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גאווה בריאה

"המטרה היא להתאים את 
כלל היבטי הרפואה לאורך 

כל החיים לקהילה הגאה"
רפואה מותאמת אישית ללהט"ב, מהווה מטרה ייחודית וחדשנית, אשר ניצבה בפתחו של איכילוב - 

המרכז הרפואי הגדול במטרופולין תל-אביב. להגשמתה הוטמעו בפעם הראשונה בישראל, בבית חולים, 
דיסציפלינות ייעודיות המובלות על ידי רופאים מומחים בבריאות הלהט"ב. שיחה עם ד"ר רועי צוקר, 

מנהל תחום הלהט"ב, הראשון והיחיד בישראל, על קהילה גאה ובריאה
דן אבן בשיתוף איכילוב

תאמנם כבר מספר עשורים, עוד מתחילת המהפ
כה המינית-מגדרית, של הסיקסטיז, קיימת מודעות 
גוברת ברחבי העולם ואף בישראל לקהילת הלהט"ב 
וביסקסואלים.  טרנסג'נדרים  הומואים,  לסביות,   –

בצי השורה  הסטיגמה  רקע  על  כי  שמתברר  תאלא 
הגאה,  הקהילה  זו,  קהילה  מאנשי  רבים  הכללי,  בור 

או שח רפואיים,  למוסדות  מלפנות  נרתעים  תעדיין 
ווים בהם אפליה וקיפוח. כך, הפנייה לעזרה רפואית, 
חירום,  להידחות למצבי  נוטה  רבים,  להט"בים  מצד 

לאחר שכבר התפתחו סיבוכים רפואיים מורכבים. 
ולמטפלים  לרופאים  פחות  פונים  "להט"בים 
המינית  שזהותם  החשש  בגלל  השאר  בין  נוספים, 
תיחשף", אומר ד"ר רועי צוקר, מנהל תחום הלהט"ב 
במרכז הרפואי איכילוב ת"א. "הבעיה לא קשורה רק 

של אלא  ומטפלים,  רופאים  מצד  מודעות  תלחוסר 
עיתים אפילו מספיקה מילה לא נכונה של מזכירה 
רפואית כדי להרתיע מטופל להט"בי ולהרחיק אותו 

מטיפול שעשוי לתרום למצב בריאותו". 
פונים  הגאה  הקהילה  מאנשי  שרבים  קורה  כך 

תלחדרי מיון עם פגיעות מורכבות שהיו ניתנות למ
לר זוכים  ואינם  מסודרת,  בצורה  טופלו  לו  תניעה 

פואה המונעת – זו שהוכיחה עצמה בבריאות הציבור 
תמעל לכל ספק ככלי מרכזי במניעת תחלואה ובקי

דום איכות חיים ואורח חיים בריא ופעיל.
טיפו כשניתנים  גם  רבים,  רפואיים  תבמוסדות 

רבים ממוקדים  לים לאנשי הלהט"ב, אלה במקרים 
הולם  מענה  מספקים  תמיד  ולא  מסוימת,  בבעיה 
למצבו הרפואי הכולל של המטופל. בבעיה מסוג זה 
 2019 בשנת  שנשלח  בעת  עצמו  צוקר  ד"ר  נתקל 
בתת  פנימאי  כרופא  איכילוב,  החולים  בית  מטעם 

במר פלושיפ  לחודש  זיהומיות,  במחלות  תהתמחות 
זו, ד"ר  יורק. במסגרת  בניו  כז הרפואי מאונט סיני 
בנשאי  המטפלת  במרפאה  לפעילות  השתבץ  צוקר 

HIV בעיר. 

שגילתה  טרנסג'נדרית  מטופלת  שם  "הייתה 
שהיא נשאית HIV רק במקרה, ממש בסמוך לניתוח 

תלשינוי מין שנקבע לה. הגילוי היה אחרי היא שקי
תבלה במשך שנים טיפול הורמונלי על ידי אנדוקרי

נולוגים, מבלי שחשבו לבדוק האם היא נשאית של 
שמסתכלים  מטפלים  אין  למה  שם  שאלתי  הנגיף. 

הוליס בצורה  הלהט"בית  מהקהילה  מטופלים  תעל 
טית, ובוחנים את מצבם הרפואי באופן כללי, לרבות 

ביצוע בדיקות למחלות נלוות ומחלות רקע, הרגלי 
תשימוש בסמים ועוד, והמליצו לי לכתוב לנשיא המ
תרכז הרפואי", מספר ד"ר צוקר. בעקבות פנייתו הוז

מן ד"ר צוקר לראשונה בעולם למסגרת פלושיפ של 
שנה בהתמחות ספציפית ברפואת הלהט"ב במאונט 
סיני– תוכנית שמאז אומצה על ידי איגוד הרופאים 
)AMA(, וכיום כבר הושרשה במוסדות  האמריקאים 

רפואיים בכ-20 מדינות בארה"ב. 
מונה  לישראל,  שובו  לאחר   ,2021 בספטמבר 
ד"ר צוקר למנהל תחום הלהט"ב במרכז הרפואי תל 
שלא  תפקיד  כללית,  בריאות  בשירותי  וכן  אביב, 

תאויש לפני כן, זאת במקביל לעבודתו הנוספת מש
נת 2016 כרופא שותף במרפאה לקהילה הגאה בגן 
הראשונה  הלהט"בית  המרפאה   – בתל-אביב  מאיר 
2009. ברבות השנים נפתת  שנפתחה בישראל בשנת

חו ברחבי העולם עשרות מרפאות ייעודיות לקהילת 
הלהט"ב, בעיקר בארה"ב. 

את  לבסס  צוקר  ד"ר  פועל  באיכילוב  בתפקידו 
הרפואיים  הצוותים  בקרב  הלהט"ב  רפואת  תחום 
הוליסטיים  שירותים  לייצר  במטרה  החולים,  בבית 

שיותאמו לצרכיהם של אנשים מהקהילה. 
על  מבוסס  הלהט"ב  ברפואת  המרכזי  "הרעיון 

תהמגמה העולמית של רפואה מותאמת אישית ומו
להיות  עצמה  שמכווינה  רפואה  זו  קהילות.  תאמת 
הלהט"ב,  מקהילת  מטופלים  עבור  יותר  אישית 
בין  ופונה  ושפתי,  תרבותי  בהיבט  יותר  רגישה 
נאלצים  עמם  הייחודיים  הרפואיים  למצבים  השאר 
שתוביל  רגישות  לצד  מקהילה,  אנשים  להתמודד 

יותר במסגרת הטיפול הרפואי הכ חיובית  תלחוויה 
ממוסדות  האוכלוסייה  הדרת  את  למנוע  כדי  ללי, 
באיכילוב,  כי  לציין  יש  צוקר.  ד"ר  אומר  בריאות", 
אשר  אביב  תל  העיר  בתוך  הממוקם  חולים  כבית 

אנ מטופלים  ישראל,  הלהט"ב של  לבירת  תנחשבת 
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ל-1000  מעל  לרבות  הלהט"ב,  מקהילת  רבים  שים 
 HIV טרנסג'נדרים ומעל ל-2,000 אנשים החיים עם

אשר רבים מהם מהקהילה הגאה.

רפואה לאורך החיים
למספר  השנים  עם  נדרשת  הלהט"ב  קהילת 
ה-80  בשנות  עוד  ספציפיים.  רפואיים  אתגרים 
האתת לאחד  האיידס  ומחלת   HIV ה נגיף  -הפכו 

ועדיין  נאלצה  שעמם  והכואבים  המורכבים  גרים 
סי הצטרפו  הזמן  עם  להתמודד.  הקהילה  תנאלצת 

וסרטן  השד  סרטן  לרבות  נוספים,  רפואיים  בוכים 
לס בקרב  יותר  גבוהה  ששכיחותם  הרחם  תצוואר 

ששכיחותם  מין  ביחסי  שמועברים  זיהומים  ביות, 
הקשורים  נושאים  וכן  הקהילה  אנשי  בקרב  גבוהה 

די תסמיני  של  גבוהה  שכיחות  הנפש,  תלבריאות 
תכאון וחרדה, שימוש בסמים מסוכנים וצריכה מופ

שניתנים  רפואיים  טיפולים  וכן  אלכוהול,  של  רזת 
מגד להתאמה  ניתוחים  ובכללם  תלטרנסג'נדרים 

האחרונים  בחודשיים  הורמונליים.  וטיפולים  רית 
עולמית  התפרצות  רקע  על  גם  הקהילה  מאותגרת 
באמצעות  שמועברת  הקוף  אבעבועות  מחלת  של 
נגיף במגע הדוק, ורבים מאלו שנדבקו בה הם גברים 

המקיימים יחסי מין עם גברים.
את  להתאים  היא  הלהט"ב,  רפואת  "מטרת 
המטרה  הקהילה.  לאנשי  כיום  הרפואה  היבטי  כלל 
לייצר  היא  קדימה  שנים  למספר  בראייה  המרכזית 
רפואה מותאמת לאורך כל החיים לאנשי הלהט"ב, 
שמתמודדים  למתבגרים  הקשורים  מנושאים  החל 
זהות  של  הרפואיים  להבטים  הקשורות  בעיות  עם 
ובנטייה המינית, דרך נושאים של הורות גאה, ועד 
מתוך  חשוב  שהוא  הלהט"בית  הגריאטריה  לתחום 
ההבנה שעקב ההדרה ממערכות בריאות, להט"בים 
מבוגרים נוטים יותר לסבול ממחלות רקע, בדידות 

ומצוקה נפשית", אומר ד"ר צוקר. 
תבהתאם לתפיסה זו, נבחנת כיום אפשרות עתי

דית לפיתוח מודלים שישלבו בין הרפואה לקהילה 
גם מחוץ לבית החולים. החודש )יוני( קיבל איכילוב 
לראשונה אישור ממשרד הבריאות במסגרת פיילוט 
בבית  סוציאלי  עובד  זמני לשנתיים, להעסקת  תקן 
החולים שיתמחה בטיפול באנשי קהילת הלהט"ב. 

מודעים  לא  הלהט"ב  מקהילת  רבים  "אנשים 
תלזכויותיהם, ולעובד סוציאלי ספציפי שייועד לט
הצ של  בהדרכה  רק  לא  חשיבות  יש  בנושא  תפל 

בסיוע לאנשים מקהילת  גם  אלא  הרפואיים,  וותים 
הלהט"ב בחיבור לשירותים בקהילה שיוכלו לסייע 

להם", מדגיש ד"ר צוקר.
לב האחרונים  בחודשים  שהקים  היגוי  תבוועדת 
בש באיכילוב  הלהט"ב  רפואת  תחום  קידום  תחינת 

רבים  בה פעילים  חברים  ועדה שהיו  נים הקרובות, 
של  המרכזית  מטרתו  כי  נקבע  בקהילה,  מוכרים 
מרכז עתידי לרפואת הלהט"ב אינה בהכרח להציע 
טיפולים רפואיים לאנשי הקהילה, אלא שתפקידיו 
הניתנים במוסדות  המרכזיים הם לתמוך בטיפולים 

תרפואיים בכל המדינה, לסייע בטיפול במצבים מו
הלהט"ב  רפואת  על  ידע  להפיץ  ובעיקר  רכבים, 

יש ברחבי  רפואיים  לצוותים  הדרכות  תבאמצעות 
בהס להט"ב  לרפואת  החברה  מטעם  בסקר  תראל. 

מבכיריה,  אחד  הוא  צוקר  שד"ר  הרפואית,  תדרות 
ובות בישראל  רפואי  צוות  אנשי   600 שכלל  סקר 
שלהם  הידע  כי   75% דיווחו  שנים,  כ-3  לפני  צע 
אינו  ללהט"בים  רפואה  והנגשת  הלהט"ב  ברפואת 
מספק - ברמת בינונית ומטה. 4% בלבד ממשתתפי 
הסקר העידו כי נחשפו במהלך הכשרתם המקצועית 

לתכנים המכוונים לרפואת הלהט"ב. 
תבשנים האחרונות, פעל ד"ר צוקר להגברת המו

דעות של צוותי המרכז הרפואי לצרכים הייחודיים 
מאז  לדוגמה,  כך,  הלהט"ב.  לרפואת  המתייחסים 
ייעודיות  הדרכות  ביוזמתו  מתבצעות   2018 שנת 
לצוותי המרכז לרפואה דחופה )חדר המיון( לקראת 
כדי  בתל-אביב  המתקיים  השנתי  הגאווה  מצעד 
ולמקרים  הגאווה  לאירועי  הצוות  אנשי  את  להכין 

מיוחדים שעלולים להגיע למיון. 
לגבי  הצוותים  אנחנו מדריכים את  "כך, למשל, 
סלנג שמקובל אצל חלק מהלהט"בים ביחס לסמים 
מסוימים, שעלולים להגיע למינון יתר, ולגבי פניות 

המגד לזהות  ביחס  ברגישות  להתבצע  תשצריכות 
מדהימות  בשטח  התוצאות  מיניים.  ולהרגלים  רית 
הצוותים  של  במודעות  ניכר  שיפור  על  ומעידות 

הרפואיים", אומר ד"ר צוקר.

מרחב בטוח בחיים ובבית החולים
רפואת  בתחום  המשמעותיים  ההיבטים  אחד 
HPV, מחולל  הלהט"ב הוא החיסון לנגיף פפילומה 
באיברי  ליבלות  גם  גורם  אשר  הרחם,  צוואר  סרטן 
והפין  ולגידולים סרטניים בפי הטבעת, הלוע  המין 
במסגרת  בישראל  כיום  ניתן  החיסון  גברים.  בקרב 

תחיסוני השגרה לתלמידי כיתות ח', בנים ובנות. בנו

בסל  החיסון  נכלל   )2022( השנה  מינואר  החל  סף, 
בגילי  ונשים  לגברים  בישראל  הממלכתי  הבריאות 
26-21. ואולם, יחד עם זאת, החיסון רשום בישראל 
 ,45-26 בגילי  גם  בתשלום  כיום  וניתן   ,45 גיל  עד 
לאחר שהוכח כמועיל גם בגילי הבגרות, והוא חיוני 

במיוחד עבור אנשי קהילת הלהט"ב. 
גברים,  עם  מין  יחסי  שמקיימים  גברים  "אצל 
הטבעת,הלוע  פי  סרטן  במניעת  מועיל  החיסון 

למ כמועיל  הוכח  בוגרות  נשים  אצל  וגם  תוהפין, 
ליחסי  חשיפה  לאחר  גם  הרחם,  צוואר  סרטן  ניעת 
נגד  הגנה  והוא מספק  בעבר, מאחר  מוגנים  לא  מין 
זנים ספציפיים של נגיף הפפילומה שעלולים לעבור 
ביחסי מין שהם הזנים העיקריים שגורמים לגידולים 

הסרטניים", מציין ד"ר צוקר.
ד"ר צוקר פועל גם למזעור נזקי השימוש בסמים 

חבר וברשתות  במדיה  וכפעיל  הלהט"ב,  תבקהילת 
תיות, היה מהרופאים הראשונים בישראל שפרסמו 
נזקי  אלה, לצמצום  בנושאים  רפואיות  התייחסויות 
אף  שנים  כארבע  לפני  במסיבות.  בסמים  השימוש 
פרסם טבלה הכוללת מידע חיוני על ערבובי סמים, 
והשפעות  סיכונים  של  לקטגוריות  מחולקת  אשר 

תלפי צבעים. הטבלה הופצה במסיבות באופן מחתר
תי, מבלי שאף גוף חתום עליה, ורק מהשנה מופצת 
הגאה  המרכז  איכילוב,  של  הסמלים  תחת  במסודר 

והוועד למלחמה באיידס.
בקרב נשים לסביות, גוברת לאחרונה המודעות 
לצורך בחיזוק הרפואה המונעת לסרטן השד ולסרטן 
צוואר הרחם: "נשים רבות מקהילת הלהט"ב נוטות 

תפחות לבצע בדיקות ממוגרפיה ופאפ לאיתור מוק
דם של סרטן השד וצוואר הרחם מכיוון שהן מדירות 
מראים  מחקרים  בנוסף  בריאות.  ממערכות  עצמן 
כי עישון, עודף משקל ונטייה להביא פחות ילדים, 

תשכיחים יותר בקבוצה זו – מצבים אשר מהווים גו
רמי סיכון למחלות אלה. לכן מחקרים מצביעים על 
נשים  בקרב  מתקדם  בשלב  השד  סרטן  מקרי  ריבוי 

מקהילת הלהט"ב, וחשוב להתייחס לתופעה". 
במסגרת  להתייחסות  שזוכים  נוספים  נושאים 
והכוונות  טיפולים  מתן  כוללים  הלהט"ב  רפואת 
אלה  בימים  פועלים  באיכילוב  לטרנסג'דנדרים. 

ני לביצוע  גם  לטרנסג'נדרים  שירותים  תלהרחבת 
 ,)M to F( תוחים תחתונים לשינוי מין מגבר לאישה
אשר נעשים מזה שנים בישראל רק במרכז הרפואי 

שיבא.
הלהט"ב  ברפואת  המוזנחים  התחומים  אחד 
מחקרים  קיומם של  הוא  בישראל  ואף  כולו  בעולם 
אנשי  של  בריאותם  מצב  את  להעריך  שמטרתם 
הקהילה. "רוב המחקרים בתחום הזה קטנים, והמידע 
שזמין כיום נאסף ממדינות בעולם שלא מתאימות 
ביחס  למשל,  כך,  הישראלית.  לתרבות  בהכרח 

בהר מובילה  ישראל  הלהט"בית,  בקהילה  תלהורות 
בה בהשוואה למקומות אחרים, ונדרשת התייחסות 

ספציפית לתופעת ההורות הלהט"בית בארץ".
"קידום רפואת הלהט"ב באיכילוב מתבצע מתוך 
שאיפה לייצר מרחב בטוח ללהט"בים בבית החולים, 

תכדי שירגישו בנוח להגיע לטיפול", מסכם ד"ר צו
גאווה  דגל  עם  מדבקה  לשים  מספיק  "לפעמים  קר. 
במשרד כדי שהמטופלים יפתחו וידברו בכנות, אך 

ידעו בה תחשוב באותה מידה שהצוותים הרפואיים 
עובר  כולו  התחום  למטופלים.  להציע  מה  גם  משך 
קדימה  אותו  להצעיד  ומטרתנו  ותמורות,  שינויים 

תלשנים הבאות, כדי לספק ללהט"בים רפואה איכו
תית וחיים בריאים". 

בשיתוף איכילוב

המשך מעמוד השער

מטרת רפואת הלהט"ב, היא להתאים את כלל היבטי 
הרפואה כיום לאנשי הקהילה. המטרה המרכזית בראייה 
למספר שנים קדימה היא לייצר רפואה מותאמת לאורך 

כל החיים לאנשי הלהט"ב, החל מנושאים הקשורים 
למתבגרים שמתמודדים עם בעיות הקשורות להבטים 
הרפואיים של זהות ובנטייה המינית, דרך נושאים של 

 הורות גאה, ועד לתחום הגריאטריה הלהט"בית
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זכויות היוצרים על תצלומים המופיעים במוסף זה שייכות למאגר התמונות  shutterstock )אלא אם צוין אחרת(

המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות והכתבות השיווקיות. המערכת מבקשת להבהיר כי המוסף הינו פרסומי ואין לראות במאמרים ו/או במודעות המלצה מכל סוג שהוא

המוסף בחסות: חברת MSD, חברת פקטורי 54 והמרכז הרפואי איכילוב ת"א

מין ביולוגי 
הורמונים,  כרומוזומים,  כגון  וזכר  נקבה  של  הביולוגיים  המאפיינים 
אברי מין פנימיים ואברי מין חיצוניים. המין הביולוגי נרשם בסעיף 

המין בתעודת הלידה.
מגדר

המשמעות התרבותית של להיות בת/אשה או בן/גבר מבחינת אופן 
ההתנהגות, נראות, תפקידים בחברה, ומאפייני אישיות.

ייעוד מגדרי 
)Gender Assignment )מאנגלית: 

מצב שבו מייחסים זהות מגדרית למין הביולוגי. בדרך כלל תינוקות 
זוכים לייעוד מגדרי "גברי" ותינוקות נקביות זוכות לייעוד  זכריים 

מגדרי "נשי".
זהות מגדרית

תחושתו הפנימית של האדם לגבי המגדר שלו.

דיספוריה מגדרית
המגדרי  הייעוד  בין  קונפליקט  של  מחוויה  הנובעת  נפשית  מצוקה 

)זכר או נקבה( לבין המגדר אליו מרגיש.ה שייכ.ת. שיוחס בלידה 
א.נשים טרנסג'נדרים

הם אנשים אשר המגדר שלהם שונה מהמגדר המשויך למין בו סומנו 
בלידתם.ן.

