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מתי מבוצעת בדיקת EEG בילדים?
הפעילות  את  מנטרת   EEG "בדיקת 
החשמלית של המוח ומסייעת לאבחן 

־מצבים רפואיים כדוגמת אפילפסיה, חשד להפר
עת תקשורת, לנסיגה התנהגותית או לפרכוסים, 

־מסבירה ד"ר שמרית אוליאל־סיבוני, מנהלת יחי
דת אפילפסיה בילדים ומכון EEG ילדים בביה"ח 

'דנה'.
־לדבריה: "הבדיקה מבוצעת לרוב בעירות ושי

נה. פעוטות המתקשים להירדם במהלך הבדיקה 
או ילדים המתקשים בביצוע חסך שינה, יכולים 
לקבל סירופ מטשטש, המסייע בהשריית שינה. 
הקלטת הנתונים מתחילה בעירות ונמשכת כחצי 

שעה לאחר הרדמות או להפך".
האם הבדיקה כואבת?

מרגיעה  כואבת"  אינה  האלקטרודות  "הנחת 
בעזרת  לקרקפת  מוצמדות  "הן  אוליאל.  ד"ר 
משחה )ללא דבק(, לכן גם הסרתן מהירה ואינה 

כרוכה בתחושת אי נוחות או כאב".
מתי מתקבלת תשובה?

 תוצאות EEG מתקבלות על־פי רוב 
 בתוך 24 שעות באתר Be well בכתובת: 

www.tasmc.org.il/Be-Well
לילדים  בביה"ח   EEGה־ יחודו של מכון  מה 

'דנה'?
מקסימלית  להתאמה  ועוצב  הותאם  המכון 
־לאוכלוסייה הצעירה כך שהבדיקה מבוצעת בת

המעוצבים  שקטים  בחדרים  אופטימליים,  נאים 
כחדר ילדים.

ד"ר אוליאל: "כאשר נדרשת הערכה ממושכת 
של הפעילות החשמלית במהלך לילה שלם, מכון 
EEG ילדים ב'דנה' הוא היחיד בישראל, המאפשר 
ביצוע בדיקות וידאו EEG ביתיות. אפשרות זו 
מתאימה למצבים בהם הילד מתקשה בהרדמות 
ונדרש ניטור ארוך בשינה, הערכה של אירועים 
 EEG החשודים כפרכוסים בייחוד כאלה לגביהם
קצר היה תקין. לאחר חיבור האלקטרודות הילד 
להורדת  חוזר  המוקצב,  הזמן  ובסיום  בבית  ישן 
המכשור. איכות המידע המתקבל מבדיקה ביתית 
בסביבה  נרכש  אך  באשפוז,  שמתקבל  לזו  זהה 
הנוחה למטופל ומשפחתו ללא הצורך בהערכות 

הנדרשת לבדיקה בבית החולים".

לתיאום תור לבדיקת EEG בביה"ח 'דנה', יש 
התחייבות  וטופס  מנוירולוג  בהפניה  להצטייד 

מקופת החולים.

דרכי התקשרות:
† Fax to Mail למספר: 03-7772631

.P-eeg@tlvmc.gov.il :דוא"ל †
† טלפון: 2632 -777 03, בימים א'-ה' בין השעות 

.7:00-15:00
*מכון EEG ילדים בביה"ח 'דנה־דואק', איכילוב, 
הוקם בתרומה של מר דניאל אריסון. זהו המכון 
היחיד המצויד במכשירי ניטור EEG המתקדמים 

ביותר, המאפשרים לבצע את הבדיקה גם בבית.

הנפוצות  הבעיות  אחת 
60 היא ירידה בח־  מגיל

דות ו/או באיכות הראייה 
כעיקרון,  קטרקט.  התפתחות  עקב 

־אין דרך למנוע קטרקט והוא מתב
־טא בעכירות של עדשת העין הטב

עית כתוצאה מעליה בגיל.
מהו הפתרון לקטרקט?

