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במשך שנים

ענדה

כמנהלת להקות מחול

\/

כיום גם מבינים שהמוח אינופועל
וקבוע .הוא מוצא דרכיםלפצות על פגיעה

בתפקוד

שתפקודם נפגע.

מחקרים

באופן מובנה

ובמסגרת

וזמר

בעולם.לפני
תפקידה הרבתהלנסוע
לנסיעהשייחלה לה
שנים יצאה

שש

זמן רב

ויוצר

מעקפיםלאזורים
כאשר

הראו כי

מוח

משקם את עצמו,
נוספים בביצוע שלפעולות
הוא יוצר

מעורבות של אזורי מוח
גופניות שנפגעו .לכן חל שיפור בתפקוד של נפגעי

שבץ גם חודשים לאחר הפגיעה וגם לאחר
בעלה ,שכלל שיט ונופש
טיול בארצות הברית עם
הפורמלי .תובנה זוהובילה
$TS1$להתאמה$TS1$
להתא־
תהליך השיקום
וביקור אצל בתם ,המתגוררת שם.
שוטפת
באחר מימיהטיול הביט בהבעלה והבחין בפגם,
מה
$DN2$להתאמה $DN2$של שיטות השיקום ,שעיקרן הפעלה
של האיברים שנפגעו .שימוש
בטכנולוגיות מתקר־
$TS1$מתקרמות$TS1$
משהו בהבעתה נראה לו "קצתעקום״ .למרבההמזל,
השרירים
של
מיידית
מאפשר
מות
$DN2$מתקרמות$DN2$
הוא לא הסתפק בהערה הזאת והתעקש שייסעולבית
ומניעת
הפעלה
החולים המקומי .התעקשותוהצילה אתחייה .זמן קצר ניוונם ,והמשך פגיעה בתפקוד של איברים שונים.
מתקדמות אחדות
וטכנולוגיות
משחקי מציאות מדומה ,רובוטיקה
שפותחה על ירי החברה הישרא־
$TS1$הישראלית$TS1$
מערכת חדשה,
החולים ,מצבה הידרדר .רחנווקס
לאחר שהגיעולבית
לחולים.
$DN2$הישראלית $DN2$ביונס  Bionessמציעה תקווה נוספת
ענדהאירוע מוחי קשה ,שבעקבותיו סבלה משיתוק לית
מאפשרים לא רקלהציל את חייהם שלחולים שעברו שבץ ,אלא גם
בפה ,ביד אחתוברגל אחת.
המערכת ,המכונה ness L300׳ /עשויהלהביא
ולהחזיר אותם לתפקוד מלא
מהם נכות
 12יום שכבה בביתהחולים ואז הוטסה במבצע לשיפור ניכר בכושרההליכה של
חולים ,באמצעות
ניצלו ,אבל ידהודגלה נותרו גירוי חשמלי של עצבברגל.
לישראל .חייה
מיוחד
את העצב מגרים באמצעות מחשבזעיר,שמחליף
פגועות .״אמנם לא איבדתי את מצב הדוח ואת הרצון
להגיע מהמוח ,המווסת את תפ־
$TS1$תפקוד$TS1$
את האות שהיה אמור
להילחם ,אבל היה לי קשה .לאיכולתיללכת ,איב־
$TS1$איבדתי$TS1$
פעילות המחשב מותאמת לקצבההלי־
$TS1$ההליכה$TS1$
$DN2$תפקוד $DN2$כףהרגל.
קוד
דתי
$DN2$איבדתי $DN2$את העצמאותשלי .לאיכולתיאפילולעלות
ולאופיו .המערכת מסייעתלמטופל
$DN2$ההליכה $DN2$שלהמטופל
כה
מדרגה״ ,הוא אומרת.
משפרת את
רוזנווקם אינהלבדה .לפי ההערכות ,בישראל להניע את כףהרגל בצורה טובה ובטוחה,
איכות ההליכה ואת מהירותה ומפחיתה את הסיכון
חיים  100אלףחולים לאחר שבץ מוחי  001אלף
מאפשרת להמשיך
$TS1$הפגיעה $TS1$לנפילה .היא גם
ולהפעיל את
מהםסובלים משיתוק מלא אוחלקי שלהרגל .הפ־
הטיפול
את
ומחליפה
השרירים
שבו
הקודם,
קשים
לפעמיםלחוסר תפקוד ובמקרים
$DN2$הפגיעה$DN2$מובילה
קיבעו
גיעה
את הרגל בסר כדי לתמוך בה ,אבל בר בבר מנעו את
יותר היא גורמת נכות ויוצרתתלות.הולים רבים
מצמצמים את
לניוון של שריריהרגל.
פעילותם החברתית הפעלתה וגרמו
מפסיקים
לעבוד,
וממעטים לצאת מהבית.
תהליך השיקום בישראל הוא מהמפותחים בעו־
$TS1$בעולם$TS1$,
$DN2$בעולם $DN2$,אבל הואמוגבל בזמן והתאמתולצרכים האינ־
$TS1$האינדיווידואליים$TS1$
בניגוד לסברה הרווחת ,רביםמהחולים שעברו לם,
$DN2$האינדיווידואליים $DN2$של המטופל אינהמלאה .יש מצבים
דיווידואליים
אירוע מוחי הם דווקא צעירים יחסית .לפי נתונים
שבהםתהליכי השיקום
מתאימים
המתקדמים אינם
נוירולוגיות
שפירסם ב 1999 -המכוןהלאומילמחלות
ולשבץ בארצות הברית ,בשליש ממקרי השבץ מת־
$TS1$מתרחשים $TS1$למצבו הגופני שלהחולה .במקרים אחרים ,המשך
רחשים
$DN2$מתרחשים $DN2$בקרב בני  65ומטה ,המאבדים את עצמאותם הטיפוליכוללהביאלשיפור נוסף בתפקוד של המטו־
$TS1$המטופל$TS1$,
פל,
$DN2$המטופל $DN2$,אבל תקופת השיקום שהוא זכאי לה הסתיימה.
ברגע אחד.
בעשור האחרוןחלו שיפורים משמעותייםבטיפול
וטכנולו־
$TS1$וטכנולוגיות$TS1$
לכן יש חשיבות רבהלפיתוח שיטות
גיות
בחולים שלקו בשבץ ,הן בשלב האקוטי של המחלה
הטיפול השיקומי ,מגדי־
$TS1$מגדילות$TS1$
$DN2$וטכנולוגיות $DN2$שמרחיבות את היקף
$TS1$מאפשרת $TS1$לות
והן בשלב השיקום .ההתקדמות הרבהבטיפול מאפש־
$DN2$מגדילות $DN2$את מגווןהתרגילים ומגבירות אתהעניין של
ולמנוע מהם נכות בעקבות המטופלים בשיקום .פיתוחים של רובוטיקה ,משחקי
$DN2$מאפשרת$DN2$להציל את חייהחולים
רת
וטכנולוגיות
מציאות מרומה
שהתברר
האירוע המוחי.טיפול תרופתי מיד לאחר
מתקדמות אחרות ,מו־
$TS1$מובילים$TS1$
שארם לקה בשבץיכול להציל את חייו .התרופות בילים
$DN2$מובילים$DN2$לשיפור התפקוד של דכים מן
הנפגעים ,בעיקר
הצעירים ביניהם.
שפותחו בשנים האחרונות מגבירות את הסיכוילפ־
$TS1$לפתוח$TS1$