אישה טרנסג'נדרית
היא אישה אשר סומנה בלידתה כזכר.

גבר טרנסג'דר
גבר אשר סומן בלידתו כנקבה.

א.נשים א-בינאריים או ג'נדרקווירים
הם מי שזהותם המגדרית אינה רק אישה או רק גבר, יכולות לכלול 
המגדרים  שני  עם  שמזדהים  א.נשים  כולל  מגדריות  זהויות  מגוון 

בביחד )ביג'נדר(, מי שהזהות המגדרית שלו.ה נזילה, כלומר נעה ומ
מאלה  אחד  אף  או  )ג'נדרפלואיד(,  המגדרית  הקשת  פני  על  שתנה 

)אג'נדר(.
סיסג'נדר

זכר  הייעוד המגדרי, כלומר  מי שהזהות המגדרית שלו תואמת את 
שמרגיש גבר ונקבה שמרגישה אישה.

התאמה מגדרית
הורמונא טיפולים  הכוללות  טיפוליות,  אפשרויות  למספר  בהכינוי 

ליים, פרוצדורות כירורגיות, וטיפולים נוספים, אשר מטרתם לשנות 
את הנראות כך שיתאימו לתחושת המגדר הפנימית. חשוב להדגיש, 
כי אין הכרח לעבור כל פרוצדורה שהיא, על מנת להשתייך למגדר 

התואם את הזהות המגדרית.
טרנספוביה

פחד, אפליה, או שנאה כלפי טרנסג'נדרים והקהילה הטרנסג'נדרית.

באדיבות: ד"ר איריס יעיש, מומחית ברפואה פנימית ואנדוקרינולוגיה מנהלת 
המרכז לבריאות טרנסג'נדרים, איכילוב

בשיתוף איכילוב

עברית שפה גאה  

קוראים יקרים, 
הצורך  את  ובחזונו  דיגלו  על  חרט  תל-אביב  הרפואי  המרכז 
הצטיינות  תוך  לכל,  שווה  באופן  ואנושית  מובילה  רפואה  במתן 
בישראל.   התושבים  כלל  בריאות  למען  ופיתוח,  מחקר  בהוראה, 
גדול  אחוז  אשר  הגאה,  לקהילה  הקשור  בכל  כמה  פי  נכון  הדבר 
ומודעים  יודעים  אנו  ובסביבתה.  תל-אביב  בעיר  מתגורר  ממנה 

בכיום לכך שהקהילה הגאה מדירה עצמה משירותים רפואיים, לע
חוויות עבר מתס לאור  רבות  ופעמים  לאור הפחד להיחשף,  בתים 

כלות אל מול גורמים רפואיים.
כמנהל הכללי של המרכז הרפואי איכילוב, הממוקם בליבה של 
תל-אביב, אני רואה בהנגשת רפואה שוויונית, ערך עליון המשקף את 
7,000 עובדים, חלקם חבב  אחד מערכי הבסיס של מרכזנו המונה כ-
רים בקהילה, וחלקם הורים ובני משפחה של אנשים מהקהילה הגאה.

המותאמים  השירותים  את  להרחיב  דאגנו  האחרונות  בשנים 
אישית עבור הקהילה הגאה, בכללם המרכז לרפואה מגדרית )מב"ט 
לקהילה  תחומי  רב  טיפול  המציע  טרנסג'נדרים(  בריאות  מרכז   –
פסיכו  שירותים  פנים,  נישוי  פריון,  שימור  לרבות  הטרנסג'נדרית 

ומו בארץ  הגדול  המרכז  הוא  מב"ט  שונים.  וניתוחים  בסוציאליים 
הגדול  גם   הוא  שלנו  המרכז  בנוסף  מטופלים.  ל-1,000  מעל  נה 
ביותר בתחום המאתגר של טיפול בילדים ומתבגרים טרנסג'נדרים 

ייחודי אליו מגיעים מכל רחבי הארץ.  ומהווה מרכז 
2020 יצא ד"ר רועי צוקר, מומחה למחלות זיהומיות, להב  בשנת

שתלמות ראשונה מסוגה, בבית החולים הר סיני בניו יורק ושב אלינו 
לשמש מנהל תחום רפואת להט"ב. זהו תפקיד ראשון וייחודי ברפואה 

הציבורית בישראל.
מע בעזרת  הגאה  ההורות  נושא  להרחבת  כעת  פועלים  באנו 

ומתבגרים  ילדים  נושא  את  מקדמים  והמיילדות,  הגינקולוגיה  רך 
במגווני מגדר בעזרת בית החולים דנה-דואק לילדים, הזדקנות בא

מצעות המערך הגריאטרי, בריאות הנפש עם המערך הפסיכיאטרי 
שי ליצירת  מובילים  צוותים  פועלים  מהתחומים  אחד  בכל  בועוד. 

רותים מוכוונים עבור הקהילה הגאה. 
המרכז הרפואי שלנו מוביל גם במחקרים רפואיים, ואני רואה 

המ נושא  הובלת  הקרובות.  בשנים  התחום  בהרחבת  עצום  בצורך 
חקר וההדרכות לצוותים רפואיים מכל רחבי הארץ, היא אבן דרך 
משמעותית במיצוב בית החולים שלנו כבית חולים מוביל לאנשי 

צוות רפואי המבקשים ללמוד את הנושא בצורה הטובה ביותר.
בעתיד אנו צפויים להרחיב עוד את כלל שירותי בית החולים 
לטובת צרכי הקהילה, ובכל מקרה תמיד נהיה מרחב רפואי בטוח 

ובית חם עבור הקהילה הגאה.

בברכת גאווה שמחה ובריאה, 
פרופ' רוני גמזו, 

מנהל המרכז הרפואי איכילוב תל-אביב
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אישית //

ניו
ט
 ג
רי

מי
ם: 

לו
צי

כך תהיו טרנס-פרנדלים
יש לכבד את השם ולשון הפניה המועדף – ככלל, לאישה 	 

טרנסי  ולגבר  )את/היא(  נקבה  בלשון  לפנות  יש  טרנסית 
בלשון זכר )אתה/הוא(, לא.נשים א-בינאריים ניתן לפנות 
בשפה מעורבת. יש לזכור שלכל איש ואישה הזכות לבחור 

בלשון פניה כזו או אחרת לפי העדפתם האישית.
על 	  וחודרניות  אינטימיות  אישיות,  שאלות  לשאול  לא 

מיניות או על פרוצדורות רפואיות.
לא להוציא מהארון א.נשים טרנסג'נדרים.יות ללא רצונם.ן.	 
לא לנהל שיחות על הנושא גם לא מאחורי גבם.ן.	 
שוויון 	  לאפשר  הא.נשים  של  כבודם.ן  על  לשמור  יש 

החיים  תחומי  ובשאר  חינוך  בתעסוקה,  שווה  הזדמנויות 
ולאפשר להם.ן סביבה בטוחה ונעימה. 
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ד"ר אלון זינגר בשיתוף איכילוב

אפשר לדבר על טיפול מונע לאחר חשיפה, או 
־שימוש מושכל בסמים, או הפחתת נזקים וכיצד אפ

שר לעזור לחברה שנפלה. כל המקרים האלה ועוד 
רבים נוספים מגיעים לפתחנו במלר"ד באיכילוב.

ואחרים.  אלה  מקרים  ולהזכיר  לדבר  מקום  יש 

־אבל אני מניח שכבר דברו עליהם בהזדמנויות אח
־רות, חכמים וטובים ממני. לכן אסתפק כאן רק בשו

רה תחתונה אחת אבל מאד תכליתית, וכמו שדודה 
שלי אומרת כל יום שבת וחג: "תרגישו בנוח לבוא".

אני יודע שמבחינה היסטורית, לא תמיד קיבלנו 
את הטיפול שמגיע לנו, ולא תמיד קיבלנו את היחס 
שמגיע לנו. לפעמים קיבלנו אפילו הרבה פחות מזה. 

־אלה הן כנראה הסיבות בגינן לחלקנו יש חוסר בי
טחון וחוסר אמון במערכת הרפואית, תופעה מוכרת 
זו  שקהילה  ידוע  הטרנסית.  הקהילה  בקרב  בייחוד 

־פונהפחות לטיפולים רפואיים באופן כללי ולטיפו
לים דחופים בפרט. לא אשקר, סביר להניח שחוסר 
המזל  ולרוע  בעבר,  נכווינו  מוצדק.  דבר  הוא  אמון 
אנחנו ממשיכים לשלם את המחיר הרפואי בגלל מי 

שאנחנו, מי שאנחנו אוהבים לאהוב ואוהבים להיות. 
אבל הזמנים משתנים והמציאות היום נוחה יותר 

מאשר הייתה בעבר. 
־מן הסתם גם לנו מגיע יחס אנושי, גם לנו מגיע טי

פול, וגם עלינו חלה שבועת הרופאים, ולא אנחנו ניתן 
לעוולות היסטוריות למנוע מאיתנו לקבל את הטיפול 

הרפואי המגיע לנו, בדיוק ברגע שאנחנו זקוקים לו.
צבע,  בכל  מגדר,  בכל  לבוא.  בנוח  תרגישו  אז 
לרוע  אני  עזרה.  לבקש  בנוח  תרגישו  לאום,  בכל 
זאת  )בכל  נפלאה  חוויה  להבטיח  יכול  לא  המזל 

־מדובר בחדר במיון במדינת ישראל(, אבל אני מב
טיח שתקבלו יחס הגון, חומל ומבין.

מקצועי,  צוות  במלר''ד(  )ובייחוד  באיכילוב  יש 
אנושי ומסור למטופלים שלו )לכל המטופלים שלו( 

ואנחנו נשמח לעזור לכן.ם.
חג גאווה שמח!

ד"ר אלון זינגר הוא רופא מתמחה במחלקה לרפואה 
 דחופה, המרכז הרפואי איכילוב ת"א

בשיתוף איכילוב

"תרגישו בנוח לבוא"

ד"ר אילן זינגר | צילום: ליאור צור

בפיילוט  יוצא  ת"א  איכילוב  הרפואי  המרכז 
לקהילת  ייעודי  סוציאלי.ת  עובד.ת  חדש, 
הלהט"ב. מדובר בקהילה הצורכת פחות שירותי 
פסיכוסוציאליים  קשיים  עם  ומתמודדת  רפואה 
משמעותיים. רבות הפעמים בהן מטופלים אינם 
ומוצאים  הקהילה  רפואת  בשירותי  משתמשים 
עצמם בבית החולים שלנו. העובד.ת הסוציאלי.ת 

הר הצוותים  הדרכות  על  אחראי  יהיה  ־שייבחר 
הלהט"ב,  קהילת  ארגוני  עם  הקשר  פואיים, 
הלהט"ב  קהילת  של  מורכבים  במקרים  טיפול 
אל  הנכונים  לגורמים  וחיבור  החולים,  בבית 

מי טיפול  המשך  לצורך  החולים,  לבית  ־מחוץ 

מאיישת  תל-אביב  עירית  גם  אלה  בימים  טבי. 
על  אחראי  יהיה  אשר  סוציאלי  עובד  משרת 
למרכז  הלהט"ב  מקהילת  מטופלים  בין  החיבור 

איכילוב. הרפואי 
רו ד"ר  של  משותף  פרויקט  הינו  ־הפרויקט 

חבר,  וסיון  הלהט"ב  רפואת  תחום  מנהל  צוקר,  עי 
ומתקיים  באיכילוב,  הסוציאלי  השירות  מנהלת 
בעזרת משרד הבריאות אשר הקצה משאבים לכך. 
הקהילה  עבור  נוסף  ייחודי  בשירות  "מדובר 
ואנו  האחרים,  החולים  בבתי  קיים  שאינו  הגאה, 
השירותים  במכלול  חשוב  נדבך  שיהווה  בטוחים 

שאנו מציעים", מציין ד"ר צוקר.

־גברים המקיימים יחסי מין אנאליים והאוכלו
סייה הטרנסג'נדרית סובלים משכיחות גבוהה של 
בעיות ברצפת אגן, או בצורך בשיקום רצפת האגן 
להעניק  כדי  מגדרית.  להתאמה  ניתוחים  לאחר 

פי שירות  באיכילוב  הוקם  אלה,  לבעיות  ־מענה 
זיותרפיה לרצפת האגן המותאם לקהילת הלהט"ב.
פתולו של  גבוהה  לשכיחות  עדים  ־"אנו 

גיות הקשורות ברצפת האגן כמו: כאבים בעת 
קיום יחסי מין, חוסר יכולת לקיים מין אנאלי, 

טחו הצואה,  על  בשליטה  בעיות  ־עצירויות, 
רים, פיסורה, בעיות בשליטת השתן, טראומה 
אגן,  רצפת  שרירי  של  יתר  פעילות  פיזית, 
בקהילה  וזיהומים  מין  יחסי  קיום  בעת  כאבים 
לרצפת  פיזיותרפיסט  בלום,  נטע  מסביר   זו", 

אגן.
לימוד  הדרכה,  כולל  החדש  השירות  לדבריו, 
וטיפול,  שיקום  תוכנית  והרפיה,  כיווץ  טכניקות 

והדכה ליחסי מין בטוחים. 
שו וסבלני,  אמפטי  קשוב  מקצועי  ־"הצוות 

וצניעות המטופלים ככל האפשר  מר על פרטיות 
איידלין,  אביב  מדגיש  הטיפולים",  סדרת  במהלך 

פיזיותרפיסט רצפת אגן.  
להט"ב  רפואת  תחום  מנהל  צוקר,  רועי  ד״ר 
מוסיף: "כמו בתחומים אחרים, גם תחום זה, ששם 
הצרכים  הבנת  תוך  תרבותית  התאמה  על  דגש 

איכילוב  את  מציב  הלהט"ב,  לקהילת  הייחודיים 
חולים מוביל בהנגשה של רפואה מותאמת  כבית 

למטו שיאפשרו  פיזיותרפיה  שירותי  ־לקהילה. 
וכן  בטוח  ומרחב  חופשי  שיח  ולמטופלות  פלים 
לקהילה  נפוצות  לבעיות  מוכוון  מקצועי  טיפול 
בדיוק  יותר.  טובה  לרפואה  המפתח  הוא  הגאה, 

בשביל זה אנחנו כאן".

 לזימון תור וקבלת פרטים נוספים: בין השעות
 08:00-10:30 בטלפון 03-6974676, 

ptoffice@tlvmc.gov.il פקס: 03-6974692 או במייל

שירות סוציאלי חדש לקהילת 
הלהט"ב // בשיתוף איכילוב

פיזיותרפיה לרצפת אגן לקהילת 
 הלהט"ב - שירות חדש וייחודי 

// בשיתוף איכילוב 
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עו"ס סיון חבר בשיתוף איכילוב

בולטת  קהילה  היא  בתל-אביב  הלהט"ב  קהילת 
ומיוצגת. העיר מאופיינת באופייה הסובלני ובקידום 
הנושא לצד פתיחתו של השיח על תקיפות מיניות 
בקהילה. השיח עם נפגעים ונפגעות מקרב הקהילה 
בבית החולים מתאפיין לא אחת במינימליזציה של 

רהפגיעה, טשטוש, בלבול, הסתרה, בושה ורגשי אש
מה. חלק מהסיבות לכך קשורות בזהות המינית ו/או 

והחיצו הפנימיים  והגבולות  המתגבשת  רהמגדרית 
ניים שיכולים לגרום לבלבול באבחנה בין התנסות 
מינית לפגיעה. פגיעה מינית על רקע זהות מינית, 

ופע במיוחד  מורכבת  מוסתרת,  נותרת  רשלעיתים 
מים רבות נותרת בארון, או שמקבלת מענה שאינו 

מותאם. 
פגיעה מינית היא תקיפה בעלת אופי מיני כלפי 
אדם אחר, ללא הסכמתו או בניגוד לחוק. זו כוללת: 

רמגע באמצעות גוף התוקף או באמצעות חפץ, הת
ומעשה  מגונה  בעילה, מעשה  אונס,  מינית,  עללות 
טראומטי  אירוע  היא  מינית  פגיעה  בכפייה.  סדום 
בעל השלכות נפשיות משמעותיות העשויות ללוות 

ראת הנפגע/ת ולהשפיע על כל תחומי החיים. ההש
רלכות של פגיעות מיניות לא מטופלות יכולות לה

להפרעות  מין,  מחלות  רצויים,  לא  להריונות  ביא 
שינה,  קשיי  יתר,  עוררות  פוסט-טראומטיות,  דחק 
תקווה  אבדן  ייאוש,  התבודדות,  חרדה,  דיכאון, 

והתמכרות לחומרים.
ונפגעות  לנפגעי  הסיוע  מרכזי  איגוד  מנתוני 
 230 נפגעות/ים  יום  בכל  בישראל:  מינית  תקיפה 
 1 בחייה.  מינית  נשים תותקף   3 מכל  ו-1  קורבנות 
הרר שהתפיסה  למרות  אונס.  עוברת  נשים   5  מכל
הנערים  שיעור  נפגעות,  נשים  שבעיקר  היא  ווחת 
הנערות.  לשיעור  זהה   12 גיל  עד  מינית  הנפגעים 
ידי אדם המוכר  85% מהמקרים מבוצעים על  מעל 

6% מהמקרים מדווחים לרשויות. לקורבן. רק 
2000 נפגעי תקיפה מינית נאלצו להר  עד שנת
תמודד לבד עם פניה לגורמי הסיוע השונים, לרבות 
משפטי.  ומכון  סיוע  מרכזי  רפואי,  טיפול  משטרה, 
מספר  פעמים  הפגיעה  את  לשחזר  נדרשו  לעיתים 

רבמקומות שונים וזאת לרוב ללא דמות אחת שמנה
לת יחד איתם את ההליך ומלווה אותם. לאור מצב 

בלתי נסבל זה נפתחו מרכזים אקוטיים בישראל.
מה קורה במרכז האקוטי?

במרכז  הנמצא  ייעודי  מקום  הינו  אקוטי  מרכז 
ובנפג בנפגעי  הראשוני  הטיפול  מרוכז  ובו  ררפואי 

נפשי  רפואי,  היבט  זה  לטיפול  מינית.  תקיפה  עות 

ומשפטי ומשולבים בו מספר אנשי מקצוע: עובד/ת 
משטרה,  ונציגות  אח/ות  רופא/ה,  סוציאלי/ת, 
בפגיעה  בטיפול  הראשוני  השלב  את  יחד  המהווים 

המינית. 
העונ חוק  לפי  מין  עבירת  היא  מינית  רתקיפה 
לקי המאפשרת  ערכה  תימצא  אקוטי  ובמרכז  רשין 

איסוף  כדי לאפשר  דגימות לראיות משפטיות.  חת 
ונפשי, חשוב שההגעה  ולהציע מענה רפואי  ראיות 

למרכז תהיה עד מספר ימים מיום האירוע. 
ידי  על  הנפגע/ת  מלווה  למרכז  הגעתם  מרגע 
רפואית  בדיקה  לו/ה  יוצע  סוציאלי/ת.  עובד/ת 

לפגי בהתאם  רפואי  טיפול  יינתן  ראיות,  רלאיסוף 
עה. כל זאת תוך תמיכה נפשית ראשונית ובהמשך 
תיווך לסיוע נפשי, משפטי ורפואי בקהילה. הטיפול 
והליווי המתאים עשויים להפחית  הנפשי הראשוני 
את הנזק הנפשי והטראומה ומטרתם לייצר אווירה 

תומכת ולא שיפוטית. 
מרכז אקוטיים קיימים כיום במספר בתי חולים 
ברחבי הארץ: בני ציון, פוריה, הדסה עין כרם, הלל 

וב בקפלן  ובקרוב  יוספטל  סורוקה,  וולפסון,  ריפה, 
המרכז  הנוכחי,  במצב  ת"א.  איכילוב  הרפואי  מרכז 

לכמח מענה  נותן  וולפסון  החולים  בבית  רהאקוטי 
צית הפניות של נפגעי ונפגעות תקיפה מינית בכל 
הארץ. מכיוון שבמחוז תל-אביב והמרכז מתגוררים 
40% מכלל אוכלוסיית מדינת ישראל, חשוב להר -כ
רחיב את המענה לנפגעי/ות פגיעה מינית באזור זה.
יציע  באיכילוב  בקרוב  שיוקם  האקוטי  המרכז 
אלימות  ונפגעי  לנפגעות  תחומי  ורב  יעיל  טיפול 
יינתן  וכבוד.  ושמירה על פרטיות  הגנה  מינית תוך 
ראיות  ובאיסוף  והריון  מין  מחלות  במניעת  סיוע 

לצורך המשך טיפול משפטי. 

