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חמישה מאפיינים ברורים

כבר  תומאס  ד"ר  של  החדשנית  ההגדרה 
שטענו  היו  מבקרים.  מעט  לא  עליה  הקימה 
נגדה שכל אישה ראויה לשאת בתואר "כמעט 
שלא  אישה  בעולם  שאין  מפני  אנורקטית", 
בינה  שמפרידים  קילו  מ־2־3  להיפטר  תשמח 
לבין האושר. לפיכך היא מונה חמישה מאפיינים 

לאנשי ה"כמעט":

שהגרף  ובולימיה  אנורקסיה  לחולי  בניגוד   .1
ירידה קבועה במשקל, ה"כמעטים"  שלהם מראה 

עולים ויורדים כמו יויו.
ואיסורים.  הגבלות  עצמם  על  כופים  הם   .2

־"בניגוד לנערה שמחליטה להתנזר מהמנה האחרו
נה בתקופה שקודמת לנשף סיום שנת הלימודים, 
ה'כמעטים' ניזונים אך ורק ממאכלים דלי שומן, 
מעבירים את כל היום בספירת קלוריות ומאמצים 
תפריט שלא עולה על 1,000 קלוריות ביום. הם 

לפה,  להכניס  בכוונתם  שיש  פירור  כל  שוקלים 
בתקווה  ביום  פעמים  עשר  המאזניים  על  עולים 
מייסורי  וסובלים  ישתנה,  שלהם  הגוף  שמשקל 

מצפון איומים כשהם חוטאים באכילה".
3. הם מתאמנים בצורה מוגזמת. "כולם יודעים 
שהפחתת אכילה לא מספיקה כדי לרדת במשקל 

־ושחובה להוסיף לה פעילות גופנית, אבל אם מי
־שהו מבלה מדי יום שעתיים בחדר הכושר זה מו

גזם. ואם מי שהתרגל להתאמן שעתיים ביום גוזר 
להיפטר  כדי  שלישית  אימונים  שעת  עצמו  על 

מההמבורגר שאכל לצהריים - זה חולני". 
אם  שלאחריה  זלילה  להתקפי  נסחפים  הם   .4
ההקאה לא מתבצעת באופן טבעי הם יוזמים אותה 
מוגזמת  שתייה  "גם  במשלשלים.  משתמשים  או 
מים  שותים  ה'כמעט'  אנשי  אזהרה.  נורת  מהווה 

־או משקאות דיאט ללא הכרה כדי לדכא את תחו
שת הרעב". 

5. הם מפתחים דימוי גופני שלילי. "גם אחרי 
גופם  את  שונאים  הם  במשקל  לרדת  שהצליחו 

־ואת הופעתם החיצונית מפני שכבר אין להם בי
טחון עצמי ושמחת חיים". 

חייבים לקבל עזרה נפשית
ד"ר תומאס סבורה שמצבם של אנשי ה"כמעט" 

־חמור אפילו יותר מאלה שמפגינים "תמונה אנור
קטית מלאה", מפני שהם מתעתעים גם בעצמם וגם 

־בסביבה. "אדם אנורקטי נראה מפחיד", היא מסבי
־רה, "אבל ה'כמעטים' עשויים לגרוף מחמאות. הס
־ביבה תגיד להם 'כמה רזיתם', ישבחו את כוח הר

צון ואת יכולת ההתמדה שלהם, והתגובות האלה 
ה'כמעט'  אנשי  להמשיך.  הדחף  את  להם  יעניקו 
ימשיכו באורח החיים שלהם גם אם יתחילו לסבול 
מלחץ דם נמוך, מנשירת שיער, מעייפות ומבחילה. 
כשאדם קרוב יעיר להם שאולי הם קצת מגזימים, 
הם יגידו 'מה פתאום? אני יכול להפסיק בכל רגע 
נתון', בדיוק כמו אלכוהוליסט שבטוח שהוא מסוגל 

להיגמל מהטיפה המרה ללא עזרה". 
הכמעט  וכאשר  אם  רק  להגיע  יכולה  העזרה 

־אנורקטים מודים בינם לבין עצמם בקיומה של הפ
רעת אכילה. "בשלב הזה עוד אין צורך באשפוז", 

אומרת ד"ר תומאס, "אבל ברור שאין טעם 
לומר 'פשוט תתחיל לאכול'. זה לא פשוט 

 ג'ני שאפר: "בכל פעם שקראתי ספר 
ניצחון של מישהי שהחלימה מאנורקסיה 
חיפשתי את המשקל הנמוך ביותר שלה. 
למרות שרציתי להחלים, אמרתי לעצמי 

'למשקל הזה עוד לא הגעתי, אולי אנסה 
לרדת אליו לפני שאני שוב עולה במשקל?'"
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בחני את עצמך: האם את "כמעט אנורקטית"? 
־מטרת השאלון הזה היא לעזור לכם לברר אם ייתכן שאתם סובלים מהפרעת אכילה הדור

שת התערבות מקצועית. הוא אינו מהווה תחליף לאבחנה של איש מקצוע. 
כדי למנוע סרבול לשוני הוא תורגם ללשון נקבה, אך הוא מיועד לשני המינים. מחברת 

השאלון, ד"ר ג'ניפר תומאס, מסבירה כי אין תשובות נכונות או לא נכונות. 
עליכם להשיב בכנות על כל השאלות. 

התשובות האפשריות לכל שאלה הן: תמיד, בדרך כלל, לעיתים קרובות, לפעמים, לעיתים 
נדירות, מעולם לא. 

לאחר שתענו על כל השאלות - סכמו כמה פעמים נתתם כל תשובה.

1. אני פוחדת שאעלה במשקל
2. אני נמנעת מאכילה כשאני רעבה

3. אני עוסקת במידה מוגזמת בתכנון הארוחות 
4. אני נתקפת בבולמוסי אכילה שאין ביכולתי להפסיקם

5. אני חותכת את המזון שלי לחתיכות קטנות
6. אני מודעת למספר הקלוריות שיש בכל מאכל 

7. אני נמנעת ממאכלים עשירי פחמימות כמו לחם ואורז
8. אני מרגישה שהקרובים אליי היו רוצים לראות אותי אוכלת יותר

9. אחרי הארוחה אני מקיאה
10. אחרי שסיימתי לאכול תוקפים אותי רגשות אשמה

11. אני מרבה לחשוב על התשוקה שלי לרזות 
12. בעת אימון כושר אני חושבת על הקלוריות שאני שורפת

13. בעיני אחרים אני כבר רזה מדי
14. אני חוששת מהמחשבה על השומן שיצטבר בגופי
15. אני אוכלת לאט ומסיימת את הארוחה אחרי כולם

16. אני נמנעת ממאכלים שמכילים סוכר
17. אני אוכלת ושותה רק דברים דיאטטיים

18. אני מרגישה שהאוכל שולט בחיי
19. הביטחון העצמי שלי תלוי בממדי גופי ורק כשארזה אהיה מאושרת

20. האנשים הקרובים אליי מפצירים בי לאכול 
21. אני מקדישה יותר מדי זמן ומחשבה לאכילה

22. אני נגעלת מעצמי אחרי שהתפתיתי לאכול קינוח
23. אני כבולה להרגלי הדיאטה שאימצתי
24. אני אוהבת להרגיש שהבטן שלי ריקה

25. אחרי ארוחות גואה בי הדחף להקיא
26. אני נהנית לטעום מאכלים לא מוכרים

תשובות:
אם ענית על 18 שאלות )או יותר( בתשובות "תמיד", "בדרך כלל" ו"לעיתים קרובות" - 

קרוב לוודאי שאת סובלת מהפרעת אכילה. מומלץ לבקר אצל רופא המשפחה לבירור מקיף 
ולקבל הפניה לסיוע נפשי.

אם ענית על 18 שאלות )או יותר( בתשובות "לעיתים קרובות" ו"לפעמים" - קרוב לוודאי 
־שאת עונה לקריטריונים של כמעט אנורקסיה. אל תשלי את עצמך שזהו מצב חולף שתוכ

לי לצאת ממנו בכוחות עצמך וללא שום עזרה. קבעי תור אצל רופא המשפחה ואצל מומחה 
להפרעות אכילה. 
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ג'ני שאפר הייתה בת 4 בלבד כששמעה 
־קול בתוך ראשה פוקד עליה לא לא

כול. "את שמנה ואת לא מספיק שווה", 
נבהלה  כך  כל  והיא  עליה,  צעק  הוא 
של  במסיבות  ההולדת  יום  בעוגת  נגעה  עד שלא 
שלה  הולדתה  יום  את  כשחגגה  ואפילו  חברותיה, 

־לא העזה לטעום מעוגת השוקולד. אך הקול המס
תורי לא הרפה. העלבונות שהטיח בה )"יש לך רגלי 
פיל! את פרה!"( נטעו בה את התשוקה לרזות כמה 

שיותר - ויהי מה. 
להג אפשרות  לי  הייתה  לא  ובתיכון  ־"ביסודי 

שים את החלום שלי מפני שאמא שלי פקחה עליי 
ביום",  ודאגה שאוכל שלוש ארוחות  עיניים  שבע 
מספרת שאפר )36(, שלא העלתה בדעתה כי הקול 
המפחיד יהפוך לחבר הכי נאמן בחייה, זה שילווה 
אותה במשך שנים ארוכות. שאפר, מוזיקאית, זמרת 
וסופרת, חתומה לצד הפסיכולוגית ד"ר ג'ניפר ג'יי. 
תומאס על הספר "ALMOST ANOREXIC". הספר 
יראה אור בארה"ב בסוף יוני, אבל כבר עכשיו הוא 
חברה  פרופסור  תומאס,  ד"ר  רבה.  תהודה  מעורר 
הרווארד,  אוניברסיטת  של  לרפואה  הספר  בבית 
שהגדירה  לאחר  האמריקאי  לשוק  פצצה  הטילה 
מושג חדש, שמדליק נורות אזהרה בראשיהם של 

־מיליוני אנשים, ובמיוחד אצל הורים - לא אנורק
סיה מלאה, אלא כמעט אנורקסיה. 