חיים

שהסתיים

לאחר שב^

למנוע

תוח
$DN2$לפתוח$DN2$

את

החסימה בכלי

המוחי.לכן חשובלהגיע

הרם במוח,

מוקרם

ככל

שגרמה
לאירוע

בשנים

$DN2$שאגשים$DN2$בגיל
שים
האפשר לבית

החולים.

מתפקדים

מאמצים

רביםהובילו גם לשיפור

בתהליך
בטכנולוגיות
לכותלי המוסר הרפואי,
לתפקוד
מקסימלי.

השיקום .התערבות
מתקדמות

ני
$DN2$לפני$DN2$
משמעותי

שיקומית מהירה,

והרחבת

משך

שימוש

השיקום מחוץ

השבץ.

חרישות

מדומה,

האחרונות

מתברר כי אין זה נדיר שאג־
$TS1$שאגשים$TS1$

40ומעלהלוקים באירוע מוחי .רבים

מהם

באופן
$TS1$לפני$TS1$
לפ־
נורמליוללאמגבלות גופניות
בקרב קבוצהוו,
טכנולוגיות
היעילות של

עשויה להיות
כדוגמתקונסולת

דרמטית.
המשחק

משחקי

wn

מציאות
מאפשרים

מאפשריםלהחזירחולים להפעיל את האיברים הפגועים ומסייעים למוח לש־
$TS1$לשקם$TS1$
קם
$DN2$לשקם $DN2$את עצמו .גם המערכת של ביונס מאפשרתלחזור
קי־
תפקוד
$TS1$קיבוע $TS1$להליכה תקינה והיא גם עשויה לשפר את
התערבות שיקומית מהירה מסייעתלמנוע
השימוש
$DN2$קיבוע $DN2$של תבניות שימוש שגויות באיברים שנפגעו .הרגל לאחר שהמכשיר הוסר ממנה.ככלל,
בוע
משפר את התפקוד,
למנוע קיבוע שלהליכה בתבנית שמוטהבטכנולוגיות אלה
משפר את
היא עשויה
ועקומה .בעבר נהגולהמתיןלחזרה של התפקוד
הביטחון העצמי ומאפשרלמטופליםלחזור
לחיים עצמאייםומלאים.
ללאסיועחיצוני .רק אחרישהחולה
לתפקוד,התחילו בשיקום.
שב
הכותב הוא מנהל
השירות לאשפוז

השיקו

היום מבינים את חשי־
$TS1$חשיבותה$TS1$

בותה
$DN2$חשיבותה $DN2$של ההתער־
$TS1$ההתערבות$TS1$
בות
$DN2$ההתערבות$DN2$

השיקומית

המיידית.

יום

שיקומי ,המרכז

הרפואי על
ש־בא,

תל

השומר

