הכיתתיות, "כשמפוחית הפה הקטנה בפיה, רוקדת ומרקידה ללא 

ד"ר חנקה ויינברג–חרותי: רופאת הילדים ממרחביה 
- רופאה חברת–קיבוץ ראשונה בקיבוץ הארצי

ד"ר חנקה ויינברג־חרותי, רופאת הילדים מבית חולים "העמק", חברת קיבוץ מרחביה, 
נחשבת בהיסטוריה של הרפואה הארץ ישראלית לרופאה הראשונה בקיבוץ הארצי - השומר 
הצעיר, וממניחי האושיות לרפואת הילדים בארץ. ד"ר ויינברג־חרותי הצליחה לחרוג מן 
המקובל באותם ימים ולהוכיח כי "ניתן להיות רופא בבית חולים ובו בזמן חבר קיבוץ נאמן". 
הדבר לא היה פשוט, שכן כלל ברזל היה נהוג בקיבוצי השומר הצעיר: "כל חבר חייב בעבודת 
כפיים לבנות את הקיבוץ ולעבוד במסגרתו. אין לפרוץ את המסגרת או לחרוג מן המקובל!" 
אך ד"ר ויינברג־חרותי העזה לפרוץ את המסגרת והוכיחה שאפשרי שילוב מוצלח בין שני 

יעדיה: רופאה בבית חולים וחברת־קיבוץ נאמנה. 
המטרות במאמר הן, מחד גיסא, לסקור את המעמד המיוחד שקנתה לה בהיותה רופאה 
וחברת־קיבוץ שמעזה לחרוג מהעיקרון 'המקודש' העומד בבסיס האידאולוגיה הקיבוצית, 
ש"לא תיתכן חברת־קיבוץ שלא תעבוד עבודה פיזית". מאידך גיסא, להאיר את דרכה כרופאת 
ילדים בבית חולים העמק, לתאר את התמורות שהכניסה למחלקת הילדים ולסקור את 
מחקרה פורץ הדרך שבדק את השפעת האקלים בעמק בית שאן על התפתחות התינוקות, 
ושמסקנותיו הצביעו על הצורך בשינויים מרחיקי לכת בגידול ילדים באזור אקלימי זה, 
ויושמו לא רק בבתי הילדים בקיבוצי עמק בית שאן אלא בבתי ילדים בקיבוצים ברחבי הארץ. 
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ליאות". ב–31 במאי 1928, חוותה את 
היום האחרון בגימנסיה. בחופש הגדול 
יצאה לעזרת חברי קיבוץ השומר הצעיר 
בבת גלים, אשר לימים עלו להתיישבות 
מספר  שם  שהתה  היא  במרחביה. 
חודשים וכאשר שבה לתל אביב, "כבר 
'השומר  שקרוי  הזה  בחיידק  נדבקה 
הצעיר' והקיבוץ" ]3[. בבת גלים גמלה 

בה ההחלטה שדרך הקיבוץ היא דרכה. 
לעדן  חנקה  יצאה   1929 בסתיו 
הציונית  התנועה  כשליחת  שבתימן 
בהמלצתו של משה שרתוק שרת. היא 
סייעה להקים בית ספר עברי מודרני, 
לימדה שיר ומחול ארץ ישראלי, והודות 
למדו  הן  הנערות,  בקרב  לפעילותה 
לראשונה בחייהן גם תורה. במשך שנה 
ומחצה פעלה חנקה בעדן, שם הבשיל 
בלבה הרעיון ללמוד רפואה, כי "בכדי 
לעזור ולגאול את האדם, יש לרפא גופו 
תחילה" ]2[. עם חזרתה ארצה החלה 

בתכנון מימושו. 
לווינה  חנקה  יצאה   1931 בשנת 
ללמוד חינוך ופסיכולוגיה. לפרנסתה 
לימדה שיעורים פרטיים והדריכה בקן 
השומר הצעיר בקהילה היהודית. ככל 

שנקפה שנת הלימודים הראשונה, גברה בה ההכרה שפסיכולוגיה 
ורפואה כרוכות האחת בשנייה, והיא ראתה ברפואה את ייעודה. 
בתום שנת הלימודים ועם התגברות הפאשיזם בווינה, חנקה גמרה 
אומר לנסוע לשווייץ וללמוד רפואה. ולא בכדי: שווייץ הייתה 
המדינה הראשונה שפתחה את שערי האוניברסיטאות שלה לזרים, 
וִאפשרה לנשים ללמוד בכל מוסדות ההשכלה הגבוהה. הפקולטות 

לרפואה שלה היו למוקד משיכה לנשים מכל העולם ]4[. 
בשנת 1932 הגיעה חנקה לבאזל והחלה את לימודי הרפואה. 
במקביל, היא המשיכה להדריך בקן השומר הצעיר ופעלה אף 
בתנועת "החלוץ". בתקופת לימודיה ניהלה קשר מכתבים עם בחיר 
לבה במרחביה, יצחק חרותי, מהם עולה כי תנאי הקיום הקשים 
שהיו מנת חלקה בבאזל לא הרתיעו אותה, והיא השקיעה מאמצים 
מרובים להחיש ככל האפשר את סיום הלימודים ולחזור ארצה 
למרחביה ]5[. בשנת 1938 סיימה חנקה את לימודיה והוכתרה 
כרופאה, אך נשארה בבאזל שנה נוספת, אותה הקדישה להתמחות 
ברפואת ילדים. עבודתה המסורה והמקצועית בבית החולים זכתה 
להערכת הצוות הרפואי שהציע לה להישאר בהבטיחו לה משרה 
וקידום. אולם ד"ר חנקה ויינברג העדיפה לשוב למרחביה, להתקבל 

לחברּות בקיבוץ, להינשא ליצחק חרותי ולהקים משפחה. 

רופאה וחברת–קיבוץ
ד"ר חרותי נקרעה בין רצונה להיות רופאה בבית חולים לבין רצונה 
לחיות בקיבוץ ולאמץ את עקרונותיו. יעד זה שהציבה לעצמה היה 
בו מן ההעזה והחריגה מן המוסכמות, כי באותם ימים "כל חבר 
אין  במסגרתו.  ולעבוד  הקיבוץ  את  לבנות  כפיים  בעבודת  חייב 
לפרוץ את המסגרת או לחרוג מן המקובל!" חנקה ביקשה להוכיח, 
נאמן"  קיבוץ  חבר  בזמן  ובו  חולים  בבית  רופא  להיות  "ניתן  כי 
]6[. כדי להוכיח לחברי הקיבוץ כי היא איננה מבקשת זכויות יתר 
על  ויתרה  היא  ממקצועּה,  יותר  ללִבה  יקר  הקיבוצי  הרעיון  וכי 

עצמה  ו"העמידה  הרפואית  העבודה  
החברים".  ככל  העבודה  סידור  לרשות 
כך הפכה להיות הסניטרית של הקיבוץ, 
בתי  ואת  המקלחות  חדרי  את  ניקתה 
במטבח,  עבדה  המשותפים,  השימוש 
בחציר ובפלחה. לאחר "שהוכיחה את 
עצמה ואת רצינות כוונותיה", הצליחה 
אליה,  הקיבוץ  חברי  יחס  את  לשנות 
עמוקה  הערכה  ועלתה  אוהדיה  "רבו 
הבלתי  בסינתזה  שהצליחה  לזאת 
לרעיון  סייג  ללא  נאמנות  בין  שכיחה 
הקיבוצי ולנוהים אחריו החברים, לבין 
והדְֵבקות  מאוד  הרצינית  ההתייחסות 

