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בישראל חיים היום כ-70,000 ילדים ומבוגרים עם אפילפסיה. אנו באי"ל – אגודה ישראלית לאפילפסיה  

ולהתקדם  לקדם  היטב,  להתמודד  יצליחו  ובתמיכה,  בכלים  במידע,  המועצמים  אנשים  כי  מאמינים 

במציאות הישראלית הסבוכה, וליצר סיכוי טוב לחיים מלאים בחברה. 

אנו  ובפיתוחן,  בתרופות  התמקדה  באפילפסיה  הטיפול  בתחום  ההתקדמות  בהם  רבות  שנים  לאחר 

בניתוח  רגיל, מוחדר  לב  עדים בשנים האחרונות לשינוי דרמטי באופן הטיפול. הקוצב, שגודלו כקוצב 

פשוט יחסית לאזור בית השחי משמאל, מתחת לעור, ומתחבר בעזרת אלקטרודה לעצב הוואגוס. דרך 

במרפאה,  רציפים  מפגשים  במהלך  הניתוח,  אחרי  למוח.  חשמליים  אותות  הקוצב  שולח  האלקטרודה 

מפעיל הרופא את הקוצב בעזרת מכשיר ייעודי, עם עלייה הדרגתית בפרמטרים שונים באופן שמותאם 

אישית לכל מטופל. 

לא  התרופתי  שהטיפול  לאנשים  עדים  אנו  הטיפול.  בבסיס  דרך  פריצת  הינו  קוצב  באמצעות  הטיפול 

שיפר את מצבם ואילו הטיפול בקוצב שיפר באופן משמעותי את מצבם הן בהפחתת מספר ההתקפים, 

עצמתם ומשכם, והן דרך שיפור במדדים שונים של איכות החיים של המטופל. יתרה מכך, אנשי המחקר 

והפיתוח ממשיכים ומשפרים את הקוצב. לשמחתנו הצלחנו יחד עם שותפים נוספים להכניס את הטיפול 

בקוצב לסל התרופות והטכנולוגיות במדינת ישראל.

כיום בזכות הקוצב מצבם של אנשים עם אפילפסיה טוב יותר מבעבר. 

באלף השלישי אי"ל צברה תאוצה: אי"ל הצליחה במאבקה להכנסת תרופות אנטי-אפילפטיות חדשות 

והקוצב לסל הבריאות; ביוזמת אי"ל נכתבו ספרי ילדים ונוער, שגיבוריהם הם ילדים עם אפילפסיה, על 

לכיתות  הוכנסו  רפואיות  סייעות  רון פדר-עמית;  גלילה  בישראל  ביותר  הילדים הפופולרית  סופרת  ידי 

למורים  דרכי התמודדות  החינוך מתווה  מנכ"ל משרד  חוזר  בבתי ספר במקרים של אפילפסיה קשה. 

בכל מוסדות החינוך; חלק מקופות החולים כבר מחזירות את מלוא הסכום על פינוי באמבולנס בעקבות 

באמצעות  תמיכה  קיבלו  מאות  הארץ;  ברחבי  בהצלחה  התקיימו  כנסים  עשרות  אפילפסיה;  התקפי 

ברדיו,  כתבות  מאות  שלנו;  האינטרנט  באתר  נעזרו  אלפים  עשרות  פרטני;  וטיפול  תמיכה  קבוצות 

בטלוויזיה, ובעיתונות הכתובה והאלקטרונית נכתבו על אנשים עם אפילפסיה ביוזמתנו; הופקו וחולקו 

אלפי חוברות מידע על אפילפסיה. 

פעולות אלו ורבות אחרות לא יכלו להתקיים ללא עזרתם של מאות מתנדבים, וללא תמיכה כספית של 

גורמים ממשלתיים עירוניים ופרטיים.
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אנו זקוקים לכל סוג של עזרה אפשרית שתסייע לנו לפעול יחד לשיפור רווחתם של אנשים עם אפילפסיה 

בארץ. רק כך נוכל להמשיך ולפעול במגוון תחומים ולהגיע להישגים נוספים. 

המידע בחוברת זו מיועד להציג, בפני אנשים עם אפילפסיה שאינה נשלטת ולבני משפחותיהם, אופציה 

רפואית משמעותית נוספת על פני האופציות המוכרות. הכתבות נכתבו בעזרתם של הורים, סטודנטים, 

עובדי אי"ל וחברת סיגמא הלת' קייר, העושים מלאכתם במסירות.

שותפות  לאפילפסיה,  ישראלית  אגודה   – באי"ל  שלנו  לעשייה  שותפים  להיות  אתכם  מזמינים  אנו 

מעניקה ידע, תמיכה, מיצוי זכויות וסנגור פרטני וקהילתי.

שלכם

יוֵסי אונטרמן, מנהל אי"ל

אגודה ישראלית לאפילפסיה

אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר בסניפינו השונים במספרי הטלפון הבאים: 

04-8527163    03-5379090    02-5000283

www.epilepsy.org.il :או באתר האינטרנט בכתובת epilepsy.il@gmail.com :או דרך דוא"ל
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בפעם   VNS השתלת  עבר   ,27 בן  אדם  חיים 

הרביעית. חיים לקה בילדותו בלוקמיה והטיפולים 

עם  האפילפסיה.  מחלת  את  בו  הותירו  שעבר 

יותר  חווה  והוא  הידרדר  חיים  של  מצבו  השנים 

עד  יותר.  וארוכים  קשים  להיות  שהפכו  התקפים 

עד  ל-8  כבר  הגיע  הוא  הראשון  הקוצב  השתלת 

מירב  את  לוקח  כשהוא  וזאת  ביום,  התקפים   16

התרופות במינונים הכי גבוהים שיש.

וככה  לבנם  שיעזור  מידע  לחפש  התחילו  ההורים 

התוודעו ל-VNS. הם יצרו קשר ישיר עם החברה, 

של  ובעזרתו  בארץ,  נציג  לה  היה  לא  עוד  שאז 

הראשונה  להשתלה  חיים  נכנס  המטפל  הרופא 

הטיפול  תחילת  "עם  כי  מדווחת  אמו   – שלו 

הבנו  לחצי,  ההתקפים  פחתו  מיידי  באופן  בקוצב 

שהצלחנו". 

לאחר מספר שנים חזרו ההתקפים הקשים. ההורים 

ולהתעניין  ולבדוק  לקרוא  המשיכו  שקטו,  לא 

והחליטו לבדוק את ה-VNS המושתל בגופו, "ואכן 

גילינו שהסוללה בקוצב כבר אינה עובדת", אומרת 

אמו. 

התקפים,  של  שקטה  מאוד  לתקופה  חזר  "חיים 

חלשים  היו  ההתקפים  בשבועיים-שלושה,  פעם 

הגענו  ולא  בגופו,  ניזוק  ולא  נפל  לא  אדם  וחיים 

למיון!"

גם הפעם עברו מספר שנים של רוגע ושקט בבית 

וחיים תפקד מצוין "ופתאום התחילו שוב התקפים, 

בהתחלה פעמיים בחודש ואז פעם בשבוע. לצערנו 

לא היה אז מעקב רפואי כפי שמתבצע היום, ושוב 

ושוב  המכשיר  את  לבדוק  שהוחלט  עד  זמן  לקח 

הבנו שהסוללה נגמרה...

פיתח  הוא  הידרדר,  אדם  חיים  של  מצבו  בינתיים 

ומחשבות  דיכאון  קשות,  התנהגותיות  בעיות 

שלפני  ההתנהגות  את  לזהות  ידענו  אובדניות. 

ההתקף, חיים אדם היה עצבני, לא הרגיש טוב ולא 

להיות  הפכו  המשפחה  בשביל  החיים  בלילה.  ישן 

סיוט, עם ההתקפים ידענו להתמודד אבל לא עם 

כל ההתנהגויות שלו".

מספרת  אמו  נוספת.  קוצב  השתלת  על  הוחלט 

שיפור,  הרגשנו  כבר  הניתוח,  אחרי  "שבוע 

ההתקפים היו קלים יותר ומתונים יותר, לאחר כמה 

ולאחרונה  משמעותית,  ההתקפים  פחתו  שבועות 

עוד  וזה  כלל  התקפים  שאין  שבועות  מספר  כבר 

לפני שהוא למד להשתמש במגנט. 

באותן  דווקא  יעיל  הקוצב  כמה  עד  הבנו  בדיעבד 

ואז מצבו של  תקופות בהן הקוצב הפסיק לעבוד 

חיים הידרדר עד שהחלפנו לקוצב חדש.

עבר  הדיכאון  נעלמו,  ההתנהגותיות  הבעיות  היום 

וחיים חזר לחיים רגועים יותר ובטוחים יותר, אין לי 

איכות  בשיפור  מאוד  ולנו  לו  עזר  הקוצב  כי  ספק 

החיים שלנו". 

חיים אדם  קריית יערים

"שבוע אחרי הניתוח, כבר הרגשנו שיפור"
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יולדות,  בבית  עדיין  כשהוא  הלידה,  לאחר  יומיים 

כתוצאה  הראשון,  ההתקף  את  אהרון  חווה 

בדם(.  הסוכר  ברמת  חדה  )ירידה  מהיפוגליקמיה 

ולדברי  נמרץ  בטיפול  אושפז  שבועות  שלושה 

יצחק אביו, "לקח הרבה זמן עד שהרופאים מצאו 

סבל  אהרון   ,13 גיל  עד  להתקפים".  הסיבה  את 

התרופות  וכל  חודש  כל  בערך  חזקים  מהתקפים 

בכל  "השתמשנו  לשיפור.  תרמו  לא  שקיבל 

בהתקפים.  לטפל  בניסיון  האפשריות  התרופות 

8 חודשים שילמתי 1,000 דולר  זוכר שבמשך  אני 

שלא  "טופמק"  תרופת  את  לממן  הפרטי  מכיסי 

הייתה בסל, אך גם זה ללא הועיל" מספר יצחק.  

"מגיל 13 ועד גיל 17 הייתה רגיעה ולא היו התקפים 

וזו הייתה תקופה מצוינת. אבל בגיל 17 שוב הופיעו 

של  בתדירות  עוצמתם,  במלוא  והפעם  ההתקפים 

2-3 התקפים ביום. רמת הרגישות של אהרון הייתה 

טלפון  עם  מאחוריו  נעמד  שלו  חבר  שפעם  כזאת 

נייד רוטט ואהרון מיד קיבל התקף. אני זוכר זמנים 

חווה  שבני  טלפונים  מקבל  הייתי  פעם  לא  קשים, 

התקף ברחוב ועוברי אורח הזמינו אמבולנס והייתה 

המולה גדולה. אני הייתי מגיע למקום, מרגיע ואומר 

כי אין צורך לקחתו לבי"ח ולוקח אותו הביתה. 

12 אחים ואחיות, וזה  "אהרון הוא הילד הבכור בין 

מאוד כואב שילד שלך נמצא במצב כל כך קשה, 

הרבה.  לו  תרמה  בבית  הילדים  של  השמחה  אבל 

להיות  הדברים,  על  לדבר  חשוב  היה  כהורים  לנו 

לא  וחלילה  פתרונות  במציאת  ויצירתיים  גלויים 

לסגור אותו בבית".

החוזרים  להתקפים  המקור  את  למצוא  במטרה 

והנשנים הוחלט כי אהרון יעבור ניתוח ראש. אהרון 

וידאו  במצלמת  צולם  שבה  בדיקה  לעבור  נאלץ 

הפחיתו  כשבהדרגה  ימים,   10 במשך  שעות   24

גם  לבוא. אך  איחרו  וההתקפים לא  את התרופות 

המוקד  את  לזהות  התקשו  הרופאים  זה  במקרה 

אהרון,  ובנו  יצחק  להתקפים.  האחראי  במוח 

מתקדם  מרכז  קיים  שבה  פינלנד,  עד  הרחיקו 

מתקדמים  מכשירים  עם  באפילפסיה  לטיפול 

חזרו  משם  גם  אך  הבעיה,  מוקד  לזיהוי  וחדשנים 

מזור,  למצוא  בניסיון  משמעית.  חד  תשובה  ללא 

הוצע להם לעבור 2 ניתוחים: האחד ניתוח לפתיחת 

בנגע  לטיפול  והשני  המוח  למיפוי  הגולגולת 

לפנות  שהחליטו  לפני  אולם  להתקפים.  האחראי 

לצעד דרסטי זה, הם פנו שוב לרופא המטפל והוא 

השתלת  של  האפשרות  על  לראשונה  להם  סיפר 

קוצב וגאלי.  