עו"ס סיון חבר היא מנהלת השירות הסוציאלי, המרכז 
הרפואי איכילוב ת"א 

בשיתוף איכילוב

"המרכז האקוטי יטפל בנפגעי 
ובנפגעות תקיפה מינית" 

עו"ס סיון חבר | צילום: מירי גטניו

אתן ואתם לא לבד!
118 – מוקד משרד הרווחה והביטחון 

החברתי. 
100 – מוקד משטרת ישראל. 

קווי החירום במרכזי הסיוע לנפגעי 
ונפגעות תקיפה מינית בישראל:

1202 – נשים	 
1203 – גברים	 
046566813 – נשים ערביות	 
026730002 – נשים דתיות	 
025328000 – גברים דתיים, סיוע 	 

.0528361202 בווטסאפ 

דר' ענת רבינוביץ לביא, מנהלת חדרי 
לידה ליס ומנהלת החדר האקוטי, 

anatr@tlvmc.gov.il

עו"ס סיון חבר, מנהלת השירות הסוציאלי, 
המרכז הרפואי ת"א )איכילוב( 

sivanh@tlvmc.gov.il

בכל יום יש בישראל 230 קורבנות פגיעה מינית, גברים ונשים. 1 מכל 3 נשים תותקף מינית בחייה. 1 מכל 5 
נשים עוברת אונס. במרכזים אקוטיים בבתי חולים מרוכז הטיפול הראשוני בנפגעי ובנפגעות תקיפה מינית. 

לטיפול זה היבט רפואי, נפשי ומשפטי. מרכז אקוטי כזה ייפתח בקרוב באיכילוב
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 ד”ר שימי ברדה וד”ר הדר אמיר לוי 
בשיתוף איכילוב

 11 מתוך  שכ-29%  מראים  בארה”ב  הנתונים 
הלהט”ב  לקהילת  המשתייכים  אמריקאים  מיליון 
חסרים  בישראל   .18 לגיל  מתחת  לילד  הורים  הם 
לאור  אך  להט”בית,  הורות  על  עדכניים  נתונים 
למדינות  ביחס  בישראל  הגבוה  הפריון  שיעור 
בלל חלק  הוא  בילדים  שהצורך  נראה   ,OECD -ה

זו,  מהוויה  וכחלק  הישראלית  מההוויה  נפרד  תי 
משפחה.  להקים  רוצים  בישראל  רבים  להט”בים 
משפחתיות  מסגרות  של  רחב  מגוון  קיים  כיום 
המאפשרות לזוגות מאותו המין, יחידים ויחידניות, 

וגאות להיות הורים.  גאים 
להמכון לפריון של בית החולים ליס במרכז הר

יחידים  או  לזוגות  לסייע  גאה  ת”א  איכילוב  פואי 
מקהילת הלהט”ב להקים משפחה, ולהנגיש את כלל 
מערכת  במסגרת  לקהילה  הרלוונטיים  השירותים 

הבריאות הציבורית.
קיימים מספר אופנים של הורות להט”בית אשר 

לכולם ניתן מענה במסגרת פעילות המכון.

הורות משותפת 
ואישה  גבר  כאשר  מתרחשת  משותפת  הורות 
של  במסגרת  שלא  לעולם  ילד  יחד  להביא  בוחרים 
מערכת יחסים זוגית. טיפול הפוריות הנפוץ ביותר 

הזרעה תוך רח הינו  הורות משותפת  לבמקרים של 
זו בני הזוג יכולים להשיג היריון ללא  מית. בצורה 
צורך בקיום יחסי מין. בטיפול ההזרעה מוזרקים תאי 
זרע ישירות לחלל הרחם. במידת הצורך יופנה הזוג 

לטיפולי הפריה חוץ גופית. 
למי מתאים? 

נשים לסביות. 	 
גברים הומוסקסואלים. 	 
נשים טרנסג’נדריות.	 
גברים טרנסג’נדרים.	 

כיצד מתחילים?
גבר  של  מזרעו  באישה  פוריות  טיפול  ביצוע 
בהורות  ילד  להביא  המבקשים  בן-זוגה,  שאינו 
של  בקיומו  מותנה  זוגי,  קשר  ללא  משותפת, 

יש לבצע בדי בנוסף  בין הצדדים.  הורות  להסכם 
בדיקות  הכוללות  הזוג  בני  לשני  מתאימות  קות 
מצב  לשלול  כדי  מקיפות,  דם  ובדיקות  גנטיות 

רפואי שעלול לסכן את ההיריון או להשפיע על 
הבדיקות  כל  השלמת  לאחר  להשיגו.  הסיכויים 

לפ במכון  לפגישה  תור  לקבוע  יש  להנדרשות, 
הטיפול  מתווה  וקביעת  תיק  פתיחת  לשם  ריון 

המתאים. 

תרומת זרע 
לאישה  מגבר  זרע  מתן  הינה  זרע  תרומת 

לשאינה בת זוגתו לצורך השגת היריון. תרומת הז
רע היא אנונימית, כלומר פרטים אודות זהותו של 
התורם לא יימסרו לאף אדם. הפרטים על התורם 
כוללים פרטים כלליים כגון מוצא אב ואם, תחום 
עיניים  צבע  שיער,  צבע  עור,  גוון  גובה,  עיסוק, 

ותחביבים. 
תרומת  עם  להתמודד  המתקשים  וזוגות  לנשים 
זרע לא ישראלי  זרע אנונימית, או מעדיפים תורם 
כדי להקטין את הסיכוי למפגש עתידי של אחאים 
זרע  מנות  לייבא  האפשרות  קיימת  אחים(,  )חצאי 

המאושרים  בחו”ל  זרע  בנקי  מספר  קיימים  מחו”ל. 
טי לצורך  זרע  מנות  ליבוא  הבריאות  משרד  לע”י 

על  המידע  בחו”ל  הזרע  בנקי  במרבית  בארץ.  פול 
וכולל בנוסף לפרטים הכלליים  תורם הזרע מורחב 
תמונות ילדות או בוגר, ראיון קולי מוקלט והערכת 
מבנקי  בחלק  אישיות.  מבחני  על  המבוססת  צוות 

אנוני לא  ב”תורם  לבחור  האפשרות  קיימת  להזרע 
בהגיעו  לילד  ימסרו  שפרטיו  שמסכים  )תורם  מי” 

 .)18 לגיל 
למי מתאים? 

נשים לסביות.	 
גברים טרנסג’נדרים.	 

כיצד מתחילים? 
הכוללות  מתאימות  בדיקות  לבצע  יש  תחילה 
ובדיקת  הורמונלי  פרופיל  מקיפות,  דם  בדיקות 
פאפ, על מנת לשלול מצב רפואי שעלול לסכן את 
בנוסף  להשיגו.  הסיכויים  על  להשפיע  או  ההיריון 

למומלץ לבצע סקר גנטי לצורך בחירת התורם המ

תאים ביותר. לנשים בזוגיות לסבית המעוניינות כל 
לאחת להשיג היריון מאותו תורם הזרע, מומלץ לב

צע ביחד את הבדיקות המקדימות על מנת שיוכלו 
לבחור בתורם המתאים לשתיהן. לאחר השלמת כל 
הבדיקות הנדרשות, יש לקבוע תור לפגישה במכון 
לפריון לשם פתיחת תיק נתרמת והתאמת תורם זרע 

מהארץ או מחו”ל.

פונדקאות
ברחם  מופרית  ביצית  השתלת  הינה  פונדקאות 

ול ההיריון  את  לשאת  מסכימה  אשר  אישה  לשל 
הפונדקאות  חוק  שייוולד.  לאחר  התינוק  את  מסור 
יהיה כל קשר,  בישראל קובע כי לאם הנושאת לא 
הסכמים  חוק  על-פי  שייוולד.  לילד  אחר  או  גנטי 
להיות  יכולים  מיועדים”  “הורים  עוברים,  לנשיאת 
איש/ה ללא בן זוג או בני זוג, לרבות בני זוג מאותו 
מין. ההוצאה הכספית עבור הבאת ילד לעולם בדרך 
העלות  שקלים.  אלפי  למאות  עד  להגיע  יכולה  זו 

לב רוצים  שבה  למדינה  בהתאם  משתנה  להכוללת 
צע את התהליך, בהתאם למסלול הטיפולים הנבחר 

ובהתאם לעמלות שגובות הסוכנויות השונות.
למי מתאים? 

גברים הומוסקסואלים. 	 
נשים טרנסג’נדריות.	 
גברים טרנסג’נדרים.	 
יכולות 	  נשים לסביות אשר מסיבה כלשהי אינן 

לשאת היריון. 
כיצד מתחילים?

התה את  לעבור  למעוניינים  הראשון  להשלב 
ליך בישראל הוא גיוס של אם נושאת. ניתן למצוא 
ל”ועדת  ולפנות  עצמאי  באופן  מתאימה  מועמדת 

להאישורים” במשרד הבריאות כדי לאשרה, או שני
בישראל  הפונדקאות  מסוכנויות  באחת  להיעזר  תן 

גב של  במקרים  להט”בים.  בפונדקאות  להמתמחים 
רים הומוסקסואלים או נשים טרנסג’נדריות יש צורך 
בתרומת ביצית אותה ניתן לבחור מהארץ או מחו”ל. 
הכוללות  מתאימות  בדיקות  לבצע  יש  במקביל 
רפואי  מצב  לשלול  מנת  על  מקיפות  דם  בדיקות 
שעלול לסכן את ההיריון או להשפיע על הסיכויים 
לצורך  גנטי  סקר  לבצע  מומלץ  בנוסף  להשיגו. 
בחירת התורמת המתאימה ביותר. לגברים או נשים 
היריון  להשיג  המעוניינים  בזוגיות  טרנסג’נדריות 
את  ביחד  לבצע  מומלץ  הביצית,  תורמת  מאותו 
הבדיקות  כל  השלמת  לאחר  המקדימות.  הבדיקות 
לפריון  במכון  לפגישה  תור  לקבוע  יש  הנדרשות, 
מהארץ  ביצית  תורמת  התאמת  תיק,  פתיחת  לשם 

או מחו”ל וביצוע טיפולי הפוריות. 

ד”ר שימי ברדה הוא מנהל המעבדה לפריון הגבר ובנק 
 הזרע, בית החולים ליס, המרכז הרפואי איכילוב ת”א

ד”ר הדר אמיר לוי היא גניקולוגית בכירה, מנהלת 
המרפאה המגדרית, המכון לפריון של בית החולים ליס 

במרכז הרפואי איכילוב ת”א

בשיתוף איכילוב

הדרך להורות להט"בית 
עוברת בתרומת זרע, 
בפונדקאות ובהורות 

משותפת, כפי שהדברים 
קורים במכון לפריון בבית 

החולים ליס-איכילוב

ד"ר הדר לוי | צילום: ליאור צורד"ר שימי ברדה | צילום: ליאור צור

"המכון לפריון בבית החולים 
'ליס' מסייע לקהילה הגאה להקים 

משפחה ולהיות הורים"
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ד"ר אורלי ברק וד"ר רועי נוי בשיתוף איכילוב

מובילים  רפואי  ומחקר  טכנולוגית  התקדמות 
תוחלת  בישראל  החיים.  תוחלת  להארכת  העת  כל 

שהחיים, של נשים ושל גברים, היא מהארוכות בעו
לם. כתוצאה מכך אנו עדים לתהליך של הזדקנות 

הב במערכת  לאתגרים  מוביל  אשר  שהאוכלוסייה, 
ריאות, כמו גם בתחומים רבים אחרים. 

לה צפוי  האוכלוסייה  הזדקנות  של  זה  שתהליך 
משך גם בעשורים הקרובים, והצפי הוא שעד שנת 
2055 כמעט 30% מבני האדם בעולם יהיו בני מעל 
גיל 65. במדינת ישראל שיעור אוכלוסייה זה צפוי 
ל-1.6  ולהגיע  הקרוב  בעשור  עצמו  את  להכפיל 
מגיל  המבוגר  באוכלוסייה  כשהחלק  איש,  מיליון 
90 צפוי כמעט לרבע את עצמו בעשורים הקרובים.
בהעב סיבות,  ממגוון  רב,  קושי  שקיים  שידוע 

האוכלוסייה  ואפיון  גודל  להערכת  מדגמים  רת 
תת  עם  הנראה  ככל  הגילאים,  בכל  הלהט"בית 
מדברים  כאשר  יותר  אף  בולט  זה  קושי  הערכה. 
גיל  מעל  )אנשים  הגריאטרית  האוכלוסייה  על 
מצביעים  הקיימים  הסוציולוגים  המחקרים   .)65
 1% בין  נע  הלהט"בית  האוכלוסייה  שגודל  כך  על 
לשש נכון  בישראל,  הכללית.  מהאוכלוסייה   5% -ל

ומעלה   65 בני  שבקרב  היא  ההערכה   ,2019 נת 
הלהט"ב  אוכלוסיית  היקף  היהודית,  באוכלוסייה 
המשך  שעם  כמובן,  איש.  אלף  ל-115   54 בין  הוא 
הזדקנות האוכלוסייה הכללית ילך ויעלה גם מספר 

הלהט"בים בגיל המבוגר. 

אתגרים למבוגרים
הזדקנות האוכלוסייה מציבה אתגרים חברתיים, 
משפחתיים, כלכליים וגם בריאותיים. לצד העלייה 

שבתוחלת החיים, יש משמעות רבה למקסם את תו
איכות  את  לשפר  כדי  טובה  בבריאות  החיים  חלת 
שנות   10 בישראל,  שבממוצע,  ידוע  כאשר  החיים, 
החיים האחרונות מתאפיינות באיכות חיים ירודה. 
לחב האופייניים  קשיים  על  להצביע  שניתן 

שירותי  מול  הגריאטרית  הלהט"בית  הקהילה  רי 
סיוע  לקבלת  בפניות  למיעוט  המובילים  בריאות 
רפואי ועלולים לתרום לירידה באיכות החיים בגיל 
המבוגר, ואף לתוחלת חיים קצרה יותר לעומת בני 

גילם ההטרוסקסואלים. 
הגור שבין  השלישי,  בגיל  חיים  איכות  שאובדן 

מים העיקרים לו הם התדרדרות רפואית עם אובדן 
העיקריות  הסוגיות  אחת  מהווה  ותלות,  עצמאות 

האוכלו בקרב  הגריאטרית.  הרפואה  עוסקת  שבהן 
תלות  של  התפתחות  הגריאטרית  הלהט"בית  סייה 

ספצי וקשיים  חששות  המעלה  נושא  היא  שבזולת 
פיים לאוכלוסייה זו. אחוז גבוה יותר מחברי הקהילה 

מתגוררים לבד )כמעט פי 2 מהאוכלוסייה הכללית 
בגילים מקבילים(, וכן אחוז גבוה הם חסרי מערכת 
מהיחס  חשש  עולה  ממחקרים  משפחתית.  תמיכה 
מוסדית,  למסגרת  ממעבר  או  צמוד.ה  מטפל.ת  של 
חשש שעלול להוביל להדחקה של הנטייה המינית 
ולמעשה לגרום לאדם הקשיש להיכנס חזרה לארון, 
לא  וטיפול  יחס  לקבלת  מהסיכון  להימנע  מנת  על 
הולמים. חששות אלה מחדדים את הצורך במסגרת 

טיפולית מותאמת.
גריאטריות  מרפאות  פועלות  המערבי  בעולם 

מובי במרכזים  הלהט"בית  לקהילה  שהמיועדות 
ובסן-פרנסיסקו.  בניו-יורק  בלונדון,  בברלין,  לים 

ממרכזים  כחלק  פועלות  שבחלקן  אלה,  מרפאות 
ששנותנים שירות מקיף לאוכלוסייה הלהט"בית הג

עם  גריאטריות  סוגיות  במגוון  עוסקות  ריאטרית, 
התייחסות ספציפית לקהילת הלהט"ב. 

במיוחד למבוגרים הגאים
בשיתוף  במוסדנו,  לקום  מתוכננת  אלה  בימים 
גריאטרית  מרפאה  תל-אביב,  עיריית  עם  פעולה 
יינתן  זו  במרפאה  הלהט"בית.  לקהילה  ייעודית 
שירות לאנשים מגיל 65 ומעלה, הזקוקים להערכה 
עם  התמודדות  וקוגניטיבי,  תפקודי  אבחון  מקיפה, 

סוג על  בשליטה  הפרעות  מורכב,  תרופתי  שטיפול 

רים, נפילות, הפרעות שינה, ירידה בזיכרון, דיכאון, 
המיני  בתפקוד  הפרעות  ובמשקל,  בתיאבון  ירידה 
המטופל  לצרכי  אישית  המותאמים  נושאים  ועוד 

הגריאטרי הלהט"בי.  
אלה  בימים  עובדים  השירות  להקמת  במקביל 
צרכים  וזיהוי  איתור  שמטרתו  שאלון  על  במוסדנו 
רפואיים הייחודים לאוכלוסייה הלהט"בית, ובתוכה 
גם לאוכלוסייה הגריאטרית. זאת במקביל למפגשים 

אותם אנחנו מבצעים עם חברי הקהילה. 
מקיף  שירות  לתת  היא  המרפאה  מטרת 

מו באווירה  הגריאטרית  הלהט"בית  שלאוכלוסייה 
תפקודית,  עצמאות  לשמר  רצון  עם  ובטוחה  גנת 
השלישי  לגיל  האופייניות  רפואיות  בעיות  לפתור 
ולתת תמיכה סוציאלית במטרה לשמר ולשפר את 

איכות החיים.  

ד"ר אורלי ברק היא מומחית ברפואה פנימית בגריאטריה 
ובמנהל רפואי, מנהלת המערך הגריאטרי, מ"מ מנהלת היחידה 

 לקידום רופאים, המרכז הרפואי איכילוב ת"א
 ד"ר רועי נוי מתמחה בגריאטריה, המרכז הרפואי איכילוב ת"א

לפרטים נוספים: 03-6974074
Geriatricspniot@tlvmc.gov.il

בשיתוף איכילוב

"אובדן איכות חיים בגיל השלישי, 
מהווה את אחת הסוגיות העיקריות 

בהן עוסקת הרפואה הגריאטרית"
מהם מאפייניה של האוכלוסייה הלה"טבית מעל גיל 65 ועד 120? כיצד הם מתמודדים 

עם אתגרי הגיל וכיצד מסייעת להם הדיסציפלינה העוסקת בגריאטריה להט"בית?

ד"ר אורלי ברק | צילום: נועה גל בשארי

ד"ר רועי נוי | צילום: ליאור צור

ממחקרים עולה חשש מהיחס של מטפל.ת צמוד.ה 
או ממעבר למסגרת מוסדית, חשש שעלול להוביל 
להדחקה של הנטייה המינית ולמעשה לגרום לאדם 

הקשיש להיכנס חזרה לארון, על מנת להימנע מהסיכון 
לקבלת יחס וטיפול לא הולמים. חששות אלה מחדדים 
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ד"ר אורן טנא בשיתוף איכילוב 

אני  להמשיך,  מסוגלת  שאני  מרגישה  לא  "אני 
בת  נערה  בדוי(,  )שם  שיר  לי  אמרה  כך   – מוצפת" 
גיוסה לצה"ל. השנתיים האחרונות היו  18, לקראת 
מבני  לרבים  כמו  חברתית,  מבחינה  עבורה  קשות 
ובנות גילה, לנוכח המגפה. לא עזרה העובדה שהיא 
ולאחרונה  שנים,  כבר  המינית  בזהותה  מתלבטת 
לאחר גישושים זהירים, החלה קשר זוגי ראשון עם 
כל  את  ולשתף  לשמוח  "במקום  גילה.  בת  צעירה 
העולם, אני עסוקה בהסתרה", היא אומרת לי, "ואני 

מפחדת מהצבא, מהמלתחות, מפחדת מהכול". 
רמי )שם בדוי( בן 59, רווק ללא ילדים סיפר לי 
שכבר  הרכבת,  את  שאיחרתי  מבין  "אני  בפגישה: 

מוד החלטה  זו  משלי.  משפחה  ילדים.  לי  יהיו  הלא 
עת שקיבלתי, הייתי יכול להיות חד הורי, או הורות 
משותפת, אבל לא הייתי בטוח שאני שם. עכשיו יש 
יודע  אתה  ומתחרט.  לבד,  מאוד  מרגיש  שאני  ימים 
כיף  הכי  לא  "גם  מר,  בחיוך  מוסיף  הוא  דוקטור", 
להזדקן לבד בקהילה שלנו שמקדשת נעורים... אני 

מרגיש שאין לי כל כך מה להציע".   
אינספור  מתוך  פנים,  שני  מייצגים  ורמי  שיר 
מטופלים על הקשת הלהטב"קית, בהם אנו פוגשים 
להיות  רבים,  יאמרו  נכון,  יום-יום.  מקצוע  כאנשי 
למה  דומה  לא   ,2022 בשנת  בישראל  טרנס  או  גיי 
שהיה כאן לפני 50 או אפילו 20 שנה, אבל המחשבה 
שכיום "לצאת מהארון" זה עניין פשוט, ולחיות כגיי 

זו אופציה קלילה – שגויה מהיסוד.  או טרנס 
נתחיל מהעובדה שתהליך היציאה מהארון, הוא 
מורכב ורב ממדים ברמה אישית וחברתית, ובוודאי 

בהתלב מתחיל  הוא  וגמרנו.  זבנג  של  הליך  האינו 
עד  ומייסרת,  שנים  ארוכת  לעתים  פנימית,  טות 
בתוכו  שקיימת  השונות  את  ומקבל  מכיר  שאדם 
כפגימות(.  זאת  חווים  עדיין  הצער,  למרבה  )רבים, 

לסבי שונות  אותה  את  להציג  בדרך  ממשיך  ההוא 
)הורים, אחאים, סבים, חברים קרובים(,  בה הקרובה 
והרחוקה יותר – )מעגלי משפחה, עבודה וחברה(. אין 
סדר אחד שמתאים לכולם, ואין קצב אחד שמתאים 
כך,  דיכוטומי:  תהליך  אינו  זה  לכך,  ומעבר  לכולם. 
גם אדם שיצא מהארון כהומו בפני משפחתו, לעתים 
ממשיך להסתיר את זהותו המינית במקום עבודתו, 

עצ את  "לקבל  יכול  אדם   – לכך  מעבר  הואפילו 
יהיה  זה  לרוב  אך  עצמו",  בפני  מהארון  ולצאת  מו 
יכולים  הנותרים   10% ואותם   .100% לא  ב-90%, 

בהחלט לנקר בנפשו.   