שירות  מנהל  לוינגר,  אליה  ד"ר 
־קטרקט בביה"ח 'איכילוב': "בשל
־בים הראשוניים, עכירות של העד

שה יכולה להתבטא בשינוי במספר 
המשקפיים בלבד ולכן ניתן לשפר 
את הראייה ע"י התאמת משקפיים. 
בקרנית,  העכירות  התקדמות  עם 
עד  ירודות  הראייה  וחדות  איכות 
כדי כך שמטופלים מתארים מעין 
מסך או וילון שפוגע בראייה. בשלב 
זה הדרך היחידה לשפר את הראייה 

־היא באמצעות ניתוח להסרת הק
טרקט".

מהו ניתוח קטרקט?
"בניתוח מבוצעת הסרה של עדשת 
מושתלת  ובמקומה  העכורה  העין 
כיום  שקופה.  מלאכותית  עדשה 

ישנן מספר סוגי עדשות שיכולות 
במשקפיים,  התלות  את  להקטין 
אסטיגמציה  של  במקרה  לרבות 

)צילינדר(".
מה לצפות מהניתוח?

לדברי ד"ר לוינגר: "לאור העלייה 
־בתוחלת החיים, קטרקט הוא הני
העי ברפואת  ביותר  השכיח  ־תוח 

ניים, עם שיעור הצלחה גבוה מאוד. 
הניתוח משפר הן את הראייה והן 
את איכות חייו של המטופל ובכך 

מסייע לו לתפקד בחיי יום יום".
תורים מקוצרים ב'איכילוב':

שכי קטרקט  שניתוחי  ־למרות, 
חים מאד, זמן ההמתנה הממוצע יכול 
להימשך כשנה. בביה"ח 'איכילוב', 
מטופלים מכל רחבי הארץ, יכולים 
לעבור את הניתוח עם זמן המתנה 

של חודש ימים בלבד!

־פרטים במוקד זימון תורים מקו
צרים: 03-6947884 או בקישור:
https://www.tasmc.org.
il/Operations/waitings/

Pages/default.aspx

ג י צ ב מ לו י כ י ים בריאיםא ך לחי המדרי

 EEG נפתח מכון 
חדש לילדים

תקווה חדשה בטיפול 
במגיפה עולמית

ראייה מיטבית גם
בגיל השלישי

נוסעים יקרים,
אם הייתי שואל אתכם מהו האיבר 

־החשוב, המרכזי והמסתורי ביותר בגו
פכם, מה הייתם עונים? עבורי התשובה 

ברורה: המוח.
־המוח, האיבר הראשי במערכת הע

צבים שלנו, הוא למעשה מרכז השליטה 
־שלנו. הוא קולט את המידע ממגוון גי

רויים שאנחנו חשופים אליהם, ומודיע 
לאיברי הגוף איך להגיב אליהם; הוא 
האחראי על עיבוד החוויות, הרגשות, 
משום  שלנו.  והתחושות  הזיכרונות 
נמצא  המוח  חקר  העצומה,  חשיבותו 
בחזית המדע העולמי כבר שנים רבות. 
משאבים  מקצים  באיכילוב  אנחנו 
עצומים לתחום המוח, מכיוונים שונים: 
עוסקים  שלנו  הנוירולוגיה  במחלקת 

ומ המוח  במחלות  ובטיפול  ־באבחנה 
ערכת העצבים ההיקפית – בהן שבץ, 
ותנועה  זיכרון  הפרעות  אפילפסיה, 
וכיו"ב; הנוירוכירורגים שלנו מבצעים 
מדי יום ניתוחים למטופלים עם מחלות 
שונות של המוח; המערך הפסיכיאטרי 
של  אינטנסיבי  במחקר  עוסק  שלנו 
הקשר בין פעילות המוח למחלות נפש 
לתפקודי  סגול  במכון  ואילו  שונות, 

־המוח מבצעים מחקרים באמצעות הד
מיה מוחית מתקדמת.

