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עטיפת הספר: 
'הילכו שניים 

יחדיו? רפואה 
משלימה - 

אלטרנטיבית 
ורפואה 

קונבנציונלית 
בישראל'

"הילכו שניים יחדיו? 
 רפואה משלימה -

אלטרנטיבית ורפואה 
קונבנציונלית 

בישראל"
עורכים: יהודית ט' שובל ואמה אברבוך

הוצאת רסלינג, ישראל
263 עמודים, מחיר: 84 ₪

המטרה בספר היא לבחון את יחסי <
בין רפואה קונבנציונלית  הגומלין 
לרפואה החלופית )האלטרנטיבית( ואת 
הדילמות הכרוכות בדו–קיום זה, כאשר 
נקודת מבטם של המחברים היא סוציולוגית. 
למעשה מוצגות בספר תוצאות המחקר של 
יהודית שובל ו–אמה אברבוך, בשיתוף עם 
ניסים מזרחי ו–סקיי גרוס, שארך כעשור. 
לכתיבת הספר תרמו רופאים, עורך דין 

וסוציולוגים נוספים.
מתוך הנתונים המובאים בספר עולה, כי 
על אף ששיעור הפנייה לרפואה משלימה 
בישראל עלה בשנים האחרונות, עדיין 
שיעור זה נמוך בהשוואה למדינות מערביות 
אחרות: בשנת 2007, רק 12% מהאוכלוסייה 
בישראל דיווחו על פנייה לשירותי רפואה 
)אלטרנטיבית(  וחלופית  משלימה 
 Complementary and Alternative Medicine(
 25% לעומת  החולפת,  בשנה   )- CAM

מהאוכלוסייה באנגליה ו–70% בגרמניה. 
המחקר חושף נתון מדאיג למדי, אשר 
 CAM–מצביע על כך שרק 30% מהפונים ל
עשו זאת במקביל לרפואה הקונבנציונלית, 
בעוד ש–70% פנו אליה במקום לפנות 
לרפואה קונבנציונלית. נתון מדאיג אף 
יותר הוא שיותר ממחצית מהפונים ל–

CAM לא דיווחו על כך לרופא המשפחה 
שלהם, מתוך הנחה כי אין זה מעניינו של 
הרופא לדעת על כך, וכי ממילא הרופא 
אינו שואל וגם אינו מבין דבר ברפואה 
משלימה. מאחר שבספר מצוין כי בעשור 
האחרון הוקמו בישראל עשרות מכללות 
לרפואה חלופית שהכשירו  ובתי ספר 
טרם  וכי  מטפלים,  מ–45,000  למעלה 
נמצא מנגנון לפיקוח על תוכניות ההוראה 
ועל הכשרת המטפלים, הופכת סוגיה זו 
רלבנטית מתמיד. זו הייתה אחת הסיבות 
להקמת החברה לרפואה משלימה בשנת 
2002 במסגרת הסתדרות רפואית )הר"י( 
בה חברים רופאים ומדענים שחוקרים 
ועוסקים ברפואה משלימה, שהח"מ הייתה 

יושבת ראש המייסדת שלה. 
יחסי הגומלין בין רפואה קונבנציונלית 
פרקים  באמצעות  נבחנים  למשלימה 

שסוקרים את ניטור הגבולות ברפואה, 
תוך בחינת מידת השינוי שחל בהם. מעניין 
במיוחד הפרק שנדונה בו הפרספקטיבה 
ההיסטורית על רפואה לא קונבנציונלית 
שקמה לצד המערכת הרפואית מתחילת 
המאה העשרים, ומאז שנות ה–50 מבקשת 
לקבל הכרה. בהקשר זה מוזכר פועלו של 
משה פלדנקרייז שהפך למטפלו האישי של 
בן־גוריון. המחברים מציינים, כי הפנייה 
הגוברת של מטופלים לשירותי CAM היא 
שהובילה להכנסת שירותי CAM למוסדות 
הרפואיים. היחידה לרפואה משולבת במרכז 
הרפואי אסף הרופא הייתה החלוצה בתחום 
זה. אחריה הוקמה היחידה במרכז הרפואי 
שיבא ובהמשך גם בבתי חולים נוספים, 
וכעת כל קופות החולים מציעות נכון להיום 
טיפולי רפואה משלימה במסגרת הביטוחים 