נפשו  )בתוך  האינטרה-פסיכי  להליך  מעבר 
וסביבה בה  – יש חברה  שלו(, שאדם להטב"ק עובר 
ההתקדמות  ולמרות  ולהתמודד.  לתפקד  צריך  הוא 
הדרך  הזה,  בהיבט  ליברליות  בחברות  הרבה שחלה 
על  מצביעים  רבים  מחקרים  ארוכה.  עוד  שלפנינו 

אוכלו כלפי  עמוק  הנטועה  הממוסדת  ההאפליה 
סיות להטב"ק במגוון אזורים. כך לדוגמה, מחקרים 
החינוך  במוסדות  זו  אפליה  על  מצביעים  עדכניים 
אמורים  שלכאורה  אלה  בארה"ב,  ביותר  הגבוהים 
לשאת את דגל השוויון. 71% מהצעירים על הקשת 
רקע  על  מופלים  חשים  שהם  דיווחו  הלהטב"קית 

באוניברסיטאות שנ המגדרית  או  המינית  הנטייתם 
רשמיים  שגורמים  דיווחו  מהם   2/3 בארה"ב,  דגמו 
ניסו לעודדם "לשנות את נטייתם חזרה". כמעט 1/3 
מבני הנוער דיווחו על בריונות והצקה בבתי הספר 

לעומת חמישית מעמיתיהם הסטרייטים. חלק ניכר 
בגילים  כבר  וההצקות  הלעג  התחלת  את  מתארים 

מוקדמים ביותר 9-8.  

מה אומרים המחקרים?
העולמית  המגיפה  תרומת  התבררה  בטרם  עוד 

השבוודאי הביאה להחמרת המצב, היו הנתונים שד
שהזדהו  נוער  מבני   39% מזעזעים:  מארה"ב  ווחו 
להה ברצינות  ששקלו   2020 ב דיווחו  -כלהטב"קים 

מספר   .)17  -  13 בני  )רובם  החולפת  בשנה  תאבד 
של  חוויות  על  דיווחו  מהם   71%  – פלצות  מעורר 
שבועיים  לפחות  אותם  שליוו  דיכאון"  או  "ייאוש 

ומב חוזרים  מחקרים  עשרות  בחולפת.  הבשנה 
נוער  של  הסיכון  לפיו  העצוב,  הממצא  את  ססים 
גבוה  ודיכאון  חרדה  הפרעות  לפתח  הומו-לסבי 
כמו  הסטרייטים,  עמיתיהם  של  מזה  משמעותית 
שימוש   – נלוות  הפרעות  לפתח  שלהם  הסיכון  גם 
לרעה בממכרים )אלכוהול, סמים, תרופות מרשם(, 
הפרעות אכילה, פגיעה בתפקוד האקדמי והחברתי 

ועוד. 

מה עושים באיכילוב לנוכח הגל הזה? 
בידי  מנווט  איכילוב  מלמעלה:  מתחיל  השינוי 
 .)diversity( וגיוון  הנהלה שחרטה על דגלה שוויון 

רק  לא  המיעוט,  אוכלוסיות  שכל  משמעו  גיוון 
להטב"קים, מיוצגות בקרב כל שכבת העובדים של 

ההמוסד. החשיבות של גיוון למקומות עבודה )לעוב
הדים ולמטופלים במקרה של בית חולים(, אינה נית

נת להפרזה – אם אדם מגיע למקום ורואה בו רק סוג 
ומאותה  דת  מאותה  צבע,  מאותו  אנשים,  של  אחד 
נטייה מינית – כל הדיבורים שבעולם על שוויון לא 

הישכנעו אותו. אבל אם אדם רואה מולו סביבת עבו
דה מגוונת, בה מיוצגים כל קצווי הקשת האנושית 
המופלאה, על כל צבעיה וגווניה, הוא יכול להרגיש 
בטוח  ולהרגיש  שלו,  השונות  את  גם  לחשוף  בנוח 
בה. בתי החולים בישראל, ואיכילוב בראשם בהיותו 

הבית החולים הגדול בתל-אביב, מהווים איים של נו
פשוטה,  לא  חברתית  סביבה  בתוך  מאחה,  רמליות 

רווית שסעים ומקוטבת. 
 – פשוטה  בפנינו  שניצבת  המשימה  למעשה, 
למגדר,  קשר  בלי  לסייע,  ולנסות  אדם,  בכל  לטפל 
להעדפה מינית, לדת או ללאום. אבל זו גם המשימה 

המורכבת ביותר שיש. נקווה שנדע לעמוד בה. 

ד''ר אורן טנא הוא פסיכיאטר, מנהל המכון לבריאות 
הנפש מבוגרים, וסגן מנהל המערך הפסיכיאטרי, איכילוב

בשיתוף איכילוב

"המשימה שלנו פשוטה – לטפל 
בכל אדם, בלי קשר למגדר, 

להעדפה מינית, לדת או ללאום. זו 
גם המשימה המורכבת ביותר"  

אפליה וחוסר שוויון, הם בעצם המגפה האמיתית. כנגדם איכילוב חרט על דגלו שוויון וגיוון )diversity(. משמעותם שכל 
אוכלוסיות המיעוט, לא רק להטב"קים, מיוצגות בקרב כל שכבת העובדים של המוסד. הדרך לטפל בחרדה ודיכאון בלהט"ב

ד"ר אורן טנא | צילום: טל גבעוני

אדם יכול "לקבל את 
עצמו ולצאת מהארון 
בפני עצמו", אך לרוב 
זה יהיה ב-90%, לא 

ב-100%. ואותם 10% 
הנותרים יכולים בהחלט 
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דן אבן בשיתוף איכילוב

"הומו�ס 17 מצפון הארץ שמגדיר עצמו  בן  א', 
וחצי באוטובו� כדי לפ נ�ע שעה  סק�ואל בארון", 

גוש את חבריו בארגון הנוער הגאה איגי בתל-אביב. 
הארץ  בצפון  גיי,   כמו  אמיתיים  חיים  חי  לא  "אני 
שם אני מתגורר ובבית ה�פר שלי", �יפר במ�גרת 
של  חוויות  האחרון  בעשור  שתיעד  ישראלי  מחקר 
נוער להט"בי. "יש פשוט שוני רב", ה�ביר א', "אני 
והיה  נשית,  בצורה  שהתנהג  חבר  ח'  בכיתה  זוכר 
�ופג עלבונות והשפלות על ב�י� יומיומי מהבנים 
האחרים, ואף אחד לא רצה להיות חבר שלו. לכן אני 
מעדיף להישאר בארון ולפגוש אחת לשבוע חברים 
מרגיש  אני  איך  יודעים  הם  כמוני.  שהם  מהקהילה 
כגיי, ולא שופטים אותי. הייתי כמו נער בועה לזמן 
רב. לא יכולתי להפ�יק לחשוב על המשיכה המינית 
עתידי  בדבר  כואבות  למ�קנות  להגיע  מבלי  שלי 

בחיים כגיי".
כבר  ה�פר  בבית  מ'ל�בופוביה'  �ובלת  "אני 
שלוש שנים", �יפרה במ�גרת המחקר ת', נערה בת 
מישהו  אבל  איך,  יודעת  לא  "אני  דרום.  ממחוז   17
הניח שאני ל�בית וחשף את זה מול כל הכיתה. זה 
ממני,  התעלמו  ממש  הנערות  פתאום  מטורף!  היה 

הע והבנים  התרחקו,  שלי  הטובות  החברות  סרוב 
את  ל�פוג  יכולתי  לא  'דייק'.  לי  וקראו  אותי  ליבו 
היח� הזה, אז הפ�קתי ללכת לבית ה�פר לתקופה 
מ�וימת, וגם הפ�קתי לאכול, הייתי ישנה כל היום 
שלחה  שלי  אימא  אז  אלכוהול.  לשתות  והתחלתי 
יצליח  שהוא  קיוותה  היא  אולי  לפ�יכולוג,  אותי 

לשנות את הנטייה המינית שלי".

מודל כוללני
יותר של  גבוהה  מחקרים  מעידים על שכיחות 
ונפשיות בקרב מתבגרים  פיזיות  הפרעות רפואיות 
הטרו�ק�ואלים.  למתבגרים  בהשוואה  להט"בים 
הגאה  מהקהילה  נוער  אצל  מזהות  רבות  עבודות 

חר דיכאון,  ת�מיני  של  יותר  גבוהים  סשיעורים 
שימוש  אובדניים,  וני�יונות  אובדניות  נטיות  דה, 

מי והתנהגות  אכילה  הפרעות  ואלכוהול,  סב�מים 
כי  ברורה ההבנה  כבר  כיום  זאת,  נית מ�וכנת. עם 
אלא  פתולוגית,  אינה  כשלעצמה  המינית  הנטייה 
שמשפיע  הוא  להט"בי  לנוער  החברה  של  שהיח� 

סעל המצוקה והעלייה בתחלואה. בעוד ששאר המת
בגרים נאלצים להתמודד עם שינויים התפתחותיים 
הלהט"ב  מתבגרי  הבגרות,  לגילי  במעבר  דרמטיים 

שק אתגרים  בתו�פת  השינויים,  אותם  את  סחווים 
שורים ל�טיגמה החברתית ביח� לנטייתם המינית. 

המ מרפאת  צוות  מתמודד  זה  מ�וג  מצוקות  סעם 
לילדים שבמרכז  דנה-דואק  החולים  בבית  תבגרים 

הרפואי תל-אביב.
למודל  בהתאם  עובדת  המתבגרים  "מרפאת 
המטופל  את  שרואה  ביו-פ�יכו-�וציאלי,  כוללני 
המתבגרים  את  להבין  ומנ�ה  החיים,  מארג  בתוך 

פ�יכו ביולוגים,  בהיבטים  לרבות  חייהם,  סבתוך 
להם  ל�ייע  כדי  וחברתיים,  בינאישיים  לוגיים, 
הבריאותי",  מצבם  את  ולשפר  בחיים  בהתמודדות 
ילדים,  לרפואת  מומחית  שניר,  טל  ד"ר  אומרת 

הישרא החברה  ויו"ר  המתבגרים  מרפאת  סמנהלת 
לית לרפואת מתבגרים. "אנחנו מנ�ים לה�תכל על 
המטופלים שלנו במצלמה הכי רחבה, ב'זום אאוט'".
סלמרפאה פונים מתבגרים עם מגוון בעיות, כא

במהלך  ועולה  שצף  היבט  מהווה  מינית  נטייה  שר 
סהטיפול. "גיל ההתבגרות הוא שלב שמאופיין במע

בר מילדות לבגרות, וברצף הזה שנמשך לרוב כ--6
כבוגרים  חייהם  את  מעצבים  המתבגרים  שנים,   5
וגם חווים במקרים רבים את  ואת האישיות שלהם, 
ההתנ�ויות המיניות הראשונות שלהם", אומרת ד"ר 
שניר, "לכן נושאי המיניות והזהות המינית תופ�ים 

חלק משמעותי במודל הטיפולי".
המפגש הראשון במרפאה כולל לרוב מעבר על 
לשמוע  המרפאה  צוות  מבקש  דרכו  מובנה,  שאלון 

אותו/.  שמטרידות  הבעיות  ואת  המתבגר/ת  את 
מי והתנ�ות  לנטייה  התייח�ות  גם  כולל  סהשאלון 
חב אינטראקציות  כגון  נו�פים  נושאים  לצד  סנית, 

רתיות והרגלי אכילה.
הבהירות  לאי  רב  מקום  נותן  המרפאה  "צוות 
ולני�יון להבין את המתבגרים בשפה שלהם. חשוב 
אלא  מיני,  לייעוץ  במרפאה  מדובר  שלא  להבין 
לתת  שמבקשים  רבים  בהיבטים  שעוקבת  במרפאה 
מענה נרחב לרפואת המתבגר, מתוך הבנה שיש בהם 

מקום גם לנושאי מיניות ומגדר".

ללא דעה מוקדמת
מרפאת  צוות  של  המרכזיים  האתגרים  אחד 
התעדכנות  של  מתמשך  בתהליך  הוא  המתבגרים 
בשינויים שעוברים על קהילת הנוער הלה"טבי עם 
השנים, בשפה ובאינטראקציות הייחודיות לקהילה. 
מעודכנת  להיות  לי  חשוב  מתבגרים  "כרופאת 
כדי להבין טוב יותר את חיי המתבגר ולא להראות 
מרוחקת. הדיבור על מגדר ומיניות בשפה העברית 
מאתגר. אני במרפאה כבר 11 שנים, ולקח לי זמן רב 
לדבר בשפה שבה  אני מצליחה  למקום שבו  להגיע 

הת את  ויתנו  שלי  השאלות  את  יבינו  סהמתבגרים 
שובות הכנות ביותר. חשוב לא לבוא אל המתבגרים 
דעות  ללא  מראש,  הנחות  שמניח  שיפוטי  ממקום 
מוקדמות. אם מתבגר מגיע למשל בלבוש מ�וים, זה 
לא אמור להשליך על איך שהוא חושב או מתפקד 

בלימודים, בבית או בחברה", מ�בירה ד"ר שניר.
לקהילת  הציבורית  המודעות  שגוברת  ככל 

שנש ה�יפורים  של  באופיים  שינוי  חל  סהלהט"ב, 
�ביב  המתבגרים  במ�פר  ועלייה  במרפאה,  מעים 
נושאי  על  לדבר  בנוח  שמרגישים   13-12 הגילים 

מיניות במילים פחות מוחלטות והצהרתיות. 
לומר  בנוח  מרגישים  מתבגרים  ויותר  "יותר 
שהם עדיין לא בטוחים בזהות המינית שלהם, שהם 
עדיין מתלבטים ועוד לא יודעים למי הם נמשכים. 
אני שומעת משפטים מנערות כמו 'היו לי התנ�ויות 
עם בנות, אבל אני לא בטוחה שאני ל�בית'. יש לי 
בחדר הטיפול את דגל הגאווה, וכשמתבגרים רואים 
זה מקל עליהם להתבטא בנושאים הקשורים  אותו, 

סלנטייה מינית בחופשיות רבה יותר. הם מבינים שה
גיעו למקום בטוח יותר להציף את הנושאים האלה. 
בדגל  רואה מתבגרים שנכנ�ים לחדר, מביטים  אני 

ומיד מחייכים אלי", מ�פרת ד"ר שניר.
נטייה  של  לנושאים  מתגלגלת  השיחה  לעתים 

סמינית להט"בית במקרה, אצל מתבגרים שפנו למ
הפר עם  מטופלים  "יש  אחרת.  בעיה  בגלל  סרפאה 

עות אכילה שיכולים ל�פר על נטייה מינית כלשהי 
ואומרים לי שזו הפעם הראשונה שהם נחשפים בפני 

מישהו בנושא הזה".
בי שמתלבטים  מתבגרים  של  בריאותם  סקידום 

עצמם  שמגדירים  כאלה  או  המינית  לנטייתם  ח� 
הרפואי  במצבם  הידרדרות  למנוע  עשוי  כלהט"בים, 
כדי  בריאות,  במערכות  שלהם  האמון  את  ולשפר 
כזו  רפואיים,  ממו�דות  להתרחק  מהנטייה  שימנעו 
ששורה בקרב רבים לקהילת הלהט"ב הבוגרת, בעיקר 
טרנ�ג'נדרים. "המרפאה מאפשרת למתבגרים להביא 
ליבם  על  כל אשר  את  ביטוי, ל�פר  לידי  את עצמם 
ומתאימה  שיפוטית,  עמדה  כלפיהם  שתינקט  מבלי 
אישית  וטיפולים  רפואי  מעקב  תוכנית  מתבגר  לכל 
כדי ל�ייע להיטיב עם מצב בריאותם הפיזי והנפשי, 
תומכות  למ�גרות  מתבגרים  בהפניית  מ�ייעת  ואף 

נו�פות בקהילה לפי הצורך", מ�כמת ד"ר שניר.

בשיתוף איכילוב

"אנחנו מנסים להסתכל על 
המטופלים המתבגרים שלנו 

במצלמה הכי רחבה, ב'זום אאוט'" 
גיל ההתבגרות הוא שלב שמאופיין במעבר מילדות לבגרות, במהלכו המתבגרים מעצבים 
את חייהם ואישיותם כבוגרים, וחווים את ההתנסויות המיניות הראשונות שלהם. מרפאת 

המתבגרים בבית החולים דנה-דואק במרכז הרפואי איכילוב ת"א, פועלת בהתאם 
למודל כוללני ביו-פסיכו-סוציאלי, שרואה את המתבגר עם נטיות להט"ביות, ומסייעת לו 

בהתמודדות.  ד"ר טל שניר מנהלת המרפאה על אתגרי הנטייה המינית בגיל ההתבגרות
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דן אבן בשיתוף איכילוב

נשיא  הדהים   ,2012 באוקטובר  עשור,  לפני 
כא והעולם  ארה"ב  את  ביידן  ג'ו  הנוכחי  הארה"ב 
אפ כי  בכנס  אמר  אובמה  בממשל  נשיא  כסגן  השר 

ליית הטרנסג'נדרים היא "בעיית זכויות האזרח של 
בטרנסג'נדרים  ביידן  של  תמיכתו  הנוכחי".  העידן 
לבית  כניסתו  לאחר  כנשיא  לאחרונה  גם  נמשכת 
הצהה לאחר   ,2021 בינואר וחצי,  לפני כשנה   הלבן. 