יצחק מספר: "לפני יותר משנתיים עבר אהרון את 

החיים שלו  היום,  בארץ.  בין הראשונים  ההשתלה, 

כי  ונראה  יש רצף אחד של שמחה  ושלנו השתנו. 

אור חדש זורח אצלנו בבית. כמובן שהשינוי המרכזי 

שהיו  הגדולים  כשההתקפים  התרחש  אהרון  אצל 

בעבר נעלמו. נכון, יש עדיין התקפים קטנים, מעין 

נתקים של מספר שניות, אך הם לפרקי זמן קצרים 

וסת  כמעין  ואהרון משתמש עם המגנט המשמש 

הרוח  במצב  מתבטאים  נוספים  שינויים  לקוצב. 

בחיי  ותפקודו  שלו  המוטוריקה  עירנותו,  שלו, 

ברמת  בעיקר  מתאפיין  השינוי  אצלנו  היומיום. 

שאנחנו  תחושה  קיימת  סוף  סוף  שלנו.  "ההיכון" 

יכולים להירגע ולא להיות ב"היכון" כל הזמן".

"אור חדש זורח בביתנו"

אהרון מרבק  ירושלים
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בגיל 9  במוחו  בווירוס  חלה   ,35 בן  כיום  אשר, 

וכתוצאה מהמחלה נשארו ההתקפים האפילפטיים. 

כתוצאה מהאשפוז הארוך ומצבו הפיזי והבריאותי, 

ורק  הספר  מבית  ארוכים  חודשים  נעדר  אשר 

חזר  והוא  התייצב  מצבו  תרופות  התאמת  בעזרת 

ללימודים.

במשך השנים רמת ההתקפים עלתה משמעותית, 

וכל 5 שנים אשר נזקק להתאמת תרופות מחודשת.

להיות  השנים  עם  לו  גרמו  לקח  שאשר  התרופות 

הדיבור  בלימודים,  להתרכז  לו  הפריעו  איטי,  יותר 

הפך להיות בלתי רציף ולא ברור, והוא היה מבודד 

מאוד מבחינה חברתית.

הוא  הכיסאות,  בין  נפל  אשר  החינוך  במערכת 

אומנם לא היה בריא אבל גם לא עם פיגור שכלי. 

אם פעם חשבנו שהוא ימשיך בלימודיו, מהר מאוד 

לא  שלו  והפיזיות  הקוגניטיביות  שהיכולות  הבנו 

התרופות  של  הלוואי  תופעות  במשימה.  יעמדו 

מאוד,  מהר  התעייף  הוא   – לרעה  עליו  השפיעו 

כושר ההבנה, הריכוז, הכתיבה והביצוע ירדו בצורה 

דרסטית.

למשפחה  שהמליץ  הראשון  היה  המטפל  הרופא 

שמתאים  חדש  מוצר  שיש  אמר  הוא   ,VNS על 

חלופה  כל  שניסינו  לאחר   VNS-ל הגענו  לאשר. 

אפשרית אחרת – מינונים הכי גבוהים של תרופות, 

והמצב היה בלתי נסבל, אשר לא תפקד, וכל הזמן 

היה עייף ועצבני.

השיפור  בקוצב,  באשר  לטפל  התחלנו  ב-1999 

היה מיידי. אשר דיווח שהוא מרגיש ש"משהו טוב 

קורה". לפני הטיפול בקוצב, ההתקפים היו מגיעים 

ללא התראה בזמן השינה, בעירנות ואף פעם לא 

אשר,  אומר  "עכשיו",  לבואם.  מעידים  סימנים  היו 

ההתקף  על  לי  מודיע  הקוצב  כאילו  מרגיש  "אני 

שמגיע וזה נותן לי תחושה של ביטחון ושל שליטה".

המצב בבית לפני ההשתלה היה בלתי נסבל. אשר 

פותח את הראש, אפילו  נופל,  היה מקבל התקף, 

פעם אחת שבר את האף והכול בלי התראה ובלי 

השתלת  מאז  חוזרים.  או  מקדימים  סימפטומים 

ה-VNS אין יותר התקפים קשים כאלה, וגם כאשר 

מגיע התקף התחושה היא שיש יותר שליטה עליו 

פוחד,  היה  הוא  קודם  היד.  על  המגנט  באמצעות 

יגיע ההתקף? מי יהיה לידי? הקוצב והמגנט  מתי 

באמת נותנים לו גם ביטחון וגם איכות חיים!

לנו  היה  לא  חייה,  לסיום  בקוצב  הסוללה  כשהגיעה 

יש  היום  נוספת.  השתלה  לעבור  דרש  אשר  ספק, 

מרגיש  הוא  לעבודה,  יוצא  הוא  חברים,  יותר  לאשר 

שהוא תורם, שיש לו סיבה לקום בבוקר, יש לו סדר יום 

ושאר  כליל  נעלמו  ומעניין. ההתקפים הקשים  מלא 

התקף  יש  אם  וגם  משמעותית,  פחתו  ההתקפים 

בבית או בעבודה, אשר מתאושש מהר וחוזר לעצמו.

הטיפול  תחילת  שמאז  להגיד  יכולה  אני  לסיכום 

בקוצב הווגאלי יש אווירה חיובית יותר בבית, אשר 

בימים  עצמאי.  ויותר  נטל  פחות  שהוא  מרגיש 

בינה אמו אומרת: "לאשר היום יש הרבה יותר ביטחון עצמי, הוא יותר עצמאי, הוא יוצא 

לעבודה. אשר סוף סוף מרגיש שהוא שולט בחייו"

אשר קיפניס  ירושלים
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יציאה למגורים  הוא אפילו עובר תהליך של  אלה 

עצמאיים מחוץ לבית, או כמו שאשר אומר "מהיום 

שיש לי את הקוצב אני מרגיש שיש לי לחצן מצוקה, 

אני שולט במצבי ובחיי".
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חיים חברתיים  עומר מנהל  למרות מצבו הקשה, 

צרכים  בעלי  לילדים  בכיתה  ולומד  תקינים 

לא  פעם  אף  המחלה  רגיל.  ספר  בבית  מיוחדים 

הפריעה לו להשתלב בחברה, אבל עקב התקפים 

ביום,  אחד  מהתקף  יותר  לפעמים  של  תכופים 

נאלץ עומר להיעדר מהסביבה ומהחברים שהוא 

כל כך אוהב.

לי על  לימור אמו מספרת: "בהתחלה, כשסיפרו 

ניתוח,  על  לשמוע  בכלל  הסכמתי  לא  הקוצב 

מכשיר  להכניס  של  המחשבה  מעצם  פחדתי 

לתוך גופו של בני. כל פעם שהרופא העלה את 

בעזרתה  לבסוף  מהחדר,  ויצאתי  קמתי  הנושא, 

השתכנעתי  הרופא,  של  האישית  המזכירה  של 

והכנסתי את עומר שלי לניתוח.

בית  למסגרת  חזר  עומר  הקוצב  השתלת  לאחר 

להשתמש  יודע  הוא  לידו,  מחובר  המגנט  הספר, 

בו אפילו החברים הקרובים יודעים – עומר מקבל 

התקף, צריך להעביר לו את המגנט ליד הקוצב, הם 

שאני  יודעים  והם  מתרגשים  ולא  מתורגלים  כבר 

סומכת עליהם שיעזרו לו בזמן אמת. 

היום כחצי שנה לאחר תחילת הטיפול בקוצב, עומר 

מתנהג כילד רגיל, רץ, משתולל, יש לו ביטחון – אי 

אפשר לעצור אותו! המגנט דמוי השעון שכרוך על 

לרדת  יכול  עומר  בהתקפים,  לשלוט  לו  עוזר  היד 

עם  בחופשיות  ולשחק  בשכונה  להסתובב  למטה, 

חבריו.

מצבו  בין  מרכזיים  הבדלים  שני  יש  לציין:  לי  חשוב 

של עומר לפני הטיפול בקוצב למצבו היום. האחד, 

ההתאוששות של עומר מהתקף היום מהירה מאוד, 

כמעט מיידית, לעומת ההתאוששות הקשה והאיטית 

שהייתה לפני הקוצב. אז נאלץ לבלות בשעות של 

לאשפז  נאלצנו  שלעתים  או  התקף  לאחר  שינה 

ברמת  הוא  השני  ההבדל  נעלם.  זה  כל  היום  אותו, 

הביטחון העצמי שעומר מפגין היום, מי שלא מכיר 

אותו לא יחשוד שהוא חולה, עומר מציג את עצמו 

לכל אדם חדש כחולה אפילפסיה, הקוצב ללא ספק 

והוא  מרגיש עצמאי  הוא  הזה,  הביטחון  לו את  נתן 

מרגיש שהוא יכול לקחת אחריות על עצמו.

לקח הרבה זמן לשכנע אותי להתחיל טיפול בקוצב, 

אבל היום אני שמחה שעשינו החלטה נכונה. הרופא 

אומר שעוד צפוי לנו שיפור נוסף לאורך הזמן ושאנו 

רק בתחילת הדרך, אז אני גם מאושרת מהשיפור 

באיכות החיים שכבר השגנו בחצי השנה האחרונה 

וגם אופטימית ומצפה לעתיד עוד יותר טוב".

עומר אזולאי  באר שבע

"עומר בן 11, עבר השתלה בפברואר 2010 ואני אומרת לכם – עכשיו, אחרי הקוצב – 

הביטחון שלו בשמיים"
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מירון, בן ה-35, נולד עם שיתוק מוחין ומילדות סבל 

גם לעתים תכופות מהתקפים אפילפטיים מדי יום 

ולילה. 

יומיומיים  כמעט  היו  "ההתקפים  מספר:  מירון 

ורובם במהלך השינה בלילה וביום. במהלך התקף 

לי  וקשה  נוקשה  נהיית  השמאלית  שידי  הרגשתי 

להזיז אותה, מכיוון שהשיתוק מתבטא אצלי בצד 

בעיניים  חזק  מצמוץ  לי  היה  הגוף,  של  השמאלי 

מודע  הייתי  בלשון.  שליטה  איבדתי  ולפעמים 

מהסביבה  ניתוק  מעין  הרגשתי  אבל  להתקף 

וחוסר יכולת לתקשר או לתפקד. במשך כל השנים 

קיבלתי כדורים והייתי מאוזן באופן יחסי, אבל חלק 

ראש,  כאבי  כמו  לוואי  לתופעות  גרמו  מהכדורים 

הקאות ותשישות".

לדבריו, "המחלה פגעה בעיקר באיכות החיים. במהלך 

הרבים  ההתקפים  בגלל  עייפות,  חשתי  היום  כל 

בנוסף  וגמגמתי.  רהוט  היה  לא  הדיבור שלי  בלילות. 

צריכים  היו  הם  המשפחה.  בבני  מאוד  תלותי  הייתי 

להסיע אותי ללימודים ולעזור לי בפעולות ביד הימנית 

בגלל הנוקשות ביד שמאל כמו למשל: כפתור חולצות, 

ובבית הספר, בגלל איטיות ביכולת  גזיזת ציפורניים. 

התגובה שלי, נזקקתי להארכת זמן במבחנים".

מירון:  מספר  לו  שקרו  הקשים  המקרים  אחד  על 

סטטוס  של  מקרה  חוויתי  שנים,   18 לפני  "בפורים 

אחד  ברצף,  אפילפסיה  התקפי   – אפילפטיקוס 

החולים  לבית  אותי  פינו  הפסקה.  ללא  השני  אחרי 

והצליחו לייצב אותי בעזרת תרופות לווריד, אבל רק 

אחרי שהייתי במצב הזה 24 שעות".