המוחלטת בייעודה כרופאה" ]6[. 
בשנת 1939 ד"ר אריך נסאו, מנהל 
מחלקת הילדים בבית חולים "העמק", 
והזמינּה לעבוד  חרותי  ד"ר  פנה אל 
במחלקתו. השאלה האם להתיר לד"ר 
חרותי לעבוד כרופאה בבית החולים 
הועלתה על שולחן הדיונים באסיפת 
הרופא  בעבודת  יש  "האם  הקיבוץ: 
פגיעה עקרונית ביסודות הקיבוץ? האם 
יש משום נזק לקיבוץ כשאחד מחבריו 
אינו עובד עבודה גופנית - אם אחד 
מחבריו רופא?" ]7[. לאחר דין ודברים 
סוערים קיבלה ד"ר חרותי את אישור אסיפת החברים והחלה לעבוד 
במחלקת הילדים בבית חולים "העמק". חלומה התגשם: מעתה היא 

רופאה וחברת–קיבוץ. 

רופאת ילדים בבית חולים העמק בעפולה
בעין  החולים  בבית  הוקמה  חולים'  בילדים  לטיפול  'המחלקה 
חרוד בשנת 1926 כצורך השעה, עם ריבוי הילדים בעמק יזרעאל. 
המחלקה הוקמה בצריף עם 18 מיטות בניהולה של רופאת הילדים 
בשנת  מרוסיה  ארצה  שעלתה   ,)1935-1880( דורפמן  גיטל  ד"ר 
1925. בדצמבר 1938 הגיע מגרמניה ד"ר אריך נסאו )1974-1888(, 
הפך  קצר  זמן  "ותוך  ניהולה,  את  וקיבל  המחלקה  לצוות  הצטרף 
אותה למרכז אזורי גדול של רפואת ילדים מונעת" ]8[. בשנת 1939, 
כאשר הצטרפה ד"ר חרותי למחלקת הילדים, הייתה זו כבר מחלקה 
קבועה בבית חולים העמק, שנחנך באפריל 1930. המחלקה התנהלה 
 12 ובהם  חדרים  שני  וכללה  הפנימית  המחלקה  בתוך  קטן  באגף 
מיטות, אך בעיתות מצוקה נפרצו הגבולות והמחלקה פשטה לשני 
חדרים נוספים. בשנת 1943 זכתה מחלקת הילדים לבניין משלה ובו 

30 מיטות ]9[. 
ד"ר חרותי הצטרפה לסגל הרפואי במחלקת הילדים והייתה 
לסייעת של ד"ר נסאו. מעיון בחומר הארכיוני ששמור בארכיון 
מרחביה, עולות דמותה הצנועה, מסירותה, כישוריה המקצועיים 
ורגישותה האנושית, הן בהתנהלותה במחלקה, הן ביחסה לילדים 
המאושפזים ולהוריהם, הן ביחסה לעובדות הניקיון והן בסיועה 
לחבריה בקיבוץ: "לא היה אדם הזקוק לעזרה, לאו דווקא רפואית, 
הזקוק לשיחה, הזקוק לעידוד, שחנקה לא הייתה באה לשם. בעדינות 
בלתי רגילה" ]10[. היא הייתה לא רק רופאה מחוננת הקובעת אבחנה 
ודרכי טיפול, אלא גם מעין עובדת סעד לאימהות. היא אמרה: "אני 
מתה לאט. אני מתה עם כל ילד שמת, עם כל אימא שמאבדת את 
ילדּה" ]10[. בהשפעתה חלו תמורות מרחיקות לכת במחלקה: היא 

תמונה 1:
ד"ר חנקה ויינברג–חרותי )באדיבות ארכיון מרחביה(
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המליצה לבטל את מה שנקרא באותם ימים 'איזולציה' )בידוד(. 
בקיבוצים רווחה הגישה לבודד ילד חולה מילדים אחרים )אפילו 
מאחיו ומאחיותיו, ולעתים - גם מהוריו(. ד"ר חרותי הצליחה 
לשכנע את ד"ר נסאו לבטל את הבידוד של ילדים חולים במחלות 
ילדים מידבקות, כי "טוב שילדים יחלו בגיל צעיר במספר סוגים 
של מחלות ילדים מידבקות כדי שיעברו אותן בצורה קלה" ]10[. 
בהשפעתה בוטל גם האיסור של שהייתן של אימהות ליד ילדיהן 
החולים המאושפזים במחלקה. בבתי החולים היה נהוג "משטר של 
משמעת קפדנית והיעדר נוכחותם של הורים במחלקה" ]11[. ד"ר 
חרותי לא הקפידה על שעות ביקור קבועות והרשתה להורים לבקר 
את ילדיהם בכל עת, ובכך חוללה מהפכה שקטה גם ביחסים שבין 

הרופאים, האחיות והורי הילדים החולים. 

מחלקת הילדים בבית החולים העמק 1948-1939
בית החולים העמק שימש אכסניה לכל חולי האזור, אך מחלקת 
הילדים שבו הייתה היחידה בקופת חולים הכללית שפתחה שעריה 
חדרה  המערבי,  והגליל  חיפה  כמו:  יותר  מרוחקים  לאזורים  גם 
ונתניה וסביבותיהן, וגם תל אביב וסביבותיה, ירושלים והדרום. ד"ר 
 חנה חרותי ועמיתּה רופא הילדים ד"ר יעקב רותם )2004-1912( 
סיכמו עשור של עבודה רפואית, משנת 1939 עד שלהי שנת 1948 
 6,795 הילדים  במחלקת  וטופלו  אושפזו  זה  עשור  במהלך   .]9[
הדו"ח  תינוקות(.   2,810( שנה  גיל  עד  תינוקות  ברובם  ילדים, 
מסווג לשני פרקים: )1( תחלואה - מתוך המספר הכולל של 6,795 
א.  היו:  רוב המחלות שטופלו  ניתוחים.  כאלף  היו  חולים  ילדים 
מחלות דרכי הנשימה; ב. מחלות דרכי העיכול; ג. מחלות מידבקות 
)טיפוס הבטן, שחפת, מלריה, צהבת, דיפתריה, ועוד(; ד. מערכת 
העצבים; ה. מחלות לב; ו. דם; ז. מחלות דרכי השתן; ח. מחלות 
 )2( נחש;  והכשות  הרעלות  י.  עור;  ט. מחלות  ושרירים;  עצמות 
ברובם  ילדים,   288 נפטרו  חולים  ילדים   6,795 מתוך   - תמותה 
תינוקות עד גיל שנה )212 תינוקות(. שלוש מחלות גרמו לשליש 
ודלקת  תזונה  הפרעות  הנשימה,  דרכי  מחלות  התמותה:  מסך 
התמותה  שיעור  פחת   )1948-1944( העשור  במחצית  העוצבה. 

במחלות אלה במידה ניכרת.

