
 ךירצ המ- םיירוטומ אל םיטביה
אפור לצא רוקיב תארקל תעדל

סינא רעס רד
ןוסניקרפו העונת תוערפהל החמומ

רמושה לת םילוח תיב



?חיר שוח
םילוחהמ זוחא50-97 ןיב םינוש םירקחמב תמייק )anosmia, hyposmia, dysosmia(חירה שוחב הדירי◦

םיבורק לש תוחיר יוהיזל םגו םינכוסמ תוחיר יוהיזל םג ,ונרובע דואמ בושח חירה שוח◦

ירוטומה עפומה ינפל תובר םינש עיפוהל לוכי◦

חירה שוחב הדירי תוחפ יסחי ןפואב שיlrrk2 תיטנג היצטומ יאשנ םילוחב◦

 ,)dysgeusia( םעטב יוניש לע םג םיננולתמ ןוסניקרפ תלחמ םע םיבר םילוח◦

חירה שוחב הערפה םע ולא דחוימבו

םירפירפהו םייחומה םעטהו חירה יזכרמבןיאלקוניס אפלא ןובלח לש תורבטצהל תסחוימ הביסה◦



???הימונוטואסיד

 בצמ איה ) (Dysautonomiaהימונוטואסיד◦
תימונוטואה םיבצעה תכרעמב העיגפב ןייפואמה

 תיחופלש,בלהדוקפת לע עיפשהל לולע הזבצמ◦
םדה ילכו ינימ דוקפת ,העיזה תוטולב,םייעמה ,ןתשה

 תאז תורמל ,םיבר םישנא לע העיפשמ תאז העפות◦
 תוקידבהו םינייפאמה תא םיריכמ אל םיבר םיאפור
 תלבקב םישקתמ םיבר םילוח ןכלו תושרדנה
שרדנה לופיטה תלבקבו הנחבאה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%91_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%97%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%98%D7%95%D7%AA_%D7%96%D7%99%D7%A2%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%99_%D7%93%D7%9D


המיקב םדה ץחלב הדירי
יטטסוטרוא ד״ל תליפנ תארקנה העפותמ םילבוס ןוסניקרפה ילוחמ 30-40%◦

3 ךותב תיפסכממ10 לעמילטסאיד וא תיפסכממ20 לעמב ילוטסיס ד״ל לש הליפנ הניה העפותה תרדגה◦
)הדימעל הביכש( החונת יונישמ תוקד

 בל יופימ שי ףאו םדה ילכ ץוויכו וצוויכ לע םיארחאו בלב ןילנרדארונ םישירפה םיבצעב העיגפ איה ךכל הביסה◦
וז העפות לש החכוהל עצבל ןתינש דחוימ

החונת יונישב םדה ץחל תא תולעהל רומאש סקלפרה ,baro-reflex-ב העיגפ שי◦

.בוט לופיט הל שיש ןוויכמ ,ןוחבאל הבושח וז העפות◦

 ,תונכוסמ ףאו תומיענ אל תובר תועפות ןנשי– םילפטמ אלו הדימב◦

ןופליעו ,באכ ,תורוחרחס ןוגכ



 אפור רוקיב תארקל תוצלמה

 רקוב חיננ( תוחפל םויב םיימעפ וב ,עובש ינפ לע ןמוי םייקל1.
הדימע ירחא תוקד3 זאו הביכשב ד״ל םידדומ )םיירהצו



םייעמ ינימסתו תוריצע
 הלחמב בלש לכב עיפוהל הלוכי רשא תוריצעמ םילבוס םילפוטמהמ50-80%◦

ירוטומה בלשה תצירפ ינפל םינש20 דע ףאו

 לש םיבצעה תכרעמבןיאלקוניס-אפלא ןובלח לש תורבטצה איה ךכל הביסה◦
יעמה תויתעונתב העיגפל תמרוגה ,יעמה

 תוחונ יאל תמרוגו רחאמ םייחה תוכיאב תיתועמשמ הרוצב עוגפל הלוכי תוריצע◦
 םיכוביסל םורגל תלפוטמ אלו הדימב הלוכיו ,תוחיפנ ,ןובאתב הדירי ,תינטב
םייתועמשמ

 ,םימ לש הלודג תומכ תותשל ,תויעובשה תואיציה תומכ תא ךירעהל ךרוצ שי◦
 חמק ,תוננב ,םודא רשב ,םינגוטמ תונוזממענמהל( םינוכנ הנוזת ילגרה לגסל
תינפוג תוליעפ עצבלו )רכוס יריתע תונוזמו ןבל