־ועכשיו אנחנו מקימים מרכז המת
כלל את הידע העצום שצברנו – מעין 
בית חולים לרפואת המוח, אם תרצו. 
משותפת  עבודה  כי  משוכנעים  אנו 
ליחידות שהזכרתי תזניק קדימה את 
רפואת המוח ותציע למטופלים שלנו 
המתקדמת  ההוליסטית,  הבשורה  את 

והטובה ביותר עבורם.
־ועד אז, אני מאחל לכולכם טיסה נעי

מה,
שלכם, רוני

המכון הראשון בישראל המאפשר לבצע בדיקות גם בבית, 
נפתח בביה"ח 'דנה־דואק' לילדים ומציע זמינות תורים גבוהה

בשנים  הפכה  סוכרת 
עול למגפה  ־האחרונות 

מית שהולכת ומתעצמת. 
־לרגל יום המודעות הבינלאומי שמ

צוין ברחבי העולם ב־14 בנובמבר, 
כמה עובדות שחשוב לדעת:

† המחלה מתאפיינת בעליית סוכר 
באיברים  לפגיעה  וגורמת  הדם 

רבים.
לה מובילה  סיבה  היא  סוכרת  ־† 

דיאליזה  עיוורון,  שבץ,  לב,  תקפי 
וקטיעת רגליים.

† סוכרת גורמת לעלייה בתמותה–
בכל 5 שניות נפטר חולה סוכרתי.

† בעולם 1 מכל 10 אנשים בוגרים 
סובל מסוכרת

מסוג  בסוכרת  חולים  כ־90%   †
כוללים:  למחלה  הסיכון  גורמי   .2
עוני  השמנה,  תורשתית,  נטייה 

ואורח חיים.
מנהל  אלדור,  רועי  ד"ר  לדברי 

־היחידה לסוכרת במכון לאנדוקרי
"בשנים  איכילוב:  בביה"ח  נולוגיה 

־האחרונות חלה מהפכה בידע ובא
פשרויות הטיפול במחלת הסוכרת.

היום  הטיפול   2 מסוג  בסוכרת 

־מתבסס על שילוב בין טיפול תרו
־פתי שהוכח כמגן מפני סיבוכי המ

חלה ושינוי באורחות חיים. תרופות 
חיים  כמאריכות  נמצאו  חדשות 

ומגי לתמותה(  סיכון  ־)מפחיתות 
נות על הכליות, הלב והמוח. חלקן 
נמצאו כיעילות גם בטיפול במחלת 
ההשמנה, כלומר, הטיפול בהן עשוי 

־להוביל גם לירידה משמעותית במ
שקל.

נקראה  )בעבר   1 מסוג  בסוכרת 
לשימוש  נכנסו  נעורים'(,  'סוכרת 

המווס מלאכותי'  'לבלב  ־מערכות 
תות את רמת האינסולין הניתן לפי 

צורכי המטופל.
חולי  הטיפולים החדשים  בזכות 
סוכרת מרגישים ומאוזנים טוב יותר 
ונמצאים בסיכון מופחת לפתח את 

סיבוכי המחלה או למות ממנה.
יחידת הסוכרת בביה"ח איכילוב 

־כוללת צוות רב מקצועי של מומ
תוך  אישית,  מותאם  בטיפול  חים 

־שילוב דרכי הטיפול החדשות בסו
כרת מסוג 2 ו־1.

פרטים בטלפון: 03-6973417

הכותב הוא מנכ״ל המרכז הרפואי
על שם סוראסקי בתל אביב
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רק בריאות
ני גמזו פ' רו זמינות תורים לניתוחי קטרקט תוך חודש פרו

למטופלים מכל הארץ על ידי מומחי איכילוב

כמה עובדות חשובות לרגל יום הסוכרת 
הבינלאומי. וגם: מה התחדש בתחום

ד״ר רועי 
אלדור

ד״ר אליה 
לוינגר

 ד״ר שמרית 
אוליאל־סיבוני