ערבית  לשפה  לתואר  באוניברסיטה  למד  מירון 

בספרייה  כספרן  שנים   12 מזה  ועובד  ומזרחנות 

העירונית. למרות שהיה מאוזן יחסית ומסודר בעבודה, 

מירון חש כי עדיין איכות חייו ירודה מאוד ולכן שקל 

לעבור ניתוח במוח להסרת המוקד שגורם להתקפים 

האפילפטיים. הוא מסביר "לאחר שערכו לי בדיקות 

שעלול  הנזק  כי  הוחלט  רופאים  עם  והתייעצתי 

להיגרם לי כתוצאה מהניתוח גובר על התועלת מאחר 

שיש לי פגיעה באונה הימנית במוח, לכן אפשרות זו 

ירדה מהפרק. אפשרות נוספת הייתה השתלת קוצב 

ולפני כשנה וחצי עברתי את ההשתלה.

"את השינוי בחיי לאחר השתלת הקוצב חשתי לאחר 

עוצמת  את  בהדרגה  הגבירו  בהם  חודשים  מספר 

פחתה  ההתקפים  תדירות  החשמליים.  הפולסים 

לראשונה חשתי שאני שולט  ויתרה מכך,  בהדרגה 

פחתה  ההתקפים  עוצמת  להפך.  ולא  בהתקפים 

וכאשר יש התקפים, אני כבר לא מרגיש את תחושת 

הניתוק כפי שקרה לי בעבר.

בימים שלאחר ההתקף אני עירני יותר ומתפקד טוב 

יותר. הגמגום שלי חלף ואני מתקשר טוב יותר עם 

הסביבה וכתוצאה מכך בטחוני העצמי עלה. הדיבור 

בני  את  יותר  משתף  ואני  יותר  וצלול  רהוט  שלי 

משפחתי במה שעובר עלי. היום החלום שלי ביחד 

עם רעייתי להקים משפחה ולהיות הורים לילדים".

מירון  הוד-השרון  )השם והפרטים המלאים שמורים במשרדי אי"ל(

"לפני 17 שנים חוויתי התקפי אפילפסיה ברצף, אחד אחרי השני ללא הפסקה... הייתי 

במצב הזה 24 שעות"
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יעל כהן  ירושלים 

בגיל  האפילפסיה  במחלת  לקתה  ה-20  בת  יעל 

התקפים  מ-50  יותר  הקשות  בתקופות  וסבלה   6

ביום. היא ניסתה את כל התרופות הקיימות בשוק 

במינונים גבוהים מאוד, ללא הועיל. בנוסף, הטיפול 

כגון התקפי  לוואי קשות  לווה בתופעות  התרופתי 

עשתה  אף  היא  ועוד.  יתר  השמנת  פריחה,  זעם, 

בלבד.  אחת  לשנה  לה  שסייעה  קטגונית,  דיאטה 

וריבוי ההתקפים  בשל מחלת האפילפסיה הקשה 

אפילפטי  התקף  כל  קל.  מפיגור  סובלת  יעל 

על  שהשפיע  דבר  במוח,  מוקדים  ב-3  התרחש 

וצורך  בלימודים  מאוד  משמעותית  הידרדרות 

לשלבה בבית ספר לחינוך מיוחד. 

רעיה, אמה של יעל, מספרת: "יעל תקשרה ברמה 

עצמאית  הייתה  לא  בכלל  היא  בלבד.  בסיסית 

לבדה,  שערה  את  לחפוף  מסוגלת  הייתה  לא   –

לצאת  או  כפתורים  לכפתר  שרוכים,  לקשור 

מאוד  מתוסכלת  הייתה  היא  ליווי.  ללא  מהבית 

ובן  חברים  לה  היו  שלא  ומכך  הרבות  מהתרופות 

לנו  היו  לא  כולנו.  על  השפיע  יעל  של  מצבה  זוג. 

ביעל  לתמוך  כדי  גויסנו  כולנו  נורמליים.  חיים 

התקף.  שיגיע  למקרה  בהיכון  היינו  הזמן  וכל 

הייתה מטפלת צמודה לאחר שעות  ליעל  בנוסף, 

הרבה  אבל  מהעבודה,  שחזרתי  ועד  הלימודים 

כדי  מהעבודה,  חופשה  לקחת  נאלצתי  פעמים 

להחליף את המטפלת ולהשגיח על יעל".

חוותה  היא   7 בת  הייתה  "כשיעל  מוסיפה:  רעיה 

וחשבנו  ההכרה  את  איבדה  מאוד,  קשה  התקף 

שהיא על סף מוות. איבדנו את העשתונות. לאחר 

התקף זה כל התקף היה מלחיץ אותנו מאוד".

יעל היא המטופלת הראשונה בישראל לה הושתל 

99 ובינתיים הוחלפו לה פעמיים  קוצב עוד בשנת 

סוללות. 

היה  הקוצב  השתלת  לאחר  "השינוי  רעיה:  לדברי 

 2-3 רק  מקבלת  יעל  ביום  התקפים  מ-50  מיידי. 

התקפים ביום. במהלך ימים רבים יש טיקים רבים 

להם  מייחסים  לא  אנחנו  אולם  שנייה  שבריר  של 

אם  יעל.  על  משפיעים  אינם  והם  רבה  חשיבות 

בלילות  משמרות  עושים  היינו  ואני  בעלי  בעבר 

ההתקפים  שפסקו  לאחר  כיום  יעל,  עם  להיות 

כמעט לחלוטין אנו ישנים טוב יותר ורגועים יותר".

באיכות  גדול  שינוי  "חל  כי  רעיה  מוסיפה  עוד 

עם  לתקשר  אפשר  והמשפחה.  יעל  של  החיים 

יותר. היא אמנם  יותר, עצמאית  יעל, היא פעילה 

של  הגבוה  המינון  בגלל  מספיק  עירנית  לא 

התרופות אבל בשורה התחתונה היא עברה שינוי 

גדול מאוד. 

אנחנו מאמינים כי לו הפתרון של השתלת הקוצב 

היה מוצע לנו כשיעל הייתה קטנה היא לא הייתה 

ההתקפים  בשל  מוחית  מפגיעה  היום  סובלת 

ומצבה היום היה טוב  והתכופים שעברה  הקשים 

יותר. יעל חולמת להפסיק לקחת תרופות, להיות 

עצמאית יותר, להתחתן ולהקים משפחה".

בעקבות השתלת קוצב יעל כבר לא מקבלת 50 התקפים ליום ויש לה מעט התקפים 

בחודש.
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ממחלת  בילדות  כבר  סבל  ה-30  בן  אברהם 

האפילפסיה אשר עם השנים הלכה והחמירה עד 

כי בגיל ההתבגרות סבל אברהם מ- 3-4 התקפים 

קשים ביום אשר גרמו לו לפרפורים ואובדן הכרה. 

מאוד.  נפגע  וזיכרונו  מאחר  הרבה  זוכר  אינו  הוא 

סייעו  שלא  תרופתיים  טיפולים  אינספור  לאחר 

לניתוח  התאמה  לבדיקת  הגיע  מצבו  לשיפור 

במוח. אולם בשל קרבת המוקד האפילפטי במוח 

מנת  על  ניתוח  על  לוותר  הרופא  המליץ  לעיניים, 

לא לפגוע בראייתו.

אברהם  את  אילצו  והתכופים  הקשים  ההתקפים 

לשהות רוב שעות היום בבית. על כך מספר אברהם: 

ופחדתי  השגחה  ללא  בבית  להישאר  יכולתי  "לא 

מקום  לכל  אותי  ליוותה  אמא  לכן  החוצה,  לצאת 

והשגיחה עלי בבית. כמעט לא יצאתי החוצה". 

את המצב הקשה מנשוא ממחיש אברהם בסיפור 

הבא: "לפני כמה שנים החלטתי לחזור מהבית של 

האחרונה  למדרגה  וכשהגעתי  לבד  שלי  סבתא 

והתגלגלתי  ההכרה  את  איבדתי  הבית,  לפני 

בבית  הייתי  כשהתעוררתי  למטה.  המדרגות  בכל 

סיפרה  השכנה  וחבוש.  פצוע  ראש  עם  החולים 

ששמעה חבטה חזקה ומצאה אותי שוכב בשלולית 

דם. היא הזעיקה את האחים שלי ופינו אותי לבית 

חולים. אחרי המקרה הזה פחדתי עוד יותר לצאת 

שלי  הגדולה  האהבה  על  גם  ויתרתי  החוצה. 

בקשר  ולהיות  לשחק  לגמרי  הפסקתי  לכדורגל. 

בודד מבחינה חברתית.  והפכתי מאוד  עם חברים 

בעירנות  שלי,  הרוח  במצב  פגעה  גם  המחלה 

להשלים  יכולתי  לא  מהמצב  וכתוצאה  ובזיכרון. 

שם  המקצועי  הספר  בבית  התעודה  לימודי  את 

בקרבת  להיות  יכולתי  לא  נגרות.  במגמת  למדתי 

המכונות וההתקפים גרמו לפגיעה בראייה עד כדי 

כך שהיה לי קשה לקרוא".

לאחר שהטיפולים התרופתיים לא סייעו לאברהם, 

להשתלת  ניתוח  לעבור  לו  המליץ  המטפל  רופאו 

את  אברהם  עבר  כשנתיים  ולפני  וגאלי  קוצב 

ההשתלה.

הבריאותי  מצבי  ההשתלה  "מאז  מספר  אברהם 

והחיים בכלל. עם הזמן כמות ההתקפים  השתפר 

בערך  סובל  אני  והיום  משמעותי  באופן  פחתה 

גם  חודשים שפחות.  וישנם  מ-5 התקפים בחודש 

כשאני מקבל התקף הוא לא חזק ואני כמעט ולא 

דקות  כמה  תוך  עובר  ההתקף  בהתקף.  מרגיש 

הייתי  התקף  כל  אחרי  בעבר  מפרפר.  שאני  בלי 

מותש וחייב לנוח. היום אחרי התקף אני חוזר מהר 

לשגרה. ככל שהזמן עובר אני מרגיש עוד יותר את 

השיפור. היום אני לוקח ארבעה סוגים של כדורים 

אפילו  ואולי  המינון  את  להוריד  כוונה  יש  ובעתיד 

יותר.  עוד  ישתפר  שהמצב  אחרי  לגמרי,  להפסיק 

כשמתחיל התקף אני מפעיל את המגנט שמוצמד 

ליד והמצב משתפר".

"אני  אברהם:  מספר  החיים  באיכות  השינוי  על 

יוצא  אני  היום  החיים.  באיכות  גדול  שינוי  מרגיש 

אברהם כברה  עכו

"אני כבר לא חושש לצאת החוצה ולא זקוק לליווי של אימי 24 שעות ביממה"
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התקף  לקבל  לפחד  מבלי  וטיולים  קפה  לבתי 

לליווי של אמא לכל מקום.  זקוק  ואני לא  בציבור 

אני הרבה יותר עצמאי ונהנה מדברים שלא יכולתי 

ליהנות בעבר. החלום שלי למצוא עבודה ולהקים 

משפחה ואולי גם לחזור לשחק כדורגל".
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שנה  לפני  עד  סבל  וחצי  ה-6  בן  הקטן  בני  ש' 

בבתי  להתאשפז  נאלץ  ש'  יומיומיים.  מהתקפים 

בחייו  הגיע לא פעם  ואפילו  רבות  חולים פעמים 

ארוכים  היו  ההתקפים  נמרץ.  לטיפול  הקצרים 

וקשים, לעתים שעות או ימים היה מחוסר הכרה, 

אנחנו  וגם  ארוכות  תקופות  מהבית  יצא  לא  הוא 

לא. ש' היה מרותק למיטתו מרבית שעות יום בשל 

דבר  פתאומי,  התקף  אותו  יתפוס  שמא  החשש 

שאכן היה קורה כמה פעמים ביום. לא היו לו ולנו 

חיים אמיתיים, חודשים לא יצאנו מהבית כי ידענו 

שההתקף יכול לתפוס אותנו בכל רגע, וכל הבית 

קשה  היה  המצב  ש'.  של  ההתקפים  סביב  סבב 

מאוד, בתקופה הכי קשה שלו ש' קיבל 6 תרופות 

גם  לצערנו  אך  גבוהים,  הכי  במינונים  במקביל 

או לשיפור משמעותי  לאיזון  להביאו  עזר  לא  זה 

במצב.