 מחקר פורץ דרך בטיפול בתינוקות 
בקיבוצי עמק בית שאן

ההתיישבות בעמק בית שאן התמודדה עם קשיי הסתגלות של 
שנערכו  הבדיקות  האזור.  של  הקשה  האקלים  לתנאי  תינוקות 
בקרב ילדי הקיבוצים הצביעו על עיכוב בהתפתחותם בהשוואה 
במהלך  ישראל.  בארץ  אחרים  באזורים  הגדלים  בגילם,  לילדים 
בחודשי  בהתפתחותם  מהתינוקות  רבים  נפגעו  ארוכה  תקופה 
הקיץ וחלו בחוליים שונים, שהמדאיגים ביניהם היו חוסר תיאבון 

וחום ממושך, שלא נמצא להם הסבר מניח את הדעת. 
ד"ר נסאו יזם עריכת מחקר לבדיקת השפעת האקלים של עמק 
בית שאן על התפתחות התינוקות, בתקווה שמסקנותיו יוכלו 
להמליץ על שינויים בגידול ילדים באזור אקלימי זה. ד"ר נסאו בחר 
בד"ר חנקה חרותי להוביל את המחקר ולשם כך נאלץ לבקש אישור 
מהקיבוץ: "אני פונה בכל לשון של בקשה לשחרר את ד"ר חרותי 
לביצוע עבודת המחקר. הנני בטוח שתבינו ותעריכו את חשיבותו של 
המחקר ותעשו את הכול כדי לעזור לנו בביצועו" ]12[. מרכז קופת 
חולים אישר את הבחירה והודיע לד"ר נסאו: "בהתאם למוסכם 
בינינו המועמדת לעבודה זו היא ד"ר חרותי–ויינברג ממרחביה" ]13[. 
ד"ר חרותי יצאה לקבוצת 'נווה איתן' שבעמק בית שאן, שם 

נקבע מרכז פעילותה, קיבוץ צעיר שהתלבט קשות בגידול ילדיו. 
במשך שנה שלמה )1941( היא שהתה באזור על מנת לבחון את 
המצב מקרוב. ד"ר יעקב רותם )לימים פרופ' רותם, העורך הראשי 
של עיתון 'הרפואה' עד לפטירתו(, שעבד עמה במחלקת הילדים, 
התפעל מעבודתה המסורה: "בעבודת נמלים יסודית זו חברו 
אינטואיציה מעמיקה, קילוף העיקר מהטפל, ביקורת יסודית של 
דפוסים קיימים בבתי הילדים ועריכת תצפיות ובדיקות במישור 
משק המים, תנאי דיור, הלולים של התינוקות, מועדי שינה, מבנה 
בניינים שבהם מצויים הילדים, נתונים על חום בפנים ובחוץ, רישום 
תנועות אוויר וכיוונן, מידת הצל בשעות היום השונות ועוד. ד"ר 
חרותי נכנסה לפנַי ולפנים של מכלול הבעיות ביסודיות מרשימה, 
ועבודה זו, שנעשתה לראשונה בקנה מידה כזה בארץ ישראל, הניבה 

יבול מבורך" ]11[. 

מימצאי המחקר
לולי התינוקות בכילות מרשת  נהגו להקיף את  ברוב הקיבוצים 
סמיכה וצפופה כהגנה מפני הזבובים ויתושי הקדחת. ד"ר חרותי 
גילתה על סמך הבדיקות והתצפיות הקפדניות שערכה, כי מדידת 
הטמפרטורה בתוך הלולים הראתה עלייה של 8-5 מ"צ לעומת 
הלולים  בתוך  האוויר  תנועת  כך,  על  נוסף  בחוץ.  הטמפרטורה 
את  המעלים  כלובים  הם  שהלולים  הוכיחה  היא  כליל.  פסקה 
החום וגורמים לתחלואה מוגברת של התינוקות וכתוצאה מכך 

לעיכוב בהתפתחותם הנורמאלית ]11, 14[. 

מסקנות המחקר
ההפרעות בהתפתחות תינוקות ביישובי עמק בית שאן, על אקלימו 
הקשה, הוערכו כנזקי קיץ. אלה לא נחשבו כמחלה, אלא הפרעות 
הילדים  בתי  של  יומיומיים  והסדרים  חיצוניים  בתנאים  שמקורן 
בקיבוץ, שלא הלמו את תנאי האקלים באזור. חוסר קירור הולם, 
קליטת נוזלים בלתי מספקת, חלוקה בלתי נכונה של שעות השינה 
ושל הארוחות, ושהייתם הממושכת של הילדים בתוך כותלי הבית 

- כל אלה הם־הם שגרמו לנזקי קיץ ]11, 14[.
המקובלים  הדפוסים  "לביטול  הובילו  המחקר  מסקנות 
והמקודשים", שהיו נהוגים בקיבוצים, ויושמו מאוחר יותר בכל הארץ, 
קרי: המלצה לחיסול הלולים הסגורים, לשהייה ממושכת באוויר 
החופשי ולביטול ההגבלה לגבי קליטת נוזלים. מעתה "נתנו לילדים 
לשתות מתי שרצו וכמה שרצו" - זה היה חידוש - להרבות בשתייה. 
כל אלה פתרו את הבעיה לחלוטין. ואכן, מצב הילדים השתפר תוך 
תקופה קצרה והחזיר את חומם של התינוקות לדרגה תקינה ]11, 14[. 
בתום המחקר ועם השיפור במצב הילדים, זכתה ד"ר חרותי להוקרת 
הקיבוצים: "תוצאות המחקר בלי ספק שיפרו וישפרו את המצב לא 

רק בבית הילדים שלנו כי אם בעמק כולו" ]15[. 

אחרית דבר
במרץ 1948 עד יוני 1951 שהתה ד"ר חרותי עם בעלה בשליחות 
התנועה הקיבוצית בקנדה ובארצות הברית. את השהות בניו יורק 
והוכיחה את כישוריה כרופאה  ניצלה להשתלמות בבית החולים 
מחלקת  מנהל  רגיל.  בלתי  מיומנויות  וכושר  מקצועי  ידע  בעלת 
הילדים ד"ר לוין ניסה לשכנעּה להישאר שנה נוספת, אך בהיותה 
לאחר  בבית.  וללדת  לקיבוץ  לשוב  חרותי  ד"ר  ביקשה  בהיריון 
 .1952 ינואר  ועד   1951 מיולי  לידה  בחופשת  הייתה  בתה  לידת 
בינואר 1952 שבה לעבוד במחלקת הילדים בבית החולים העמק 
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והשתלבה גם בעבודה הרפואית במעברות בסביבת עפולה. בשנים 
1957-1956 השתלבה בעבודת תחנות טיפות החלב הממשלתיות, 
אף התנדבה לארגן ולנהל את 'מבצע סאלק' - מבצע החיסון נגד 
זו  בתקופה  הבריאות.  משרד  מטעם  הערבי  במגזר  ילדים  שיתוק 
של  ארוכות  "שנים  ולבסוף  למשכב  נפלה  טוב,  לא  הרגישה  כבר 

מאבק כנגד כוחות חזקים ממנה - הכריעו אותה" ]10[. 
ד"ר חנקה חרותי הוכיחה את כוחה כרופאה, חלוצה וחברת–
קיבוץ במסירות אין קץ. רפואת הילדים הייתה מפעל חייה ונתפסה 
בעיניה כתחום מרכזי בחיים, כל עולמה. היא חייתה בצניעות, 
ובזכות סגולותיה התרומיות של נחישות, מסירות, דבקות ואמונה 
במטרה, הצליחה לנווט ולגשר בין שני יעדיה: רופאת ילדים 
וחברת–קיבוץ נאמנה. בראייה היסטורית, ד"ר חרותי הייתה בין 
מניחי האושיות לרפואת הילדים בארץ ישראל, כשתחום רפואי 