את  ביידן  מינה  בקהילה,  התומכות  נוספות  רות 
 ,)Levine( הרופאה הטרנסג'נדרית ד"ר רייצ'ל לוין 

פנ במדינת  הבריאות  תיק  על  האחראית  השהייתה 
אולם  האמריקאי.  הבריאות  שר  לסגנית  סילבניה, 
כלפי  בארה"ב  היחס  לשיפור  המאמצים  למרות 
בעולם  בארה"ב,  הבריאות  במערכת  טרנסג'נדרים, 
כולו ואף בישראל סובלים טרנסג'נדרים רבים כבר 
שנים מאפליה וקיפוח, ורבים בוחרים להרחיק עצמם 
ממוסדות רפואיים עקב הסטיגמה והדעות הקדומות 
שרווחות כלפיהם בציבור בכלל, ובמערכת הבריאות 

כחלק מאותו ציבור. 
איכילוב  הרפואי  במרכז  הוקם   2018 בשנת 
על  בטרנסג'נדרים,  לטיפול  ייעודי  מערך  ת"א, 

כו בעולם  הרפואית  בקהילה  הגוברת  ההבנה  הרקע 
לו, לצורך בשילוב של דיסציפלינות רפואיות למתן 

טיפול הוליסטי לטרנסג'נדרים. 
לה ניתוחים  רק  איננה  טרנסג'נדרים  ה"רפואת 

תאמה מגדרית", מדגישה ד"ר איריס יעיש, מומחית 
המרכז  ומנהלת  ואנדוקרינולוגיה  פנימית  לרפואה 
במסגרת  הפועל  באיכילוב,  טרנסג'נדרים  לבריאות 
המכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ויתר לחץ דם. 
"הטיפול בטרנסג'נדרים שאנו מציעים במרפאה 

אנדוקרינו ידי  על  שניתן  הורמונלי  טיפול  הכולל 
ופסיכולוגים  פסיכיאטרים  של  נפשית  תמיכה  לוג, 
הזרקת  שירות  סוציאלית,  עובדת  ידי   על  וטיפול 

קלי ידי  על  קול'  'נישוי  אחיות,  ידי  על  התרופות 
כולל  גניקולוגי  שירות  דיאטניות,  תקשורת,  נאית 
ו'נישוי  פלסטית  בכירורגיה  וניתוחים  פריון  שימור 
מבקשים  "הטיפולים  יעיש:  ד"ר  לדברי  פנים'". 
להבין  חשוב  המגדרית.  ההתאמה  בתהליך  לתמוך 
מטפלים  ולא  חולים  באנשים  מטפלים  לא  שאנחנו 

ובמ קיצוני  חברתי  בקושי  למעשה  אלא  הבמחלה, 
צוקה הנפשית הנובעת ממנו. במפגשים עם הפונים 
למרפאה אנו מסייעים לטרנסג'נדרים להגיע למצב 

העו ואת  עצמם  את  לפגוש  בנוח  ירגישו  הם  השבו 
לם בזהותם האותנטית, להשתלב טוב יותר בחברה 
מגדרית  לבריאות  המרפאה  האדם.  כאחד  ולחיות 

המסייעת לאנשי קהילת טרנסים לקבל את כל השי
מבלי שיצ אחד,  במקום  הנדרשת  והתמיכה  הרותים 

ממודל  חלק  זהו  בנפרד.  מקצוע  אנשי  לחפש  טרכו 

שהופך למקובל בעולם, של 'one stop shop', שבו 
מכלל  מלאים  ותמיכה  מענה  מקבלים  המטופלים 
סוגי המומחים שיכולים לסייע להם, תחת קורת גג 
אחת". לדבריה, "מבחינתי מדובר בהישג גדול ואני 

האנדו המכון  מנהלת  גרינמן,  יונה  לפרופ'  המודה 
השו על  איכילוב  חולים  בית  הנהלת  ולכל  הקריני 

המרכז  את  ולהפוך  לקדם  והרצון  התמיכה  תפות, 
הרפואי בתל-אביב למרכז מוביל ברפואת להט"ב".

יחס מפלה מהחברה
לקהילה  באוכלוסייה  גוברת  מודעות  לצד 
רבים  נתקלים  עדיין  הרחב  בציבור  טרנסג'נדרית, 
מהטרנסים באפליה ומהווים מושא לגילויי עוינות, 
זה פלא שסיפורי  הדרה ותוקפנות בחברה. לכן אין 

ההמצוקה שנשמעים במרפאה רבים. "בין הפונים למ
רפאה, יש טרנסג'נדרים שנזרקו מבתיהם בגיל צעיר 
ויש  עבודה,  פוטרו ממקומות  ידי משפחותיהם,  על 
ונחשפות  מין,  בעבודת  לעסוק  שנאלצות  רבות  גם 

סוב רבים  טרנסג'נדרים  ופיזית.  נפשית  הלאלימות 
מצוקה  ומפתחים  קיצונית,  ברמה  מפלה  מיחס  לים 
אובדניות.  ונטיות  חרדה  דיכאונות,  קשה,  נפשית 
עד  נחשבים  טרנסג'נדרים  הלהט"ב,  קהילת  מכל 
אומרת  ביותר",  הרב  הקושי  עם  לאוכלוסייה  היום 

ד"ר יעיש. 
שתי  במרפאה  זכורות  אף  האחרונות  בשנים 
שהתאבדו  חרדי  ממוצא  טרנסג'נדריות  מטופלות 
ויו"ר  מוכרת  חברתית  פעילה  שהייתה  פלג,  מאי   –
"הבית הפתוח" והתאבדה בשנת 2015, ונטלי ויסברג 
שהתאבדה בשנת 2019, שנה לאחר שהחלה בתהליך 
מאנשי   82% כי  מעלים  מחקרים  מגדרית.  התאמה 
לחייהם  קץ  לשים  שקלו  הטרנסג'נדרית  הקהילה 

ו-42% ביצעו לפחות ניסיון אובדני אחד בעבר. 
ועמוק.  ארוך  בקשר  ונטלי  מאי  עם  "הייתי 
הייתה  מותן  עם  וההתמודדות  להן,  לסייע  ניסינו 

"האוכ יעיש,  ד"ר  מספרת  ביותר",  קשה  הועודנה 
שגדלה  זו  ובעיקר  בארץ,  הטרנסג'נדרית  לוסייה 
במשפחות ערביות וחרדיות, חשופה במקרים רבים 

מש מצד  התנגדות  של  במיוחד  קשים  הלסיפורים 
פחות, ניסיונות לביצוע טיפולי המרה, ניצול מיני 

ותקיפות מיניות".

מותאמת אישית
ההיבט מרכזי ברפואת הטרנסג'נדרים קשור בה
המטו פונה.  לכל  הטיפול  אופי  של  אישית  התאמה 

מעמיקה,  לשיחה  תחילה  במרפאה  מתקבלים  פלים 
בפני  ופורשים  חייהם  סיפור  שבה הם מגוללים את 
אישית  שיחה  "זו  חוויותיהם.  את  הרפואי  הצוות 

חב בנוכחות  לעתים  שמתבצעת  באופייה  המאוד 
אנו  המטופל.  בחירת  לפי  קרובה,  משפחה  או  רים 

השואפים להתאים טיפול אופטימלי לכל פונה ולה
וגם  הרלוונטית,  המעקב  מסגרת  את  עבורו  רכיב 
בקהילה  נוספות  למסגרות  המטופלים  את  מפנים 

השעשויות לסייע ולתמוך בתהליך ההתאמה המגד
רית", מספרת ד"ר יעיש. "אנחנו נתקלים באינספור 

הסיפורים אישיים של מצוקה קשה ביותר. יש מטופ
הלים שאומרים לי שהם מתביישים להסתכל על עצ

מם במראה, מתביישים בגוף שלהם. זה מצב נוראי, 
להיות כלוא בגוף שלא ניתן לברוח ממנו. טרנסיות 

טי מקבלים  טרנסים  יותר.  עוד  סובלות  הבעיקרון 
פולים הורמונלים בזריקות והנראות שלהם הופכת 
לרוב  טרנסיות  ואילו  יותר,  רבה  במהירות  לגברית 
מהסביבה  שליליות  תגובות  עם  להתמודד  נאלצות 

לתקופה יותר ממושכת".
בירת  בתל-אביב,  שממוקם  חולים  כבית 
המרכזים  אחד  הוא  איכילוב  הישראלית,  הלהט"ב 

האחרו בשנים  במדינה  המתקדמים  ההרפואיים 
נחשפה   2018 באוקטובר  לטרנסג'נדרים.  ביחס  נות 
הפייסבוק  בדף  מרגש  בפוסט  בישראל  לראשונה 
– טרנסג'נדרית שעבדה  איכילוב האחות מאיה  של 
במרפאת  החולים.  בית  של  הנוירוכירורגי  במערך 
הטרנסג'נדרים של איכילוב החלה להתנדב בתקופת 

הההתמודדות עם מגפת הקורונה אפרת טילמה, אק
הטרנסיות  הנשים  ומראשונות  חברתית  טיביסטית 
בישראל, אשר מתנדבת גם במשטרת ישראל. לדברי 
ד"ר יעיש: "חשוב לנו לשלב במרפאה גם טרנסים, 

כדי שתהיה בה נראות טרנסית מייצגת". 
בעוד שהערכות סטטיסטיות מצביעות על היקף 
אלף  כ-50  באוכלוסייה,  טרנסג'נדרים   0.6% של 
באיכילוב  המרפאה  אלה,  אומדנים  לפי  בישראל 
ל-1000  למעל  הקמתה  מאז  טיפולים  מעניקה  כבר 

טרנסג'דרים. 
מאוד,  גדולים  הטרנסים  בקהילת  "המספרים 

הפר מחלת  עם  המאובחנים  ממספר  יותר  האפילו 
קינסון או אבחנות רפואיות מוכרות אחרות. כמובן 
אין  אבל  רפואי,  טיפול  לקבל  מגיעים  כולם  שלא 

יכירו את האוכלו רפואיים  הספק שחשוב שצוותים 
סייה הזו, ידעו כיצד לפנות אל הטרנסים ולהתנהל 

מולם ברגישות", מדגישה ד"ר יעיש.

רגישות מגדרית
הראשון  הניתוח  מאז  חלפו  כבר  שנים  עשרות 
 ,1970 בשנת  שבוצע  בישראל  מגדרית  להתאמה 

הוכיום תחום רפואת הטרנסג'נדרים כבר כולל היב
תחלואה.  ומניעת  בריאות  ברפואה,  נרחבים  טים 
כיום  מבוצע  טרנסג'נדריות  לנשים  תחתון  ניתוח 

הבישראל רק במרכז הרפואי שיבא, וכלול בסל הב
משרד  של  ועדה  לאישור  בכפוף  הממלכתי,  ריאות 
ניתוח תחתון לגברים טרנסג'נדרים אינו  הבריאות. 
מגיעים  כאשר  אלא  שגרתי,  באופן  בארץ  מבוצע 

מנתחים מחו"ל. 
הני את  עוברים  רבים  טרנסג'נדרים  הא.נשים 

בשל  ואירופה(  ארה"ב  )תאילנד,  בחו"ל  תוחים 
הניתוחים  בארץ.  לניתוח  מאוד  ארוכים  תורים 
ברפואת  המרכזי  הטיפול  בהכרח  אינם  עצמם 
להבין  "חשוב  יעיש,  ד"ר  ולדברי  טרנסג'נדרים, 

השאין קשר בין ניתוח זה או אחר לבין זהות מגד
רית. טרנסג'נדר לא חייב לעבור ניתוח כדי להיות 
חשוב  התחתון  שהניתוח  טרנסים  יש  שהוא.  מי 

ני רק  לעבור  שמבקשים  כאלה  יש  אבל  העבורם, 
תוח חזה או ניתוח פנים, ויש כאלה המבקשים רק 
להתאמה  כלל  פונים  או שאינם  הורמונלי,  טיפול 
מגדרית  זהות  לגופו.  מקרה  כל  רפואית.  מגדרית 
של  עצמית  להגדרה  שנתונה  זהות  תחושת  היא 
אותו אדם ולא קשורה בהכרח בשינוי רפואי. אני 

של  לרצון  הטיפול  את  להתאים  מנסה  כרופאה 
מחלות  הרפואית,  בהיסטוריה  בהתחשב  המטופל, 

נוטל". והתרופות שהוא  רקע 
מטרתו של הטיפול ההורמונלי, הניתן לא.נשים 
חיצונית  הנראות  את  להתאים  הינו  טרנסג'נדרים 

הורמו מתן  תוך  בנוח,  מרגישים  הם  שבו  הלמגדר 
נים הפוכים לאלה שקיימים באופן טבעי בגוף. כך, 

טסטו ההורמון  את  מקבלים  טרנסג'נדרים  הגברים 
של  שילוב  מקבלות  טרנסג'נדריות  ונשים  סטרון 
)בלוקרים(.  טסטוסטרון  וחוסמי  אסטרוגן  הורמון 

מדב זריקות,  בכדורים,  ניתן  ההורמונלי  ההטיפול 
אישית.  בהתאמה  העור,  על  למריחה  ג'ל  או  קות 
לרבעון,  אחת  הראשון  ובשלב  חודשים,  כמה  מדי 

מע לרבות  מעקב,  לבדיקות  המטופלים  המוזמנים 
קב מעבדתי לבדיקת רמות ההורמונים בדם ומעקב 
שיער  צמיחת  למשל  לטיפול,  לתגובה  ביחס  קליני 
בחזה אצל גברים טרנסג'נדרים או הפסקת השיעור 
כמו  טרנסג'נדריות.  נשים  אצל  שד  רקמת  וצמיחת 
שקשורים  נפשיים  היבטים  אחר  מעקב  מתבצע  כן 

הרוח  במצב  שינויים  לרבות  ההורמונלי,  בטיפול 
והתפקוד היומיומי. 

לרוב  ההורמונלי  הטיפול  כי  מראים  "מחקרים 
א.נשים  אצל  המגדרית  הדיספוריה  את  משפר 
חרדה  בדיכאון,  להתבטא  שעשויה  טרנסג'נדרים, 
יעיש,  ד"ר  מציינת   ," נפשית  מצוקה  סימני  ושלל 
"אולם מצד שני הם עשויים גם להשפיע לרעה על 
לאי  לגרום  עשוי  טסטוסטרון  למשל,  הרוח.  מצב 
עלולים  טסטוסטרון  חוסמי  ואילו  ועצבנות,  שקט 

עוק אנחנו  המיני.  בחשק  וירידה  לדיכאון  הלגרום 
בים אחר המטופלים ומשנים את מינוני ההורמונים 
בהתאם למצב הקליני", מציינת ד"ר יעיש. הטיפול 
הבריאות  בסל  בישראל  כלול  לטרנסים  ההורמונלי 
באמצעות  החולים  קופות  במימון  וניתן  הממלכתי, 
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כבר  יינתן  ההורמונלי  שהטיפול  חיוני  זה  אין 
ולדברי  המגדרית,  ההתאמה  תהליך  של  בתחילתו 

לטי להגיע  שבוחרים  מטופלים  "יש  יעיש:  הד"ר 
במ שנים  מספר  כבר  שחיו  לאחר  הורמונלי  הפול 

את  להתאים  בשלים  מרגישים  כשהם  מסוים,  גדר 
אין הכרח לעבור תהליכים  הנראות למגדר שלהם. 
והתהליכים  אדם  כל  מסוים,  סדר  לפי  רפואיים 

האישיים שלו או שלה".

שפה טרנסג'נדרית
באיכילוב  במרפאה  נרשמת  האחרונות  בשנים 
טיפול  לקבלת  טרנסג'נדרים  של  בפנייה  עלייה 

הורמונלי וליעוץ רפואי.
גם  לפחות  בחלקה  העלייה  את  מייחסת  "אני 
ובתקשורת.  באינטרנט  לטרנסים  הגוברת  לחשיפה 
בסדרות  בקולנוע,  טרנסג'נדרים  יותר  היום  רואים 
מודעים  יותר  ואנשים  התרבות,  ובעולם  טלוויזיה 
מסודר.  רפואי  טיפול  לקבל  שאפשר  ויודעים  לזה, 
קשה,  כך  כל  האישית  המצוקה  שבהם  מקרים  יש 
חיים",  להציל  ממש  עשוי  ההורמונלי  שהטיפול 

מציינת ד"ר יעיש.
מת למדינה  נחשבת  ישראל  לעולם,  הבהשוואה 

יחסית בטיפול בטרנסג'נדרים, כאשר צה"ל  קדמת 
הוא אחד הצבאות המתקדמים בעולם בתחום, אשר 
מגייס טרנסג'נדרים לשירות וממנה מש"קיות מגדר 
הקהילה,  וחברי  לחברות  הצבא  להנגשת  שפועלות 
ואף בבתי כלא יש מסגרות לטיפול בטרנסג'נדרים. 
להנגשת  המודעות  להעלאת  מהפעילות  כחלק 
המרפאה  צוות  לטרנסג'נדרים,  בריאות  שירותי 
בבית  רפואיים  לצוותים  הדרכות  מקיים  באיכילוב 

החולים ובמוסדות רפואיים נוספים בישראל. 
מאתגרים  מצבים  יש  טרנסים  עם  "בקשר 

לה כדי  הארץ  בכל  הרצאות  מעבירה  ואני  הרבים, 
בפנייה  והדקויות  הרגישויות  את  לאנשים  סביר 

לטרנסג'נדרים", אומרת ד"ר יעיש.
במיוחד  חשובה  הטרנסית  לקהילת  בהתייחסות 

הרגישות התרבותית והשפתית:
אנשים  עבור  מאתגרת  שפה  היא  "עברית 
פעלים  של  בהטיה  שוני  בה  יש  כי  טרנסג'נדרים, 
ושמות תואר בין פנייה לגברים ולנשים. כשיש לנו 
פניה חדשה, אני תמיד שואלת את הפונה מהי לשון 
הנראות  לפעמים  נקבה.  או  זכר   – המועדף  הפנייה 

ההיא של אישה, אבל הפונה מבקש לפנות אליו בל
שון זכר, ומבחינתי זהו גבר טרנסג'נדר. זה לא משנה 
אם הוא כבר עבר ניתוח או התחיל טיפול הורמונלי. 

אם הוא מתייחס לעצמו כגבר, זה מה שחשוב". 

דברים שרואים מכאן
וב מגדרית  להתאמה  במרפאה  הקשיים,  הלצד 

הזמן  עם  נשמעים  באיכילוב  טרנסג'נדרים  ריאות 
של  סיפורה  למשל  כך  אופטימיים.  סיפורים  גם 
בשנות  הערבית  מהחברה  צעירה  טרנסית  מטופלת 
20 לחייה, ששבה לאחרונה לישראל לאחר תקוה -ה
פת לימודים בחו"ל. הפונה החלה בטיפול הורמונלי 

בה שיתפה  התהליך  כדי  ותוך  מגדרית  הלהתאמה 
החלטותיה  את  מקבלת  אשר  משפחתה,  את  דרגה 

ותומכת בה. 
של  מתגובה  לטובה  מופתעים  אנחנו  "לפעמים 
קרובי המשפחה, ולפעמים המשפחה כבר ידעה על 

מצ אנו  שבו  מקרה  כל  החבויה.  המגדרית  ההזהות 
בהישג  מבחינתי  הוא  למטופלים.ות,  לסייע  ליחים 
תקווה  "אני  ומסכמת:  יעיש,  ד"ר  אומרת  גדול", 
שיום אחד נחיה במדינה שבה נוכל לקבל כל איש.ה 
כפי שהם, ללא קשר למין, משיכה מינית או  מגדר. 
תגובות  יהיו  לא  כזו  לכתבה  אחד  שיום  תקווה  אני 
יפנימו שבסופו של  וא.נשים  מרובות  טרנסופוביות 

יום כולנו בני אדם בשר ודם וכולנו שווים.ות".

בשיתוף איכילוב

א.נשים טרנסג'נדרים מתמודדים שנים רבות עם אפליה וקיפוח במערכות בריאות ונמנעים מפנייה לטיפולים 
רפואיים חיוניים. במרכז לרפואה מגדרית ובריאות טרנסג'נדרים באיכילוב מתאימים לאנשי הקהילה טיפול הוליסטי 

בדיסציפלינות שונות במטרה לסייע בכלל היבטי החיים. שיחה עם ד"ר איריס יעיש, מנהלת המרכז לבריאות 
טרנסג'נדרים הגדול והמוביל בישראל, הפועל באיכילוב, על הקשר בין טיפול רפואי וזהות המגדרית

ד"ר איריס יעיש | צילום: מאיר כהן

סדנאות לטרנסג'נדרים וטרנסג'נדריות המטופלים במכון 
האנדוקריני באיכילוב ובתמיכת מותג האופנה פקטורי 54

פרויקט הסדנאות הייחודי מתקיים כחלק מפעילות המכון האנדוקריני באיכילוב – המרכז הגדול בארץ 
לבריאות וליווי טרנסג'נדרים. במסגרת זו, מועברות סדנאות והרצאות של בעלי מקצוע ממגוון תחומים 
שמסייעים לגברים ולנשים שנמצאים בתהליך השינוי. עד כה השתתפו עשרות מטופלים בפעילות זו.
שירותים  מתן  ומטרתו   ,54 פקטורי  האופנה  חברת  של  בתמיכתה  הוקם  ההשראה  מעורר  הפרויקט 

המו הסדנאות  בין  הרפואי.  ובמרכז  המכון  ידי  על  הניתנים  לשירותים  מעבר  תשלום,  ללא  הנוספים 
צעות: סדנת בישול, מפגש עם קלינאית תקשורת, הרצאה בנושא אנדוקרינולוגיה למבוגרים, סדנת 
איפור, סדנת תרפיה באמנות, סדנת סטיילינג, סדנת משחק, סדנת קואוצ'ינג – טרנספורמציה, טיפול 
עוברים.  הם/ן  אותו  המורכב  התהליך  של  ליווי  כולל  למטופלים  המוצע  המערך  ועוד.  בפסיכודרמה 
משפחותיהם  בני  ואת  בישראל,   הטרנסים  קהילת  את  המאחד  חברתי  מפגש  מקום  להוות  המטרה 

המלווים את התהליך.