המשלימים שלהם. 
 - CAM לדברי המחברים, עצם הכנסת
למערכת הרפואית, על אף שבבסיסה הייתה 
ציפייה לכך שתשלומים עבור CAM יעזרו 
להתמודד עם הגירעונות התקציביים של 
הקופות ובתי החולים, הניחה יסודות לדפוס 
דו–קיום בין CAM לביו–רפואה, המבוסס על 
"מדיקליזציה" של CAM. מאידך, הרופאים 
ברפואה  שבנוסף להכשרתם הבסיסית 
או  נוספת בתחום אחד  קיבלו הכשרה 
יותר של רפואה משלימה, מתוארים על 
CAM" ידי המחברים כעוברים תהליך של
יפיקציה": מזדהים מאוד עם מקצועם הביו–

רפואי ומנסים לשלב את CAM בעבודתם 
הקלינית, כאשר הדבר אפשרי.

פרק נרחב מוקדש לניסיונות הסדרה של 
התחום, ולוועדות השונות שהוקמו לאורך 
השנים. מאז פרסום מסקנות ועדת אילון 
בשנת 1991 חל שינוי ברטוריקה מ"רפואה 
אלטרנטיבית" ל"רפואה משלימה". בהמשך 
הוסרה גם ההסתייגות של הר"י וכאמור, 
לרפואה  הוקמה החברה  אף  במסגרתה 
הגדרה  הוצגה   2004 בשנת  משלימה. 
חדשה לרפואה אינטגרטיבית, המשלבת 
בין הרפואה הקונבנציונלית למשלימה. 
ההגדרה נוסחה על ידי הקונסורציום של 
מרכזים אקדמיים, אשר בו חברים נכון 
להיום 57 מרכזים רפואיים מהיוקרתיים 
 Consortium( ביותר בצפון ומרכז אמריקה
 of Academic Health Centers for Integrative
Medicine(, ולא כפי שבטעות נכתב ספר, 
בוועידה שהתקיימה בישראל בשנת 2006. 
רפואה אינטגרטיבית  זו,  פי הגדרה  על 
מטפל  בין  הקשר  את  המחזקת  זו  היא 
למטופל, מתמקדת באדם כולו, נתמכת 
בעדויות מדעיות, ומיישמת את כל הגישות 
הטיפוליות ומקצועות הבריאות להשגת 
בריאות מיטבית וריפוי. בעיניי זו הגדרה 

http://www.( .יוצאת מן הכלל לרפואה טובה
 imconsortium.org/about/home.html, accessed

.)2.10.14
טוענים  דו–קיום  לגבולות  באשר 
כי טיפולי  כי מאחר שנקבע  המחברים, 
CAM יכולים להינתן על ידי רופאים או 
תחת פיקוח רפואי, הסינון ביו–רפואי הוא 
ונושא משמעויות סמליות  ברובו טקסי 
של שליטה. ייתכן שכך נראה הדבר ממבט 
סוציולוגי, אך ברצוני לחלוק על המחברים 
- תהליך זה נועד לדאוג לבטיחות המטופל. 
חשיבות בדיקת רופא בטרם תחילת התהליך 
הטיפולי היא על מנת למנוע את האפשרות 
של דחיית אבחון וטיפול מקובל מחד גיסא, 
ולבחון האם ניתן להקל על הבעיה באחד 
הכלים של רפואה משלימה, מאידך גיסא, 
תוך שקילת היתרונות והסיכונים האפשריים 
של הטיפולים. מתוך עבודתי בבית החולים 
ומתוך היכרות עבודת עמיתיי בבתי חולים 
לבדיקות  אחרים, החולים אף מוזמנים 
מעקב, על מנת להעריך באיזו מידה חלה 
התקדמות במצבם והאם יש מקום להמשיך 
בטיפולים או להפסיקם, כאשר לדיון זה 