זה היה עדיין בחיתוליו. מחקרה פורץ הדרך שנערך בקיבוצי עמק 
בית שאן, הניב מסקנות חשובות שיושמו לא רק באזור, אלא בבתי 

הילדים ברחבי הארץ. 
נסיים בציטטה מתוך מכתב שנשלח על ידי חברי קיבוץ משמר 
 העמק, שייטיב לתאר את דמותה המרשימה: "לעולם ייחרת בזיכרוננו, 
כי מצאנו בך לא רק את ידו הנאמנה של רופא - אדם הנאבק בכל 
 ישותו על חיי ילדינו, כי גם לֵב חברה שופע חום ונוטע אמונה" 
]15[. ד"ר חנקה חרותי נפטרה ממחלה קשה ב־1 במרס 1961. בת 52 

שנים הייתה במותה, והותירה אחריה בעל ושתי בנות. • 

מחברת מכותבת: צפורה שחורי־רובין
רח' אגוז 13, עומר 8496500

zipirubin@walla.com :טלפון: 08-6469880, דוא"ל
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ביבליוגרפיה

 הפחתת תופעת "הנוציבו" 
לשיפור התוצאות של טיפול בתרופות

כרוניקה

תופעת האינבו )פלצבו( מוכרת לכל, וההערכה היא שניתן להצביע 
על עד 30% הטבה בתסמיני מחלות, כשהמטופל נוטל "תרופה" 
שאין בה כל חומר פעיל. פחות ידועים לציבור הרחב אירועים שבהם 
מטופלים הנוטלים תרופות מתלוננים על השפעות לוואי שאינן 
נגרמות עקב החומר הפעיל, הנקראת "תופעת נוציבו". תופעה זו 
עלולה להתבטא כאשר מחליפים תרופה מקובלת בתרופה בעלת 
שם אחר, אך בעלת מרכיבים זהים, או כאשר המטופל מצפה 

להשפעות לוואי. 
מצבים אלה עלולים לפגוע במשטר נטילת התרופה ואף 
להפסקתו. לתופעה זו גורמים פסיכולוגיים, והיא נעוצה במנגנונים 
נירוביולוגיים ובחומרי מוצא פיסיולוגיים היקפיים. אולירקה בינגל 

 )JAMA 2014;312:693(נJAMA התייחסה לסוגיה זו בכתב העת 
וריכזה אסטרטגיות למניעת תופעה זו: אופטימיזציה של ציפיות 
המטופל מהטיפול ולגבי השפעות לוואי; ניתן משקל מתאים 
לתופעות הריפוי לעומת השפעות הלוואי; הפניה למידע אמין 
בנושא; הצנעת גמילה מטיפול; טיפול מקדים במינונים נמוכים 
הגורמים לתופעות מזעריות ועוד. בנושא הקשר ההדדי בין רופא 
למטופל, מומלץ לאמץ גישה אמפתית, לספק מידע הנוגע למחלה, 
לאבחון, לטיפול ולהשפעות הלוואי, לספק היזון חוזר בין הרופא 
למטופל, לתחקר את המטופל לגבי השפעות הלוואי, ולבקשו 

לתמצת אותן, להעריך, ולהתייחס לחרדות המטופל וציפיותיו.
איתן ישראלי
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הרהורים על כשירות למעצר
קורנליוס גרופ

היחידה לפסיכיאטריה, מרכז רפואי שערי צדק, ירושלים

בעבודתי כפסיכיאטר במרכז רפואי <
גדול בירושלים, אני מתבקש לעיתים 
קרובות לכתוב הערכות, חוות דעת ומכתבים 
לבתי משפט או למוסדות ציבור אחרים, 
לגבי חולים שלא היו בטיפולי. אלה מטלות 
מייגעות ולא נעימות, ואינני יכול להתחמק 
אותי  להחליף  היה  ניתן  כי  מהתחושה 
במחשב שתוכנת בהתאם. נראה כי לאחר 
שנים רבות כל כך של לימוד וניסיון, אני 
מתפקד למעשה כשומר סף של בירוקרטיה 

קרה ואדישה.
מיון  בחדר  פעילות  לבצע  הצורך 
ובעקבותיה לכתוב מסמך מסוג זה 'למולך 
הרגשות  את  הגביר  רק  הבירוקראטי', 
השליליים שליוו אותי בדרכי לחדר המיון. 
ידי  על  נתבקשתי  בשני המקרים  ואכן, 
שוטרי משמר הגבול שליוו את העצורים, 
לכתוב מכתב/ אישור שיתייחס במיוחד 
למה שמכונה 'כשירות מעצר'. די מוזרה 
היא הבחירה במילה 'כשירות' שהיא בעלת 
שורש משותף עם המילה 'כשר' או 'כושר', 
מושגים בעלי משמעות חיובית היכולים 
לרמז על בחירה חופשית. לכאורה, העצורים 
משתתפים באיזו שהיא תחרות והם זקוקים 
לבדיקתי לשם אישור השתתפותם בה. אכן 

מחשבה תמוהה וסוריאליסטית.
הצד החיובי של האירוע היה בדמות 
העזרה הנמרצת מצד מתמחים דוברי ערבית, 
שעבדו כמתורגמנים במגעי עם העצירים. 
להתעלם  היה  יכול  לא  הצד  מן  צופה 
מתחושת האחווה האינטואיטיבית שהם 
הקרינו לבן עמם הנמצא בצרה, ומאידך 
מתחושת המבוכה הלא מבוטלת מהדרך 

המשונה שאלה התמודדו עם מעצרם.
העבירה שהייתה עילת המעצר בשני 
המקרים הייתה 'שהות בלתי חוקית'. לא 
חלילה אשמה בטרור או פשע אלים אחר. 
הם חיפשו קרוב לוודאי עבודה ונעצרו משום 

שלא היה בידיהם אישור בר תוקף לשהות 
בישראל. מנקודת המבט של קלינאי נראתה 
עבירה זו לא כפשע של ממש, אלא יותר כמין 
הפרת כללים. משפטן יצביע קרוב לוודאי על 
חשיבותם של גבולות מוגדרים היטב ועל 
הצורך בחוקים מדויקים, אך כרופא אני שייך 
למקצוע שחייב לעזור לכל אדם "באשר הוא 
חולה, אם גר, אם נוכרי ואם אזרח, אם נקלה 