"מערך רפואי, ייעודי והוליסטי, ייחודי 
וראשון מסוגו לטיפול בטרנסג'נדרים"

 Calvin Klein :צילום
FACTORY 54 באדיבות
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ד"ר ליאת פרל וד"ר אסף אורן בשיתוף איכילוב

פועלת  דנה-דואק,  ע"ש  לילדים  החולים  בבית 
ונוו בילדים.ות  לטיפול  מרפאה   ,2013 שנת  מאז 

היחידה  במסגרת  )טרנסג'נדרים(,  מגדר  מגווני  ער 
במטרה  הוקמה  המרפאה  ילדים.  לאנדוקרינולוגית 

מג דיספוריה  עם  נוער  ובני  לילדים  מענה  ולתת 
אי הלימה  בו קיימת מצוקה קשה בשל  דרית, מצב 
בין הזהות המגדרית לבין המין הנקבע בלידה, הגוף 

ויחס הסביבה.
ומרפאה ייעודית זו הינה הגדולה והעיקרית בי

שראל. המרפאה הפכה למרכז פניות ארצי המשרת 
מטופלים ומטופלות מכל רחבי הארץ, ואף ממדינות 

שכנות בהן אין מענה בתחום.

זהות מגדרית
מה אחת  הינה  המגדרית  הזהות  טבעי,  ובאופן 

המוקדמת  בילדות  המתפתחות  הראשונות  זהויות 
ומהווה מרכיב קריטי בשלבי התפתחות הילד. סביב 

וגיל שנתיים מתחילה להתגבש בילדים הזהות המג
ודרית והם מתחילים להביע העדפה לבגדים, משח

קים ואנשים המזוהים אצלם עם מגדר מועדף. בגילי 
5-3 שנים הזהות המגדרית מהווה מרכיב משמעותי 
רבים  מחקרים  ילדים.  של  ובהתנהגויות  בהעדפות 

ותומכים בטענה כי התפתחות הזהות המגדרית בי
מגורמים  והדדית  מורכבת  בצורה  מושפעת  לדים 

ביולוגיים, גנטיים ותרבותיים.
שכיחות ילדים ובני נוער המזהים עצמם כמגווני 

ומגדר אינה ברורה לחלוטין, אך סקרים שונים מצ
וביעים על עלייה משמעותית בתופעה בשנים האח

רונות. בסקרים שנערכו בשנים האחרונות בארה"ב, 
היא  נוער  בני  בקרב  התופעה  שכיחות  כי  נמצא 
בנושא,  מקיף  סקר  בוצע  לא  בישראל   .1.9%-0.7%
המתוארת  לזו  דומה  שכיחותה  כי  היא  ההנחה  אך 

בעולם. 
עצ מזהים  אשר  נוער  ובני  ילדים  של  ומספרם 

וטיפול רפואי  מם כטרנסג'נדרים ומחפשים תמיכה 
שיאפשרו להם להתפתח בהתאם לזהותם המגדרית, 

הולך וגדל עם השנים.

המרפאה
מג מגווני  ונוער  בילדים.ות  לטיפול  והמרפאה 

בתחום,  בישראל  המנוסה  היא  )טרנסג'נדרים(,  דר 
מכל  מטופלים  לטובת  ארצי  הפניה  מרכז  ומהווה 
הארץ. כפי שתועד גם לגבי מרפאות דומות בעולם, 
הפניות:  במספר  מובהקת  עלייה  חלה  הקמתה  מאז 
הראשונות,  בשנותיה  בשנה,  חדשות  פניות  מ-3 
עוו המרפאה  כיום  לשנה.  חדשות  פניות   150 -לכ

ונוער מגווני מגדר בטווח  ילדים  קבת אחר כ-500 
גילים רחב. 

רופאים  וכוללת  תחומית  רב  הינה  המרפאה 
ייחודי  ניסיון  עם  ילדים  באנדוקרינולוגיה  מומחים 

פסיכו מגדר,  מגווני  נוער  ובבני  בילדים  ובטיפול 
לוגית קלינית מומחית בעלת ניסיון בתחום המגדר 

ונוער מו ילדים  נוער, פסיכיאטרית  ובבני  ובילדים 

מחית, עובדת סוציאלית, דיאטנית ייעודית לתחום 
המגדר ואחיות. 

והמרפאה עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם היחי
דות השונות בבית החולים ועם ארגונים בקהילה.  

הערכה וטיפול
מגווני  נוער  ובבני  בילדים  ההורמונלי  הטיפול 
הרגשי,  הרפואי,  מהפן  ייחודית:  גישה  דורש  מגדר 
המשפחתי והחברתי. הטיפול התרופתי האנדוקריני 
לפי  מהמטופלים  ואחד  אחת  לכל  אישית  מותאם 

וצרכיהם. הוא דורש ידע מעמיק על אודות יתרונו
תיו וחסרונותיו של כל טיפול, כולל תופעות לוואי, 
הטיפול,  של  טווח  וארוכות  טווח  קצרות  השפעות 

ווהתאמת המינון לפי הגיל, בדיקות הדם ורצון המ
טופל. 

 Pediatric( בינלאומיים  מנחים  לקווים  בהתאם 
 Endocrine Society, World Professional

Association of Transgender Health(, עד תחיו
לילד.ה  רגשי  בליווי  צורך  יש  ההתבגרות  גיל  לת 

הכ הורמונלי.  עם  לטיפול  ואין מקום  וומשפחתם  
ההתב את  לעכב  ניתן  ההתבגרות,  לתהליך  וניסה 

)"בלוקרים"(;   GNRH של  אנאלוגים  על-ידי  גרות 
בהמשך, החל מגיל 14 ניתן לטפל גם בהורמוני מין 
לפי המגדר הרצוי )טסטוסטרון או אסטרוגן(. מטרת 
הטיפול הינה להקל על הדיספוריה המגדרית, מתוך 

גבוה לתחלואה  זו כרוכה בסיכון  הבנה שדיספוריה 
פסיכיאטרית כולל חרדה, דכאון, פגיעה עצמית עד 
את  מפחית  התרופתי,  הטיפול  כי  הוכח  אובדנות. 
חייהם  איכות  את  ומשפר  והחרדה  הדיכאון  מידת 
של ילדים ובני נוער הסובלים מדיספוריה מגדרית.
די צורך בהערכת  יש  טיפול,  וטרם החלטה על 

איש מקצוע  ע"י  ומוכנות לטיפול  ספוריה מגדרית 
ומתחום בריאות הנפש עם ניסיון בתחום המגדר. הע

זו  נעשית הן במסגרת המרפאה או ע"י אנשי  רכה 
ומקצוע מהקהילה. בנוסף, יש צורך בהערכה ע"י אנ

דוקרינולוג ילדים, ביצוע בדיקות מעבדה, צפיפות 
הסבר  קבלת  לאחר  פוריות.  שימור  ולשקול  עצם 
ההורים  שני  התחלתו,   ולצורך  הטיפול  על  מפורט 

והמטופל.ת יחתמו על טופסי הסכמה ייעודיים. 
הטיפול דורש מעקב מרפאתי מסודר 3-2 פעמים 

בשנה וכולל מעקב אנדוקריני, תזונתי ומעבדתי. 

ד"ר ליאת פרל היא מומחית ברפואת ילדים 
ובאנדוקרינולוגית ילדים, רופאה בכירה, היחידה 

לאנדוקרינולוגיה וסוכרת בילדים, ביה"ח דנה-דואק 
 לילדים

ד"ר אסף אורן הוא מומחה ברפואת ילדים 
ובאנדוקרינולוגית ילדים, רופא בכיר ביחידה 

לאנדוקרינולוגיה וסוכרת בילדים, מנהל מרפאת ילדים 
ונוער טרנסג'נדרים, ביה"ח דנה-דואק לילדים

בשיתוף איכילוב

ד"ר ליאת פרל | צילום: מירי גטניוד"ר אסף אורן | צילום: מירי גטניו

עלויות, מיקום ודרכי 
התקשרות

לצורך קבלה במרפאה יש צורך בטופס 17 
נפרד )לפי הצורך( לבדיקת אנדוקרינולוג.

ית ילדים, פסיכולוגית קלינית מומחית 
ונוער. ופסיכיאטרית ילדים 

היחידה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת בילדים 
נמצאת בבניין מרפאות ילדים, קומת 

 קרקע, בי"ח לילדים ע"ש דנה-דואק
03-6972513 )להשארת הודעה( טלפון: 

074-7219843  פקס: 
pend-clinic@tlvmc.gov.il מייל: 

המרפאה לילדים ונוער 
מגווני מגדר היא מרפאה רב 

תחומית, ייעודית וארצית 
הפועלת כבר כעשור. צוות 

המרפאה כולל רופאים 
מומחים באנדוקרינולוגיה 

ילדים, פסיכולוגית קלינית, 
פסיכיאטרית, עובדת 
סוציאלית, דיאטנית 

ואחיות. כולם מתמחים 
בטיפול בילדים ובבני נוער 

מגווני מגדר

"הטיפול ההורמונלי 
 בילדים ובבני 

נוער מגווני מגדר 
דורש גישה ייחודית"
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ד"ר הדר אמיר לוי בשיתוף איכילוב

ככל האוכלוסייה, גם האוכלוסייה הטרנסג'נדרית 
ובניית  ביולוגית  הורות  פריון,  שאיפות  בעלת  היא 

בנע פריון  לשימור  המקובלת  האפשרות  ממשפחה. 
ובנע זרע,  הקפאת  היא  טרנסג'נדריות  מרות/נשים 

או  ביציות  הקפאת  היא  טרנסג'נדרים  רים/גברים 
)ביציות מופרות(. הקפאת עוברים 

טיפולים  הכוללים  המגדר,  התאמת  תהליכי 

לפ פוטנציאל  בעלי  הם  וניתוחיים,  מהורמונליים 
טיפול  להתחלת  הפנייה  גיל  בנוסף,  בפריון.  גיעה 
להתאמה מגדרית הולך ויורד, כך שרוב המטופלים 

היא לש היום  בגיל הפריון. לפיכך, ההמלצה  מהינם 
המג להתאמת  הטיפולים  התחלת  לפני  פריון  ממר 

פריון  לשימור  הפונים  אחוז  ההמלצה,  למרות  דר. 
בעולם נמוך מאד, וזאת ממגוון סיבות ביניהן: חוסר 
בצוותים מקצועיים, חוסר מידע, רתיעה מתהליכים 

הטיפול להתא בהתחלת  מעיכוב  מפולשניים, חשש 
מת מגדר ועלות. 

המרפאה המגדרית
2017 הקמנו את המרפאה המגדרית בממ  בשנת

באיכילוב.  ליולדות  ליס  החולים  בבית  הפריון  כון 
והיא  בארץ,  והגדולה  הראשונה  הינה  המרפאה 
מספקת את המידע העדכני וכן שירותים ייחודיים 

לצי וטרנספרנדלי  מקצועי  מענה  לתת  משמטרתם 
בור הטרנסג'נדרים בתחומי הפריון ושימור הפריון. 

מהטיפולים מתבצעים באמצעים ובהליכים המתקד
מים והחדשניים ביותר, ומלווים בגורמים מקצועיים 
רפואיים וסוציאליים. בנוסף, במרפאה התאמנו את 
האפשרית  המצוקה  על  להקל  במטרה  התהליכים 

הימ לדוגמה:  המטופלים,  אצל  להיווצר  משיכולה 
אפ נרתיקית,  בגישה  אולטרסאונד  מביצוע  מנעות 

עם  כניסה  בטנית,  בגישה  ביציות  לשאיבת  שרות 
ממלווה לחדר ניתוח עד הרדמת המטופל ועוד. למ

מגדר,  להתאמת  הטיפולים  בהתחלת  עיכוב  ניעת 
אנו מתואמים עם צוות הרופאים האנדוקרינולוגים 
צורך  )ללא  במיידי  הפריון  שימור  את  לבצע  כדי 

מבהמתנה ממושכת לתור(. בנוסף, אנו מסייעים למ
לתה מימון  מציאת  מבחינת  הניתן  ככל  מטופלים 

פעולה  ושיתוף  החולים  לקופות  פנייה  כולל  ליך, 

ייעודיות  למלגות  הלהט"ב,  למען  האגודה  עם 
ומבו נוער  בני  מופנים  למרפאה  פריון.  מלשימור 

 400 כ-  במרפאה  טופלו  כה  עד  הארץ.  מכל  גרים 
גברים  וכ-200  טרנסג'נדריות  נשים  כ-200  איש, 
טרנסג'נדרים, כ 85%- מהנשים הטרנסג'נדריות וכ 
35%- מהגברים הטרנסג'נדרים עברו תהליך שימור 
ביחס  גבוהים  פריון  שימור  באחוזי  מדובר  פריון, 
לעולם בקרב האוכלוסייה הטרנסג'נדרית. במקביל, 
ההשפעות  את  הבודק  במחקר  רבות  עוסקים  אנו 
בקרב  הפריון  על  מגדר  להתאמת  ההורמונים  של 
פורסמו  דרך,  פורצי  הינם  המחקרים  זו.  אוכלוסייה 
בעיתונים המובילים בתחום הפריון והוצגו בכנסים 

בינלאומיים. 
מהו תהליך שימור פריון? 

הזרע  בייצור  לפגוע  שיכולים  מצבים  קיימים 
הפיך.  בלתי  באופן  )בשחלה(  הביצית  או  )באשך( 
גנטיים  מצבים  כימותרפיים,  טיפולים  לדוגמה: 
)באמצעות  לשמר  היא  הפריון  שימור  מטרת  ועוד. 
חשיפתם  לפני  הביציות  או  הזרעים  את  הקפאה( 
מימוש  בכדי לאפשר  וזאת  בהם,  הפוגעים  למצבים 

הורות ביולוגית בעתיד. 
למי מתאים? 

קהל היעד המתאים לשימור פריון:
נערות/נשים טרנסג'נדריות- הקפאת זרע.	 
ביציות 	  הקפאת   - טרנסג'נדרים  נערים/גברים 

או/ו הקפאת עוברים.
התחלתי ליטול את ההורמונים להתאמת המגדר, 

האם אפשר לשמר פריון גם במצב זה?
האשכים  של  ממושכת  חשיפה   - זרע  הקפאת 
משמעותי  באופן  פוגעת  אסטרוגן  מסוג  להורמון 
)לא ברור האם הפגיעה הפיכה ובאיזו  בייצור הזרע 
להתאמת  ההורמונלי  הטיפול  והוחל  במידה  מידה(. 
מגדר יש להפסיקו )לפחות לשלושה חודשים( לפני 

תהליך שימור הזרע בכדי לחדש את ייצור הזרע. 
הקפאת ביציות - ההשפעה של טיפול ממושך 
ברורה.  אינה  השחלות  תפקוד  על  טסטוסטרון  עם 
היא  ההמלצה  ההורמונלי  הטיפול  והוחל  במידה 
תהליך  לפני  חודשים(  לשלושה  )לפחות  להפסיקו 

שימור הביציות.

איך מתחילים?
הקפאת זרע – כדי להתחיל בתהליך יש לקבוע 
תור לרופא פריון מומחה במרפאה המגדרית במכון 
יש  הזרע.  וביצוע שימור  ייעוץ  לפריון לשם קבלת 

להביא לפגישה תוצאות של בדיקות הדם הבאות:
HBsAg, HBsAb, Anti HCV  )נוגדנים לדלקת 	 

נגיפית של הכבד(.
)נוגדנים למחלת העגבת(.	   VDRL
)נוגדנים למחלת האיידס(.	   HIV

הקפאת ביציות - תהליך שימור ביציות מחייב 
מהשראת ביוץ )על ידי הורמונים המכונים גונדוטרו

פינים( ושאיבת ביציות לפני הקפאת הביציות. כדי 
יש לקבוע תור לרופא פריון מו מלהתחיל בתהליך 

מחה במרפאה המגדרית במכון לפריון לשם קבלת 
בדי הכוללות  מתאימות  לבדיקות  והפנייה  מייעוץ 

קות דם מקיפות, בדיקת שד, בדיקת פאפ וסקר גנטי. 
יכולות להשתנות בהתאם לגיל המטופל.  הבדיקות 

קיימת גם האפשרות להקפיא עוברים. 

ד"ר הדר אמיר לוי היא רופאה בכירה, מנהלת המרפאה 
המגדרית יחידת הפריה חוץ גופית, מכון הפריון, בית 

חולים ליס ליולדות, המרכז הרפואי איכילוב ת"א

בשיתוף איכילוב

"ההמלצה היא לשמר פריון לפני 
התחלת הטיפולים להתאמת המגדר"

ד"ר הדר-אמיר-לוי | צילום: ליאור צור

עלויות
הטרנ לאוכלוסייה  פריון  שימור  ־תהליכי 
והתע הבריאות,  בסל  כלולים  אינם  ־סית 

ריפים נקבעו על ידי משרד הבריאות. 
הקפאת זרע: את כל התהליך מתחילתו עד 
סופו ניתן לבצע במכון לחקר הפוריות ובנק 

הזרע.
פתיחת תיק: "ביקור רופא מומחה" - 307 ₪. 
הקפאת זרע: 945 ₪ לכל דגימת זרע טרייה 

שניתנת להקפאה.
קשיות  ל-15   ₪  1,137 קפוא:  זרע  שמירת 

)הקשית משמשת לאחסון הזרע המו מלשנה 
קפא. כל מנת זרע מחולקת למספר קשיות(. 

הקפאת ביציות
מאת כל התהליך מתחילתו עד סופו ניתן לב

צע ביחידה להפריה חוץ גופית. 
פתיחת תיק: "ביקור רופא מומחה" - 307 ₪. 
טיפול  למחזור   ₪  7,240 ביציות:  הקפאת 

)התמחור לא כולל תרופות(.

המרפאה המגדרית 
במכון הפריון

הפוריות  לחקר  במכון  ממוקמת  המרפאה 
ובנק הזרע.

למזכירות  לפנות  נא  ולשאלות  תור  לתאום 
)א'-ה' 07:30-1500(.  03-6925606

שימור פריון בטרנסג'נדרים.
ות – מהן האפשרויות? 

כיצד מתבצע? למי 
מתאים? באיכילוב פועלת 

מרפאה מגדרית, במיוחד 
לאוכלוסייה זו
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ד"ר שמרית ארבל בשיתוף איכילוב

מ�ו  )Gender Dysphoria מגדרית  (דיספ�ריה 
הזה�ת  בין  התאמה  אי  של  תח�שה  על-ידי  גדרת 
הי�ת�  עם  האדם  של  האישית  )ההזדה�ת  המגדרית 

וגבר א� אישה( �בין הסי��ג המגדרי הבי�ל�גי - המ
למט�פלים  �גנטיים.  ג�פניים  מאפיינים  על  ב�סס 
במגדר  לחי�ת  רצ�ן  יש  מגדרית  דיספ�ריה  בעלי 

ב�ח הם  לר�ב  �לכן  נ�לד�,  אלי�  מהמגדר  והש�נה 
הראש�ניים  הג�פניים  המאפיינים  את  לשנ�ת  רים 
תהליך  נ�לד�.  ב�  המגדר  עם  המז�הים  �השני�ניים 
נ�עד להתאים את  �ה�א  נקרא התאמה מגדרית,  זה 

ג�פם למגדר ב� הם ב�חרים לחי�ת.
אישה טרנסג'נדרית היא אישה שנ�לדה כזכר על-

פי מאפייניה הג�פניים �הגנטיים, אך מזדהה �מרגישה 
המגדרית,  ההתאמה  מתהליך  כחלק  לר�ב,  כאישה. 