לפני הניתוח ש' היה הולך לאט לאט, מפחד שמא 

למה  אימא,  אותי:  שואל  היה  הזמן  כל  ייפול,  הוא 

חוץ  ואני  אני?  רק  נופל,  לא  שלי  בגן  אחד  אף 

לא  ואוהב,  חם  חיבוק  לו  ולתת  ולכאוב  מלדמוע 

יכולתי לעשות דבר, לא יכולתי להבטיח לו שזה לא 

יקרה לו שוב בעוד כמה דקות. היום, כשנה לאחר 

ש'   ,)2009 אוגוסט  )מאז  בקוצב  טיפול  שהתחלנו 

מפחד  לא  והעיקר  רץ  אפילו  הוא  הולך,  רק  לא 

משמעותי,  באופן  פחת  ההתקפים  מספר  כלל, 

ביום  התקפים  כמה  או  יומיומי  התקף  של  ממצב 

ירדו ההתקפים לאחד פעם בשבועיים לערך, והכי 

שהיה  ממה  יותר  קל  הוא  התקף  כשיש  גם  חשוב 

התקף,  אחרי  לגמרי  מנוטרל  היה  ש'  פעם  בעבר. 

היום ש' מתאושש במהרה מההתקף וממשיך בחייו 

הרגילים. 

ילד  היום  שש'  משמעית  חד  לקבוע  יכולה  אני 

מאושר שמנהל חיים נורמאליים וחברתיים כמו כל 

לשחק  במיוחד  ואוהב  מסוגל  היום  ש'  בגילו.  ילד 

במחשב ולצפות בסרטים מצוירים. והיום אנחנו לא 

מפחדים מריצודי המסך, קודם לניתוח כל ריצוד על 

לו להתקף.  גורם  היה  או המחשב  מסך הטלוויזיה 

היום, אחרי הניתוח, ש' פשוט נהנה מדברים שלנו 

נראים פשוטים ושגרתיים, כמו כל ילד אחר.

מהבית,  לצאת  יכולנו  לא  בקוצב  לטיפול  קודם 

פחדנו, לא ידענו מתי יבוא ההתקף היה המון לחץ. 

היום אין התרגשות גדולה סביב ההתקף, הוא מגיע, 

עצמאי  ש'  היום  הלאה.  ממשיך  וש'  נגמר  עובר, 

ואני  חברים  עם  ומשחק  מהבית  לבד  יוצא  יותר, 

רגועה. אין ספק שמאז השתלת הקוצב נגלה לנו 

עולם חדש של חיים איכותיים יותר. 

ספר  בבית  ללמוד  להתחיל  יוכל  הבאה  בשנה  ש' 

ולהשתלב בחברה ממש כמו כל ילד אחר.

ש.ר.  רמות, ירושלים  )השם והפרטים המלאים שמורים במשרדי אי"ל(

אמו של ש. ר.: "היום אחרי מה שאני יודעת, הייתי עושה ניתוח השתלת הקוצב מייד בלי 

התלבטויות"
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בהתקף  לראשונה  ה-35  בת  ג'  לקתה   18 בגיל 

 15 עד  מ-5  סבלה  הקשות  ובתקופות  אפילפטי 

ניתוקים ליום. ג' טופלה בשילוב של מספר תרופות 

במינונים גבוהים, אולם בתקופות שיא הטיפול כלל 

תרופתי.  לאיזון  כקשה  הוגדרה  והיא  השפיע  לא 

בנוסף, גרמו התרופות לתופעות לוואי רבות אשר 

עייפות  חשה  היא   – היומיומי  תפקודה  על  הקשו 

וסבלה  איטי  היה  דיבורה  קצב  ריכוז,  חוסר  רבה, 

מראייה כפולה.

בכל  עלי  השפיעה  "האפילפסיה  מספרת:  ג' 

עבודה  למקום  להתחייב  הצלחתי  לא  התחומים. 

מביטוח  נכות  קצבת  לקבל  והתחלתי  זמן  לאורך 

לאומי. כמו כן לא גויסתי לצבא, בשל חוסר הידע 

בשל  בנוסף  המחלה.  על  האנשים  של  והמודעות 

עם  להתמודד  שלי  הניסיון  וחוסר  הצעיר  גילי 

להסתיר  השתדלתי  הסביבה,  של  נמוכה  מודעות 

את המחלה. 

בחיי  הקשה  התקופה  את  עברתי  שנים   7 לפני 

שכללה אשפוזים רבים, דיכאון והפסקת הלימודים 

באוניברסיטה. מיסודי אני אופטימית ושמחה, אבל 

תקופה זו הייתה קשה מנשוא".

וג'  הועילו  לא  התרופתיים  שהטיפולים  מכיוון 

בהמלצת  מוח,  לניתוח  מתאימה  כלא  אובחנה 

ניתוח להשתלת קוצב  הרופא המטפל היא עברה 

וגאלי לפני כשנתיים וחצי.

ההשתלה  לאחר  כשנה  החל  במצבי  "השינוי 

עברתי  התקפים.  לי  שאין  כמעט  היום  ולשמחתי 

בוגרת  מרגישה  שאני  זו  מבחינה  גם  גדול  שינוי 

בגלל  המחלה  את  להסתיר  צורך  לי  ואין  יותר 

רגשות בושה. החיים שלי השתנו מן הקצה לקצה 

חוזרת  אני  בהדרגה  הקוצב.  השתלת  בעקבות 

לבד  יוצאת  יותר,  טוב  מתפקדת  נורמליים,  לחיים 

שלא  כפי  ולעבוד  ללמוד  מצליחה  וגם  מהבית 

עשיתי בעבר.

לטיול  נסעתי  ואפילו  יותר  עצמאית  אני  "היום 

חלום.  בגדר  רק  עבורי  היה  שבעבר  משהו  בחו"ל, 

ילד  להביא  הוא  להגשים  רוצה  שאני  נוסף  חלום 

רבות  בתרופות  טופלתי  עוד  כל  לעולם.  בריא 

יכולתי לחשוב על כך. וכעת  במינונים גבוהים, לא 

שהורדתי מחצית מכמות התרופות, יש באפשרותי 

להגשים חלום זה ולהיות אמא".

ג'  ירושלים  )השם והפרטים המלאים שמורים במשרדי אי"ל(

"השתלת הקוצב מאפשרת לי להגשים חלום ולהיות אמא"
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יום אחד כשאוראל היה בן 5 וחצי, מתקשרת הגננת 

ואומרת לנו שאוראל נפל במהלך ביקור של ילדי הגן 

במרכז המוטורי, נפל כך סתם, בלי סיבה מיוחדת. אני 

לא ייחסתי לזה חשיבות, אח"כ היו נפילות נוספות, עד 

שהבנתי שיש בעיה וצריך לבדוק.

תוצאות הבדיקות ומצבו המדרדר איששו את חששם 

של הרופאים ושלנו, אוראל אובחן כחולה אפילפסיה, 

לצערנו המצב רק החמיר, תדירות ההתקפים גברה 

ועוצמת  עזרו  לא  התרופות  יומית,  יום  לרמה  עד 

טוניים  הגיעו התקפים  ומדי פעם  ההתקפים עלתה 

קשים מאוד, שכל אחד מהם הסתיים בהזעקת מד"א 

או בפינוי בהול לחדר מיון בבית חולים.

במשך שנים ארוכות אוראל איבד את ילדותו, הוא 

נמנע מלשחק, התקשה להשתלב חברתית, יכולתו 

ללמוד ולהתרכז הידרדרה והוא לא הצליח להתמיד 

כמעט בכלום. גם חיינו היו נוראיים, כל דבר בבית 

מתי  עושים?  מה  אוראל,  של  המחלה  סביב  סבב 

יוצאים? למי מתקשרים?

הוא  המחלה  בגלל  אבל  מוכשר,  ילד  הוא  אוראל 

התדרדר ביכולות המנטאליות שלו, ביכולת הכתיבה, 

הוא  הקוצב,  בזכות  היום  והלמידה.  הריכוז  וביכולת 

בן  היום כשהוא  יותר.  יותר, להתרכז  מסוגל ללמוד 

מצא  אוראל  משמעותית,  השתפר  ומצבו  וחצי   18

אפיק של יצירה לכישוריו והוא עוסק בנגרות ומייצר 

שלו  הביטחון  רמת  חשוב,  והכי  מקסימים,  רהיטים 

עלתה והיום אוראל יוצא, מבלה ומשתלב בחברה.

מנוטרל  היה  אוראל  להשתלה,  קודם  לציין,  חשוב 

 7-8 לקח  קשה,  התקף  כשהיה  הבית.  גם  וככה 

שעוברת,  דקה  כל  מגיעים,  היו  שמד"א  עד  דקות 

עצמו  בפני  הוא  התקף  כל  יותר,  חמורה  הפגיעה 

חוסר  מרגישה  כהורה  אני  לקודמו.  דומה  ואינו 

לילד?  עוזרת  אני עושה עכשיו? קודם  אונים, מה 

באמת  לא  את  פעם  אף  מד"א?  מזמינה  קודם 

כאילו  הרגשתי  שלפעמים  במיוחד  לזה,  מוכנה 

השתלת  לאחר  "הולך"...  שלי  הילד  וחלילה  חס 

ונעלמו  הקוצב פחתו ההתקפים באופן משמעותי 

לגמרי התקפי הנפילה הקשים. שנתיים וחצי עברו 

הגענו  ולא  למד"א  התקשרנו  ולא  ההשתלה  מאז 

למיון אפילו פעם אחת בכל הזמן הזה – זה הישג 

מדהים!

שיש  מאז   – משמעי  חד  באופן  להגיד  יכולה  אני 

לנו את הקוצב ואת המגנט חל מהפך חיובי בחיינו! 

אוראל כיום ילד חברותי יותר, אוראל מרגיש בטוח 

המשפחה  אליו,  קרוב  המגנט  את  מחזיק  יותר, 

מקום,  בכל  מפוזרים  והם  מגנטים  מספר  רכשה 

לתת  העיקר  במטבח,  הילדים,  בחדרי  ברכב, 

שלו  האחיות  ההתקף.  בעת  מיידי  מענה  לאוראל 

יודעות אם אוראל בהתקף, מעבירות עליו מיד את 

המגנט ואוראל מהר מאוד מתאושש וחוזר לעצמו. 

גם לבני הבית יש סוף סוף תחושה של מוכנות, של 

שליטה, של ביטחון.

אוראל זכריה  ראשון לציון

מזי אמו מספרת: "היום אני מצטערת שחיכיתי, אני מבינה כמה שהתהליך פשוט ובטוח"
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אנחנו  יותר,  נוחה  לשגרה  נכנסו  המשפחה  חיי 

בעיסוק  רב  סיפוק  מוצא  אוראל  לעבודה,  יוצאים 

בלחץ  לא  כבר  אחיותיו  בנגרות,  ובהתמחות 

בחייו,  לראשונה  השנה,  לבד.  איתו  להישאר 

הישג  עוד   – לבד  לקייטנה,  ללכת  הסכים  אוראל 

משמעותי לכולנו. 

הקוצב,  על  הראשונה  לנו בפעם  סיפר  כשהרופא 

חששתי מהניתוח, חששתי שהוא יחיה עם מכשיר 

בתוך הגוף, ולקח לי זמן לקבל את ההחלטה. היום 

אני מצטערת שחיכיתי, אני מבינה כמה שהתהליך 

שפונה  מי  לכל  בחום  ממליצה  ואני  ובטוח  פשוט 

יחמיר  שהמצב  לחכות  לא  דומה  סיפור  עם  אלי 

עוד יותר ולעבור את השתלת הקוצב בבטחה ויפה 

שעה אחת קודם. אצלנו זה הצליח בגדול!
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מתגוררת  תיכון,  בוגרת   32 בת  גרגיר  אלה  בתנו 

אלה  בלבד.  ביום  שעות  חמש  עובדת  בביתנו, 

שמאל.  בצד  מוטוריות  בעיות  עם  פגית  נולדה 

האפילפסיה.  מחלת  הופיעה  המחזור  הופעת  עם 

לתרופות  מגיבה  שאינה  הסתבר  השנים  במשך 

וחלה החמרה בקצב ההתקפים ובעוצמתם, ומספר 

גרם  ההתקף  בחודש.  ל-10  עלה מעל  ההתקפים 

ואובדן  הסביבה  עם  קשר  אובדן  טונוס,  איבוד  ל: 

המחלה  לזיכרון.  נזק  גם  נגרם  זמן  לאורך  הכרה. 