 .CAM שותפים גם מטפלי
כן מצביעים המחברים על "טיבו הדואלי 
של תהליך משא ומתן שאימץ הממסד הביו–
רפואי: "פתיחת הגבולות הארגוניים בפני 
CAM, ובה בשעה שמירה קפדנית  מטפלי 
את  המגדירים  הפנימיים,  הגבולות  על 
הליבה הקוגניטיבית של עבודת הפרופסיה", 
דוגמת עבודה בטיפול נמרץ, הליכים מצילי 
חיים, בדיקות דימות ורפואה גרעינית. אינני 
בטוחה שאני מסכימה עם המחברים בכך 
שהדבר נובע מהצבת גבולות בפני המטפלים, 
אלא בחוסר אפשרות מצד המטפלים, לפחות 
בעת הנוכחית, לתרום בתחומים אלו. ואכן, 
מרבית תרומתם של הטיפולים המשלימים 
בבתי החולים מתמקדת בשלב זה בהקלה 
על סבלו של המטופל ובאיכות חייו - מטרה 

שאינה זניחה כלל ועיקר. 
לעומת זאת, אני לחלוטין מסכימה 
עם המחברים כי פועלם של המטפלים 
המשלימים בבתי החולים נתקל לעתים 
במחסומים רבים, נוכחותם עדיין מתקבלת 
בהסתייגות מסוימת, ושכרם נמוך מזה 
יחד עם  של עובדים אחרים במערכת. 
זאת, ברגע שהצוות הרפואי נוכח לדעת 
כי יש בכוחם של הטיפולים להיטיב עם 

המטופלים, יחס זה משתנה ללא הכר.
לסיכום, זהו ספר חשוב שמצביע על 
הרפואה  שעוברת  מורכבים  תהליכים 
המשלימה בדרכה לשילובה הנאות במערכת 
אף  על  כיום,  גם  בישראל.  הרפואית 
שלמטפלים המשלימים יש לעיתים מעמד 
משני בלבד, הפריסה של הרפואה המשלימה 
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עטיפת הספר: 
׳באנו הנה 
להביא את 
המערב - 
הנחלת היגיינה 
ובניית תרבות 
בחברה היהודית 
בתקופת 
המנדט׳

במערכת הרפואה הציבורית של ישראל 
היא חסרת תקדים. אני מאמינה, כי עם 
התקדמות המחקר וקידום ההסדרה בתחום, 
תהליך זה יימשך ויתקדם. וכדברי המחברים: 
"הרופאים האינטגרטיביים, מקדמי הרפואה 
מהותי  חלק   CAM–ב רואים  המשולבת, 
בין  אורגני  לחיבור  וחותרים  מהרפואה 
השיטות. הביו–רפואה היא הגמונית, אולם 
CAM הולך ומשתנה,  נראה שמעמדה של 
וסביר להניח שבשנים הקרובות הוא עתיד 

להתעצם עוד יותר".
דורית גמוס
שירותי רפואה משלימה
מרכז רפואי שיבא, תל השומר, רמת גן

"באנו הנה להביא 
את המערב - 

הנחלת היגיינה 
ובניית תרבות 

בחברה היהודית 
בתקופת המנדט"

מחברת: דפנה הירש
מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת 

בן גוריון בנגב, שדה בוקר
2014, 487 עמודים, מחיר 87 ₪ 

דפנה הירש נועד לבחון < ספרה של 
את נושא ההיגיינה לא במשמעותו 
כאמצעי  אלא  המקובלת,  הבריאותית 
ומודרנית  מערבית  חברה  של  לבנייתה 
ביישוב היהודי בארץ ישראל המנדטורית 
- היגיינה כמכשיר חברתי ותרבותי ולא 