ההפרעה הופכת למרכז הקיום
"אדם אחד מתוך 200 לוקה באנורקסיה, שהיא 
מחלת נפש הנובעת מגורמים גנטיים, פיזיולוגיים 

אומרת  חברתי",  לחץ  עקב  שהתפרצו  וסביבתיים 
ד"ר תומאס )32(, נשואה, תושבת בוסטון, שעובדת 
בעשור האחרון בשתי קליניקות להפרעות אכילה. 
"אבל מספרם של הלוקים ב'כמעט אנורקסיה' גדול 
בהרבה. מדובר באדם אחד מתוך 20, ופירושו של 

־דבר שהאדם הזה יכול להיות את, אתה או בני זו
גכם, שאפילו בינם לבין עצמם מתכחשים לקיומה 

של ההפרעה". 
ד"ר  בריאים" מסבירה  ל"זמנים  בראיון בלעדי 
מתייחס  לא  אנורקסיה"  "כמעט  שהמונח  תומאס 
למצב שבו בחורה בריאה מחליטה לרדת שני קילו 
בריא  לצעיר  או  הכלולות  לשמלת  להיכנס  כדי 

ברי השתתפות  לקראת  מסוימת  דיאטה  ־שמאמץ 
צת מרתון. שני המקרים האלה מתארים מצב זמני. 

־כשמדובר בהפרעה היא הופכת למרכז הקיום ומ
שפיעה על האדם לרעה בכל תחומי חייו. "כמעט 
מלאה,  מאנורקסיה  פחות  לא  מסוכנת  אנורקסיה 
מקיומה  להתעלם  יכול  בה  שהלוקה  מפני  ודווקא 

־ולהסתיר אותה מהסביבה - היא עלולה לגרום למ
וות", אומרת ד"ר תומאס.

רקדנית מלאה עמדה מאחור
הזה בע הגיעה לתחום  ד"ר תומאס עצמה  ־גם 

על  שמרתי  ומתמיד  "מאז  אישית.  התנסות  קבות 
באתי  שאיתו  הגופני  המבנה  בזכות  מאוזן  משקל 
רקדתי  התיכון  בגיל  "אבל  מספרת,  היא  לעולם", 
בלט וראיתי איך רקדניות שלא היו דקיקות הופלו 
לרעה. אף כוריאוגרף לא אמר להן בצורה מפורשת 
'אם אתן רוצות סולו עליכן לרדת במשקל', אבל 

זה היה באוויר. רקדנית מלאה לא הורשתה לעמוד 
אותה  דחקו  במרכז,  רקדה  ולא  הראשונה  בשורה 
שהתחילו  בנות  ראיתי  לצערי  האחורית.  לשורה 
להשתמש בכדורים משלשלים כדי לקבל תפקיד". 

איך קרה שאת לא נסחפת לכך?
"יש שתי תשובות. התשובה הקלה היא שמעולם 
היה  זה  לא שקלתי לעסוק במחול באופן מקצועי, 
עבורי רק תחביב. התשובה היותר מורכבת נעוצה 
מבינים  אנחנו  שכיום  אכילה  להפרעות  בגורמים 
אותם הרבה יותר מבעבר. לפני 15 שנה החוקרים 
התלבטו בשאלה אם הפרעת אכילה נובעת מגנים 
מהשפעה  או  מתורשה  כלומר  ג'ינס,  מסקיני  או 

־סביבתית. כשהטלוויזיה האמריקאית הגיעה לרא
־שונה לאי פיג'י ותושביו נחשפו לסדרות כמו 'מל

רוז פלייס' ו'בוורלי הילס', לא נרשם דיווח מיידי 
על נערות שהחלו לעשות דיאטה; אבל שלוש שנים 
בית, 60% מהן  אחרי שהטלוויזיה הפכה שם לבת 
הקיאו על בסיס יום־יומי. זה אחד המחקרים שהוביל 
אותנו לתובנה שהגנים מגישים לנערה את האקדח 
- ואילו הסביבה גורמת לה ללחוץ על ההדק. אני 
לא נסחפתי למבצעי הרזיה מפני שלא ירשתי את 

הגנים שחשפו אותי לסכנה". 

מבחוץ לא רואים עליהם
לחקר  חייה  את  להקדיש  החליטה  תומאס  ד"ר 
רחבה  מטרייה   - בהן  ולטיפול  אכילה  הפרעות 
שתחתיה נמצאות שתי התופעות הנפוצות ביותר, 
אנורקסיה ובולימיה, לצד תופעות שכיחות פחות, 

היא מתארת בספר אך מעדיפה שלא לה ־שאותן 
תייחס אליהן בראיון מחשש לספק רעיונות לאלה 
שעוד לא מכירים אותם )למשל לעיסה אינסופית 

או אכילת תחליפים למזון(. 
שזו  מפני  אכילה  בהפרעות  שאתמקד  "ידעתי 
מחלת נפש חמורה שפוגעת בכולם, ללא הבדל מין 
יותר  יש  בבולימיה  נשים,  יותר  יש  )באנורקסיה 
היא  או מצב כלכלי",  לאום, השכלה  דת,  גברים(, 
מספרת. "הפרעות האכילה מכל הסוגים הן הרבה 
יותר מזעקה לתשומת לב, וזו שטות לחשוב שבעל 
לעשות  שלא  בוחר  ופשוט  לאכול  יכול  ההפרעה 

זאת. לא מדובר בבחירה. כבר הוכח שכאשר האדם 
יורד במשקל בצורה משמעותית, מתעוררים אצלו 
ונפשיים ש'נועלים'  פיזיולוגיים  ביולוגיים,  כוחות 

בתוכו את התסמינים וכופים עליו להמשיך". 
מאות המטופלים שלה )מגיל 9 עד 65( הוכיחו 
 - לבן  שטח  יש  האחד  בצידו  רחב.  שהטווח  לה 
אנשים ללא הפרעות אכילה; בצד השני יש שטח 
שחור - אנשים הסובלים מהפרעות אכילה; ואילו 
השטח הגדול ביותר הוא האפור, אנשי ה"כמעט". 
נראים  לא  עוד  הם  פיזית  "מבחינה  לדבריה, 

תפ על  שומרים  עדיין  וחלקם  ועצמות  עור  ־כמו 
קוד תקין, אבל התופעות הנפשיות שמאפיינות את 
הם  עליהם.  מעיקות  כבר  האכילה  הפרעות  בעלי 
מרגישים שהאוכל גרם להם לאבד את השליטה על 
עצמם ועל חייהם. הם מתביישים בהתנהגותם, הם 

־סובלים מרגשות אשמה על כך שלמרות כל המא
מצים הם אינם מצליחים לרדת במשקל, הם חיים 
הרזון  על  לשמור  יצליחו  לא  שמא  מתמיד  בפחד 
חברה  מחיי  מתנזרים  והם  רב  כה  במאמץ  שהושג 
ללא שמחה  חיים  אלה  סודם.  את  לחשוף  לא  כדי 

וללא תקווה".

ספר

 היא מדלגת על ארוחות, מתעסקת באובססיביות במשקלה, מתעמלת שעות בכל יום כדי 
 לשרוף קלוריות – וקוצרת מחמאות מהסביבה על גזרתה הדקיקה † האם היא אנורקטית? 