גרמה לירידה ביכולת הקוגניטיבית והרגשית שלה.

נוסו  השנים  "לאורך  אלה  של  אביה  חיים,  לדברי 

לא  מהן  אחת  אף  לצערנו  אולם  רבות,  תרופות 

לוואי  לתופעות  בנוסף  לאיזון.  אלה  את  הביאה 

התרופות  כל  בשימוש,  תרופה  כל  המאפיינות 

חוסר  המוחית.  הפעילות  ברמת  לירידה  גורמות 

עניין מסוים במתרחש סביב, ותגובות איטיות יותר. 

אולם לא הצלחנו למצוא פתרון אחר".

אלה  של  חייה  באיכות  פגעה  האפילפסיה  מחלת 

להישגים  להגיע  יכולתה  נפגעה  רבים,  במובנים 

ובמקום זאת הסתפקה ברמת לימודים  בלימודים 

נפגעו  החברתיים  קשריה  בנוסף,  ומטה.  בינונית 

חיים  חברים.  ממנה  והרחיקו  מהמחלה  כתוצאה 

מספר כי "גם אנחנו חשנו כי אנו מצויים בכוננות 

ספיגה מתמדת מפני ההתקף הבא, אף פעם לא 

ידענו מתי הוא יקרה ובאיזה מצב אלה תהיה. היו 

מצבים קשים בהם אלה חוותה צבר של התקפים, 

שני  התקף  באו  הראשון  ההתקף  לאחר  כלומר 

בערך.  שעה  חצי  של  במרווחים  שהופיעו  ושלישי 

התאוששות  לזמן  נזקקה  אלה  התקף  כל  אחרי 

יותר,  קשים  היו  שההתקפים  וככל  לשגרה  וחזרה 

זמן ההתאוששות היה ארוך יותר".

כמו  היא  למחלה  ההתייחסות  מהמקרים  בהרבה 

למחלה מדבקת. בסביבה זרה לה היו תופעות של 

ניצול ברמות נמוכות מאוד. בתחנת אוטובוס במצב 

את  "העלו  מוניות  נהגי  נשדדה,  אלה  התקף  של 

מחיר הנסיעה", אנשים זרים פעלו מחוסר מודעות 

למחלה והזמינו אמבולנס במקרה הטוב.

"כל העת ניסינו בעזרתה של הרופאה הנוירולוגית 

המדהימה של אלה להביאה לאיזון, אולם לצערנו 

משך 20 שנה כל פתרון שהוצע על ידי הרופאה לא 

עזר. עד שבאחד הימים הרופאה עדכנה אותנו על 

וגאלי אשר  טיפול חדש באמצעות השתלת קוצב 

יכול לסייע לאלה".

וחצי בהם  "אלה עברה את ההשתלה לפני כשנה 

היא מטופלת על ידי נוירולוג שעוקב אחר השינויים 

מזלנו  התמזל  הקוצב.  השתלת  לאחר  במצבה 

גם  אלא  מקצוע,  מאיש  יותר  שהוא  ברופא  וזכינו 

בנו  ותומך  אותנו  מלווה  אשר  ודואג  אכפתי  אדם 

בתהליך שעברנו לאחר השתלת הקוצב. הנוירולוג 

שיפור  הוא  אלה  אצל  הראשון  השיפור  כי  אבחן 

יותר.  טוב  רוח  במצב  התבטא  אשר  התנהגותי 

בשלב  הגיע  האפילפסיה  התקפי  במהלך  השינוי 

יותר  קצרים  בהתקפים  והתבטא  יותר  מאוחר 

אלה גרגיר  רמת-גן

"ההשתלה נתנה לאלה סיכוי ממשי לחיים סדירים"
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ועוצמתיים פחות. בנוסף, כמות ההתקפים פחתה 

בסמיכות  התרחשו  והם  חודשים(  לשלושה  )אחת 

למחזור החודשי. כך היינו יכולים להיערך מבחינה 

נפשית וכן מבחינת מענה תרופתי במהלך תקופה 

היא  ולא  במחלה  שולטים  יותר  שאנו  הרגשנו  זו. 

שולטת בנו".

לאחר  השתנתה  אלה  כי  לנו  שהמחישה  "החוויה 

ההשתלה, הייתה במהלך נסיעה ברכב כאשר בעת 

עצירה ברמזור אלה הבחינה כי לצידנו רכב עם גג 

נוהגת בחורה צעירה שמקשיבה למוזיקה  בו  פתוח 

לא  הרעש  האם  אותנו  שאלה  אלה  קולות.  בקולי 

מפריע לבחורה לנהוג. הרגישות וההתעניינות שלה 

למה שקורה בסביבתה הצביעו על שינוי משמעותי 

הרבה  הייתה  אלה  בו  לעבר  בניגוד  בהתנהגותה, 

ובאלה  שחוותה  בהתקפים  בעצמה,  מרוכזת  יותר 

שעתידים לבוא.

היום אלה יכולה להתחיל ולממש את חלומה לחיים 

ההולמים  חיים  עבורה.  שייחלנו  כפי  יותר  סדירים 

חיי אישה בת 32 הכוללים עצמאות, יצירת קשרים 

גדולה  ושליטה  עמדות  יוזמה,  נקיטת  חברתיים, 

יותר על החיים".

"בימים אלה אנו בעיצומו של תהליך שבסופו, מעבר 

של אלה לדיור מוגן ופתיחת דף חדש בחיים".
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יונתן בן ה- 17.5 חולה באפילפסיה קשה מגיל חצי 

שנה. "בתחילה חשבו כי מדובר בפרכוסי חום, אולם 

רק  היו  לא  ההתקפים  כי  שראו  לאחר  הזמן,  עם 

כאשר היה לו חום, נקבעה האבחנה כי הוא חולה 

באפילפסיה", מסבירה כינרת אמו. 

והחמיר,  הלך  רק  המצב  יונתן  של  התבגרותו  עם 

כפי שמתארת כינרת: "לפני כשנתיים וחצי תדירות 

משמעותית  בצורה  לעלות  החלה  ההתקפים 

במהלך  בבית,  ותקפו  צפויים  היו  לא  וההתקפים 

השינה, בבית הספר או בכל פעילות אחרת. חייו של 

יונתן וחיי כל המשפחה הפכו להיות קשים, לא יכולנו 

ההתקפים  התקף.  יקבל  הוא  ואיפה  מתי  לצפות 

היו נוראיים ויונתן פרפר ואיבד הכרה המון פעמים. 

עד  לדקה  שניות   30 בין  נושם  ולא  נופל  היה  הוא 

שההתקף חלף והנשימה חזרה להיות סדירה. בכל 

הצליח  הוא  שעות   24 של  מנוחה  אחרי  רק  פעם 

להתאושש ולחזור לעצמו. 

רגישות  פיתח  יונתן  אולם  רבות  תרופות  "ניסינו 

ושום טיפול לא עזר. התייעצנו  כמעט לכל תרופה 

ואף  חלופות  לגבי  ובחו"ל  בארץ  רבים  רופאים  עם 

פנינו לרב פיהרר אולם לא נמצא פתרון למצבו של 

יונתן. 

"המחלה השפיעה עליו מאוד קשה. בזמנים בהם 

סבל מהתקפים תכופים, מצב רוחו היה ירוד מאוד, 

והתנתק  בבית  הסתגר  ועירני,  חיוני  פחות  היה 

מהחברים. מאחר שלמד בבית ספר לחינוך מיוחד 

עם  חברתיים  קשרים  איבד  הוא  לקיבוץ  מחוץ 

מרבית מהילדים בני גילו בקיבוץ וחש מבודד.  

עלינו  גם  מאוד  השפיעה  שהמחלה  "כמובן 

המחלה  עם  להתמודד  התקשו  הקטנים  וילדינו 

היינו  ואני  בעלי  יונתן.  ועם ההתקפים הקשים של 

על  התקף  שעבר  עת  בכל  זמינים  להיות  צריכים 

בו  מהמקום  או  הספר  מבית  אותו  לאסוף  מנת 

קיבל התקף ולשהות איתו בבית עד אשר יתאושש, 

צוות  יש  לומד  יונתן  בו  הספר  שבבית  למרות 

שמכיר את ההתמודדות בזמן התקפים".

ההורים על הטיפול  אונים, שמעו  וחסרי  מיואשים 

לשקול  והחליטו  הקוצב  השתלת  באמצעות 

וחצי  כשנה  לפני  השתלה  עבר  יונתן  זו.  אפשרות 

וקיבל גם מגנט אשר אותו הוא נושא על גופו וכאשר 

לא  או תחושה  ביטחון, סחרחורת  בחוסר  הוא חש 

טובה הוא משתמש בו ומרגיש טוב יותר.

כי "השינוי לא התרחש מייד לאחר  כינרת אומרת 

יונתן  של  מצבו  אשר  עד  זמן  ולקח  ההשתלה 

השתפר. לאחר מספר חודשים וככל שהזמן חלף, 

מהתקפים   – משמעותית  ירדה  ההתקפים  כמות 

חשוב  חודשים.  מספר  מדי  להתקף  ליומיים  אחת 

מצב  בהתקפים  הירידה  שבעקבות  פחות  לא 

בבית  הכללי  והתפקוד  החיוניות  וכן  השתפר  רוחו 

גם  והיום  יותר  ויוזם  חברותי  היום  יונתן  ובחברה. 

העצמי  הביטחון  גם  הקיבוץ.  של  במרכול  עובד 

יותר  שלו והפתיחות כלפי הסביבה עלו והוא מעז 

יונתן נהון  קיבוץ שפיים

"יונתן הגשים חלום והיום הוא משחק כדורסל"
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לצאת החוצה. יש לו שמחת חיים והוא מתנהג כמו 

כל נער מתבגר. מילד שהסתגר בבית החל ליזום 

חבריו  עם  לסרטים  לצאת  חברתיים,  מפגשים 

ולהגשים את חלומו לשחק כדורסל באופן קבוע".

יונתן  של  הגדול  אחיו  נמרוד,  האחרון,  בקיץ 

מחלת  עם  ההתמודדות  את  להמחיש  בחר 

בבי"ס  גמר  עבודת  באמצעות  האפילפסיה 

ציורים  תערוכת  הציג  בו  אומנות,  במחלקת 

במחלה.  שונים  במצבים  יונתן  את  המתארים 

לקראת  נרגשים  מאוד  "היינו  מספרת:  כינרת 

יונתן  התערוכה  בבוקר  אבל  והטקס,  התערוכה 

לפעמים  בניגוד  אך  הספר.  בבית  התקף  קיבל 

קודמות בהן יונתן הסתגר בביתו 24 שעות לאחר 

ההתקף על מנת להתאושש, הוא התעקש באותו 

התלבש,  ממיטתו,  קם  לתערוכה.  ללכת  הערב 

של  מציוריו  מאוד  והתרגש  לתערוכה  הגיע 

בצורה  לחשוף  יונתן  הסכים  לראשונה  נמרוד. 

אנשים  באפילפסיה.  חולה  היותו  את  פומבית 

לכן  ידעו קודם  ולא  הגיעו לתערוכה  רבים אשר 

את  ללחוץ  ניגשו  באפילפסיה  חולה  יונתן  כי 

התקפים,  לאחר  אבל  של  מתחושה  ולחבקו.  ידו 

יונתן צבר ביטחון ועוצמה אשר לא מונעים ממנו 

לבית  גם  מהבית  ולצאת  אנשים  עם  להתחבר 

הספר, זמן קצר לאחר התקף. היום הוא מרגיש 

שהוא שולט במחלה ולא להפך".
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וסבלה  אפילפסיה  עם  נולדה   ,39 בת  בקרוב  ש' 

מהתקפים, לרבות קשים כבר בהיותה תינוקת.