ואם נכבד" )מתוך שבועת הרופא( ]1[.
ההיסטוריה היהודית בגלות, נדמה שהיא 
זו שאחראית לקשר האהבה–שנאה שלנו 
לאישורי שהייה, לתעודות מסע ולהגדרות 
משפטיות. הסיפור של אחות סבתי יכול 
אולי להוות דוגמה לכך: היא הייתה רופאת 
נשים בלייפציג במחצית הראשונה של המאה 
העשרים. כשאדולף היטלר עלה לשלטון היא 
הצליחה להימלט מגרמניה. תחנתה הראשונה 
למרות  גורשה  היא  שוויץ. משם  הייתה 
שהצהירה שהיא מוכנה לעבוד בכל תפקיד, 
המשפטית  ההגדרה  בית.  כעוזרת  כולל 
המצוחצחת הייתה כי היא 'זרה בלתי רצויה'. 
לאחר שעברה את הגבול לאיטליה, היא 
גורשה משם, בדיוק לאחר שהספיקה לעבור 
את בחינות הרישוי הרפואיות. ההגדרה 
המשפטית הפעם הייתה שמדובר 'ביהודייה'. 
לאחר תלאות רבות, משהגיעה להודו, היא 
נכלאה שם במחנה שבויים בהימלאיה על 
ידי הבריטים, הפעם בשל היותה 'גרמניה', 
כל זאת לפני שהתמזל מזלה והיא שוחררה 
ויכלה לעבוד סוף–סוף במקצועה כרופאה 
מיילדת בבומביי )מומביי( עוד שנים רבות. 
סיפורה האישי  לסיום הטוב של  בניגוד 
של אחות סבתי, לסיפורים דומים רבים 

מהתקופה הזאת לא היה סוף טוב כזה.
יש  שלנו  הביטחון  שלמומחי  ברור 
טיעונים והסברים משכנעים מאוד לערנות 
והזהירות המוגברת הדרושה בהתייחסות 
שני  משתייכים  אליהם  האנשים  לסוג 

הפלסטינים הצעירים, שהרי ידוע כי גם 
מחבלים ופושעים מצויים בין 'השוהים 
הבלתי חוקיים' )שבח"ים(. עם זאת, רק 
מעטים מכלל השב"חים שייכים לתת קבוצה 
ומוכנים  רובם רק כמהים להתפרנס  זו. 
לעשות כל סוג של עבודה, גם כזו שהאזרחים 

שלנו מעדיפים לא לעסוק בה.
לכן נראה היה לי, כי קיימת מידה של 
אי התאמה בין חומרת העבירה לעובדת 
וברגליהם,  בידיהם  אזיקים  עם  היותם 
ומלווים על ידי שני שוטרים חמושים. תמונה 
לי את התיאור של הנידון  זאת הזכירה 
'התלייה'  למוות בדרכו לגרדום בסיפור 
של ג'ורג' אורוול ]2[. מן הראוי לציין כי 
ליווי עצירים כשהם עם אזיקים, ללא קשר 
למידת המסוכנות שלהם, הוא פרוטוקול 
שגרתי בישראל ]3[, והוא נפוץ גם במדינות 

מערביות רבות, כמו בנורבגיה ]4[.
בנסיבות הלא פשוטות האלה, ניסיתי 
לברר מה פשר התנהגותם המוזרה לכאורה 
של העצורים. שניהם נמנעו מדיבור ענייני, 
מלווה  ליצנית  בצורה  התנהג  הראשון 
במשפטים חסרי משמעות. מאידך, השני 
נותר אילם רוב הזמן כשהוא מתקשר עם 
סביבתו במין שפת סימנים בלתי עקבית. 
העציר הראשון היה כמעט מצחיק במשחקו. 
הביניים  ימי  של  חצר  ליצן  הזכיר  הוא 
המתלוצץ על האבסורדיות של מצבו ושל 
האנושות בכלל. העציר השני עורר חמלה 
רבה יותר באלם שלו, בעוויות ובפרצופים 
למשחק  סטודנט  הזכיר  הוא  המוזרים. 

המגלם תפקיד של משוגע. 
בשני המקרים עשו המתרגמים מאמץ 
עילאי כדי להפיק איזו שהיא תגובה עניינית. 
הם השיגו זאת רק כשהעציר השני סיפר 
לנו ברגעי 'צלילותו' המעטים, שסיים את 
בית הספר בגיל 16 שנים, וכי הוא מבקש 
להסיר את האזיקים ולהניח לו לישון בבית 
החולים: בקשות סבירות בהחלט לנוכח 
מצבם. בשני המקרים הציגו שני האסירים 
תמונה המתאימה למה שמכונה תסמונת 
גנסר )Ganser's syndrome(. תסמונת זו שייכת 
להפרעות הפסיכיאטריות, המופיעה לרוב 
בקרב אסירים, אשר במסגרתה עונה הנבדק 
תשובות מגוחכות ולא רלבנטיות על שאלות 
בן שיחו. ההצגות שהציגו השניים היו מין 

בחודשים האחרונים נקראתי פעמיים בלילה לחדר המיון של בית החולים 
שלנו, כדי לבדוק עצורים פלסטינאים שדווח כי התנהגו באופן מוזר ולקבוע 
האם הם כשירים למעצר. רק מעט דברים מרגיזים יותר מלהיקרא לחדר 
מיון בחג או בלילה, לעזוב טיול נחמד בטבע, ארוחה משפחתית או מיטה 
חמה, כשאתה יודע שרק לעיתים רחוקות תזכה לפיצוי בדמות בעיה 
מאתגרת באמת, המחייבת ידע מקצועי ומיומנות. המשימה לבדוק עצורים 

אינה מהווה פיצוי מהסוג הזה, וזאת בלשון המעטה.
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פארסות טרגיות–קומיות חסרות עלילה 
'השחקנים' קרוב  ניסו שני  שבאמצעותן 
לוודאי לשפר את תנאי מעצרם ]6,5[. ייתכן 
שהם פשוט הניחו כי עציר עם בעיות נפשיות 
יקבל יחס נאות יותר מאשר עציר רגיל וניסו 

את 'תרגיל חולה הנפש'. 
עם כל ההבנה ואף הזדהות מסוימת עם 
השניים, לא היה דבר שיכולתי לעשות למענם 
פרט מלסכם את תוצאות הערכתי הקלינית. 
ראיתי  כשהבטתי במתמחים/המתרגמים 
בעיניהם את ההשתקפות של מה שעבר אצלי 
בראש. כשהתברר להם, כמו שהיה ברור לי, כי 
יש אי התאמה בין בקשות העצירים לבין מה 
שביכולתי לספק להם כרופא: אבחנה נכונה 
ואם יש צורך, טיפול בהתאם, הם ויתרו. חשתי 
שהם מוצפים כמוני מתחושת חוסר האונים 
והבלבול שהקרינו שני העצירים. ככלות הכול, 
בין אם בצדק ובין אם לאו, הרי שלפי הבנתם 
של שני העצירים הפלסטינים, עירנו שייכת 

להם לא פחות מאשר היא שייכת לנו. 
במסגרת עבודתנו, אנו כרופאים מנועים 
מלבטא השקפות פוליטיות. יחד עם זאת, 
אין כורח זה פוטר אותנו מלנקוט עמדות 
אתיות ברורות, במיוחד בנושאים הקשורים 
בדרך זו או אחרת לעיסוקינו. עמדות אלה 
נקבעות בינינו לבין מצפוננו וחייבות להיות 
חסינות מכל לחץ חיצוני. על אף שכללים 
אלה נכונים גם לגבי רופאים המשרתים 
בצבא, קשה יותר לשמור על העצמאות 
בעת  במיוחד  צבאית,  במסגרת  כרופא 
עימות. פסיכיאטרים חשופים לא פחות 
מרופאים אחרים במסגרת זו לקונפליקט 
כפולה':  'נאמנות  בשם  לכנותו  שניתן 
מחד גיסא לצבא ומאידך גיסא למצפונם. 
ניתן  זה  קונפליקט  של  מעניין  תיאור 
למצוא במאמר שהתפרסם ב–NEJM ועסק 
בחקירות שבויים חשודים בטרור על ידי 
צוות בריאות הנפש של הצבא האמריקאי 
]7[. אין ספק, שלי, כרופא אזרחי, לא צריכה 