קרוב לוודאי שלא † בעוד שאנורקסיה היא מחלת נפש קשה, ה"כמעט אנורקסיה" היא הפרעת 
 אכילה נפוצה בהרבה † ד"ר ג'ניפר תומאס, שאיבחנה את התופעה, טוענת בספר חדש 

ומעורר פולמוס שמדובר בהפרעה מסוכנת לא פחות מאנורקסיה מלאה | סמדר שיר

י  ד מ ר  ת ו י ת  ו י ר ו ל ק  5 0 0 ־ כ ך  ו ר צ ל ו  ט נ ה  נ י ש ב ך  ס ח מ ו  ל ב ס ש ם  י ש נ א ש א  צ מ ר  ק ח מ

ד"ר ג'ניפר תומאס: "שלוש שנים אחרי 
שהטלוויזיה האמריקאית הפכה לבת בית בפיג'י, 
60% מהנערות באי הקיאו על בסיס יום־יומי. זה 
אחד המחקרים שהוביל אותנו לתובנה שהגנים 

 מגישים לנערה את האקדח - 
ואילו הסביבה גורמת לה ללחוץ על ההדק"

מבוא 
לאנורקסיה
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חמישה מאפיינים ברורים

כבר  תומאס  ד"ר  של  החדשנית  ההגדרה 
שטענו  היו  מבקרים.  מעט  לא  עליה  הקימה 
נגדה שכל אישה ראויה לשאת בתואר "כמעט 
שלא  אישה  בעולם  שאין  מפני  אנורקטית", 
בינה  שמפרידים  קילו  מ־2־3  להיפטר  תשמח 
לבין האושר. לפיכך היא מונה חמישה מאפיינים 

לאנשי ה"כמעט":

שהגרף  ובולימיה  אנורקסיה  לחולי  בניגוד   .1
ירידה קבועה במשקל, ה"כמעטים"  שלהם מראה 

עולים ויורדים כמו יויו.
ואיסורים.  הגבלות  עצמם  על  כופים  הם   .2

־"בניגוד לנערה שמחליטה להתנזר מהמנה האחרו
נה בתקופה שקודמת לנשף סיום שנת הלימודים, 
ה'כמעטים' ניזונים אך ורק ממאכלים דלי שומן, 
מעבירים את כל היום בספירת קלוריות ומאמצים 
תפריט שלא עולה על 1,000 קלוריות ביום. הם 

לפה,  להכניס  בכוונתם  שיש  פירור  כל  שוקלים 
בתקווה  ביום  פעמים  עשר  המאזניים  על  עולים 
מייסורי  וסובלים  ישתנה,  שלהם  הגוף  שמשקל 

מצפון איומים כשהם חוטאים באכילה".
3. הם מתאמנים בצורה מוגזמת. "כולם יודעים 
שהפחתת אכילה לא מספיקה כדי לרדת במשקל 

־ושחובה להוסיף לה פעילות גופנית, אבל אם מי
־שהו מבלה מדי יום שעתיים בחדר הכושר זה מו

גזם. ואם מי שהתרגל להתאמן שעתיים ביום גוזר 
להיפטר  כדי  שלישית  אימונים  שעת  עצמו  על 

מההמבורגר שאכל לצהריים - זה חולני". 
אם  שלאחריה  זלילה  להתקפי  נסחפים  הם   .4
ההקאה לא מתבצעת באופן טבעי הם יוזמים אותה 
מוגזמת  שתייה  "גם  במשלשלים.  משתמשים  או 
מים  שותים  ה'כמעט'  אנשי  אזהרה.  נורת  מהווה 

־או משקאות דיאט ללא הכרה כדי לדכא את תחו
שת הרעב". 

5. הם מפתחים דימוי גופני שלילי. "גם אחרי 
גופם  את  שונאים  הם  במשקל  לרדת  שהצליחו 

־ואת הופעתם החיצונית מפני שכבר אין להם בי
טחון עצמי ושמחת חיים". 

חייבים לקבל עזרה נפשית
ד"ר תומאס סבורה שמצבם של אנשי ה"כמעט" 

־חמור אפילו יותר מאלה שמפגינים "תמונה אנור
קטית מלאה", מפני שהם מתעתעים גם בעצמם וגם 

־בסביבה. "אדם אנורקטי נראה מפחיד", היא מסבי
־רה, "אבל ה'כמעטים' עשויים לגרוף מחמאות. הס
־ביבה תגיד להם 'כמה רזיתם', ישבחו את כוח הר

צון ואת יכולת ההתמדה שלהם, והתגובות האלה 
ה'כמעט'  אנשי  להמשיך.  הדחף  את  להם  יעניקו 
ימשיכו באורח החיים שלהם גם אם יתחילו לסבול 
מלחץ דם נמוך, מנשירת שיער, מעייפות ומבחילה. 
כשאדם קרוב יעיר להם שאולי הם קצת מגזימים, 
הם יגידו 'מה פתאום? אני יכול להפסיק בכל רגע 
נתון', בדיוק כמו אלכוהוליסט שבטוח שהוא מסוגל 

להיגמל מהטיפה המרה ללא עזרה". 
הכמעט  וכאשר  אם  רק  להגיע  יכולה  העזרה 

־אנורקטים מודים בינם לבין עצמם בקיומה של הפ
רעת אכילה. "בשלב הזה עוד אין צורך באשפוז", 

אומרת ד"ר תומאס, "אבל ברור שאין טעם 
לומר 'פשוט תתחיל לאכול'. זה לא פשוט 

 ג'ני שאפר: "בכל פעם שקראתי ספר 
ניצחון של מישהי שהחלימה מאנורקסיה 
חיפשתי את המשקל הנמוך ביותר שלה. 
למרות שרציתי להחלים, אמרתי לעצמי 

'למשקל הזה עוד לא הגעתי, אולי אנסה 
לרדת אליו לפני שאני שוב עולה במשקל?'"
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בחני את עצמך: האם את "כמעט אנורקטית"? 
־מטרת השאלון הזה היא לעזור לכם לברר אם ייתכן שאתם סובלים מהפרעת אכילה הדור

שת התערבות מקצועית. הוא אינו מהווה תחליף לאבחנה של איש מקצוע. 
כדי למנוע סרבול לשוני הוא תורגם ללשון נקבה, אך הוא מיועד לשני המינים. מחברת 

השאלון, ד"ר ג'ניפר תומאס, מסבירה כי אין תשובות נכונות או לא נכונות. 
עליכם להשיב בכנות על כל השאלות. 

התשובות האפשריות לכל שאלה הן: תמיד, בדרך כלל, לעיתים קרובות, לפעמים, לעיתים 
נדירות, מעולם לא. 

לאחר שתענו על כל השאלות - סכמו כמה פעמים נתתם כל תשובה.

1. אני פוחדת שאעלה במשקל
2. אני נמנעת מאכילה כשאני רעבה

3. אני עוסקת במידה מוגזמת בתכנון הארוחות 
4. אני נתקפת בבולמוסי אכילה שאין ביכולתי להפסיקם

5. אני חותכת את המזון שלי לחתיכות קטנות
6. אני מודעת למספר הקלוריות שיש בכל מאכל 

7. אני נמנעת ממאכלים עשירי פחמימות כמו לחם ואורז
8. אני מרגישה שהקרובים אליי היו רוצים לראות אותי אוכלת יותר

9. אחרי הארוחה אני מקיאה
10. אחרי שסיימתי לאכול תוקפים אותי רגשות אשמה

11. אני מרבה לחשוב על התשוקה שלי לרזות 
12. בעת אימון כושר אני חושבת על הקלוריות שאני שורפת

13. בעיני אחרים אני כבר רזה מדי
14. אני חוששת מהמחשבה על השומן שיצטבר בגופי
15. אני אוכלת לאט ומסיימת את הארוחה אחרי כולם

16. אני נמנעת ממאכלים שמכילים סוכר
17. אני אוכלת ושותה רק דברים דיאטטיים

18. אני מרגישה שהאוכל שולט בחיי
19. הביטחון העצמי שלי תלוי בממדי גופי ורק כשארזה אהיה מאושרת

20. האנשים הקרובים אליי מפצירים בי לאכול 
21. אני מקדישה יותר מדי זמן ומחשבה לאכילה

22. אני נגעלת מעצמי אחרי שהתפתיתי לאכול קינוח
23. אני כבולה להרגלי הדיאטה שאימצתי
24. אני אוהבת להרגיש שהבטן שלי ריקה

25. אחרי ארוחות גואה בי הדחף להקיא
26. אני נהנית לטעום מאכלים לא מוכרים

תשובות:
אם ענית על 18 שאלות )או יותר( בתשובות "תמיד", "בדרך כלל" ו"לעיתים קרובות" - 

קרוב לוודאי שאת סובלת מהפרעת אכילה. מומלץ לבקר אצל רופא המשפחה לבירור מקיף 
ולקבל הפניה לסיוע נפשי.