כי �שאינם  כיר�רגיים  טיפ�לים  ע�בר�ת  אלה  ונשים 
ר�רגיים. הליך ההתאמה המגדרית מתחיל בדרך כלל 
�בח�סמי  באסטר�גן  טיפ�ל  הכ�לל  ה�רמ�נלי  בטיפ�ל 

וטסט�סטר�ן. השפעת� על הג�ף מתחילה כח�דש לא
חר תחילת� �נמשכת עד כשנתיים. עם זאת, השפעת 

�לכן נד והטיפ�ל הה�רמ�נלי על הפנים היא מ�עטה, 
רשת התערב�ת כיר�רגית להשלמת תהליך ההתאמה 

המגדרית. נית�ח זה נקרא נית�ח לניש�י פנים.
מתהליך  חש�ב  חלק  הם  פנים  ניש�י  נית�חי 
ההתאמה המגדרית שע�בר�ת נשים טרנסג'נדרי�ת. 
כיר�רגי�ת  פע�ל�ת  מג��ן  כ�ללים  אלה,  נית�חים 
גברי  פנים  מתאר  שינ�י  שמטרתן  �בצ��אר  בפנים 

�הפיכת� למתאר פנים נשי. 
 1980 בשנת  לראש�נה  ת�אר  פנים  לניש�י  נית�ח 
א�סטרהא�ט.  דאגלס  ד"ר  על-ידי  פרנסיסק�,  בסן 
לאחר שחקר את מאפייני מבנה הפנים הגברי �הנשי 
במא�ת ג�לג�ל�ת, זיהה ד"ר א�סטרהא�ט 3 מאפיינים 

ועיקריים בשלד הפנים המשמשים אנתר�פ�ל�גים לא
בחנה בין מבנה פנים גברי לנשי: צ�רת המצח, ממדי 
הלסת התחת�נה �הסנטר, �הז��ית בין האף למצח. לכן, 

ר�ב נית�חי ניש�י הפנים מתמקדים באז�רים אלה. 
המצח הגברי מתאפיין בעיב�י ניכר באז�ר הגב�ל 
העלי�ן של אר�ב�ת העיניים �של הקיר הקדמי של 
חלל א��יר, הנקרא סינ�ס, שנמצא במרכז המצח. ה�א 
הנשי  השיער  לק�  ביחס  גב�ה  שיער  בק�  מתאפיין 

)מפ הטמפ�רליים  באז�רים  שיער  לנסיגת  ו�בנטייה 

למצח  מש��ה  אלה  מאפיינים  תיק�ן  לפיכך,  רצים(. 
נשי.  פנים  למבנה  המתאים  י�תר  עדין  פנים  מראה 
י�תר  �רחבה  גד�לה  היא  הגברית  התחת�נה  הלסת 
לסת  ז��י�ת  �בעלת  צרה  שהינה  הנשית,  מהלסת 
י�תר  �צר  מח�דד  הנשי  הסנטר  גם  י�תר.  מע�גל�ת 

מהסנטר הגברי שהינ� רחב �בעל צ�רה מר�בעת.
אם  הבריא�ת  בסל  כל�לים  פנים  ניש�י  נית�חי 
 2019 בשנת  ציב�רי.  ח�לים  בבית  מב�צעים  הם 

לה המרפאה  ת"א  איכיל�ב  הרפ�אי  במרכז  וה�קמה 
בי ייח�דית  ז�,  ותאמה מגדרית של הפנים. מרפאה 

אחת  גג  ק�רת  תחת  מאגדת  שהיא  מכי��ן  שראל 
פנים.  ניש�י  לנית�חי  הנדרשים  התח�מים  כלל  את 
צ��ת  ה�קם  ז�,  לא�ר הרגיש�ת בטיפ�ל בא�כל�סייה 
המבצע�ת  מ�מחי�ת  מר�פא�ת  המ�רכב   תח�מי  רב 

ז��י�ת  עיד�ן  נית�חים לשי�ף המצח,  הנית�חים:  את 
הלסת �הסנטר מב�צעים על ידי ד"ר שמרית ארבל- 
מב�צעים  אף  נית�חי  �לסת�ת;  פנים  פה  כיר�רגית 
פלסטית,  בכיר�רגיה  מ�מחית   – ינק�  ר�ית  ד"ר  ע"י 
�ע"י ד"ר ענת �נגר – כיר�רגית א.א.ג;, נית�ח שי�ף 
גר�גרת בשיטה ייח�דית ללא צלקת חיצ�נית מב�צע 
בנ�סף  א.א.ג;  כיר�רגית   – אסטרייכר  יעל  ד"ר  ע"י 

- ר�פאה מר והצ��ת כ�לל גם את ד"ר ענת קדר�ן 
דימה, המל��ה את המט�פל�ת בכל הנית�חים.

גי שלבים,  בשני  מב�צעים  פנים  ניש�י  ונית�חי 
יחד עם  ייח�דית למרכז הרפ�אי ת"א, שפ�תחה  שה 
מרכז ל�ין לחדשנ�ת כיר�רגית �הדפס�ת תלת ממד. 
שלב אחד כ�לל את שי�ף המצח �נית�ח האף, השלב 

עי התחת�נה,  הלסת  ז��י�ת  עיד�ן  את  כ�לל  והשני 
צ�ב הסנטר, �שי�ף הגר�גרת. לשיטה ז� יתר�נ�ת רבים 
נמ�ך  סיכ�ן  �האשפ�ז,  הנית�ח  זמן  קיצ�ר  הכ�ללים 
לזיה�מים לאחר הנית�ח �ת�צאה אסתטית ט�בה י�תר. 
תכנ�ן  בעזרת  מב�צעים  הפנים  ניש�י  נית�חי 

מ� חית�ך  סדי  הדפסת  המאפשר  מ�קדם  וממ�חשב 
�הסנטר.  הלסת  ז��י�ת  המצח,  לאז�ר  אישית  תאמים 
אנ� המרכז הראש�ן בישראל שהחל בשימ�ש בתכנ�ן 
אלה  לנית�חים  ממד  תלת  מ�דל  �הדפסת  ממח�שב 
מאפשר  ז�  בצ�רה  הנית�ח  ביצ�ע  במסגרת(.  )הרחבה 
לחדר  הכניסה  לפני  ע�ד  הנית�ח  ת�צאת  של  הדמיה 
הנית�ח. בנ�סף השימ�ש בסדי חית�ך מ�תאמים ה�כח 

ני לסיב�כים  סיכ�ן  מפחית  הנית�ח,  זמן  את  וכמקצר 
 � הדי�ק  את  משפר  �בעיקר  נית�חיים  �בתר  ת�חיים 
את הת�צאה האסתטית. נית�חי ניש�י פנים המב�צעים 
�בתכנ�ן  השלבים,  שני  בשיטת  תח�מי,  רב  צ��ת  ע"י 
נית�חים  מאפשרים  מימד,  תלת  �הדפסת  ממח�שב 
ברמה הגב�הה בי�תר עם ת�צאה אסתטית מקסימלית.

ד"ר שמרית ארבל היא מנהלת המרפאה להתאמה 
מגדרית של הפנים, המחלקה לכירורגיה פה פנים ולסתות, 

המרכז הרפואי איכילוב ת"א 

לקביעת פגישת ייעוץ לניתוח נישוי פנים, יש לתאם תור
לד"ר שמרית ארבל במרפאה לכירורגית פה פנים 

לסתות בטלפון 03-6973676.

בשיתוף איכילוב

"מרפאה ייחודית להתאמה מגדרית 
של הפנים, עם כלל התחומים 
הנדרשים לניתוחי נישוי פנים"

ניתוחי נישוי פנים לנשים טרנסג'נדריות הם חלק חשוב מתהליך ההתאמה המגדרית. הניתוחים כוללים 
מגוון פעולות כירורגיות שמטרתן שינוי מתאר פנים גברי לנשי. תכנון הניתוח מתבצע על ידי בניית 

מודל הפנים והדפסתו הממוחשבת במדפסת תלת ממד. ניתן לצפות בתוצאות הניתוח עוד לפני ביצועו

ד"ר שמרית ארבל | צילום: ג'ני ירושלמי

Synergy3dmed על המסך, תכנון בתלת ממד לקראת ניתוח נישוי פנים | צילום: רוני גבאי

מודל מודפס בתלת ממד לקראת ניתוח נישוי פנים, מרכז 
לוין לחדשנות כירורגית | צילום: בנימין אדם

תכנון פנים באופן דיגיטלי, וירטואלי ובהדפסת תלת ממד
מרכז ל�ין לחדשנ�ת כיר�רגית באיכיל�ב, ה�א מרכז ייח�די ב� מתבצעים תכנ�ני נית�חים בתמיכה של 
בבית  הכיר�רגים  כלל  הדפס�ת אלה משמש�ת את  הדפס�ת תלת ממד.  ביניהן  חדשני�ת,  טכנ�ל�גי�ת 

הח�לים לטי�ב �די�ק ההליכים הכיר�רגים הש�נים, �בכללם נית�חי ניש�י פנים. 
"תכנ�ן נית�ח לניש�י פנים מתחיל בחל�קה של מקטעי הפנים )סיגמנטציה( מהדמיית CT של המנ�תח 
על מסך המחשב. מכאן ממשיך צ��ת מ�לטי דיסציפלינארי שכ�לל את צ��ת המנתחים �מהנדסי מרכז 
ל�ין, בהדמי�ת במציא�ת מד�מה �רב�דה, ליצירת ז��י�ת חית�ך המתאימ�ת ייח�דית לק��י המתאר של 
�הסנטר של המנ�תח. כל אלה מביאים בס�ף התהליך הדיגיטלי להדפסת מ�דל הפנים  המצח, הלסת 
המנ�תח.  פני  לפיזי�ל�גיה של  אישית  המ�תאמים  לנית�ח,  החית�ך  כלי  מ�דפסים  בנ�סף,  ממד.  בתלת 
בכלים אלה נעשה שימ�ש רק בנית�ח עצמ� �לאחרי� הכלים מ�שמדים", מספר ד"ר שלמה דדיה, מ�מחה 

בא�רת�פדיה א�נק�ל�גית הע�מד בראש מרכז ל�ין לחדשנ�ת כיר�רגית.  
לדברי ד"ר דדיה, עד כה ה�דפס� בתלת ממד עשר�ת מ�דלים אשר שימש� את צ��תה של ד"ר ארבל 
בנית�חי ניש�י פנים. "החדשנ�ת הכיר�רגית משנה את פני הכיר�רגיה בכלל �ת�רמת רב�ת להצלחת 

�נ�חה י�תר לטרנסג'נדרי�ת".   נית�חי ניש�י פנים, להתאמה מגדרית אסתטית 
לדברי ר�ני גבאי, מעצבת רפ�אית �מנהלת מעבדת התלת ממד באיכיל�ב, האפשר�ת לבצע את תכנ�ן הנית�ח 
ש�ב �ש�ב בא�פן דיגיטלי-�ירט�אלי על מסך המחשב, מגדילה משמע�תית את ההצלחה על ש�לחן הנית�חים. 

"פני המט�פל�ת נראים נשיים �מה��ים חלק מכריע מהזה�ת המגדרית".
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ד"ר דן טורנר בשיתוף איכילוב

ארוכה  דרך  כברת  עבר   HIV בנשאי  הטיפול 
המשוו הטיפול  כשנכנס  האחרונים.  העשורים   3 -ב
לב )הקוקטייל( בשנת 1996, צפינו בירידה בתמותה 
ובתחלואה ממחלות איידס,  אך די מהר הסתבר כי 
המחיר היה רב: ריבוי תופעות לוואי, אינטראקציות 
 20 )כ-  כדורים  של  גדול  מספר  תרופתיות,  בין 
לכך  הביאו  אלה  כל  באוכל.  ותלות  ביום(  כדורים 
נמוך  היה  התרופתי  לטיפול  ההיצמדות  ששיעור 
טיפולי  לכישלון  הביאה  בהיצמדות  הירידה  מאוד. 

ולהתפשטות נגיפים עמידים. 
בשנים האחרונות הטיפול הפך פשוט, כאשר כל 
ביום,  פעם  אחד,   בכדור  נמצא  התרופתי  השילוב 
עם מיעוט תופעות לוואי ולרוב ללא תלות באוכל. 
טיפול  בהיבט של  רק  לא  נראה שיש לכך חשיבות 
הפסיכולוגי:  בהיבט  גם  אלא  לנטילה,  ונוח  פשוט 
כשנוטלים  כרונית  מחלה  עם  להתמודד  יותר  קל 

וטבליה אחת – מרגישים בריאים יותר, מאשר להת
מודד עם המחלה כאשר נוטלים מספר טבליות כמה 

פעמים ביום. 
התרופות  של  ביעילות  הגדולה  המהפכה  את 
תרופות  קבוצת  עשתה  הלוואי  תופעות  ומיעוט 

מר היום  כאשר  אינטגראז,  בשם  אנזים  והמעכבות 
בית השילובים התרופתיים מכילים תרופה שמונעת 

תרופות  מספר  יש  היום  אנזים.  אותו  של  פעילות 
זמינות שמכילות את מעכב האינטגראז יחד עם עוד 

שתי תרופות בכדור אחד.  
היא  האחרונות  בשנים  שהחלה  השנייה  המגמה 
מהן  שאחת  תרופות  שתי  של  אחד  בכדור  שילוב 

מכילה מעכב אינטגראז. 
בזריקות  טיפול  הוא  קדימה  נוסף  אחד  צעד 
אחת לחודשיים, טיפול שכבר אושר בסל הבריאות 
חודשים.  מספר  בעוד  בישראל  זמין  ויהיה  האחרון 
התרופה מכילה מעכב אינטגראז ועוד תרופה. חשוב 

לחוד אחת  מרפאתי  בביקור  מדובר  שיהיה  ולציין 
זריקות, כך  שיים, כאשר בכל ביקור מקבלים שתי 

שהטיפול לא יתאים לכל החולים. 
יעיל  הנגיפי,  הנוגד  הטיפול  של  להיותו  פרט 
ואיכות  אורך  עם  והתמותה,  התחלואה  בירידת 
הוכח  הטיפול  נשאים,  שאינם  לאנשים  דומה  חיים 

שנו שמטופל  יודעים  אנחנו  היום  הדבקה.  וכמונע 
מראים  והמעקבים  מסודר,  באופן  הטיפול  את  טל 
שרמת הנגיף שלו  מתחת לסף הגילוי של הבדיקה 
)UNDETECTABLE(, איננו מדביק גם ביחסי מין לא 
מוגנים. כיום נשאים מטופלים יכולים לקיים זוגיות 

מלאה, עם בן או בנות זוגם, ללא סיכון להדבקה. 
בנוסף, לאישה בהיריון יש סיכוי אפסי להדביק 
בצורה  הטיפול  את  נוטלת  היא  כאשר  העובר  את 

מסודרת. 

והטיפול הנוגד נגיפי ניתן גם ללא נשאים בסי
כון, למניעת ההדבקה. קיים טיפול שלאחר חשיפה, 
ככל  מהר  הטיפול  את  לקבל  צריך  הנחשף  כאשר 
 4 נמשך  הטיפול  שעות.   72 עד  ומקסימום  האפשר 
שבועות וכולל תרופות דומות לתרופות שמקבלים 

נשאים.
טיפול מניעתי שלפני חשיפה מומלץ לאוכלוסיות 
ראשי  שהם   PREP באנגלית  בשמו  מוכר  סיכון, 
 .PRE EXPOSURE PROPHYLAXIS של  תיבות 
 TENOFOVIR-מ שמורכב  כדור  כוללת  התרופה 
EMTRICITABINE שהוא חלק מהטיפול המלא  ו- 

השתתפות  עם  הבריאות  בסל  קיים  הטיפול  לנשא. 
עצמית, דורש מעקב קבוע של בדיקות למחלות מין, 
והמטופל  במקרה   .HIV-ל ובדיקות  לוואי  תופעות 
טיפול  ולתת  האפשר  ככל  מהר  לאבחן  יש  נדבק, 
הוכח  לאחרונה  עמידויות.  ייווצרו  שלא  כדי  מלא 

ושהטיפול בזריקות אחת לחודשיים, יעיל יותר למ
ניעה מהכדורים, אך איננו בסל הבריאות למניעה. 
היום היא לצמצם את מממדי  המגמה העולמית 
המטרה   .95-95-95 הסיסמה  נקבעה  לכן  האיידס. 
היא שעד שנת 2030 - 95% מנשאי הנגיף יאובחנו, 
מהמטופו ו-95%  טיפול  יקבלו  מהמאובחנים   95%
ידביקו.  לא  כלומר   UNDETECTABLE יהיו  לים 
צוותים  של  פעולה  שיתוף  דורשות  אלה  תוכניות 
שונים, כגון פעילים חברתיים, הסברה, אנשי חינוך 

וצוותי רפואה. 
וכדי שנוכל להשיג את המטרה, יש לעודד בדי

בסיכון  שאינם  שחושבים  אנשים  גם  תחילה.  קות 
צריכים להיבדק. כל אישה בהיריון צריכה להיבדק, 
עד  מהדבקה.  העובר  את  להציל  שיכולה  בדיקה 
כתיבת שורות אלה, אין הנחייה של משרד הבריאות 
לבדיקות סקר בכל הנשים ההריוניות, בניגוד לרוב 
בשלב  חולים  מתגלים  היום  עד  העולם.  מדינות 
היו  אם  להינצל  יכולים  שהיו  המחלה  של  מתקדם 

מתגלים מוקדם. 
למניעת  ביותר  יעיל   HIV כנגד  כיום  הטיפול 
מחלות, מורכב ממספר כדורים קטן יותר בהשוואה 

ומו לוואי  תופעות  מעט  אחרות,  במחלות  ולטיפול 
נע הדבקות נוספות. גילוי וטיפול מוקדם הוא אחד 

המרכיבים החשובים להכחדת המגפה.

ד''ר דן טורנר הוא מומחה למחלות זיהומיות, מנהל מרכז 
האיידס, המרכז הרפואי איכילוב ת"א

בשיתוף איכילוב

"המגמה עד 2030: 95% מנשאי 
ה-HIV יאובחנו, 95% יקבלו טיפול 

ו-95% לא ידביקו"
הטיפול כנגד HIV יעיל ביותר למניעת מחלות, מורכב ממספר כדורים קטן יותר בהשוואה למחלות אחרות, עם מעט 

תופעות לוואי ומונע הדבקות נוספות. גילוי וטיפול מוקדם הוא אחד המרכיבים החשובים להכחדת המגפה 

מרפאת האיידס 
באיכילוב 

המרפאה עוקבת כיום על למעלה מ- 2,000 
שכו מקצועי  רב  צוות  בה  פועל  ומטופלים. 

לל רופאים למחלות זיהומיות, אחות, עובדת 
מהמתקד ומעבדה  פסיכולוגית  וסוציאלית, 
המ שירותי  כל  את  המעניקה  בעולם,  ומות 

 .HIV עבדה הקשורים במחלת ה- 
.03-6973653 לפרטים נוספים: 

ד"ר דן טורנר | צילום: ליאור צור
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ד''ר דוד ששה בשיתוף איכילוב

זיהומים  אינם  מיני  במגע  העוברים  זיהומים 
בזיהומים  מדובר  הלהט"בית.  לקהילה  ייחודיים 
 – האוכלוסייה  חלקי  בכל  השכיחים  אוניברסליים 
גברים, נשים, סטרייטים ולהט"בים. הסיכון להידבק 
מאשר  החשיפה  במידת  יותר  קשור  אלה  בזיהומים 
בפרקטיקה המינית. ככל שמספר הפרטנרים לסקס 

עולה, הסיכון להידבק עולה. 
ניתן להקטין את הסיכון  נשאלת השאלה כיצד 

־לסיבוכים במציאות שבה אדם פעיל מינית עם פר
טנרים מזדמנים מרובים?

צמ היא  מאליה,  והמובנת  הראשונה,  ־ההמלצה 
צום מספר החשיפות )הפרטנרים(, ושימוש בקונדום. 

־מעבר לזאת, כדאי להקפיד על סיקור תקופתי, ופ
ניה מוקדמת לרופא במקרה של סימפטומים.

זיהומים שכי ־זיהומים העוברים במגע מיני הם 
אבחנה  לעשות  מיומן  המשפחה  רופא  ולרוב  חים, 
זיהומים  מספר  ישנם  אולם  נכון.  טיפול  ולהציע 

בי עם  או  יותר  מסובכים  והטיפול  האבחנה  ־בהם 
טויים אשר לא תמיד פשוט לזהות. במקרים כאלה 
מומלץ שרופא מומחה יהיה מעורב במהלך הטיפול.

עגבת - לא תמיד טריוויאלית
ביותר  מגוונים  שלה  הגופניים  שהביטויים  מחלה 
מהכפילה  יותר  האחרונים  בעשורים  והשכיחות שלה 
המחלה  של  ה"רגילים"  לביטויים  מעבר  עצמה.  את 
הטבעת   פי  או  הפה  חלל  המין,  באיבר  פצע  )ובהם 

ית השני(,   מפושטת בשלב  ופריחה  הראשון,  ־בשלב 
כנו ביטויים פחות מוכרים. רבים מהנדבקים מרגישים 
הכבד  של  דלקת  וחולשה.  חום  רעה,  כללית  תחושה 
)הפטיטיס( מופיעה בשיעור לא מבוטל של המקרים, 
ולעתים הרופאים אינם מודעים שמדובר בביטוי של 
העגבת בכבד ושוגים בברורים ארוכים ולא נחוצים. 

טעות נוספת היא לחשוב שביטויים נוירולוגיים 
עג של  מאוחרים  ביטויים  הם  העצבים(  ־)במערכת 

ההדבקה.  אחרי  רבות  שנים  רק  בהם  שנתקלים  בת 
עג של  בסיבוכים  להיתקל  שכיח  כי  היא  ־האמת 

בת במערכת העצבים כבר בשלבים המוקדמים של 
עצ שיתוק  המח,  קרום  דלקת  זה  ובכלל  ־המחלה, 

לביטויים  בעיניים.  או  בשמיעה  פגיעה  הפנים,  בי 
מכתי הם  כי  גדולה  משמעות  אלה  ־נוירולוגיים 

אשפוז  )דורשים  בעגבת  מהרגיל  שונה  טיפול  בים 
מודעות  ובהעדר  לווריד(,  באנטיביוטיקה  וטיפול 
אותו  ששם  שגוי  טיפול  לקבל  המטופל  עלול  לכך 
היא  שעגבת  הסיבה  זו  מאוחרים.  לסיבוכים  בסיכון 
מומחה  עם  להתייעץ  תמיד  מומלץ  שלגביו  זיהום 

במקרה  מדובר  לכאורה  אם  גם  זיהומיות  למחלות 
"טריוויאלי".