"גיהנום".  המחלה  בעקבות  חייה  את  מגדירה 

"תמיד הייתי חייבת השגחה צמודה, בגלל שסבלתי 

מהתקפים רבים בין 3-4 פעמים כל שבוע, שכללו 

רעידות ונפילות בבית, בזמן אמבטיה, ברחוב, בבית 

הספר. לכן אמא שלי לא יכלה לעבוד וליוותה אותי 

לכל מקום. לא יכולתי להישאר דקה ללא השגחה. 

אותי  ללוות  חייבת  הייתה  היא  הספר  לבית  גם 

והייתה נשארת עד שהשיעור מתחיל. אבל הרבה 

פעמים הזעיקו אותה באמצע היום בגלל שהיה לי 

והייתה  חריגה  הרגשתי  תמיד  קשה.  מאוד  התקף 

לי הרגשה שכולם נרתעים ממני בגלל ההתקפים 

והנפילות הרבות. בגלל המחלה בגיל ילדות היו לי 

לא  פעם  אף  חברתיים.  וקשיים  בלימודים  קשיים 

כילדה  באירועים.  השתתפתי  ולא  לטיולים  יצאתי 

כולם  הספר  בבית  וגם  במשפחה  שגם  הרגשתי 

מזה  גם  מאוד  סבלתי  כמסכנה.  אלי  מתייחסים 

וגם  המחלה  את  להסתיר  ניסיתי  פעמים  שהרבה 

יכולתי  לא  פעם  אף  עצמאית.  הייתי  שלא  מזה 

ללכת לבד ברחוב ולחברות. המשפחה שלי ובעיקר 

הייתה  אמא  החיים.  הנאות  כל  על  ויתרו  אמא 

צמודה אלי ולא היו לה חיים".

הרבות  לתרופות  קשות  לוואי  תופעות  פיתחה  ש' 

יתרה  הועילו.  לא  גם  אשר  באפילפסיה  לטיפול 

ועוצמתם  ההתקפים  של  הגבוהה  התדירות  מכך, 

גרמה להתפתחות דיכאון ונטילת התרופות לטיפול 

לסוכרת  כך  ועקב  יתר  להשמנת  גרמה  בדיכאון 

ולבעיית ראייה קשה.

בגיל  גם  אותה  לוותה  החריגות  כי  מספרת  היא 

מבוגר: "לא הצלחתי לעבוד לאורך זמן והיה לי קשה 

למצוא עבודה וגם לא יכולתי להוציא רישיון נהיגה. 

בגלל זה תמיד הרגשתי מוגבלת ותלויה באחרים". 

וש'  ההתקפים  ברמת  ירידה  חלה  שנים  מספר 

נישאה, אולם ההתקפים שבו במלוא העוצמה עד 

אשר נזקקה לעזרה צמודה. "בנישואים הראשונים 

שלו  והמשפחה  בעלי  כלפי  בנוח  הרגשתי  לא 

והחברים בגלל שלפעמים קיבלתי התקף באמצע 

מפגש עם משפחה או חברים. גם הוא הרגיש לא 

בנוח והתבייש מהסביבה".

כיום ש' נשואה בשנית ואם לילד בן 8. היא מתארת 

שלי  מהמחלה  מאוד  סבל  שלי  הבן  "גם  בכאב: 

ומטראומות אחרי שראה אותי כמה פעמים נופלת. 

לפני ההשתלה אף פעם לא יכולתי לטפל בו באופן 

עצמאי, לשחק ולטייל איתו. 

אותי  שמלווה  מהרופא  שמעתי  בקוצב  הטיפול  על 

סבל  וכמה  עברתי  סבל  כמה  וראה  שנים  במשך 

אחרי  עוזר.  לא  טיפול  ששום  וגם  המשפחה  עברה 

שהקוצב נכנס לסל הבריאות הוא המליץ לי לעבור את 

ההשתלה וכולנו קיווינו שסוף סוף המצב שלי ישתפר".

ההשתלה  את  עברה  חודשים  ועשרה  שנה  לפני 

וחלה  חודשים   4 כעבור  כבר  חל  השיפור  ולדבריה 

"אחרי שנים של גיהנום יש לי חיים"

ש'  אשקלון  )השם והפרטים המלאים שמורים במשרדי אי"ל(
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ירידה דראסטית במספר ההתקפים מ-3-4 פעמים 

וגם  לחודשיים,  אחת  התקף  של  לממוצע  בשבוע 

היא  התקף,  מגיע  וכאשר  קשים  פחות  ההתקפים 

משתמשת במגנט והוא מפסיק. 

ש' אומרת: "חוץ מתופעת הלוואי של צרידות בקול 

בגלל הקוצב, אין לי שום תופעות לוואי.

"לכל מי שנמצא במצב שבו הייתי אני ממליצה לא 

לפחד ולא להסס. החיים שלי ניצלו אחרי ההשתלה.

"אני מתפקדת, מנהלת חיי משפחה, יוצאת מהבית. 

חוץ מזה ירדתי מאוד במשקל, הראייה טובה הרבה 

יותר ואני מרגישה שיש לי חיים. אני עירנית יותר, עם 

יותר מרץ ואחרי שנים של סבל אני שמחה, טוב לי 

יותר ואני סוף סוף מחייכת.

אני  היום  מחדש.  נולדתי  גיהנום  של  שנים  אחרי 

יכולה לשחק עם הבן שלי, לטייל איתו וללכת לקניון 

ולשוק ללא השגחה".
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עימאד, אביו של מוחמד, מספר לנו: "מוחמד שלי, 

הבית,  של  הפרח  בנות,   4 בין  יחיד  בן  וחצי,   10 בן 

ונותן  היום רק מחפש  ואהוב שכל  ילד שקט, חביב 

אהבה, אני מחבק אותו ומספר לכם על הילד שלי. 

אבל  איתו,  היום  כל  היא  יותר,  קשה  שלו  לאימא 

את  רואה  אני  הקוצב  השתלת  מאז  אופטימי,  אני 

השיפור שלשמחתנו, לאט לאט הולך וגובר.

לרופא,  מוחמד  עם  ללכת  שצריך  ומתמיד  מאז 

אני הוא זה שמלווה אותו, אני מתעדכן באינטרנט, 

מחפש כל הזמן על חידושים בטיפול במחלה וביחד 

עם אשתי מחליטים כצוות מה הטיפול הכי טוב לילד.

תקופה ארוכה התלבטנו האם לנתח את הילד, הרי 

אף אחד לא רוצה להכניס את הילד שלו לניתוח אם 

זה לא חובה, אבל יום אחד בתקופת צום הרמדאן, 

שאני  בזמן  התרופות,  את  לילד  לערבב  ניגש  אני 

עושה את זה, אני מקבל טלפון, תוך כדי שאני מדבר, 

ובולע!!!  אני מתבלבל, שם את התרופה בפה שלי 

מה שעברתי ביממה שלאחר מכן כתוצאה מבליעת 

התרופה גרם לי להחליט – אני חייב לעשות כל מה 

התרופות  כמות  את  להפחית  כדי  ואפשר  שצריך 

שהבן שלי מקבל!"

את  מוחמד  עבר  בלבד  חודשים  שמונה  לפני 

הם  אבל  התקפים  עדיין  לו  יש  הקוצב,  השתלת 

פחתו בחצי לפחות. הישג חשוב מאוד לעת עתה. 

במינון  הורדה  על  לדבר  מוכנה  הרופאה  עכשיו, 

אני מרגיש  רוח,  לזה בקוצר  התרופות, אני מחכה 

את הילד, אני יודע שזה יעשה לו טוב.

נשארו,  שעדיין  בהתקפים  גם  היום,  לעבר,  בניגוד 

הוא  מקדימים,  סימנים  לנו  לתת  מצליח  מוחמד 

נאחז במשהו או רץ למזרון ונשכב, אנחנו משתדלים 

שניות  ותוך  המסר  את  לקלוט  בשביל  שם  להיות 

מעבירים את המגנט והילד מתאושש מיידית, יש לנו 

2 מגנטים ואני מתכוון לרכוש עוד על-מנת שיהיה 

לי אחד בכל מקום חשוב: בבית, באוטו, בבית הספר 

וילמד  יגדל  הילד  הזמן,  שעם  מאמין  אני  ובתיק, 

להשתמש במגנט בעצמו.

איכות החיים השתפרה בביתנו, הילד יותר עצמאי, 

ורצה לישון, הוא נראה  קודם הוא תמיד היה עייף 

"שפוך", היום הוא הרבה יותר ערני, אנרגטי וחיוני, 

עיסוקים  ויוזם  מוחמד בעצמו מחפש מה לעשות 

הוא  עירנות  שעות  יותר  לו  שיש  מכיוון  שונים, 

מתעניין בנעשה סביבו, מוחמד מסוגל היום לשבת 

מול מסך מחשב או טלוויזיה ולהתרכז, הוא מסוגל 

לצפות ולהבין תוכנית שלמה מההתחלה עד הסוף, 

מה  מדהים  למוסיקה.  מאזין  לסיפורים,  מקשיב 

דרך  למוסיקה,  מקשיב  כשהוא  למוחמד  שקורה 

המוסיקה הוא מצליח להביע את עצמו, הוא רוקד, 

הוא שמח, הוא משדר אושר והמון תקווה.

אנחנו  אבל  הדרך,  בתחילת  רק  שאנחנו  יודע  אני 

ובשיפור  בהתקדמות  להמשך  ומצפים  מרוצים 

השתלת  לאחר  שעכשיו,  חשוב  הכי  הילד.  אצל 

לפני  ואהבה.  חום  נותן בעצמו  רגוע,  הילד  הקוצב 

השתלת הקוצב כמעט והתייאשנו מלחפש איכות 

חיים סבירה, לשמחתנו, קיבלנו אותה!"

מוחמד מוהנה  אום-אל-פאחם

"היום הוא הרבה יותר ערני, אנרגטי וחיוני"
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עדויות מהעולם
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שקיבלה  לאחר  מהתקפים  לסבול  החלה  ארין 

 .12 בגיל  כדורסל  משחק  באמצע  בראש  מכה 

ההתקפים  את  אבחנו  לא  הרופאים  בהתחלה 

סובלת  שהיא  וחשבו  אפילפטיים  כהתקפים 

בשנה  שינה.  וחוסר  מתח  חרדה,  מהתקפי 

כחולת  אובחנה  כבר  התיכון  של  הראשונה 

אפילפסיה והגיעה למצב של 5-6 התקפים מדי 

וכמעט  דקות   15-20 נמשך  התקף  כל  שבוע, 

תמיד הגיעה בסופו לבית חולים. 

היא  ארין.  עבור  החיים  את  הקשו  אלו  התקפים 

היה  ולילדים  בתיכון  ילדים  עם  להתחבר  פחדה 

קשה לקבל אותה, כי הם לא הבינו מה קורה לה 

גררו  שלקחה  התרופות  התקפים.  לה  יש  כאשר 

וחוסר  תופעות לוואי קשות כולל אלרגיה חריפה 

יכולת להתרכז. התסכול היה גדול וארין ומשפחתה 

ארין  נורמאליים.  חיים  לה  יהיו  לא  שכבר  חששו 

כל  והועלו  הרופאים  עם  התייעצו  ומשפחה 

האפשרויות, ביניהם ניתוח מוח, אך לבסוף הוחלט 

ב-2001  לבעייתה.  אפשרי  מענה  יהיה   VNS כי 

עברה ארין השתלה ומאז ההשתלה השתנו חייה 

אחד  להתקף  ירדו  ההתקפים  משמעותי,  באופן 

כי  בחודש, אך הכי חשוב היא התחושה של ארין 

והיא  חייה השתפרה  חזרה לה עצמאותה, איכות 

עובדת למחייתה מחוץ לביתה.

ספר  בבתי  תמיכה  קבוצות  וארגנה  יזמה  ארין 

ועל  אפילפסיה  על  ילדים  ומלמדת  מקומיים 

האישי.  מסיפורה  ומספרת  אפשריים  טיפולים 

חשוב לה שיידעו שלמרות הפחד שעדיין יש שמא 

יחזרו ההתקפים, הם יכולים לנהל חיים נורמאליים 

ארין  מוגבלות".  עם  "מישהו  מסתם  יותר  ולהיות 

לא  שמעולם  ביטחון  לה  נתן   VNS-ש מרגישה 

חשבה שיהיה לה.