אם ענית על 18 שאלות )או יותר( בתשובות "לעיתים קרובות" ו"לפעמים" - קרוב לוודאי 
־שאת עונה לקריטריונים של כמעט אנורקסיה. אל תשלי את עצמך שזהו מצב חולף שתוכ

לי לצאת ממנו בכוחות עצמך וללא שום עזרה. קבעי תור אצל רופא המשפחה ואצל מומחה 
להפרעות אכילה. 
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ג'ני שאפר הייתה בת 4 בלבד כששמעה 
־קול בתוך ראשה פוקד עליה לא לא

כול. "את שמנה ואת לא מספיק שווה", 
נבהלה  כך  כל  והיא  עליה,  צעק  הוא 
של  במסיבות  ההולדת  יום  בעוגת  נגעה  עד שלא 
שלה  הולדתה  יום  את  כשחגגה  ואפילו  חברותיה, 

־לא העזה לטעום מעוגת השוקולד. אך הקול המס
תורי לא הרפה. העלבונות שהטיח בה )"יש לך רגלי 
פיל! את פרה!"( נטעו בה את התשוקה לרזות כמה 

שיותר - ויהי מה. 
להג אפשרות  לי  הייתה  לא  ובתיכון  ־"ביסודי 

שים את החלום שלי מפני שאמא שלי פקחה עליי 
ביום",  ודאגה שאוכל שלוש ארוחות  עיניים  שבע 
מספרת שאפר )36(, שלא העלתה בדעתה כי הקול 
המפחיד יהפוך לחבר הכי נאמן בחייה, זה שילווה 
אותה במשך שנים ארוכות. שאפר, מוזיקאית, זמרת 
וסופרת, חתומה לצד הפסיכולוגית ד"ר ג'ניפר ג'יי. 
תומאס על הספר "ALMOST ANOREXIC". הספר 
יראה אור בארה"ב בסוף יוני, אבל כבר עכשיו הוא 
חברה  פרופסור  תומאס,  ד"ר  רבה.  תהודה  מעורר 
הרווארד,  אוניברסיטת  של  לרפואה  הספר  בבית 
שהגדירה  לאחר  האמריקאי  לשוק  פצצה  הטילה 
מושג חדש, שמדליק נורות אזהרה בראשיהם של 

־מיליוני אנשים, ובמיוחד אצל הורים - לא אנורק
סיה מלאה, אלא כמעט אנורקסיה. 

ההפרעה הופכת למרכז הקיום
"אדם אחד מתוך 200 לוקה באנורקסיה, שהיא 
מחלת נפש הנובעת מגורמים גנטיים, פיזיולוגיים 

אומרת  חברתי",  לחץ  עקב  שהתפרצו  וסביבתיים 
ד"ר תומאס )32(, נשואה, תושבת בוסטון, שעובדת 
בעשור האחרון בשתי קליניקות להפרעות אכילה. 
"אבל מספרם של הלוקים ב'כמעט אנורקסיה' גדול 
בהרבה. מדובר באדם אחד מתוך 20, ופירושו של 

־דבר שהאדם הזה יכול להיות את, אתה או בני זו
גכם, שאפילו בינם לבין עצמם מתכחשים לקיומה 

של ההפרעה". 
ד"ר  בריאים" מסבירה  ל"זמנים  בראיון בלעדי 
מתייחס  לא  אנורקסיה"  "כמעט  שהמונח  תומאס 
למצב שבו בחורה בריאה מחליטה לרדת שני קילו 
בריא  לצעיר  או  הכלולות  לשמלת  להיכנס  כדי 

ברי השתתפות  לקראת  מסוימת  דיאטה  ־שמאמץ 
צת מרתון. שני המקרים האלה מתארים מצב זמני. 

־כשמדובר בהפרעה היא הופכת למרכז הקיום ומ
שפיעה על האדם לרעה בכל תחומי חייו. "כמעט 
מלאה,  מאנורקסיה  פחות  לא  מסוכנת  אנורקסיה 
מקיומה  להתעלם  יכול  בה  שהלוקה  מפני  ודווקא 

־ולהסתיר אותה מהסביבה - היא עלולה לגרום למ
וות", אומרת ד"ר תומאס.

רקדנית מלאה עמדה מאחור
הזה בע הגיעה לתחום  ד"ר תומאס עצמה  ־גם 

על  שמרתי  ומתמיד  "מאז  אישית.  התנסות  קבות 
באתי  שאיתו  הגופני  המבנה  בזכות  מאוזן  משקל 
רקדתי  התיכון  בגיל  "אבל  מספרת,  היא  לעולם", 
בלט וראיתי איך רקדניות שלא היו דקיקות הופלו 
לרעה. אף כוריאוגרף לא אמר להן בצורה מפורשת 
'אם אתן רוצות סולו עליכן לרדת במשקל', אבל 

זה היה באוויר. רקדנית מלאה לא הורשתה לעמוד 
אותה  דחקו  במרכז,  רקדה  ולא  הראשונה  בשורה 
שהתחילו  בנות  ראיתי  לצערי  האחורית.  לשורה 
להשתמש בכדורים משלשלים כדי לקבל תפקיד". 

איך קרה שאת לא נסחפת לכך?
"יש שתי תשובות. התשובה הקלה היא שמעולם 
היה  זה  לא שקלתי לעסוק במחול באופן מקצועי, 
עבורי רק תחביב. התשובה היותר מורכבת נעוצה 
מבינים  אנחנו  שכיום  אכילה  להפרעות  בגורמים 
אותם הרבה יותר מבעבר. לפני 15 שנה החוקרים 
התלבטו בשאלה אם הפרעת אכילה נובעת מגנים 
מהשפעה  או  מתורשה  כלומר  ג'ינס,  מסקיני  או 

־סביבתית. כשהטלוויזיה האמריקאית הגיעה לרא
־שונה לאי פיג'י ותושביו נחשפו לסדרות כמו 'מל

רוז פלייס' ו'בוורלי הילס', לא נרשם דיווח מיידי 
על נערות שהחלו לעשות דיאטה; אבל שלוש שנים 
בית, 60% מהן  אחרי שהטלוויזיה הפכה שם לבת 
הקיאו על בסיס יום־יומי. זה אחד המחקרים שהוביל 
אותנו לתובנה שהגנים מגישים לנערה את האקדח 
- ואילו הסביבה גורמת לה ללחוץ על ההדק. אני 
לא נסחפתי למבצעי הרזיה מפני שלא ירשתי את 

הגנים שחשפו אותי לסכנה". 

מבחוץ לא רואים עליהם
לחקר  חייה  את  להקדיש  החליטה  תומאס  ד"ר 
רחבה  מטרייה   - בהן  ולטיפול  אכילה  הפרעות 
שתחתיה נמצאות שתי התופעות הנפוצות ביותר, 
אנורקסיה ובולימיה, לצד תופעות שכיחות פחות, 

היא מתארת בספר אך מעדיפה שלא לה ־שאותן 
תייחס אליהן בראיון מחשש לספק רעיונות לאלה 
שעוד לא מכירים אותם )למשל לעיסה אינסופית 

או אכילת תחליפים למזון(. 
שזו  מפני  אכילה  בהפרעות  שאתמקד  "ידעתי 
מחלת נפש חמורה שפוגעת בכולם, ללא הבדל מין 
יותר  יש  בבולימיה  נשים,  יותר  יש  )באנורקסיה 
היא  או מצב כלכלי",  לאום, השכלה  דת,  גברים(, 
מספרת. "הפרעות האכילה מכל הסוגים הן הרבה 
יותר מזעקה לתשומת לב, וזו שטות לחשוב שבעל 
לעשות  שלא  בוחר  ופשוט  לאכול  יכול  ההפרעה 

זאת. לא מדובר בבחירה. כבר הוכח שכאשר האדם 
יורד במשקל בצורה משמעותית, מתעוררים אצלו 
ונפשיים ש'נועלים'  פיזיולוגיים  ביולוגיים,  כוחות 

בתוכו את התסמינים וכופים עליו להמשיך". 
מאות המטופלים שלה )מגיל 9 עד 65( הוכיחו 
 - לבן  שטח  יש  האחד  בצידו  רחב.  שהטווח  לה 
אנשים ללא הפרעות אכילה; בצד השני יש שטח 
שחור - אנשים הסובלים מהפרעות אכילה; ואילו 
השטח הגדול ביותר הוא האפור, אנשי ה"כמעט". 
נראים  לא  עוד  הם  פיזית  "מבחינה  לדבריה, 

תפ על  שומרים  עדיין  וחלקם  ועצמות  עור  ־כמו 
קוד תקין, אבל התופעות הנפשיות שמאפיינות את 
הם  עליהם.  מעיקות  כבר  האכילה  הפרעות  בעלי 
מרגישים שהאוכל גרם להם לאבד את השליטה על 
עצמם ועל חייהם. הם מתביישים בהתנהגותם, הם 

־סובלים מרגשות אשמה על כך שלמרות כל המא
מצים הם אינם מצליחים לרדת במשקל, הם חיים 
הרזון  על  לשמור  יצליחו  לא  שמא  מתמיד  בפחד 
חברה  מחיי  מתנזרים  והם  רב  כה  במאמץ  שהושג 
ללא שמחה  חיים  אלה  סודם.  את  לחשוף  לא  כדי 

וללא תקווה".

ספר

 היא מדלגת על ארוחות, מתעסקת באובססיביות במשקלה, מתעמלת שעות בכל יום כדי 
 לשרוף קלוריות – וקוצרת מחמאות מהסביבה על גזרתה הדקיקה † האם היא אנורקטית? 