פרוקטיטיס - לא מחלת מעי
שני  ידי  על  בעיקר  שנגרם  הרקטום  של  זיהום 

־חיידקים - כלמידיה וגונוריאה )חיידק הזיבה( המו
)אורת השופכה  של  לדלקת  כגורמים  יותר  ־כרים 

נכנסים  אלה  חיידקים  אנאלי  מיני  במגע  ריטיס(. 
לרקטום ועלולים לגרום לדלקת. הביטוי הוא לרוב 

־יציאה דמית או מוגלתית, שלשול דמי, כאבים בי
ציאה, וצורך תכוף לרוץ לשירותים להתרוקן גם אם 
לא יוצא כלום. אם אתם מקיימים יחסי מין אנאליים 

־וחווים כאלה סימנים – כדאי לשתף את הרופא בה
רגלי המין שלכם, כי רופאים רבים עלולים לטעות 

זיהומית. ולחשוב שמדובר במחלת מעי לא 

 מיקופלסמה גניטליום - 
עמיד לאנטיביטיקה

הגורמים  השכיחים  החיידקים  באחד  מדובר 
הבעייתיות  )אורתריטיס(.  השופכה  של  לדלקת 

זה היא נטייתו להיות עמיד לאנ ־הקשורה בחיידק 
טיביוטיקה מקבוצות שונות. בנוסף, חיידק זה עלול 
שימוש  ולכן  בקלות  לאנטיביוטיקה  עמידות  לפתח 
בו.  הטיפול  את  מכשיל  באנטיביוטיקה  נכון  לא 
של  דלקת  עם  מטופל  בהם  רבים  במקרים  נתקלנו 

השופכה קיבל מרופא ראשון טיפול אנטיביוטי שלא 
עמידות  משרה  אלא  החיידק  את  מחסל  שאינו  רק 
לאנטיביוטיקה, ולכן כשהמטופל מגיע למומחה לא 
שנה  בכל  מתאימות.  טיפוליות  אופציות  נותרות 
מופנים למרפאתנו מספר לא מבוטל של מטופלים 
גניטליום  מיקופלסמה  ידי  על  הנגרמת  דלקת  עם 
להכחיד  שמצליח  אנטיביוטי  טיפול  אף  כבר  שאין 
את הזיהום. אם יש לכם דלקת ובבדיקת השתן זוהה 

– בקשו מהרופא שלכם לה גניטליום  ־מיקפולסמה 
זיהומיות. תייעץ עם מומחה למחלות 

שימוש עודף באנטיביוטיקה - מסוכן
מטופלים רבים אינם מודעים לכך שטיפול נרחב 
מועיל  שאינו  רק  לא  לצורך,  שלא  באנטיביוטיקה 
מחקריות  עבודות  קשה.  לנזק  לגרום  עלול  אלא 
יותר  שכיחה  לאנטיביוטיקה  שעמידות  הראו  רבות 
בקרב גברים המקיימים יחסי מין עם גברים. מדובר 
בתופעה שהיא תוצאה של שכיחות גבוהה יותר של 
זיהומים העוברים במגע מיני, אך לפעמים השימוש 
מפני  מחרדה  אלא  אמיתי  מזיהום  לא  נובע  העודף 
או  אנטיביוטיקה,  לרשום  הרופא  על  ולחץ  הדבקה, 

בתו מדובר  באנטיביוטיקה.  "מניעתי"  שימוש  ־אף 
עמידות  על  הדיווחים  מתרבים  שכן  מסוכנת  פעה 

־נרחבת לאנטיביוטיקה של חיידקי עגבת, זיבה ומי
לכל  חיידקים שעמידים  כולל  גניטליום,  קופלסמה 

לתת  שניתן  הטובה  העצה  קיים.  אנטיביוטי  טיפול 
לאחר  רק  באנטיביוטיקה  להשתמש   – זה  בהקשר 
והימנעות  ואחראי,  מנוסה  רופא  עם  מעמיק  ייעוץ 

מטיפול אנטיביוטי שלא לצורך.

 אבעבועות הקוף - הדבקה 
גם מאדם לאדם

מין"  "מחלת  נחשב  שלא  בזיהום  אמנם  מדובר 
בהת אולם  מסוימת,  חברתית  לקבוצה  קשור  ־ולא 
האח בשבועות  באירופה  שהחלה  הנוכחית  ־פרצות 

רונים, הופיעו מקרים רבים בגברים המקיימים יחסי 
בהקשר  ערניים  להיות  רצוי  ולכן  גברים,  עם  מין 
והן  חשיפה,  והפחתת  התגוננות  מבחינת  הן   – זה 
ומופיעים  במקרה  לרופא  לפנות  הצורך  מבחינת 

תסמינים חשודים. 
בח וקשור  באפריקה,  שמקורו  בווירוס  ־מדובר 
ידו אבל  מכרסמים(.  )בעיקר  חיים  לבעלי  ־שיפה 

קרוב  במגע  בעיקר   – לאדם  מאדם  הדבקה  גם  עה 
העברה  או  העור  על  שלפוחיות  לו  שיש  חולה  עם 
רבים  מקרים  הנשימה(.  דרכי  )הפרשות  טיפתית 
באירועי  נרכשו  האחרון  בחודש  שתוארו  באירופה 
שאנשים  היא  המחשבה  כאשר   –  super spreader
רבים נדבקו מאדם אחד באירוע הדבקה המוני בשל 
בסאונה  הדבקה  מקרי  )תוארו  הדוק  ומגע  צפיפות 
הגדלת  בחולשה,  מתחילה  המחלה  ענק(.  ובמסיבת 

־קשרי לימפה, לעתים חום, ובהמשך הופעת שלפו
חיות עוריות באזור ההדבקה )על הידיים, על הגוף, 
היו  לאחרונה  שתוארו  המקרים  וכו'(.  המין  איבר 
הוא מהופעת  אולם החשש  קלה,  מקרים של מחלה 
באנשים  לסיבוכים  וסיכון  יותר,  משמעותית  מחלה 
וקבוצות  בהריון  נשים  חיסון מוחלשת,  עם מערכת 

אחרות באוכלוסייה. 

ד''ר דוד ששה הוא מומחה ברפואה פנימית ובמחלות 
זיהומיות, רופא בכיר, היחידה למחלות זיהומיות ומרכז 
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ד"ר לובה טאו

)HPV( הוא בין  זיהום בנגיף הפפילומה האנושי 
תהזיהומים הנפוצים ביותר באנושות והמחלה השכי

חה ביותר העוברת במגע מיני. כ-80% מהאוכלוסייה 
בכ-90%  אך  חייהם,  במהלך   HPV-ה בנגיף  תידבק 

הנגיף יעלם לבד מבלי לגרום למחלה.
באיברי  פוגעים  אשר  זנים  כ-40  היום  ידועים 
זנים  עיקריות:  קבוצות  לשתי  מסווגים  והם  המין, 
לסרטן.  גבוה  בסיכון  וזנים  לסרטן  נמוך  בסיכון 
אשר  ו-11   6 זני  הם  נמוך  בסיכון  השכיחים  הזנים 
אחראים ל-99% מהמקרים של יבלות גניטליות  ויש 
לסרטן,  גבוה  בסיכון  לזנים  שנחשבים  זנים  כ-12 

16 ו-18. זני  השכיחים ביותר הם 

דרכי ההדבקה 
מדובר בנגיף מידבק מאוד העובר בכל סוגי יחסי 
המין )אוראלי, וגינאלי ואנאלי(. כמו כן, הנגיף עובר 

במגע קרוב עם העור הנגוע ודרך צעצועי מין.
לאילו סוגי סרטן HPV עלול לגרום?

ממקרי  לכ-3%  גורם  האנושי  הפפילומה  נגיף 
הסרטן  ממקרי  ולכ-5%  המפותח  בעולם  הסרטן 
לגרום  עלול  אשר  בנגיף  מדובר  המתפתח.  בעולם 
הפה  סרטן  הטבעת,  פי  סרטן  הרחם,  צוואר  לסרטן 

והלוע, סרטן הפות, הנרתיק וסרטן הפין.
להתת הכרחי  תנאי  הוא   HPV- מתמיד  בזיהום 

 HPV-ה נגיף  לפיה  תיאוריה  ישנה  הסרטן.  פתחות 
המ וכאשר  מדידה,  ולא  נמוכה  ברמה  בגוף  תנשאר 

גיל,  או  מחלה  בעקבות  נחלשת  החיסונית  ערכת 
הס להתפתחות  ולגרום   "להתעורר"  עלול  תהנגיף 

רטן. אוכלוסיית עם דיכוי מערכת החיסון נמצאות 
בסיכון מוגבר להדבקה ולתחלואה הנגרמת על ידי 
ה-HPV. כך, למשל, אנשים החיים עם HIV מצויים 
ויכות  HPV-מ כתוצאה  לתחלואה   2 פי של   בסיכון 

לתם לפנות את הנגיף ירודה בחצי.

מניעה 
מניעה ראשונית על ידי החיסון ומניעה שניונית 

על ידי סריקה לנגעים או נוכחות הנגיף.

חיסון
הדב בפני  המגן  בחיסון  משתמשים  אנו  תכיום 

ו-11   6 זנים   ביניהם  הפפילומה,  נגיף  זני  ב-9  קה 
שגורמים ליבלות, וזנים 16 ו-18 שאחראים למרבית 
52 ו-58 המהווים   ,45  ,35  ,31 מקרי הסרטן וגם זני 

זנים בסיכון גבוה לסרטן.
מעטפת  רק  המכיל  ובטוח  יעיל  בחיסון  מדובר 
הנגיף  של  הגנטי  החומר  את  ולא  הנגיף  של  ריקה 
ועד   9 מגיל  החל  לשימוש  מאושר  החיסון   .)DNA(
45. בארץ ניתן החיסון במסגרת בית הספר בגית  גיל
החסין  ניתן   15 גיל  עד  ולבנות.  לבנים   13-12 לאי 
בכל  חיסון  במדוכאי  וגם   15 גיל  ומעל  מנות  ב-2 
החיסון  נמצא   26 גיל  עד  מנות.  ב-3  ניתן  הוא  גיל 

למחלות  קשר  ללא  ולנשים  לגברים  הבריאות  בסל 
רקע ולנטייתם המינית. 

ויעילותו הגבוהה ביותר  מדובר בחיסון מניעתי 
המגיעה למעל  )יעילות  המין  חיי  היא טרם תחילת 
90% במניעת הדבקה(, ולכן חשיבות רבה לחסן בנים 
יעילות   – מועילות  מחקרי  הספר.  בבתי  עוד  ובנות 
גיל  עד  החיסון  של  היתרון  את  הוכיחו  עולמיים 
26, יחד עם זאת ניתן לקבל חיסון זה גם אחרי גיל 
ופעילות  הרפואי  לרקע  בהתאם  רפואי  ביעוץ   26

המינית.

מניעה שניונית
של  סריקה  ידי  על  מתבצעת  שניונית  מניעה 

תהנגעים הטרום סרטניים. לנשים מומלץ לבצע בדי
בשנים  הרחם.  מצוואר  משטח   –  SMEAR PAP קת
 HPV זני  לגילוי  בדיקה  לשימוש  נכנסה  האחרונות 

מצוואר הרחם אשר מגבירה את יעילות הבדיקה.
יותר. בח תסריקה לנגעים בפי הטבעת מורכבת 

לק מהמדינות העולם המערבי מתבצעת ציטולוגיה 
אנאלית כבדיקת סקר באוכלוסיות בסיכון. בדיקת 
ברזולוציה  אנוסקופיה  היא   GOLD STANDARD
במרפאות  מתבצעת  בארץ  אשר   )HRA( גבוהה 
 ANCHOR-ה מחקר  תוצאות  לפי  פרוקטולוגיות. 

בנג טיפול  האחרונים,  בימים  פורסמו  תשתוצאותיו 
תעים האנאליים הטרום סרטניים גרם לירידה בהת

פתחות הסרטן של פי הטבעת לעומת מעקב בלבד. 
נג יכולה לגלות  תאין בעולם בדיקת סקר אשר 

עים טרום סרטניים של הפה והלוע.  הדרך היעילה 
ביותר למניעת נגעים אלה היא במתן חיסון. בשנת 
והלוע  הפה  סרטן  מניעת  את   FDA-ה הוסיף   2020

.HPV להתוויות החיסון נגד 

ד"ר לובה טאו היא מומחית למחלות זיהומיות, יחידה 
למחלות זיהומיות במרכז הרפואי איכילוב ת"א

בשיתוף איכילוב

"נגיף הפפילומה עלול לגרום לסרטן 
צוואר הרחם, פי הטבעת, הפה 

והלוע, הפות, הנרתיק וסרטן הפין"
מודעות, דרכי מניעה 

ותחלואה של נגיף 
הפפילומה האנושי

ד"ר לובה טאו | צילום: ליאור צור

HIV שירותי מרפאת
אנו באיכילוב לקחנו חלק פעיל בכתיבת נייר 
עמדה להר"י )ההסתדרות הרפואית( למניעת 
HPV במטופלים  ידי  התחלואה הנגרמת על 
הישראלית  החברה  מטעם  חיסון  מדוכאי 

לאיידס.
תבאיכילוב פועלות מרפאות צוואר הרחם ומ

רפאה פרוקטולוגית, אשר בין היתר עוסקות 
תבסריקה של הנגעים הטרום סרטניים הנגר

HPV, וטיפול בהם. מים על ידי 
HIV אנו  בעבודה השגרתית שלנו במרפאת 

תמעניקים ייעוץ למטופלים ולמטופלות בסו
אנו  הנגעים.  של  וסריקה   HPV חיסון  גיית 
נגעים  לסריקת  שירות  לפתוח   מתעתדים 

אנאליים טרום סרטניים בהמשך. 
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ד"ר רועי צוקר בשיתוף איכילוב

היארעות מחלות המין בעולם, בדגש על מחלות 
וזיבה, הולכת ועולה עם השנים. בג וכמו קלמידיה 

יחסי מין עם גברים השכיחות של  ברים המקיימים 
יותר.  אף  וגדלה  הולכת  תסמינים  ללא  מין  מחלות 
 )CDC( מנתונים של המרכז לבקרת מחלות ומניעתן
2014 ל-2018, חלה עלייה של  עולה כי בין השנים 
זיבה.  של  במקרים  וכ-63%  הקלמידיה  במקרי   19%
העובדה  בשל  בלבד,  מוגבל  מידע  לנו  יש  בישראל 
שמחלות אלה אינן מחייבות דיווח, אולם אנו עדים 
בקופות החולים לעלייה מתמדת בשכיחות מחלות 

אלה. 
בקל הדבקות  רבים,  במקרים  כי  לזכור  וחשוב 

אינו  והמטופל  אסימפטומטיות  הינן  ובזיבה  מידיה 

יותר  מאוחר  להיתקל בשלב  עלול  אך  דבר,  מרגיש 
בסיבוכים, ולא פחות חשוב להדביק את הפרטנרים 
מין. מחקרים מהעולם מראים  יחסי  קיום  שלו בעת 
להיות  נוטים  השופכה  באזור  זיהומים  דווקא  כי 
נוכל  הדבקה  ישנה  כאשר  כן  ועל  יותר,  תסמיניים 

ולזהות ולמצוא אותה בבדיקות השתן. בגברים המ
קיימים יחסי מין עם גברים, ידוע כי רבים המקרים 
שבהם ההדבקות עלולות להתרחש באזורים אחרים 
כמו פי הטבעת או הלוע, וההדבקה היא נגזרת של 

הפרקטיקות המיניות אותן מבצע הנבדק. 

כאן ועכשיו
2018, בישראל, לא הייתה נהוגה בצוו  עד לשנת

רה משמעותית פרקטיקה של סקירת מחלות מין ב-3 
ואתרים )פי טבעת, לוע, שתן(. כדי להוכיח את המש

מעות והחשיבות של סקירה חלקית, בוצע באיכילוב 
על  חלקם  מינית,  פעילים  גברים   210 שכלל  מחקר 
 ,HIV- פרפ(, חלקם חיוביים ל(  HIV-הטיפול המונע ל

וחלקם אינם חיים עם HIV ואינם נוטלים פרפ.
 ,18 גיל  תנאי ההכללה במחקר היו גברים מעל 
שימוש  )ללא  אחד  מוגן  לא  מיני  מגע  עם  לפחות 
או  בדיקה  ללא  האחרונים,  הימים  ב-90  בקונדום( 
תסמינים  כל  וללא  מין  למחלות  לאחרונה  טיפול 

בעת ביצוע הבדיקות במסגרת המחקר. 
)גמ"ג(  גברים  כ-210  במחקר  השתתפו  סה"כ 
מתוכם 59 חיים עם HIV, כ-70 נוטלים טיפול מונע 
ל-HIV )פרפ( ו-81 אינם נוטלים פרפ ואינם חיוביים 
ממשתתפי  אחד  כל  המחקר.  ביצוע  בעת   HIV-ל
של  לסקירה  האתרים  ב-3  בדיקה  עשה  המחקר 
והמטושים  שתן  בדיקת  באמצעות  וזיבה  קלמידיה 

המשתתפים  טבעת.  ופי  לוע  לבדיקות  המקובלים 
ביצעו את הבדיקה באופן עצמאי. 

תוצאות המחקר
נמצאו   )62( כ-30%  משתתפים   210 מתוך 
הסיקור,  ממוקדי  באחד  זיבה  או  לקלמידיה  חיוביים 
ורוב ההדבקות היו באזור פי הטבעת )62%(. רק 2.5% 
בבדיקת  שהתגלו  כאלה  היו  החיוביות  מהבדיקות 

בי כי  ברורה  בצורה  הראה  המחקר  למעשה  והשתן. 
צוע בדיקת שתן בלבד יפספס כ-98 אחוז מהבדיקות 
ל  המונע  הטיפול  את  הנוטלת  הקבוצה  החיוביות. 
HIV )פרפ( היתה באופן מובהק )47%( בעלת הסיכוי 
הגבוה ביותר להימצא חיובית בבדיקה, ונמצא בנוסף 
שריבוי פרטנרים ליחסי מין ושימוש בחומרים מעלה 

את הסיכוי להדבקה באופן בלתי תלוי. 
לסיכום, בהתאם למחקרים שנעשו בעולם, ואף 
שתן  בדיקת  ביצוע  כי  ניכר  יותר,  מובהקת  בצורה 

ובלבד לגילוי זיבה וקלמידיה, שהיא הבדיקה המקו
בלת כיום ברוב המרפאות, אינה אמינה עבור גברים 
ואי  תסמינים,  ללא  גברים  עם  מין  יחסי  המקיימים 
יגרום  והלוע  הטבעת  פי  באזור  בדיקות  של  ביצוע 
לגרום  עלול  הדבר  ההדבקות.  רוב  של  זיהוי  לאי 

משמ ולעליה  הקהילה,  בתוך  ההדבקות  ולהמשך 
ב-3  בדיקה  ביצוע  המין.  מחלות  בהיארעות  עותית 

והאתרים הינו חלק מההנחיות העולמיים וכיום במ
יותר  טובה  הטמעה  על  עומלים  אנו  ישראל  דינת 
החולים  קופות  במסגרת  בעיקר  אלה,  בדיקות  של 

ורפואת הקהילה. 

ד"ר רועי צוקר הוא מנהל תחום הלהט"ב, המרכז הרפואי 
איכילוב ת"א

בשיתוף איכילוב

משמאל: גרף המראה 
את אחוז הפספוסים 

בבדיקה של חלק 
מהאתרים בלבד. ניכר 
כי בבדיקת שתן ישנו 
פספוס של כמעט כל 

ההדבקות. 

 
מימין: אינפו על 

מספר הנדבקים לפי 
חלוקה לתתי קבוצות | 

תרשימים: איכילוב

"בדיקת שתן בלבד לגברים המקיימים 
יחסי מין עם גברים לא תזהה כ-98% 

מההדבקות במחלות מין נפוצות"
מחקר חדש שנערך במרכז הרפואי איכילוב ת"א מגלה כי ביצוע בדיקת שתן בלבד לגילוי זיבה וקלמידיה, שהיא 
הבדיקה המקובלת כיום ברוב המרפאות, אינה אמינה עבור גברים המקיימים יחסי מין עם גברים ללא תסמינים. 

אי ביצוע בדיקות באזור פי הטבעת והלוע יגרום לאי זיהוי של רוב ההדבקות 

ד"ר רועי צוקר | צילום: ליאור צור
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בית החולים הידידותי ביותר לקהילה הגאה
עם סל השירותים הרחב ביותר
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