להיות התלבטות כלשהי בנושאים אתיים.
דמיון מועט בלבד היה בין שני שוטרי 
משמר הגבול ששמרו על העציר הראשון: 
אחד מהם מבוגר, אבהי עם ביטחון עצמי 
הנובע משנים רבות של ניסיון. השני צעיר 
שניהם  צעיר.  סייח  מין  סבלנות,  וחסר 
מצפים  שהם  משמעית  חד  לי  הסבירו 
שבמכתב הסיכום שלי, אתייחס לכשירות 
למעצר של העצירים. כשהסברתי שכל מה 
שביכולתי לעשות הוא לסכם את ההערכה 
המלצות  ולהמליץ  שלי  הפסיכיאטרית 
לרופא מתקן המעצר, אם אכן יש צורך בכך, 
הם הביטו בי כאילו הייתי מין 'חוכמולוג' 
שלא מבין את כללי המשחק. שאיני מבין 
שהאישור 'לכשירות למעצר' הוא לא יותר 
מ'כסת"ח'. ייתכן גם שחשו שדיברתי איתם 

בהתנשאות. ראיתי שלא הצלחתי להסביר 
את עצמי כלל וחשתי שלא גברתי על הנתק 
בינינו. בסיכומו של דבר שני האנשים עשו 
כמוני את עבודתם. כל אחד משלושתנו 
הוא חלק מהשירות הציבורי, הפועל למען 
החברה. תפקידם לא פחות חשוב משלי. 
למרות זאת שררה באוויר התחושה שאנו 

עומדים משני צדי המתרס.
שני השוטרים שליוו את העציר השני 
היו צעירים, עם אורך רוח רב יותר. אחד 
היה לפי הרושם יליד הארץ, דתי. השני היה 
ככל הנראה עולה מאחת ממדינות ברה"מ 
דרכם  שאעביר  להם  הסברתי  לשעבר. 
מכתב סגור לרופא המעצר עם ההערכה 
שלי, ושאינני יכול לומר דבר על כשירותו 
של העציר למעצר. הבהרתי שכל הצהרה 
להביא  עלולה  מעצר'  'כשירות  בעניין 
אותי להתנגשות עם העקרונות האתיים 
הבסיסיים של הרפואה, דהיינו עם חובת 
הרופא לרפא, לעשות את המרב לטובת 
החולה )Beneficence( ולהימנע מלגרום לו נזק 
)Nonmaleficence(נ]8[. ראיתי חובה להסביר 
לשוטרים הצעירים את הלבטים האתיים כפי 
שחשתי אותם. הצעתי להם לדמיין מצב שבו 
הם עצורים בטיול שלאחר השירות הצבאי 
בהודו או בתאילנד, לאחר שבביקורת המכס 
נמצא באמתחתם כדור רובה שנשאר בטעות 
מתקופת שירותם הצבאי. האם הם אז לא 
היו רוצים שהרופא בכלא ידאג רק לטובתם 

ללא התחשבות בטובת המערכת?
שני השוטרים הצעירים היו סבלנים מספיק 
כדי להאזין לנאום הקצר שלי מבלי להפסיקו 
ובלי להחליף מבטים משועשעים כאילו אמרו 
'מה הוא רוצה מאיתנו?'. אפילו ניתן היה 
להסיק מהערותיהם שאולי משהו מדבריי 
נגע לליבם, שאילו דברים שלא חשבו עליהם 
בצורה כזאת. השיח איתם היה עבורי סוג של 
'תיקון' במובן היהודי המיסטי/קבלי, תיקון 
לכישלון התקשורת שלי עם זוג השוטרים 
שליווה את העציר הראשון. לרגע היה נדמה 
לי שאיזה צוהר נפתח לשני השוטרים והם 
יכולים לראות את התמונה בפרספקטיבה 
רחבה יותר. כאילו לפתע המורכבות המוסרית 
המטושטשת של המציאות שלנו ושל העצירים 
הופכת ממוקדת ובהירה יותר. היה זה רגע 
של התחברות בינינו, קשר מיוחד שנוצר רק 
ברגעים נדירים, כמתואר בספרו של הפילוסוף 

היהודי מרטין בובר 'אני ואתה' ]9[.
מחשבה זו גרמה לי לתחושת מה של נחת. 
הרי זכותנו, אך גם חובתנו כרופאים, לדאוג 
 במסגרת עבודתנו בין השאר שסביבתנו 
לא תשכח את האמת הפשוטה - שכולנו 
בני אדם עם אותן זכויות בסיסיות לחיים 
טובים ולבריאות. הרי לא לחינם בני אנוש 
 הם בעברית 'בני אדם', דהיינו בניו של אדם, 

תזכורת לסיפור הבריאה המשותפת לשלוש 
הדתות של ארצנו.

המודעות שהשגתי בהעברת מסר אתי זה, 
עזרה לי להתגבר על תחושת העקרות המלווה 
חלקים לא מעטים של העבודה המקצועית 
די בקלות  של פסיכיאטר: אנו מסוגלים 
לגלות ולהבין את מהות הבעיה הנפשית, את 
ההקשרים שלה ואת היווצרותה. אנו אפילו 
לרוב אבחנה אלגנטית  מסוגלים למצוא 
ומדויקת, אך פעמים רבות אין לנו הרבה 

לתרום לפתרון המעשי של הבעיה.
יש מפגשים אנושיים שעשויים להביא 
לרגע של חסד, אומר מרטין בובר, רגע שבו 
מתרחש דו שיח אמיתי המחבר בין אנשים 
לא רק רגשית ושכלית, אלא גם ברובד 
הרוחני ]9[. הרגעים היקרים האלה הם אלה 
הנותנים כוח להמשיך ולהתמיד בעבודה 
גם אותם  רב. הם  כה  המלווה בתסכול 
רגעים המאפשרים לנו להילחם בברירת 
המחדל הקלה ומהירה כל כך של ניתוק 
והתכנסות בעצמנו, המלווים בתחושת 

ייאוש וציניות. •
שלמי תודות: תודות לחברי, ד"ר מנחם אוברבאום, 
מנהל המרכז לרפואה משלימה במרכז רפואי שערי 

צדק, על עצותיו ומאמציו הבלתי נדלים לסייע לי 
בשפה העברית. תודות גם לחברי פרופסור משה 

הלוי ספרו על עזרתו ותמיכתו הרבה בכתיבת 
הגרסה האנגלית המקורית. 
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 הכנס ה–21 של החברה האירופאית 
לרימטולוגיית ילדים

21-17 בספטמבר, 2014, בלגרד, סרביה
ורוניקה משה1 

יוסף עוזיאל2

1מחלקת ילדים, 2היחידה לרימטולוגיית ילדים, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא, מסונף לפקולטה לרפואה סאקלר אוניברסיטת תל אביב

 סיווג חדש לדלקת מיפרקים 
כרונית אידיופתית של גיל הילדות

 Time for new classification 
 criteria in JIA

המרצה: Martini )איטליה(
גיל  של  אידיופתית  מיפרקים  דלקת 
הילדות מאופיינת במהלך מתמשך. לדברי 
האירופאי  האיגוד  )נשיא  מרטיני  פרופ' 
האחרונות  בשנים  ילדים(,  לרימטולוגית 
נחקרו הסיבות השונות לשבעה תתי סוגים 
ושינוי  עדכון  ללא  המיפרקים,  דלקת  של 
כי  נמצא,  המחקר  התקדמות  עם  הסיווג. 
וגנטי  ציטוקיני  פרופיל  קבוצה  תת  לכל 
טיפול  בהתאמת  הצורך  ומכאן  שונה, 
סיכויי  לגבי  מידע  ומתן  )ספציפי(  סגולי 
טיפול.  הפסקת  בעקבות  ההתלקחות 
נוגדן  לדוגמה, קבוצת הבנות הצעירה עם 
היא  ענבייה  ודלקת  הגרעין  כנגד  חיובי 
והביטוי  המהלך  מבחינת  דומה  קבוצה 
בשינוי  צורך  קיים  לדעתו  לפיכך,  הקליני. 
מיפרקים  דלקת  סיווג  של  ובחידוש 

אידיופתית כרונית של גיל הילדות. 