קרוב לוודאי שלא † בעוד שאנורקסיה היא מחלת נפש קשה, ה"כמעט אנורקסיה" היא הפרעת 
 אכילה נפוצה בהרבה † ד"ר ג'ניפר תומאס, שאיבחנה את התופעה, טוענת בספר חדש 

ומעורר פולמוס שמדובר בהפרעה מסוכנת לא פחות מאנורקסיה מלאה | סמדר שיר
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ד"ר ג'ניפר תומאס: "שלוש שנים אחרי 
שהטלוויזיה האמריקאית הפכה לבת בית בפיג'י, 
60% מהנערות באי הקיאו על בסיס יום־יומי. זה 
אחד המחקרים שהוביל אותנו לתובנה שהגנים 

 מגישים לנערה את האקדח - 
ואילו הסביבה גורמת לה ללחוץ על ההדק"

מבוא 
לאנורקסיה
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למכון  נוספת  פעם  הופנה  הוא  השוואה.  לצורך 
"אחרי  תקינה.  הבדיקה  את  הגדיר  וזה  משוב, 
פיזיותרפיה וביקורות ועם חלוף הזמן חל שיפור 
ניכר במצב הכתף, והתובע שב בהדרגה לעבודה", 

נכתב בתביעה. 

התגלה גידול של 15 ס"מ
"הוא  ברע.  לחוש  התובע  החל  שנתיים  כעבור 

נפנה לקופת החולים לאחר שחש עייפות בעת רכי
בה על אופניים, שאליה נוספו קוצר נשימה וזיעה 
ימין  וכתף  שכמה  באזור  כאבים  וכן  במאמץ  קרה 
בעת פעילות וגם במנוחה", נכתב. התובע ייחס את 

נתחושותיו לניתוח שעבר, אך הרופא חשד כי מת
פתח אצלו אוטם לב ולכן מיהר לשלוח אותו למיון 

בבית החולים קפלן. 
התובע עבר סדרת בדיקות ראשוניות ובהן גם 
מאוד,  גדול  ממאיר  גידול  גילה  וזה  חזה,  צילום 
הימנ הריאה  העליונה של  באונה  ס"מ,   15  בקוטר
נית. הגידול עצום הממדים הזה לחץ ודחק את קנה 
הנשימה שמאלה. לאור הממצא המסוכן הזה אושפז 

תומ הוחדר  וכן  מהגידול,  דגימה  נלקחה  נהתובע. 
כון )סטנט( לכלי הדם המרכזי שעליו נוצר הלחץ. 
החולים  בבית  טיפול  הועבר להמשך  הוא  בהמשך 
שהביא   - לתובע  התברר  שם  "רק  הרופא.  אסף 
עימו לבית החולים את כל ההדמיות שהיו ברשותו 
באבחון  קשה  רשלנות  אירעה  כי   -  2008 משנת 

הגידול בריאה. 
נ"בכל צילומי ההדמיה השונים לאזור הכתף ול

בית החזה ניתן היה לראות קרע בגידי הכתף הימנית 
וכן את הגידול באונה העליונה של הריאה הימנית, 

נאך אף אחד מהמפענ
לגי התייחס  לא  נחים 

בתביעה.  נכתב  דול", 
לאחר  שנתיים  "רק 
מכן, כאשר הגיע כבר 
ס"מ   15 של  לקוטר 
ושלח גרורות, התגלה 
האיחור  בשל  הגידול. 
עבר  באבחון  הקריטי 

הטי כל  את  נהתובע 
האונקולוגיים  פולים 

האפשריים. נוכח מצבו החליט כעת הרופא המטפל 
מתייסר  התובע  טיפול.  להמשך  מקום  אין  כי  בו 
כימי  טיפול  לנסות  הוחלט  ולכן  קשים,  בכאבים 
וזאת לאחר שהגידול  מ'קו שני' במינון מקסימלי, 

שב וצמח, ועימו גרורות נוספות". 

לא הקפידו על פענוח מלא
"לדאבון הלב", נכתב בתביעה, "הגידול, שאותו 
ניתן היה לראות כבר מההדמיה הראשונה שלאחר 
ובשלב  קטנים משמעותית  בכתף בממדים  החבלה 
יותר  של  באיחור  התגלה  מתקדם,  פחות  הרבה 

המפענ הרופאים  כשלו  הצער,  למרבה  נמשנתיים. 
חים בזיהוי הגידול הריאתי, חרף חובתם לזהות את 
הממצא שאותו ניתן היה לראות כל העת בהדמיות 

שבוצעו לתובע". 
כי  ויקירביץ  רובינשטיין  עוה"ד  טוענים  עוד 

"הנתב מיטבית:  רפואה  מהתובע  מנעו  נהרופאים 
ולכ נעים הפרו במחדליהם את חובתם לאנושיות 
נבוד האדם וחירותו מחוק יסוד ומחוק זכויות החו

לה, בכך שבמקום לעשות רפואה טובה, או לפחות 
רפואה הכרחית מינימלית, הם זילזלו ולא הקפידו 

האמי המצג  את  רשמו  לא  הם  מלא.  פענוח  נעל 
תי שעמד מולם, כך שהתובע שוחרר מכל הדמיה 
גידול  בגופו  כי  שידע  ומבלי  לו  שנאמר  מבלי 

שהולך ומתקדם". 
הס הממצא  בפענוח  האיחור  בעקבות  נכאמור, 
נרטני נאלץ התובע לעבור חמש סדרות של כימו

תרפיה במינון מקסימלי, שגרמו לו תופעות לוואי 
קשות, וסדרת כימותרפיה נוספת, שלרוע מזלו לא 

שיפרה את מצבו הקשה. 

רק סיפקנו מקום וציוד
נעד לכאן מתגלגלת התביעה בכיוון מוכר. התו
נבע ועורכי דינו סברו שהם מגישים תביעת רשל

נות רפואית בגין התנהלות של "ראש קטן" מצד 

כסוס  שבחרו,  רופאים 
ללכת  לעגלה,  רתום 
הסתכלו  ולא  ישר  רק 

נימינה ושמאלה - הבי
וגם  הכתף,  על  רק  טו 
בריאה,  גידול  כשראו 
מהממצא  התעלמו 
בוצעה  לשמו  שלא 

הבדיקה. 
הייתה  גדולה  מה 
שבמקום  תדהמתם 
תוך  תביעה,  כתב  משוב  מכון  הגיש  הגנה,  כתב 
את  ומגולל  השילוחית  מאחריותו  מתנער  שהוא 
האשמה על כל אחת משתי הרופאות שפיענחו את 
הצילום והתעלמו מהגידול. "אין מנוס מלהפנות את 
כל טענות התובעים בכתב התביעה נגד הרופאות 
)שמן המלא מופיע בתביעת הנגד - א"א(. כל אחת 
היא הגורם האחראי והבלעדי, כאמור, שביצעה את 
דעתה  לשיקול  בהתאם  עצמם  הצילומים  פענוח 
משוב  מכון  טוען  עוד  נטען.  והחופשי",  המקצועי 
הרופאות  לרשות  העמדנו  הכל  "בסך  בתביעה: 
וציוד רפואי לביצוע בדיקות.  מקום, שירות טכני 

שילמנו לרופאות כנגד חשבונית". 
המכון  "התנהלות  בתגובה:  רובינשטיין  עו"ד 
לרופאות  בלבד  'אכסניה'  היוו  לטענתם  חריגה. 

המומחיות, ובכך הם מתנערים מכל אחריות". 
אם כך, כיצד יידע המטופל אם המכון או המרכז 
הרפואי שאליו נשלח או הגיע מבחירתו לוקח עליו 

את כל האחריות הנדרשת או מתנער ממנה? 
של  מפורשות  הנחיות  קיימות  כי  לציין  ראוי 
משרד הבריאות המחייבות נטילת אחריות. כמו כן, 
לכל אחת מארבע קופות החולים יש הסכמי הסדר 
ועם  חולים  בתי  עם  מכונים,  עם  פעולה  ושיתוף 

במר ידיהן.  על  שונים שנבחרו  רפואיים  נמוסדות 
בית המקרים מופנה החולה לאחד מנותני שירותים 
רפואיים אלה על ידי רופא הקופה, ולא פעם הוא 
טועה לחשוב שהם באחריותה ותחת פיקוחה. אבל 
כפי שעולה מתגובת משוב לתביעה, לא כך הדבר, 
למכונים  הקופות  בין  המתקיימים  שהיחסים  כיוון 

השונים הם כמו בין קניין לנותן שירות. 
הנהלת שירותי בריאות כללית סירבה להתייחס 
ברמה העקרונית והמעשית להתנהלות החריגה של 

נמכון משוב שאליו נשלחים מבוטחיה. גם על השא
לה מי יגן על זכות החולים לתבוע, אם בעלי המכון 

מתחמקים מאחריות, בחרו בקופה שלא להשיב.
נתגובת המרכז הרפואי קפלן: "כתב התביעה הת

ידי היועצים המשפטיים. תגובתם  ויילמד על  קבל 
תימסר בבית המשפט". †
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מתוך כתב התביעה: "בכל 
צילומי ההדמיה השונים 
לאזור הכתף ולבית החזה 

ניתן היה לראות קרע 
בגידי הכתף הימנית 
וכן את הגידול באונה 
העליונה של הריאה 
הימנית, אך אף אחד 