כמכשיר בריאותי ורפואי.
המחקר, שמתבסס על עבודת דוקטורט 
להיסטוריה  הספר  בבית  הירש  שערכה 
כולל שמונה  אביב,  תל  שבאוניברסיטת 
פרקים העוסקים בסוגיית ההיגיינה מנקודת 
מבט שונות - החל בסיקור קורות ההיגיינה 
נושאים שבתחום הגזע,  המודרנית, דרך 
הבריאות,  בתחום  הבריטית  המדיניות 
פעילותה של הדסה בנושא, אחיות בריאות 
הציבור, טיפות החלב, הנחלת ההיגיינה 
לתלמידי בתי הספר וחינוך אימהות לטיפול 

"נכון" לילדיהם - הדור הציוני הבא. 
הספר מקיף מאוד, וכולל 487 עמודים 
עמוסים בדוגמאות ותיאוריות המשמשות את 
המחברת להוכחת טיעונה המדעי כי ההיגיינה 
המערבית הבדילה בחברה הארץ ישראלית 
בין יוצאי אירופה לבין המזרחים, בין מעמד 
חברתי–כלכלי )סוציו–אקונומי( גבוה לבין 
המעמדות הנמוכים, בין אורתודוקסים לבין 
חילונים, והיא היוותה מכשיר מרכזי לחינוכם 
של האוכלוסיות "מפגרות" ביישוב היהודי 

בארץ ישראל המנדטורית, וקידומם לתרבות 
מערבית מתקדמת. 

הספר מתבסס על מגוון מאוד רחב של 
מקורות ראשוניים ושניוניים, החל מראשית 
תקופת המנדט, מסמכים ארכיוניים וכתבות 
מעיתונות התקופה ומבחינה זו מהווה ריכוז 
רב ערך של האזכורים וההתייחסות הרחבה 
לנושאי בריאות והיגיינה ביישוב היהודי 
בתקופת המנדט גם בעיתונות היומית וגם 
ובעיקר בקרב מנהיגי הבריאות של הישוב 
שרצו להנחיל באמצעותה תרבות מתקדמת.
הירש, הנחלת ההיגיינה  לטיעונה של 
אמצעי  הייתה  "הנכונה"  המערבית 
למדיקליזציה של היישוב ולחינוכם מחדש 
של אלה שנחשבו נחותים תרבותית בעיני 
ההנהגה הרפואית. מניתוח מחקרה עולה, כי 
התנהלות זו לוותה ביחס של חוסר הערכה 
ופטרנליזם אל קבוצות ביישוב שלא נהגו 
לפי כללי ההיגיינה המערבית המקובלת. 
לחיזוק טיעוניה מביאה הירש מספר רב 
של דוגמאות, בעיקר בתחום ניצול הקשר 
ורופאים  הבריאות, אחיות  שבין אנשי 
ובעיקר אחיות טיפת חלב, אחיות בתי 
הספר ומחלקת ההיגיינה של בתי הספר, 
לבין הקהילה שנזקקה לשירותיהם לקידום 
המטרה. היקף, מגוון ומבחר הדוגמאות 
והראיונות והציטוטים שבספר מרשימים 
ביותר, בעיקר ציטוטי ראיונות של אנשי 
רוח  את  בדבריהם  המביאים  התקופה 
ושלא באמצעות  כמות שהיא  התקופה 
פרפראזה. אלא שהירש מביאה בעיקר את 
הדוגמאות המחזקות את הטיעון במחקרה 
ואינה מנסה לבחון הנחות סותרות. למרות 
שהיא מבקרת את העמדות השיפוטיות 
והערכת החסר של אנשי הבריאות בתקופת 
המנדט כלפי אותן אוכלוסיות ״נחותות״, 
נופלת גם הירש במידה מסוימת בשיפוטיות 
ביקורתית בבחינתה במסגרת מחקרה את 
אותם אנשי בריאות שבחרו להשתמש, 
כאמצעי  ההיגיינה  בהנחלת  לדבריה, 
להנחלת תרבות מערבית מתקדמת ולקידום 
הרעיון הציוני, שדגל בבריאות כאמצעי 
מרכזי לשיקומו וחידושו של העם היהודי 