דלקת מיפרקים כרונית אידיופתית 
 של גיל הילדות ודלקת ענבייה 

)JIA & Uveitis(
המרצה: Heiligenhaus )גרמניה(

מיפרקים  דלקת  ביותר של  הסיבוך המרכזי 

זו  דלקת  ענבייה.  דלקת  הוא  הילדות  בגיל 
הטיפול  הראייה.  לאובדן  להוביל  עלולה 
מותאם בהתאם לדרגת הדלקת והסיבוכים 
לרוב  כולל  התחלתי  טיפול  בעיניים. 
המצב  כאשר  אך  מקומיים,  סטרואידים 
מתוטרקסט.  התרופה  מתווספת  מחמיר 
מושם דגש על הצורך להוסיף טיפול מערכתי 
מצטבר  אפשרי  נזק  לנוכח  יותר,  מוקדם 
עבודות  הוצגו  מקומיים.  מסטרואידים 
בטיפול  מצטבר  ניסיון  המתארות  חדשות 
ואחרים   TNF חוסמי  ביולוגיות,  בתרופות 
כגון ריטוקסימב, טוסיליזומב או אבאטספט 

עם יעילות ובטיחות מוכחים.

טיפול בדלקת מיפרקים מערכתית
המרצה: Ruperto )איטליה(

לא  מאופיינת  מערכתית  מיפרקים  דלקת 
בפגיעה  גם  אלא  במיפרקים,  בפגיעה  רק 
להיות  עלול  המחלה  מהלך  מערכתית. 
על  טווח  ארוכת  השפעה  עם  מאוד,  קשה 
התפתחות הילד ואף עלולה להיגרם נכות. 
עד עכשיו הטיפול המקובל היה סטרואידים 
הלוואי  השפעות  עם  גבוה  במינון 
הידועות. בשנים האחרונות חל מהפך, עם 
כנגד  ביולוגיות  בתרופות  הטיפול  הכנסת 
התוצאות   .1 ואינטרליקין   6 אינטרליקין 
זו, שהייתה  שהתקבלו היו מצוינות. מחלה 
ילדים  רפואת  בתחום  ביותר  הקשות  מבין 

לריפוי  כיום  וניתנת  ילדים,  ורימטולוגיית 
טווח  ארוכי  עוקבה  מחקרי  הוצגו  מלא. 
המשך  עם  אלה,  בתרופות  הטיפול  של 
גבוהה.  ובטיחות  מתמשכת  הפוגה  השגת 
חוסמת  בתרופה  לטפל  לבחור  כיום  ניתן 
ואפשרות  ראשון,  כקו   6 או   1 אינטרליקין 
ההנחיות  בישראל,  מסטרואידים.  להימנע 
רק  זו  תרופה  לתת  הן  הבריאות  בסל 
בעקבות פיתוח תלות בסטרואידים או אם 

הטיפול בהם נכשל.

מיזמים של שיתוף פעולה אירופאי 
SHARE בינלאומי - מיזם

הנחיות  ליצור  השאר  בין  נועד  זה  מיזם 
מחלות  במרבית  לטיפול  עדות  מבוססות 
השיגרון בילדות. לאחר דליית מידע בספרות 
ועדות  ידי  על  החומר  נבחן  הרלוונטית, 
דלפי.  בשיטת  בוועדות  ובהמשך  מומחים 
וטיפול  לאבחון  והנחיות  המלצות  נקבעו 
ועל   80% לפחות  של  ברוב  חוזקה  בדרגות 
פי המידע המבוסס בספרות. הוצגו המלצות 
לייפת,  זאבת,  מיפרקים,  דלקת  בתחום 

וסקוליטיס ומחלות דלקתיות עצמיות.

הנחיות לגבי אבחון וטיפול בדלקת 
מיפרקים אידיופתית של גיל הילדות 

SHARE המבוססות על פי ספרות
 Single Hub and Access point for(

)pediatric Rheumatology in Europe
גיל  של  מיפרקים  דלקת  בתחום  לדוגמה, 
הילדות, מתוך 4,723 מאמרים נבחרו 174. 
לאחר הצבעה הגיעו להסכמה הכוללת כ–10 

הנחיות לאבחון וכ–30 הנחיות לטיפול.

מחקר בינלאומי לקבלת מידע בדלקת 
EPOCA Study - מיפרקים בילדים

לגבי  מידע  איסוף  היא  במחקר  המטרה 
טיפוליות  ותוצאות  טיפול,  אפידמיולוגיה, 
בעולם.  שונים  במקומות  מיפרקים  בדלקת 
מ–41  מטופלים   6,940 אודות  מידע  נאסף 

הכנס השנתי של החברה האירופאית לרימטולוגיית ילדים התקיים השנה 
בבלגרד. זהו הכינוס הגדול והחשוב ביותר בתחום רימטולוגיית ילדים. השתתפו 
בו למעלה מ־900 רופאים, חוקרים, אנשי צוות פארא־רפואי והורים לילדים 
עם מחלות שיגרון מכל רחבי העולם. השנה התמקד הכנס בעיקר בדלקת 
מיפרקים של גיל הילדות. הנושאים בכינוס כללו: גנטיקה, אימונופתוגנזה, 
סיווג וטיפול בדלקת מיפרקים אידיופתית של גיל הילדות, בדגש על דלקת 
מיפרקים מערכתית קשה ותסמונת שפעול מקרופגים, דלקת ענבייה, 
ספונדילוארתרופאתיה של גיל הנעורים, בדיקות דימות, אוסטיאופורוזיס, 
ארתרופתיות משפחתיות ומחלות דלקתיות עצמיות. אנו מציגים את תקצירי 

ההרצאות הבולטות בכנס.
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מדינות שונות. במדינות מערב אירופה ניתן 
צעירים  בגילאים  מיפרקים  דלקת  לראות 
יותר וכן יותר מעורבות של העיניים )דלקת 
ענבייה(. דלקת מיפרקים מערכתית מופיעה 
מזרח  במדינות  גבוהה  יותר  בשכיחות 
)אנטזיטיס(  הגידים  של  דלקת  אירופה. 
בילדים  אפריקה.  במדינות  שכיחה  פחות 
קיימת שכיחות  וממזרח אירופה  מאפריקה 
יותר גבוהה של מחלה פעילה. ילדים ממרכז/

בנזק  יותר  לוקים  ואפריקה  אמריקה  דרום 
נמצאות  הביולוגיות  התרופות  למיפרקים. 
אמריקה  בצפון  יותר  הרבה  נרחב  בטיפול 
גם  באירופה.  האחרות  המדינות  לעומת 
יוכל  גדול  מידע  מאגר  יצירת  של  זה  מיזם 
אתנית  מבחינה  המחלה  באפיוני  לסייע 
והטיפול  המחקר  את  ויקדם  וסביבתית, 

בדלקת מיפרקים של גיל הילדות.