מהמפענחים לא התייחס 
לגידול. רק שנתיים לאחר 

מכן, כאשר הגיע כבר 
לקוטר של 15 ס"מ ושלח 
גרורות, התגלה הגידול"

 משרד הבריאות: "מוסד רפואי 
לא יכול להתכחש לנעשה בו"

 "אין בידינו את מלוא הפרטים, ולכן תיעשה התייחסותנו במישור העקרוני בלבד", נמסר 
ל"זמנים בריאים" ממשרד הבריאות, שהתבקש להתייחס לפרשה. "אין זה מקובל עלינו 

שמוסד רפואי יראה עצמו 'אכסניה' בלבד לשירותים רפואיים. על בעליו ומנהליו לוודא 
כי הפעילות מתבצעת בו על פי סטנדרטים ראויים, ובכל מקרה אין הוא רשאי 'להתכחש' 

לפעילות המתבצעת בחצרו. גם אם יש מקרים שבהם לרופא אחריות אישית, הרי שהיא קיימת 
לצד ובמקביל לאחריות המוסד עצמו, ולא במקומה - הן במישור הנזקי והן במקרים שבהם יש 

חריגה בולטת מסטנדרט ראוי. קל וחומר אם הדבר נעשה באופן שיטתי במישור המינהלי. 
"משרד הבריאות הסדיר לאחרונה את תחומי אחריותו של בית החולים הפרטי לפעילות 

המתבצעת בתחומו, ובקרוב ייצא נוהל דומה ביחס למרפאות פרטיות. לא נהסס לבטל רישיון 
למוסד רפואי שיראה בעצמו 'אכסניה' בלבד". 

עו"ד ד"ר אבי רובינשטיין עו"ד שמואל יקירביץ

צילומים: סי. די בנק, יח"צ
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לפני כחודש הגיש אדם תביעת נזיקין 
על רשלנות רפואית נגד מרכז רפואי 
ומכון רנטגן על כך שלא פיענחו ממצא 
ממאיר שהתגלה בגופו ובכך סיכנו את 
וגילגל את  חייו. המכון שנתבע התחמק מאחריות 
האשמה לפתחן של הרופאות שהוא מעסיק: "בסך 
הכל העמדנו לרשות הרופאות מקום, שירות טכני 
לרופאות  שילמנו  בדיקות.  לביצוע  רפואי  וציוד 

נג בתביעה  המכון  בעלי  טענו  חשבונית",  ־כנגד 
דית שהגישו. התנהלות יוצאת דופן זו מציבה את 
רפואיים  לשירותים  הנזקקים  החולים,  אוכלוסיית 
שונים, בין הפטיש לסדן, כי במקרה של רשלנות 

לא יהיה להם אל מי לפנות ואת מי לתבוע. 
"זמנים בריאים" פנה למשרד הבריאות, שיחווה 
הייתה:  החריפה  ותגובתו  זו,  מוזרה  בסוגיה  דעתו 
"לא נהסס לבטל רישיון למוסד רפואי שיראה את 
ראו   - )לתגובה המלאה  בלבד"  כ'אכסניה'  עצמו 

מסגרת(. 

עבר שני צילומי חזה
זו  בתביעה  שהסתיימה  הפרשה  של  ראשיתה 
עצמאי,  עסק  בעל   ,)65( התובע   .2008 בספטמבר 
על  החליק  האירוע,  בזמן  מלא  ובתפקוד  בריא 
לחוש  החל  הוא  מהנפילה  "כתוצאה  רטוב.  משטח 

כאבים עזים בכתף ימין והתקשה מאוד להזיז את 
עו"ד  כחודש  לפני  שהגישו  בתביעה  נכתב  היד", 

־ד"ר )לרפואה( אבי רובינשטיין ועו"ד שמואל יקי
רביץ לבית משפט השלום בראשון־לציון.

לנוח  והונחה  כאבים,  נגד  זריקה  קיבל  הוא 
ארב יימשכו.  הכאבים  אם  לרופא  ולחזור  ־בביתו 

עה ימים מאוחר יותר, משעוצמת הכאב לא פחתה, 
הוא הופנה לחדר המיון של המרכז הרפואי קפלן 
לשם ביצוע בדיקה מקיפה יותר. "לאחר צילום כתף 
לראות  ניתן  ולא  שבר  לו  שאין  לו  נאמר  שעבר 
בעיה דחופה", כך על פי התביעה. הוא חזר לביתו 
והמעיט בכל פעילות, אבל הכאב לא נרגע. רופא 
הקופה הפנה אותו לביצוע אולטרסאונד לכתף, וזה 
איתר קרעים בגיד הכתף הימנית. בהמשך הועבר 

־לטיפולו של אורתופד מומחה, וזה המליץ על ני
־תוח לתיקון הגיד. כמהלך שגרתי של ביצוע בדי

צילום  גם  לעבור  התבקש  הוא  לניתוח  הכנה  קות 
חזה סטנדרטי. 

התובע  נשלח   2008 באוקטובר   16 בתאריך 
־על ידי רופא הקופה למכון משוב - שירותי רנ

טגן והדמיה, הנמצא ברשימת מכוני ההסדר של 
החזה  צילום  תוצאת  כללית.  בריאות  שירותי 
מכן  לאחר  כחודש  לחלוטין.  תקין  שהתקבלה: 
עבר התובע את הניתוח בהצלחה. אחרי תקופת 
החלמה ומנוחה התבקש לעבור צילום כתף נוסף 

אתיקה

מי 
האחראי 

פה?
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 אדם נפגע בכתפו, מופנה לעשות צילומים ואולטרסאונד, 
עובר ניתוח ומחלים † כעבור שנתיים מתגלה בריאתו 

גידול ממאיר † לתדהמתו, מתברר כי הגידול נראה כבר 
באותם צילומים קודמים, ההם מהפגיעה בכתף † אותו אדם, 
שנאלץ לעבור כעת כימותרפיה אגרסיבית, תובע את מכון 
הרנטגן שבו צולם † תגובת המכון מדהימה: "האשמה היא 

של הרופאות המפענחות, אנחנו רק סיפקנו להן מקום וציוד 
 רפואי" † אז של מי האחריות, ומה אומר על כך 

משרד הבריאות | אריאלה איילון

נפשית,  עזרה  לקבל  וחייבים  בכלל 
לחו בהתאם  קבוצתית,  או  ־פרטנית 

ביותר,  הקלים  במקרים  הבעיה.  מרת 
אם ההפרעה מאובחנת ממש בראשיתה, החולה 
יכול לעזור לעצמו בעזרת ספר שמסביר בצורה 
יסודית מה הם הרגלי אכילה נכונים. במקרים 
מורכבים יותר החולה מגיע מדי פעם לשיחה 
ובמקביל נצמד לקו חירום טלפוני שמעניק לו 

סיוע נפשי ברגעי המשבר". 
הצלי שלה  המטופלים  מרבית  ־לדבריה, 

לאחר  אנורקסיה  כמעט  של  ממצב  לצאת  חו 
היה  ובמקביל  כשנה,  פני  על  טיפולים  20־40 
לטפל  כדי  החולים  בבית  להתאשפז  עליהם 
הפרעות  כמו  להם,  הלוואי שנגרמו  בתופעות 

בקצב הלב והסדרת המחזור החודשי.

המשקל כמפתח לאושר
למטופלים שלה מציעה ד"ר תומאס לנהל 
הזה  "רובם שונאים את הרעיון  יומן אכילה. 
וטוענים שהוא יגרום להם להתעסקות נוספת 

הטב את  ממלאים  הם  אם  רק  אבל  ־באוכל, 
לה בכנות הם רואים, שחור על גבי לבן, כמה 
מעט הם אכלו וכמה הגבלות ואיסורים הטילו 
על עצמם. בנוסף, היומן מאפשר להם לראות 
מזהה  מישהי  אם  המשבר.  רגעי  את  בבירור 
אותה  פוקדים  וההקאות  הזלילה  שהתקפי 

־בשש בערב, כשהיא חוזרת מהעבודה לדיר
תה הריקה, אפשר לחשוב על תחליפים. אולי 
זה הזמן להיכנס לאמבטיית קצף, לקבוע עם 
בפארק?  להליכה  לצאת  או  במסעדה  חברים 

הליכה, לא ריצה", היא מדגישה.
־במקביל מבקשת ד"ר תו

אנורקטים  מהכמעט  מאס 
החיים  מתחומי  אילו  לסמן 
עשויים לגרום להם להרגיש 
טוב עם עצמם. האפשרויות 
הן: חברים/משפחה, עבודה/
תחביבים/כישרו ־לימודים, 

נות, יחסים רומנטיים/אהבה, 
משקל/גיזרה. 

"בהתחלה הם מציינים את 
לאושר.  כמפתח  האידיאלי  המשקל 
עם הזמן יחסי הכוחות משתנים", היא מסבירה, 

־ומבקשת להעביר מסר להורים: "למרות שהר
פואה עדיין לא הצליחה לזהות את כל הסיבות 

־שחושפות אדם מסוים להפרעות אכילה, מח
משפחתית  ארוחה  של  שהמנהג  הוכיחו  קרים 
יכול לעצור ואפילו למנוע אותה. רבים מאנשי 
שלהם  ההפרעה  את  לרסן  מצליחים  ה'כמעט' 
עליהם  גוברת  שהיא  והוכח  בחברה,  כשהם 

כשהם לבדם".