ארין Erin האנובר, אינדיאנה, ארה"ב  )השם והפרטים המלאים שמורים במשרדי אי"ל(

הכי חשוב היא התחושה של ארין כי חזרה לה עצמאותה, איכות חייה השתפרה והיא 

עובדת למחייתה מחוץ לביתה
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הגעתי לעולם עם נכות מוטורית מולדת. כתוצאה 

מכך סבלתי מכמה בעיות קטנות בחיי היומיום, אך 

מהאפילפסיה שלי סבלתי הרבה יותר. כשהייתי בת 

11 התגלתה האפילפסיה שלי. בהתחלה הייתה לי 

אפילפסיה קלאסית של התקפים כמעט על בסיס 

התחילו  בתרופות  ושימוש  הזמן  חלוף  עם  יומי. 

להשתנות אופן ההתקף והתדירות.

באמצעות טיפול תרופתי הצלחנו להשתלט לגמרי 

לא רע על ההתקפים, אבל לאחר זמן מה ההשפעה 

את  הקטנו  או  הגדלנו  שינינו,  שלא  מה  נחלשה. 

המינון, השפיע רק באופן זמני. בהתקפים מסוגים 

את  איבדתי  נפילות',  'התקפי  שנקרא  ומה  שונים, 

ההכרה והרגשתי מאוד רחוקה. במשך ימים שלמים 

לא יכולתי לצאת מהמיטה שלי וזה קרה לי בערך 

פעמיים בשבוע. הרגשנו שאין יותר לאן ללכת!

באפילפסיה אתה לא לבד!

ב'מסלול  התחלנו  ואני(  אחותי  )הורי,  שאנחנו  לפני 

ה-VNS, דאגנו לקבל מידע רב בנושא. באפילפסיה 

אתה לא לבד! זה נוגע גם לשאר המשפחה. קראנו 

התחלנו  לבסוף,  מידע.  לערבי  והלכנו  חומר  הרבה 

בשנת 2001 במסלול הטיפול. הדרך ארוכה, לדעתי. 

הראשון  השבוע  אבל  נורא  כך  כל  היה  לא  הניתוח 

לאחר מכן היה לי קשה! הצוואר, אבל בעיקר המקום 

בו הושתל קוצב ה-VNS, מתחת לעצם הבריח, כאב. 

כדי שלא יישארו צלקות מהניתוח, אחרי שהפצעים 

הגלידו לגמרי, השתמשתי במשחה נגד צלקות מסוג 

כדי  שלמה  שנה  במשך  זאת  עשיתי   .Bio-dermal

לוודא שלא יישארו לי צלקות. לאחר חודש הופעל 

הקוצב. לא הרגשתי שום תופעות לוואי, לא נעשיתי 

צרודה, לא גירודים. הוא באמת הופעל, נכון?

תוצאה

ואחותי,  הורי  גם  אבל  אני,  התחלתי  כשנה  לאחר 

נעשו  שלי  ההתקפים  הראשונות.  בתוצאות  לחוש 

פחות קשים ומספרם פחת. אפקט חיובי נוסף היה 

חדה.  עירנית,  יותר  הרבה  נעשיתי   VNS-ה שעם 

שומע  שאתה  כמו  אנרגיה,  יותר  או  משופר  זיכרון 

את  לקבל  אפשר  אי  אצלי.  קרה  לא  אחרים,  אצל 

הכל, אני מנחמת את עצמי. יש לי מזל שאני בכלל 

לא סובלת מתופעות לוואי כמו צרידות, למשל. אני 

הדרך  לפעול.  מתחיל  כשהוא  מרגישה  לא  בכלל 

שלי לבדוק אם הוא עובד היא להתחיל לשיר. מיתרי 

צרודה  נהיית  אני  ואז  השירה  בזמן  נמתחים  הקול 

כשהוא מתחיל לפעול.

להמשיך לנסות

באופן טבעי, תמיד רוצים תוצאות טובות יותר. היו 

להשיג  כדי  ובחזרה  החולים  לבית  נסיעות  כמה 

פעולה טובה יותר של ה-VNS. בינתיים כבר עברו 

שמונה שנים ואני חושבת שהמצב כל הזמן במגמה 

היא  סבלנות  מזה?  לומדים  מה  אז  שיפור.  של 

תכונה נפלאה.

עצמאות

שאני  במצב  אני  שעכשיו  הוא  הגדול  ההבדל 

יום(  חצי  בשבוע  פעמים  )ארבע  לעבוד  מסוגלת 

ז'קלין ריינדרס  Jacqueline Reijnders  הולנד )בת 37(

סבלנות היא תכונה נפלאה ...
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שעות   24 פעיל  מצוקה  לחצן  לי  יש  לבד.  ולגור 

ביממה. בישול מהווה כמובן סיכון, אבל זה לא מונע 

הזהירה  בצורה  מבשלת  אני  בעצמי.  לבשל  ממני 

והבטוחה ביותר שאפשר. זה אומר שאני מבשלת 

רק על המבערים הרחוקים בכיריים ושאני לובשת 

בזמן  עבודה  בכסא  ישיבה  כדי  תוך  הגנה'  'אפוד 

הבישול. בחוץ, דאגתי שהמרצפות בגינה שלי יהיו 

מחומר רך וקפיצי.

מצב אופטימאלי?

כשנתיים  כבר  מכוון  שלי  הווגאלי  הקוצב 

המצב  שזה  כנראה  פרמטרים.  אותם  על 

שניות  ו-18  גירוי  שניות   7 עבורי:  האופטימאלי 

הפסקה עם טווח הספק של 500 אלפיות שנייה. 

שונה  להיות  יכול  עבורי  שאופטימאלי  מה  אבל 

לחלוטין עבור מישהו אחר. בשנים האחרונות אני 

הולכת פעמיים בשנה ל'מתאם הפרמטרים' שלי 

בבית החולים, רק לביקורת של הקוצב. דבר אחד 

הדברים  את  לעשות  פשוט  צריך  לשכוח:  אסור 

שאוהבים, אולי עם התאמות קלות שלא חושבים 

עליהן מייד.

צריך  "בחיים  היא:  עלי  החביבות  האמרות  אחת 

להעז".
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האפילפסיה  קרובות,  לעתים  ששומעים  כמו 

כשגדלתי  חום.  פרכוסי  עם  אצלי,  גם  התחילה, 

 15 גיל  עד  סבלתי  לא  נעלמו,  והפרכוסים 

מאפילפסיה כלל. בהשוואה לילדים אחרים נפלתי 

זה לא היה מאוד דרמטי. האפילפסיה  המון, אבל 

החמירה עם הזמן. הכי מגבילים היו עבורי התקפי 

הטוני קלוני. בהתחלה בערך פעם בשבועיים, כיום 

בממוצע פעם בשבוע. היו לי גם ניתוקים והתקפי 

בזרועות(  חדות  רצוניות  בלתי  )תנועות  מיוקלונוס 

אבל לא סבלתי מזה מאוד. במהלך יום, בערך 20 

ניתוקים של כמה שניות וכ-5 התקפי מיוקלונוס. זה 

עלה לי בדי הרבה צלחות וכוסות שבורים.

ההשפעה על החיים שלי

למזלי, ההתקפים באו בדרך כלל כשהייתי בבית. לכן 

בהתחלה, הייתי יוצא הרבה מהבית ומגיע לכל מקום 

על אופניים. כשעברתי התקף טוני קלוני בחוץ, עברתי 

להשתמש בתחבורה ציבורית. לעתים קרובות מצאתי 

הכול,  בסך  אבל  חולים,  בבית  מתעורר  עצמי  את 

הפציעות היו קלות. עדיין יכולתי להמשיך לשחק טניס 

כרגיל והשתתפתי פעם בשבוע במשחק שחמט. מזל 

שעל זה לא הייתי צריך לוותר. בגלל האפילפסיה שלי 

זיכרון. זה פגע במיוחד כשהייתי  סבלתי גם מאובדן 

צריך ללמוד למבחנים. בגלל זה למדתי שמונה שנים 

רק כדי לעבור את בחינות הבגרות.

VNS-ה

ניסיונות  כמה  אחרי  להשתנות.  חייב  היה  משהו 

לא  שזה  ברור  נעשה  תרופות,  של  שונים  בהרכבים 

שלי  למקרה  התאים  לא  מוח  ניתוח  עבורי.  הפתרון 

הדיאטה  וגם  ברור  אפילפטי  מוקד  מצאו  לא  כי 

הציע  ואז  לטובה.  עלי  השפיעה  לא  הקטוגנית 

לא  פעם  אף   .VNS-ה את  לשקול  שלי  הנוירולוג 

שמעתי על הטיפול הזה בעבר, אבל ראיתי בזה סיכוי 

לאחר  אבל  מובטחות  אינן  שהתוצאות  ידעתי  חדש. 

שניסיתי מספר תרופות כבר לא הייתה חלופה שיכלה 

להבטיח לי תוצאה חיובית. ההשתלה וההפעלה עברו 

באורח 'תקין'. הייתי צריך לחזור לבית החולים באופן 

קבוע על מנת להגביר או להחליש את עוצמת הקוצב. 

אבל עדיין לא הורגשה כל השפעה של הטיפול. אצלי 

ערני  נעשיתי  לא  אחרות.  לוואי  תופעות  היו  לא  גם 

יותר אנרגיה עם  לי  ולא הייתה  יותר  יותר, לא שמח 

ה-VNS. חוץ מצרידות קלה, גם למגנט לא הייתה כל 

השפעה על ההתקפים שלי.

כיבוי

רואה  לבסוף החלטנו לכבות את ה-VNS. אני לא 

הוא  ולכן  מגופי,  המכשיר  את  להוציא  סיבה  שום 

פשוט נשאר שם. למרות שבינתיים אני לא מתכנן 

כמובן  שוב.  אותו  לנסות  בעתיד  אוכל  תמיד  זאת, 

לא  אני  אבל  עבד,  לא  הוא  שאצלי  חבל,  שנורא 

מתחרט. כך, בכל אופן, לא אמצא את עצמי תוהה, 

איך יכול היה להיות אילו ניסיתי את המכשיר. אני 

מוכן לנסות כל דבר למען הסיכוי לשפר את איכות 

חיי. אם לא מנסים, תמיד מפסידים ! 

איבו שומן Ivo Schoonman  הולנד )בן 22(

אם לא מנסים, תמיד מפסידים
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 20 בת  כסטודנטית  נראית  נואל  ראשון,  במבט 

נואל  חוותה  שנים,  כמה  לפני  רק  אבל  טיפוסית 

חוויה ששינתה את חייה.

לחוות  החלה  היא   15 בת  הייתה  נואל  כאשר 

אך  אחריהם,  עקב  הרופא  אפילפטיים.  התקפים 

קיווה כי הם יעברו עם הגיל, אלא שההתקפים של 

נואל נעשו יותר תכופים ויותר גרועים, תרופות לא 

ולא  ומדוכאת  עייפה  הייתה  נואל  הזמן  ורוב  עזרו 

רצתה לצאת מהמיטה.

נואל לא תפקדה, רוב הזמן הייתה כמו סהרורית.

התרופות  בגלל  ממשקלה  ק"ג   15 איבדה  נואל 

ובגלל תופעות הלוואי שלהן )בחילות וכדומה(.

מצבה החמיר ונואל החסירה המון מבית ספר ולא 

יכלה יותר להתאים למסגרת הלימודים הרגילה.

מחלתה גבתה מחיר משפחתי, המשפחה הרגישה 

חיים,  מלאת  ילדה  שהכירו,  נואל  את  שאיבדו 

נואשות  חיפשו  הוריה  וחברותית.  תוססת  אישיות 

להם  הציג  נואל  של  הרופא  וכאשר  חלופי  טיפול 

מצגת על VNS הם הרגישו שנואל תהיה מועמדת 

אידיאלית. 

נואל,  של  בגופה  קטן  קוצב  הושתל   2003 בשנת 

ומאז ההתקפים פחתו משמעותית וכעבור זמן מה 

התרופות. ובמינון  בכמות  הפחיתו  גם  הרופאים 

שלוש שנים לאחר השתלת הקוצב נואל מרגישה 

וסיימה  ברכב  לנהוג  חזרה  היא  אחר,  אדם  שהיא 

שהיא  משהו  זה  ושיווק.  בניהול  תואר  עם  קולג' 

הייתה מודאגת  היא  כי  חשבה שלעולם לא תשיג 

מיכולתה להתרכז ולזכור דברים.