הסיכון להתלקחות דלקת מיפרקים 
 Reach-Out - לפי העוקבה הקנדית

 Rae Yeung :מרצה
רפואיים  מרכזיים  ב–16  נעשתה  העוקבה 
סך   .2010-2005 השנים  בין  שונים  קנדים 
על  שנבדקו  נכללים   1,128 נאספו  הכול 
פעם  לפחות  הפוגה,  בזמן  רימטולוג  ידי 

חודשים.   24 בממוצע  נמשך  המעקב  אחת. 
בכמחצית מהחולים חלה התלקחות, ומתוכם 
בכ–55% היו התלקחויות משמעותיות )צורך 
תרופה  נטילת  או  בתרופות  לטיפול  בחזרה 
להתלקחות  הסיכון  הקיים(.  לטיפול  נוספת 
שישה  לאחר  ו–60%   42% כ–25%,  היה 
חודשים, שנה ושנתיים לאחר הפוגה. כ–625 
תוצאות  טיפול.  כל  הפסיקו  מהמטופלים 
המחלה.  של  הכרוני  האופי  על  מעידות  אלו 
לגבי  מידע  גם  ינותח  זה  עוקבה  במחקר 
בחיזוי  לעזור  העשוי  ציטוקינים  פרופיל 

להתלקחות.

מיזם Pharmachild - מחקר בינלאומי 
רב מרכזי לרישום חולים המטופלים 

במתוטרקסט ובתרופות ביולוגיות 
בדלקת מיפרקים של גיל הילדות

הוצגו תוצאות ראשוניות של מאגר הכולל 
טופלו  מהם  כ–63%  חולים.  כ–10,000 
של  במישלב  או  בלבד  ביולוגיות  בתרופות 
תרופה ביולוגית ומתוטרקסט ו–29% מהם 
טופלו במתוטרקסט בלבד. לא נצפו דיווחים 
על השפעות לוואי חריגות, למעט זיהומים, 
ולא דווח על עלייה בשכיחות ממאירויות. 
פרוספקטיבי  באופן  יימשך  זה  מחקר 

תרופות  בין  טיפול  השוואת  גם  ויאפשר 
ארוך  מעקב  מבחינת  שונות  ביולוגיות 
והתלקחויות  בטיחות  יעילות  לגבי  טווח 

המצריכות החלפת טיפול ועוד. 
בכנס ההורים שהתקיים השנה לראשונה 
במסגרת הכנס האירופאי, הוצגו המיזמים 
של פרינטו אודות אתר המידע להורים 
 שעודכן לאחר עשור, המפרט את כל מכלול 
מחלות השיגרון בילדות, כאשר ההורים 
 היו שותפים למשוב אודות המידע. האתר 
 מעודכן לשנת 2015 וקיים בכל השפות -
/http://www.printo.it/pediatric-rheumatology
הוצגו מיזמי פרינטו בדבר מאגר התרופות, 
הנחיות  על  ולהמליץ  לברר  ניסיון  תוך 
אירופאיות משותפות לטיפול ומעקב במחלת 
שיגרון בילדות. פרופ' עוזיאל מישראל הציג 
את הגישה ההוליסטית לטיפול בילדים עם 
דלקת מיפרקים. לוועד ארגון ההורים נבחרו 

לראשונה גם נציגי הורים מישראל. • 

מחברת מכותבת: ורוניקה משה
מחלקת ילדים, מרכז רפואי מאיר

רחוב טשרניחובסקי 59 כפר סבא, 44281
טלפון: 09-7472134, פקס: 09-7471303

shveronibe@clalit.org.il :דוא"ל

 טיפול מוצלח בחולי אבולה 
במישלב סטטינים וחוסמי קולטני אנגיוטנסין

כרוניקה

מחלת האבולה נחשבה עד היום חשוכת מרפא, מעצם הגדרתו של 
הנגיף המסווג ברמת הסיכון הגבוהה ביותר, שהיא קבוצה 4. הנגיפים 
בקבוצה זו גורמים לשיעור תמותה של יותר מ־50%. אין נגדם 
חיסון ואין תרופות או טיפולים זמינים. כלולים בקבוצה זו כעשרים 
נגיפים בלבד, כשהאבולה הוא המפורסם ביותר. התמודדות רשויות 
הבריאות עם התפרצות המחלה במערב אפריקה התבססה על ניסיון 
לנטרל את הנגיף בחולים בעיקר על ידי נוגדנים, כלומר חיסון סביל 
)פסיבי(. עתה מדווח על גישה אחרת המכוונת לתקן את הנזקים 
International J Infect DisDOI: http:// שגורם הנגיף )פדסון ורורדם

 .)dx.doi.org/10.1016/j.ijid.2015.04.019
נגיף האבולה תוקף את האנדותל של כלי הדם פוגע בשלמותם 

ואטימותם, וכך נגרמים דליפה משמעותית מכלי הדם, איבוד נפח 
וקריסת כלי הדם. סטטינים וחוסמי קולטני אנגיוטנסין משמרים ואף 
מתקנים נזקים בשלמות מחסום תאי האנדותל. רופאים בסיירה 
לאונה טיפלו במאה חולי אבולה באטרובסטטין ואירבסארטאן, 
וכולם )פרט לשניים שלא טופלו בהתאם לפרוטוקול( החלימו. 
התוצאות המדויקות של ניסוי זה עדיין לא פורסמו ולא עברו 

ביקורת ותיקוף. 
גישה זו, שבמסגרתה ננקט טיפול בתגובת המאכסן לנזקי 
המחלה, תוך הוריה של תרופות זולות וזמינות, ניתן ליישם מיידית 

באפריקה וכך להציל חולים רבים ממוות ממחלת האבולה.
איתן ישראלי

קביעה גנטית של גובה האדם ומחלת העורקים הכליליים

כרוניקה

נלסון וחב' ניסו לקבוע האם קיים קשר בין קביעה גנטית של 
 NEJM( גובה האדם ובין לקות במחלות העורקים הכליליים
372:1068;2015(. החוקרים בדקו 65,066 מטופלים ומספר כפול 
של אנשים בריאים כקבוצת בקרה. נמצאה הגברה יחסית של 
13.5% בסיכון ללקות במחלת עורקים כליליים לכל סטיית תקן 
אחת של הפחתה בגובה הנקבע על ידי אללים מסוימים. נמצא 

יחס מדורג בין מספר הגנים המעורבים בקביעת הגובה לבין לקות 
במחלה. מתוך 12 גורמי סיכון ללקות במחלה שנבדקו, נמצא קשר 
רק לרמות כולסטרול, תלת־גליצרידים וליפופרוטאין נמוך צפיפות, 
שהסביר 30% מהקשר. כמו כן, החוקרים זיהו מספר מסלולים 
חופפים במערבים גנים קשורים להתפתחות ולהסתיידות עורקים.
איתן ישראלי