בארץ ישראל.
 487( הירש ארוך במיוחד  ספרה של 
עמודים( וכאמור כולל מגוון רחב מאוד של 
נושאים. אך החלק התיאורטי בו רחב מדי, 
מורכב, קשה לקריאה ולהבנה למי שאינו 
בא מתחום ההיסטוריה החברתית, ומקשה 
מאוד על קריאת הספר. לאנשי הרפואה 
הרפואה  של  בהיסטוריה  המתעניינים 
לקרוא  ישראל מומלץ  והבריאות בארץ 
כל פרק בנפרד, על מנת ליהנות ולהתרשם 
מהנושא המסוים הנדון במסגרתו. בדרך 
זו ניתן גם לבחון את טיעוניה המחקריים 

ולהתמודד איתם  הירש אחד לאחד  של 
מחשבתית. 

המקוריות  התמונות  את  לציין  יש 
שמלוות את הספר ומביאות, כמו ציטוטי 
הראיונות, את רוח התקופה ומסייעות 

מאוד להבנת הנושא.

שפרה שורץ
המרכז לחינוך רפואי על שם פרופסור משה פריבס
אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע
shvarts@bgu.ac.il :דוא"ל

"אדם ועולמו, 
השאיפה לחירות"

מחבר: אהרון תומר
בהוצאת אוניברסיטת בן גוריון בנגב, הדפסה 

שנייה 2013
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המעסיקים < נושאים  נדונים  בספר 
את האדם, מהות ופשר העולם הפיזי 
נע  והדת כמקום מפלט. הקורא  והנפשי 
בין  בספקטרום שבין הרציונאלי לרגשי, 
תבונה לרוחניות, ומתוודע לתופעות מדעיות 
מרכזיות, בעיקר בעולם הפיזיקה המודרנית.

על האדם רובץ עול של דורות, בעודו 
נתון למגבלות פיזיות וביולוגיות, מתקיימת 
התובנה באשר לחופש המחשבה האנושית 
ולדמיון. האדם אינו רק יצור ככל בעלי 
חופש  לו  נתונה  אלא  האחרים,  החיים 
14(, ויחד עם זאת ימיו  הבחירה )עמוד 
ספורים. הספר מתפרס על עשרה פרקים 
הסובבים אחר: פשר החיים, הדת, גורלו של 
האדם עד למותו בלתי נמנע. תפיסותיו את 

העולם שמסביבו , הכרתו ואישיותו.
המחבר פורס בפנינו יריעה רחבה וכאן גם 
חוזקו של הספר שמגיש לנו מעין טעימות, 
נגיעות לעולם הדת, הפילוסופיה, הביולוגיה, 
הפסיכולוגיה ולתורת המוסר. אקלקטיות 
לפרטים  לרדת  היכולת  את  מגבילה  זו 
ולעומקם של כלל הנושאים, ומחייבת את 
המחבר לנסות ולקשור בין העולמות השונים 
הסובבים את האדם. לעיתים נותר הקורא 
עם התחושה כי קיימת חזרה על דברים שכבר 