מלוא  את  לוקחת  נואל  זו,  מחודשת  אנרגיה  עם 

עם  מבלה  היא  להציע,  לחיים  שיש  היתרונות 

מוגבלת  מרגישה  לא  כבר  וחבריה,  משפחתה 

ומוכנה לעבור לשלב הבא בחייה ומקווה להגשים 

שחולים  נוער  ובני  לילדים  ולעזור  חלומה  את 

במחלת האפילפסיה.

נואל Noel ארה"ב )השם והפרטים המלאים שמורים במשרדי אי"ל( 

שלוש שנים לאחר השתלת הקוצב נואל מרגישה שהיא אדם אחר
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ביום אחד השתנו חייו של ג'ון פול, הליכה פשוטה 

לבית  בדרך  באמבולנס  הסתיימה  לסופרמרקט 

החולים.

ג'ון פול זוכר את קריאת התווית, הכול הולך ונהיה 

דם  מכוסה  מתעורר  הוא  פתאום  ואז  מטושטש 

 ,53 בדרך לביה"ח. זה קרה בפעם הראשונה בגיל 

ג'ון איבד הכרה ל-35 דקות אבל לקח עוד 4 ימים 

עד שהבינו מה קרה.

שנים   6 שנמשכה  הידרדרות  החלה  יום  מאותו 

בשבוע.  התקפים   2-3 בין  פול  ג'ון  קיבל  ובשיאה 

ג'ון פול לא יכול היה להמשיך ולשמור על משרתו 

בנכותו  הכרה  קיבל  הוחלף,  דבר  של  ובסופו 

החלקית וכיום עובד במשרה חלקית.

ג'ון פול ניסה תרופות שונות כדי לשלוט באפילפסיה 

כדורים  שמונה  עד  לוקח  היה  מסוים,  בשלב  שלו, 

פול  ג'ון  נסבלות,  בלתי  היו  הלוואי  תופעות  ביום. 

פיתח פריחה, דיבורו נעשה משובש, התקשה ללכת 

וישן במשך רוב שעות היום. ההתקפים החלו לגבות 

נישואים  36 שנות  בחייו האישיים, אחרי  גם  מחיר 

מאושרים, ג'ון ואשתו חששו מהעתיד שצפוי להם.

ובאמת  משהו  לעשות  חייב  הוא  כי  ידע  פול  ג'ון 

על  קפץ  פול   VNS לו  הציע  הנוירולוג  כאשר 

לא  התוצאות  ההשתלה.  את  ועבר  ההזדמנות 

 2 רק  ג'ון  חווה  ההשתלה  מאז  להגיע.  איחרו 

באופן  לצמצם  הצליח  והוא  בלבד  התקפים 

צורך.  הוא  אותן  התרופות  כמות  את  משמעותי 

יכול  ושהוא  לשגרה  חזרו  שחייו  מרגיש  פול  ג'ון 

כל הדברים שהחמיץ, קריאה,  ולעשות את  לחזור 

פשוטה  משרדית  פעילות  או  פשוטים  חישובים 

במשרדו. אני מרגיש חופשי מהתסכול והאמון חזר 

אלי. איכות החיים שלי חזרה ואני אעשה הכול כדי 

להפיץ את השמועה על הקוצב.

ה-VNS עבורי היא, שאני זכיתי לחיות חיים אחרים 

.VNS-מאלו שהייתי חי, לולא היה לי את ה

ג'ון פול  John Paul ארה"ב  )השם והפרטים המלאים שמורים במשרדי אי"ל( 

איכות החיים שלי חזרה ואני אעשה הכול כדי להפיץ את השמועה על הקוצב!
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ניתוקים.  בעיקר  אפילפסיה,  לי  יש   15 גיל  מאז 

ביום,  פעמים  ארבע  עד  פעם  של  בוואריאציות 

במשך 6-7 שניות, וזה יכול היה לקרות גם רק פעם 

בשבוע. לא הייתה שום דרך לדעת. בעזרת תרופות 

שניות.  ל-3-4  ההתקף  משך  את  לקצר  יכולנו 

מספר פעמים אפילו עברתי התקף ממש גדול.

ספר.  בבית  חיסורים  הרבה  לי  היו  הניתוקים,  בגלל 

כמו  להתרכז  יכולתי  לא  מקצועי.  בתיכון  למדתי 

בגלל  אולי  מרץ.  וחסר  עייף  תמיד  והייתי  שצריך 

שהכול דרש כל כך הרבה מאמץ. היועצת דאגה לכך 

שאקבל הארכת זמן במבחנים ועשתה שיחות מעקב 

דבר  של  בסופו  שלי.  ההתקדמות  לגבי  המורים  עם 

סיימתי תיכון. 

המשך חיפוש

ניסינו כמובן את כל התרופות, אבל שום דבר לא 

עבד ממש. המשכנו בחיפוש. אבא שלי קרא משהו 

הסכים  הוא  לנוירולוג.  זה  את  והציע   VNS-ה על 

איתנו, וכך התחלנו את המסלול. הועברתי לנוירולוג 

 2007 בנובמבר   .VNS אחר שהתמחה בתחום של 

העוצמה  את  הגבירו  בהדרגה   .VNS-ה לי  הושתל 

שלו. זה דרש בכל פעם הסתגלות: כשהקוצב שלח 

גירוי הרגשתי כאילו הגרון שלי נסגר והיה לי קצת 

העוצמה  לדרגת  כשהתרגלתי  אבל  לנשום.  קשה 

החדשה, התחושה הזו נעלמה. עכשיו אני לא סובל 

מתופעות לוואי. מפעם לפעם, אם אני יושב למשל 

לבד בחדר שלי והקוצב מתחיל לפעול, אני מודע 

לזה, אבל בחיי היומיום ממש לא.

מגנט

להתקפים  במגנט  משתמש  לא  כלל  בדרך  אני 

שלי. הם קצרים מדי וזה גם לא נחוץ. אני משתמש 

במגנט בזמן ספורט. בזמן מאמץ חזק אני מקבל 

קוצר נשימה. אני מפעיל את המגנט למשך 10 עד 

20 שניות ואז אני מרגיש שוב טוב. 

תוצאה

במשך חודשים ארוכים לא קרה דבר. כבר חשבתי 

שגם לא יקרה שום דבר. אבל אז, התחילה לרדת 

נעשו  גם  הם  קרובות  ולעתים  ההתקפים  תדירות 

כך  כל  בהדרגה.  מאוד  קרה  הכול  יותר.  קצרים 

בהדרגה, עד שלא תמיד שמתי לב שמשהו קורה. 

עדיין התקפים?"  לך  "יש  אימא שלי שאלה פעם: 

שלילית  הייתה  והתשובה  לב,  לשים  התחלתי  אז 

חופשי  שאני  מדהים,  פשוט  זה  נשאר!  זה  וכך   ...

מהתקפים. מה שגם מאוד נעים, זה שאני מסוגל 

להתרכז הרבה יותר טוב וכבר לא חש כל כך עייף. 

יותר אנרגיות, אתה מרגיש את זה  ברגע שיש לך 

בכל דבר שאתה עושה בחיי היומיום.

בקיץ 2009 עשו לי עוד סריקת א.א.ג., והתוצאה הייתה 

שאני רשמית ללא התקפים. זה מאוד חשוב, כי עכשיו 

מאוד  זה  נהיגה.  רישיון  השגת  על  לעבוד  יכול  אני 

חשוב גם לעניין בחירת מקצוע. אני חושב על הכיוון 

שיהיה  חייב  תמיד  אתה  כזו,  בעבודה  'אבטחה'.  של 

לך רישיון נהיגה. בעצם, המשמעות של ההצלחה של 

אחרים  חיים  לחיות  זכיתי  שאני  היא,  עבורי   VNS-ה

.VNS-מאלו שהייתי חי, לולא היה לי את ה

יריק דה בריי  Yarick de Bree  הולנד )בן 22(

חופשי מהתקפים!
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אפילפסיה הינה מחלה נפוצה הפוגעת בכ-0.7 אחוז עד אחוז אחד מכלל האוכלוסייה בעולם. כרבע עד 

שליש מחולי האפילפסיה אינם מצליחים להגיע לאיזון סביר באמצעות תרופות. חלק מהחולים העמידים 

בהם  הטיפול  סביר.  באופן  לתפקד  מסוגלים  ואינם  גבוהה,  בתדירות  קשים  מהתקפים  סובל  לתרופות 

מהווה נטל כבד על מערכת הבריאות, על משפחתם ועל החברה. חולים אלו צורכים כמות גדולה של 

תרופות חדשות ויקרות, ומגיעים לאשפוזים תכופים בחדרי מיון ויחידות טיפול נמרץ. 

קיימת אפשרות לטפל בחולים אלו באמצעות ניתוח מוח להסרת המוקד ההתקפי, אולם רק חלק קטן 

מהחולים מתאים לניתוח מסוג זה. 

הטיפול המקובל כיום לחולים קשים אלה, ילדים ומבוגרים, הינו השתלת קוצב וגאלי תת עורי. גוף הקוצב 

מושתל באזור בית השחי והוא מעביר פולסים חשמליים באמצעות אלקטרודה לעצב הוואגוס השמאלי 

באזור הצוואר ומשם למוח. הניתוח הינו קצר ובטוח יחסית, וההתאוששות ממנו מהירה. 

לאחר הניתוח הרופא המטפל מפעיל ומתכנת את הקוצב באמצעות מחשב כף יד ייעודי. השימוש בקוצב 

ההתקפים,  בכמות  משמעותית  להפחתה  ובטוח  יעיל  כטיפול  רבים  רפואיים  במחקרים  נמצא  הווגאלי 

בעצמתם ובמשכם. לפי המלצת האיגוד הנוירולוגי האמריקאי )ANN( כבר הצטברו די נתונים ועדויות כדי 

לדרג את הקוצב הווגאלי לטיפול באפילפסיה, כטיפול בטוח ויעיל.

מחקרים נוספים הראו שאצל רבים מהחולים המושתלים נצפו שיפורים משמעותיים במגוון מדדי איכות 

חיים כולל עירנות, זיכרון, יכולות דיבור, חיוניות, מצב רוח והישגים כלליים. מחקר שבוצע על ידי ד"ר אנגרס 

משמעותית  הווגאלי  הקוצב  מושתלי  אצל  יורד  מאפילפסיה  פתאומי  ממוות  התמותה  ששיעור  מראה 

לעומת שיעורי התמותה אצל חולים דומים לפני השתלה או ניתוח.

כל ארבעה מהם  כי שלושה מתוך  והניסיון המצטבר מראה  קוצב  כ-70 אלף מושתלי  יש בעולם  כיום 

החולים  שרוב  מדגים  זה  מדד  שנים(.   11 עד  כ-6  )לאחר  הסוללה  חיי  בתום  נוספת  להשתלה  חוזרים 

מוצאים את הטיפול בקוצב כיעיל.

הקוצב הווגאלי הינו מכשיר בעל פרופיל בטיחותי גבוה. ישנן תופעות לוואי כגון צרידות, שיעול קל ודגדוג 

באזור הגרון. תופעות אלו עלולות להופיע רק בעת הגירוי והינן זמניות בדרך כלל וחולפות תוך מספר 

חודשים. מגנט מיוחד המסופק לחולה מאפשר לו במידת הצורך להפסיק תופעות אלו ומחזק את תחושת 

השליטה העצמית. 

בביקורים  משמעותית  הפחתה  מאפשרת  הקוצב  השתלת  כי  הוכיחו  העולם  ברחבי  שבוצעו  מחקרים 

בחדרי מיון, יחידות טיפול נמרץ ואשפוזים בבית החולים, והאפשרות להפחתה בכמות התרופות.

גירויים חשמליים למוח והאפילפסיה
מאת ד"ר יצחק שילר, סגן מנהל המחלקה הנוירולוגית וראש המרפאה לאפילפסיה, מרכז 

רפואי רמב"ם