המשקל אשם בכל דבר
־ג'ני שאפר משוכנעת שהקול שהחלה לש

מוע כבר בגיל 4 ושפקד עליה להפסיק לאכול, 
לא  "איש  אנורקסיה.  כמעט  הניצנים של  היה 
חשד שאני סובלת מהפרעת אכילה מפני שלא 
משלשלים,  בכדורים  השתמשתי  ולא  הקאתי 
בעיה  בכל  שלי  המשקל  את  האשמתי  אבל 
מפני  כישלון   99 בציון  ראיתי  בדרכי.  שצצה 
הייתי  שאילו  בטוחה  והייתי  ל־100  ששאפתי 
קצת יותר רזה הייתי מוציאה עוד נקודה, ואז 
בציונים  התיכון  את  סיימתי  מושלמת.  הייתי 
גבוהים מאוד, אך מבחינה חברתית הייתי בזבל. 
לא הלכתי לבריכה כדי שלא יראו אותי בבגד 

ים ולא יצאתי למסיבות כדי שלא יראו אותי 
התפרצה  המחלה  לקולג'  כשעברתי  בשמלה. 
במלואה. אמא שלי לא הייתה לידי כדי להגיש 

־לי ארוחת ערב, אז דילגתי עליה. גרתי במעו
לחדר  לרדת  לי  קראו  שלי  וכשהחברות  נות, 
האוכל אמרתי שאני מעדיפה ללמוד. כשהבטן 
שלי קירקרה קניתי פחית של משקה דיאטטי 
מהמכונה. רק בגיל 22, כשהתמוטטתי לגמרי, 

הבנתי שיש לי בעיה".
שאפר מסרבת לגלות לאיזה משקל הגיעה. 
"אני לא מדברת במספרים. למדתי על בשרי 
עד כמה זה מסוכן. גם אני, בתקופה שבה כבר 
פעם  בכל  בפח.  נפלתי  לעצמי,  לעזור  רציתי 
שהחלימה  מישהי  של  ניצחון  ספר  שקראתי 
מאנורקסיה חיפשתי את המשקל הנמוך ביותר 
שלה. למרות שרציתי להחלים, אמרתי לעצמי 
'למשקל הזה עוד לא הגעתי, אולי אנסה לרדת 
אליו לפני שאני שוב עולה במשקל?' זה טריגר 

לנפילה". 

לחלות בקצת אנורקסיה
־שאפר עברה טיפול נפשי דומה לזה שמצי

עה ד"ר תומאס, שבמהלכו היא העניקה למחלה 
שלה שם: אד, שהם ראשי התיבות של המונח 
בשיחות   .)Eating Disorder( אכילה  הפרעת 
עם הפסיכולוגית היא למדה להתייחס אל אד 
כמו אל גבר שמכה ומעליב אותה ופוגע בה - 

ולכן עליה לעשות הכל כדי להתגרש ממנו.
יכולתי  ורווקה,  צעירה  שהייתי  "למרות 

להשתח שרוצה  לאישה  קורה  מה  ־לדמיין 
רר מנישואים של התעללות", היא מסבירה. 
"זה לא היה תהליך קל מפני ש'אד' מעולם 
לא בגד בי ולא עזב אותי. במציאות של חיי 
בחורים שברחו ממני כשגילו עד  היו הרבה 
'אד' לא נטש אותי.  ורק  כמה אני מופרעת, 
התנהגתי כמו אישה מוכה שסולחת לבעלה 
בכל פעם שהוא מפוצץ אותה במכות. זה היה 

היצר ההרסני שלי. איתרתי אותו". 
את  בדיוק  שזוכר  לאלכוהוליסט,  "בניגוד 
האחרונה,  הכוס  את  שתה  שבה  והשעה  היום 

הז ואיך  מתי  בדיוק  שזוכר  לג'אנקי,  ־ובניגוד 
ריק לעצמו את המנה האחרונה, אני לא יכולה 
שבו  המדויק  התאריך  על  האצבע  את  לשים 
"לפני  שאפר.  מספרת  מאנורקסיה",  נרפאתי 
הראשון,  ספרי  את  לאור  הוצאתי  שנים  תשע 
'Life Without Ed', ושש שנים לאחר מכן יצא 
 .'goodbye ed, hello me' לאור ספרי השני
לחלוטין.  נרפאתי  לשני  הראשון  הספר  בין 
כיום יש לי חיים מלאים ומרתקים. אני מופיעה 
כזמרת, מרצה בכל רחבי ארה"ב על ההחלמה 
לא  לעתיד  לבעלי  התארסתי.  ולאחרונה  שלי 

קוראים אד".
בשבוע שעבר, בתום הרצאה בתיכון בטקסס, 
מקום מגוריה הנוכחי, ניגשה אל שאפר נערה 
עגלגלה ואמרה לה: "אני מתה לרדת במשקל, 
ניסיתי את כל הדיאטות האפשריות ואני חייבת 
לשאול אותך משהו. אני יכולה לחלות בכמעט 

אנורקסיה כדי להיפטר מ־5 קילו?"
זו לא הפעם הראשונה שאני שו ־"לצערי, 

"וזו  מספרת שאפר,  הזה",  בנוסח  מעת שאלה 
בהסברה.  ארוכה  דרך  לנו  יש  שעוד  ההוכחה 
רוצות  מזעזע אותי לחשוב שיש נערות שהיו 
אדם  שאף  בשעה  אנורקסיה'  ב'קצת  לחלות 
 לא היה מאחל לעצמו לחלות ב'קצת סרטן' או 
שגורמות  מחלות  הן  שגם  דיכאון',  ב'קצת 

לאיבוד התיאבון ולירידה במשקל". 

מבוא לאנורקסיה
המשך מעמוד 5
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למכון  נוספת  פעם  הופנה  הוא  השוואה.  לצורך 
"אחרי  תקינה.  הבדיקה  את  הגדיר  וזה  משוב, 
פיזיותרפיה וביקורות ועם חלוף הזמן חל שיפור 
ניכר במצב הכתף, והתובע שב בהדרגה לעבודה", 

נכתב בתביעה. 

התגלה גידול של 15 ס"מ
"הוא  ברע.  לחוש  התובע  החל  שנתיים  כעבור 

נפנה לקופת החולים לאחר שחש עייפות בעת רכי
בה על אופניים, שאליה נוספו קוצר נשימה וזיעה 
ימין  וכתף  שכמה  באזור  כאבים  וכן  במאמץ  קרה 
בעת פעילות וגם במנוחה", נכתב. התובע ייחס את 

נתחושותיו לניתוח שעבר, אך הרופא חשד כי מת
פתח אצלו אוטם לב ולכן מיהר לשלוח אותו למיון 

בבית החולים קפלן. 
התובע עבר סדרת בדיקות ראשוניות ובהן גם 
מאוד,  גדול  ממאיר  גידול  גילה  וזה  חזה,  צילום 
הימנ הריאה  העליונה של  באונה  ס"מ,   15  בקוטר
נית. הגידול עצום הממדים הזה לחץ ודחק את קנה 
הנשימה שמאלה. לאור הממצא המסוכן הזה אושפז 

תומ הוחדר  וכן  מהגידול,  דגימה  נלקחה  נהתובע. 
כון )סטנט( לכלי הדם המרכזי שעליו נוצר הלחץ. 
החולים  בבית  טיפול  הועבר להמשך  הוא  בהמשך 
שהביא   - לתובע  התברר  שם  "רק  הרופא.  אסף 
עימו לבית החולים את כל ההדמיות שהיו ברשותו 
באבחון  קשה  רשלנות  אירעה  כי   -  2008 משנת 

הגידול בריאה. 
נ"בכל צילומי ההדמיה השונים לאזור הכתף ול

בית החזה ניתן היה לראות קרע בגידי הכתף הימנית 
וכן את הגידול באונה העליונה של הריאה הימנית, 

נאך אף אחד מהמפענ
לגי התייחס  לא  נחים 

בתביעה.  נכתב  דול", 
לאחר  שנתיים  "רק 
מכן, כאשר הגיע כבר 
ס"מ   15 של  לקוטר 
ושלח גרורות, התגלה 
האיחור  בשל  הגידול. 
עבר  באבחון  הקריטי 

הטי כל  את  נהתובע 
האונקולוגיים  פולים 

האפשריים. נוכח מצבו החליט כעת הרופא המטפל 
מתייסר  התובע  טיפול.  להמשך  מקום  אין  כי  בו 
כימי  טיפול  לנסות  הוחלט  ולכן  קשים,  בכאבים 
וזאת לאחר שהגידול  מ'קו שני' במינון מקסימלי, 

שב וצמח, ועימו גרורות נוספות". 