ןטב םוליצ םילשהלו ורטסג אפורל תונפל לוקשל שי◦



gastroparesis
 , ןוזמה לש יוניפה ןמזב הדיריל תמרוגה ,הביקה ירירש תוליעפב הדיריל תמרוגה העפות הניה ,סיזרפורטסג◦

המיסח רדעהב

םילפוטמהמ45% דעב תרכומ וז העפות◦

החורא ירחא תואלמ תשוחתו םדקומ עבוש אוה ירקיעה ןימסתה◦

תופורתה תגיפס לע עיפשהל הלוכי וז העפות◦

הביקה תוליעפ זוריזל תופורתו הנוזת תמאתה ללוכ לופיטה◦



אפור רוקיב תארקל תוצלמה

 םע ךכ לע ןויד ךרוצל םימקרמו תויעובש תואיצי דעתל2.
לפטמה אפורה

 / םדקומ עבוש לש השוחת שיו הדימב אפורה תא ןכדעל3.
ןובאתב הדירי



ןתשה תכרעמב תוערפה
״הזיגר תיחופלש״ לש םינימסת תווחל םילוכי םידדומתמ◦

קפאתהל ישוק רמולכ– תופיחד םיללוכ םינימסתה◦

 םויה ךלהמב ןתש ןתמ לש ההובג תורידת רמולכ– תופיכת– ףסונב◦
הלילהו

ןתש תלטהל הלילב המיק–הירוטקונ◦

 הכרעהל הנפי ךרוצה תדימב רשא ,לפטמה אפורה ןוכדעב ךרוצ שי◦
לופיטה תמאתה ךרוצל גולורוא לש



אפור רוקיב תארקל תוצלמה

 תופיכת תמצועו תורידת ,הזיגר תיחופלש ינימסת דועית4.
 הלילב םגו םויב ןתשה



 תיחומ הערפה-ינימה דוקפתב תוערפה
תימלתופיה



םייתשוחת םייונישו באכ
ןוסניקרפה ילוחמ40-80%◦

יזכרמ ,יתפוריונ ,)םצע/רירש(ילטלקסולוקסומ– באכ יגוס רפסמ םנשי◦

הילטינג ,םוטקר ,הפ ,הזח ,ןטב ןוגכ םיימינפ םירביא ברעלו ,יתמצוע דואמ תויהל לוכי יזכרמ באכ◦

םיילגרו םיידי ,בג ,ראווצ ברעמ בורל םצע/רירש באכ◦

ןימאפודה תומרמ עפשומ תויהל לוכי באכ◦

דואמ בכרומ אוה באכב לופיטה◦



אפור רוקיב תארקל תוצלמה

 תועשה ,באכה תמצועו יפוא ללוכ םיבאוכה םירוזאה דועית5.
ןוסניקרפה תופורתל רשק שי םאהו ,באכה עיפומ וב םויב

לטונ ךנה רשא באכל םינושה םילופיטה תא דעת6.



הניש תוערפה
 םוד ,)הינמוסניא( תומדרהב ישוק ,םויה ךלהמב תרבגומ תופייע ,תעטוקמ הניש ןניה תוצופנה הנישה תוערפה◦

םייתואיצמ תומולח ,הנישב המישנ

ירוטומה עפומה ינפל תובר םינש עיפומו ןכתיי ,םידדומתמהמ תיצחמ דע–REM תנשב הערפה תנומסת◦

 םירוטומ םינימסתו תישפנ תואירב ,תופורתה תעפשה םע בולישב ,תיחומ תוברועממ תמרגנ הנישב הערפהה◦
םירחא םירוטומ אלו

 תייעב ןוחבא לע הבשחמו ןמז תעקשהב ךרוצ שי .לפטמה אפורה לש תועדומה תאלעהל הלודג תובישח שי◦
הב לפטל דציכו הל םרוג המ ,תיפיצפסה הנישה