נאמרו ונכתבו בפרקים הקודמים.
בראשיתו של הספר מנסה המחבר לדון 
בפשר החיים, תוך שהוא מביא ציטוטים מן 
המקורות. הגם שבשעה קשה מוצא האדם 
את מפלטו בדת, המחבר בוחר לסיים את 
הפרק הראשון עם הסיפור על הארכיבישוף 
שחלה וטופל במסירות רבה במשך תקופה 
ארוכה על ידי רופאו. כאשר הגיעה שעתו, 
ושואל לפשר  פונה הרופא לארכיבישוף 
חששותיו; הרופא מציב את ההנחה כי לאור 
הזכויות הרבות שצבר הארכיבישוף בחייו 
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יזכה לחיים טובים בעולם הבא, בדיוק כפי 
שמטיף למאמיניו. תשובתו של הארכיבישוף 
לרופא: "האם אתה הרופא באמת מאמין 
בדברים אלו?" מותירה את הקורא מחויך 

ואולי אף מבולבל. 
המחבר מפרט את העקרונות בבסיס הדת 
הבודהיסטית והיהודית. בעוד שבראשונה 
המוטיבים העיקריים הם אהבת הזולת, 
אלטרואיזם והחמלה, הרי שביהדות תכלית 
מבלי  לשמה  האל  עבודת  היא  האמונה 
לצפות לתמורה. המאחד והמשותף הוא 
הצורך בהתעלות השכלית במטרה לגבור 
על הדחפים והיצרים, כך יוכל האדם להגיע 
להבנה אמיתית של המציאות )עמוד 44(. 
תכליתו האדם השלם להכיר את האמת, דא 
עקא שאמת זו יכולה להתגלות לו רק לאחר 

מותו.
האדם אינו אלא "שכל נתון בחומר..." 
46( ויחד עם זאת, לאור מציאות  )עמוד 
דטרמיניסטית, בעת מצוקה נזקק האדם 
לאמונה. זו גם הסיבה מדוע מחלקות טיפול 
נמרץ בבתי החולים מלאות בכתבי קודש 
ובקמעות מתחת לכריות החולים )עמוד 64(. 
הלחץ הנפשי שבו נתון האדם בהיותו חשוף 

לחסדי הטבע ולכיליון הבלתי נמנע, מסביר 
את תפקידה של האמונה הדתית כאמצעי 
להפחתת חרדה, ומכאן גם עולה מצוקתו 
של האדם לאורך האבולוציה: יצור בעל 
תודעה ויכולת חשיבה לא מוגבלת, החורגת 
מעבר לכוחות הפועלים בטבע, תוך התעלות 
על הצרכים הביולוגיים, ויחד עם זאת כה 
שברירי ובר חלוף. במקביל לעולם האמונות, 
פועל העולם המדעי אשר תורם להבנת 
המציאות. המדע מוצג כמודל המסביר הן 
את התופעות המתקיימות בעולם והן את 
התצפיות, בהתאם לבסיס הידע האנושי 
שנצבר לאורך ההיסטוריה. אחד ההסברים 
היפים שמצאתי בספר הוא להיות מודע 
למגבלות שאנו מצויים בהם. המדע אכן 
מסייע לאדם להתגבר על מגבלות פיזיות 
וביולוגיות, אולם קיימת גם מגבלה ליכולת 
התפיסה האנושית שהיא אינה אינסופית, 
היא תחומה בידי פרדיגמות, ניסיון צרוב 

אישי וקולקטיבי.
יהיו שיסכימו ויהיו שיחלקו על האמירה, 
כי אין בכוחו של המדע לחייב או לשלול 
103(, ועדיין  את קיומו של האל )עמוד 
יש לדיסציפלינה המדעית תרומה להבנת 

לחפש  נמשיך  אם  רק  מסביב.  העולם 
יתרה  ולחקור, נשאף לחירות אמיתית. 
מכך, האדם השלם הוא זה שמגיע לשלמות 
נפשית פנימית, שהתגבר בעזרת שכלו על 
כל הדחפים הטבועים בו כיצור חי ורואה 
את המציאות, אמת ושקר כפי שהיא, ללא 
מיסוך כלשהו. אדם זה אינו שואף לעושר 
חיצוני, אינו רוצה לשלוט באחרים; האדם 
השלם לפיכך הוא אדם הפועל לפי צו מוסרי 

בתוך החברה )עמודים 173-171(.
נפשית  היא ששלמות  נוספת  תובנה 
הרמונית היא החיבור המתקיים בין ההכרה 
האינטלקטואליים,  הכישורים  העצמית 
השכל והיצירתיות מחד גיסא לבין הכרת 

המציאות מאידך גיסא.
בטוחני שהקורא המשכיל ימצא עניין 
בספר ובמגוון הנושאים הנפרשים לפניו, 
ויחד עם זאת כאשר יבקש להבין יותר באחד 
יידרש  מהעולמות הסובבים את האדם, 
להתעמק ולקרוא בספרי המשך ממוקדי 

תחום.
יוסי ווייס
 אסותא מרכזים רפואיים 
ואוניברסיטת אריאל בשומרון

התפרצות קדחת לאסה בניגריה תבעה 40 קורבנות

כרוניקה

נגיף לאסה ממשפחת נגיפי ארנה אנדמי במרכז ומערב אפריקה, 
ומומחי המרכז לבקרת מחלות ומניעתן באטלנטה מעריכים כי 
במערב אפריקה נדבקים מדי שנה 300,000-100,000 איש בנגיף, 
עם כ־5,000 מקרי מוות. נגיף זה גורם לקדחת דימומית )המורגית( 
והיא מסווג בקבוצת סיכון 4, באשר אין נגדו חיסון או כל טיפול, 

והוא עובר מאדם לאדם. 
המאגר הטבעי של הנגיף הוא במכרסמים במערב אפריקה 
ועובר לאדם באמצעות מזון מזוהם, ובין אדם לאדם באמצעות 
נוזלי גוף, בעיקר בבתי חולים ללא בקרת זיהומים ממשית. חלקם 

הגדול של הנדבקים עוברים את המחלה בצורה תת-קלינית, אך 
מתוך החולים שיעור התמותה גבוה. 

בהתפרצות הנוכחית, דווח על 86 חולים אשר מהם מתו 40 איש, 
כלומר שיעור תמותה של 43.2%. עד עתה איששו בדיקות מעבדה את 
ההדבקה בנגיף ב־22 חולים והמעקב נמשך. ההתפרצות האחרונה 
בניגריה הייתה בשנת 2012 – במהלכה דווח על 1,723 חולים שמהם 
http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-3390453/( 112 נפטרו

.)Suspected-Lassa-fever-outbreak-Nigeria-kills-40.html
איתן ישראלי

IVIG מסוגל למנוע התקפי כפיון )Epileptic seizures( בילדים

כרוניקה

ילדים הלוקים בכפיון מטופלים בתרופות המשפרות את מצבם, 
במחקר  לתרופה.  תנגודת  של  מצבים  מתעוררים  לעיתים  אך 
שנערך במרפאות נירולוגיות בין השנים 2012-2006, זוהו 27 ילדים 
בעלי תנגודת לתרופות שהיו בין הגילים 17-3 שנים. הילדים טופלו 
נחשבה  לטיפול  חיובית  תגובה  לפחות.  מחזורים  בשישה   IVIGב־

כהפחתה של מעל 50% מהתקפי הכפיון. 
התוצאות שנצפו: בארבעה ילדים התופעות נעלמו, בשמונה 
חלה הפחתה של 90% בהתקפים, בחמישה נצפתה הפחתה של 

75% ובחמישה – 50%. חמישה מהמטופלים )19%( לא הגיבו 
לטיפול. מידת התגובה לטיפול לא הייתה קשורה בגיל, במיגדר 

או בעוצמת התסמינים. 
החוקרים סיכמו, כי על סמך תוצאות אלה ואחרות, ניתן 
לייחס לטיפול ב־IVIG תכונות מיטביות על מצבי כפיון בילדים 
במגוון תסמינים ואטיולוגיה, גם כאשר הגורם לתסמונת אינו 

.)Pediatric Neurol 2015;52:509( ידוע
איתן ישראלי 
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