׳דכו םד תוקידב ,הניש תדבעמב הקידב עוציב ומכ ףסונ רוריבב ךרוצ שי םיתיעל◦



הזיגרה לגרה תנומסת
החונמ וא הביכש תעב םיילגרה תא זיזהל טלשנ יתלב ףחד◦

למשח ימרז וא לומינ ומכ השוחת תוערפהב הוולמ תויהל לוכי ףחדה◦

הכילהב דחוימבו העונת םע םילקומ םינימסתה◦

ברעב רתוי◦

 חונלו ןושיל ישוקל םורגל הלוכי הערפהה◦



אפור רוקיב תארקל תוצלמה

 תא שארמ ןיכהל שי .הנישה אשונ תא ןוידל תולעהל שי7.
 םימעפה תומכ ,תוררועתההו תומדרהה תועש לע םינותנה
)?ןתש( ררועתמ המלו הלילב דדומתמה ררועתמ וב

 שי הזיגרה לגרה תנומסתל םימיאתמה םינימסת שיו הדימב8.
רוקיבה ןמזב םתוא ףיצהל



הדרח ,חורה בצמב תוערפה
הלחמה ךלהמבםייוסמ בלשב ןואכדו הדרח לש םינימסתמ ולבסי םידדומתמהמ םיבר◦

 םייחה תוכיא לע עיפשהל םילוכי ןואכדו הדרח◦

 םייונישמ האצותכ םג אלא ,םינימסתה םע תודדומתהו הנחבאה תלבק םע ישוקה קר אל איה הביסה◦
חומבןימאפודו ןינוטורס ומכ ולא תויעבל םירושקה םייבצע םיכילומב

 ולא תויעבב לפטל םיעדוי ונא םויהש םושמ ,רוקיבב וללה תויעבה תפצהב תובישח שי◦

 הכימת תוצובק ,תופורת ,תינפוג תוליעפ ,)תויתרבח תויוליעפו הנוזת ומכ( םייחה תוחרואב םייוניש וניה לופיטה◦
דועו

יגולוכיספ לופיט םג בלשל ןתינ◦



םייביטינגוק םייוניש
 רקיעבםיביטינגוק םיישק םיתיעל םיווח םידדומתמ◦

רצק חווטלןורכזהו בשקה םוחתב

תיבחרמ הסיפתבו ,ינוגרא ישוק שי םיתיעל◦

הגיהנ אשונ לע הכלשה תויהל הלוכי◦

 ,ולאכ םיישק םיווחו הדימב לפטמ אפור ןכדעל ךרוצ שי◦
דוקפתה רופישל םיידועיי םילופיט םנשי םויהו רחאמ

 םיקפסמש םינוש םירתאו יביטינגוק םוקיש ונשי◦
דוקפתה רופישלו ״חומהןומיא״להמרופרטלפ



אפור רוקיב תארקל תוצלמה

 תורשפאל עגונב לאשו חורה בצמ לע לפטמה אפורל חווד9.
ךודכד וא הדרחב לופיט לש

 זוכירו בשק ,ןורכזה םוחתבםיביטינגוק םייונישל סחייתה10.
 תיבחרמ הסיפתו



םוכיסל
 תוקד3 זאו הביכשב ד״ל םידדומ )םיירהצו רקוב חיננ( תוחפל םויב םיימעפ וב ,עובש ינפ לע ןמוי םייקל1.

הדימע ירחא

לפטמה אפורה םע ךכ לע ןויד ךרוצל םימקרמו תויעובש תואיצי דעתל2.

ןובאתב הדירי / םדקומ עבוש לש השוחת שיו הדימב אפורה תא ןכדעל3.

 הערפה שי םאה ןכו הלילב םגו םויב ןתשה תופיכת תמצועו תורידת ,הזיגר תיחופלש ינימסת דועית4.
ינימה דוקפתב

 תופורתל רשק שי םאהו ,באכה עיפומ וב םויב תועשה ,באכה תמצועו יפוא ללוכ םיבאוכה םירוזאה דועית5.
ןוסניקרפה

באכל יתפורתה לופיטה דעית6.

 תומכ ,תוררועתההו תומדרהה תועש לע םינותנה תא שארמ ןיכהל שי .הנישה אשונ תא ןוידל תולעהל שי7.
)?ןתש( ררועתמ המלו הלילב דדומתמה ררועתמ וב םימעפה

רוקיבה ןמזב םתוא ףיצהל שי הזיגרה לגרה תנומסתל םימיאתמה םינימסת שיו הדימב7.

ךודכד וא הדרחב לופיט לש תורשפאל עגונב לאשו חורה בצמ לע לפטמה אפורל חווד9.

 תיבחרמ הסיפתו זוכירו בשק ,ןורכזה םוחתבםיביטינגוק םייונישל סחייתה10.