לא הקפידו על פענוח מלא
"לדאבון הלב", נכתב בתביעה, "הגידול, שאותו 
ניתן היה לראות כבר מההדמיה הראשונה שלאחר 
ובשלב  קטנים משמעותית  בכתף בממדים  החבלה 
יותר  של  באיחור  התגלה  מתקדם,  פחות  הרבה 

המפענ הרופאים  כשלו  הצער,  למרבה  נמשנתיים. 
חים בזיהוי הגידול הריאתי, חרף חובתם לזהות את 
הממצא שאותו ניתן היה לראות כל העת בהדמיות 

שבוצעו לתובע". 
כי  ויקירביץ  רובינשטיין  עוה"ד  טוענים  עוד 

"הנתב מיטבית:  רפואה  מהתובע  מנעו  נהרופאים 
ולכ נעים הפרו במחדליהם את חובתם לאנושיות 
נבוד האדם וחירותו מחוק יסוד ומחוק זכויות החו

לה, בכך שבמקום לעשות רפואה טובה, או לפחות 
רפואה הכרחית מינימלית, הם זילזלו ולא הקפידו 

האמי המצג  את  רשמו  לא  הם  מלא.  פענוח  נעל 
תי שעמד מולם, כך שהתובע שוחרר מכל הדמיה 
גידול  בגופו  כי  שידע  ומבלי  לו  שנאמר  מבלי 

שהולך ומתקדם". 
הס הממצא  בפענוח  האיחור  בעקבות  נכאמור, 
נרטני נאלץ התובע לעבור חמש סדרות של כימו

תרפיה במינון מקסימלי, שגרמו לו תופעות לוואי 
קשות, וסדרת כימותרפיה נוספת, שלרוע מזלו לא 

שיפרה את מצבו הקשה. 

רק סיפקנו מקום וציוד
נעד לכאן מתגלגלת התביעה בכיוון מוכר. התו
נבע ועורכי דינו סברו שהם מגישים תביעת רשל

נות רפואית בגין התנהלות של "ראש קטן" מצד 

כסוס  שבחרו,  רופאים 
ללכת  לעגלה,  רתום 
הסתכלו  ולא  ישר  רק 

נימינה ושמאלה - הבי
וגם  הכתף,  על  רק  טו 
בריאה,  גידול  כשראו 
מהממצא  התעלמו 
בוצעה  לשמו  שלא 

הבדיקה. 
הייתה  גדולה  מה 
שבמקום  תדהמתם 
תוך  תביעה,  כתב  משוב  מכון  הגיש  הגנה,  כתב 
את  ומגולל  השילוחית  מאחריותו  מתנער  שהוא 
האשמה על כל אחת משתי הרופאות שפיענחו את 
הצילום והתעלמו מהגידול. "אין מנוס מלהפנות את 
כל טענות התובעים בכתב התביעה נגד הרופאות 
)שמן המלא מופיע בתביעת הנגד - א"א(. כל אחת 
היא הגורם האחראי והבלעדי, כאמור, שביצעה את 
דעתה  לשיקול  בהתאם  עצמם  הצילומים  פענוח 
משוב  מכון  טוען  עוד  נטען.  והחופשי",  המקצועי 
הרופאות  לרשות  העמדנו  הכל  "בסך  בתביעה: 
וציוד רפואי לביצוע בדיקות.  מקום, שירות טכני 

שילמנו לרופאות כנגד חשבונית". 
המכון  "התנהלות  בתגובה:  רובינשטיין  עו"ד 
לרופאות  בלבד  'אכסניה'  היוו  לטענתם  חריגה. 

המומחיות, ובכך הם מתנערים מכל אחריות". 
אם כך, כיצד יידע המטופל אם המכון או המרכז 
הרפואי שאליו נשלח או הגיע מבחירתו לוקח עליו 

את כל האחריות הנדרשת או מתנער ממנה? 
של  מפורשות  הנחיות  קיימות  כי  לציין  ראוי 
משרד הבריאות המחייבות נטילת אחריות. כמו כן, 
לכל אחת מארבע קופות החולים יש הסכמי הסדר 
ועם  חולים  בתי  עם  מכונים,  עם  פעולה  ושיתוף 

במר ידיהן.  על  שונים שנבחרו  רפואיים  נמוסדות 
בית המקרים מופנה החולה לאחד מנותני שירותים 
רפואיים אלה על ידי רופא הקופה, ולא פעם הוא 
טועה לחשוב שהם באחריותה ותחת פיקוחה. אבל 
כפי שעולה מתגובת משוב לתביעה, לא כך הדבר, 
למכונים  הקופות  בין  המתקיימים  שהיחסים  כיוון 

השונים הם כמו בין קניין לנותן שירות. 
הנהלת שירותי בריאות כללית סירבה להתייחס 
ברמה העקרונית והמעשית להתנהלות החריגה של 

נמכון משוב שאליו נשלחים מבוטחיה. גם על השא
לה מי יגן על זכות החולים לתבוע, אם בעלי המכון 

מתחמקים מאחריות, בחרו בקופה שלא להשיב.
נתגובת המרכז הרפואי קפלן: "כתב התביעה הת

ידי היועצים המשפטיים. תגובתם  ויילמד על  קבל 
תימסר בבית המשפט". †
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מתוך כתב התביעה: "בכל 
צילומי ההדמיה השונים 
לאזור הכתף ולבית החזה 

ניתן היה לראות קרע 
בגידי הכתף הימנית 
וכן את הגידול באונה 
העליונה של הריאה 
הימנית, אך אף אחד 

מהמפענחים לא התייחס 
לגידול. רק שנתיים לאחר 

מכן, כאשר הגיע כבר 
לקוטר של 15 ס"מ ושלח 
גרורות, התגלה הגידול"

 משרד הבריאות: "מוסד רפואי 
לא יכול להתכחש לנעשה בו"

 "אין בידינו את מלוא הפרטים, ולכן תיעשה התייחסותנו במישור העקרוני בלבד", נמסר 
ל"זמנים בריאים" ממשרד הבריאות, שהתבקש להתייחס לפרשה. "אין זה מקובל עלינו 

שמוסד רפואי יראה עצמו 'אכסניה' בלבד לשירותים רפואיים. על בעליו ומנהליו לוודא 
כי הפעילות מתבצעת בו על פי סטנדרטים ראויים, ובכל מקרה אין הוא רשאי 'להתכחש' 

לפעילות המתבצעת בחצרו. גם אם יש מקרים שבהם לרופא אחריות אישית, הרי שהיא קיימת 
לצד ובמקביל לאחריות המוסד עצמו, ולא במקומה - הן במישור הנזקי והן במקרים שבהם יש 

חריגה בולטת מסטנדרט ראוי. קל וחומר אם הדבר נעשה באופן שיטתי במישור המינהלי. 
"משרד הבריאות הסדיר לאחרונה את תחומי אחריותו של בית החולים הפרטי לפעילות 

המתבצעת בתחומו, ובקרוב ייצא נוהל דומה ביחס למרפאות פרטיות. לא נהסס לבטל רישיון 
למוסד רפואי שיראה בעצמו 'אכסניה' בלבד". 

עו"ד ד"ר אבי רובינשטיין עו"ד שמואל יקירביץ

צילומים: סי. די בנק, יח"צ

2 6 . 5 . 2 013 ׀  ם  אי י ר ב ם  י נ מ ז � ׀ 

לפני כחודש הגיש אדם תביעת נזיקין 
על רשלנות רפואית נגד מרכז רפואי 
ומכון רנטגן על כך שלא פיענחו ממצא 
ממאיר שהתגלה בגופו ובכך סיכנו את 
וגילגל את  חייו. המכון שנתבע התחמק מאחריות 
האשמה לפתחן של הרופאות שהוא מעסיק: "בסך 
הכל העמדנו לרשות הרופאות מקום, שירות טכני 
לרופאות  שילמנו  בדיקות.  לביצוע  רפואי  וציוד 

נג בתביעה  המכון  בעלי  טענו  חשבונית",  ־כנגד 
דית שהגישו. התנהלות יוצאת דופן זו מציבה את 
רפואיים  לשירותים  הנזקקים  החולים,  אוכלוסיית 
שונים, בין הפטיש לסדן, כי במקרה של רשלנות 

לא יהיה להם אל מי לפנות ואת מי לתבוע. 
"זמנים בריאים" פנה למשרד הבריאות, שיחווה 
הייתה:  החריפה  ותגובתו  זו,  מוזרה  בסוגיה  דעתו 
"לא נהסס לבטל רישיון למוסד רפואי שיראה את 
ראו   - )לתגובה המלאה  בלבד"  כ'אכסניה'  עצמו 

מסגרת(. 

עבר שני צילומי חזה
זו  בתביעה  שהסתיימה  הפרשה  של  ראשיתה 
עצמאי,  עסק  בעל   ,)65( התובע   .2008 בספטמבר 
על  החליק  האירוע,  בזמן  מלא  ובתפקוד  בריא 
לחוש  החל  הוא  מהנפילה  "כתוצאה  רטוב.  משטח 

כאבים עזים בכתף ימין והתקשה מאוד להזיז את 
עו"ד  כחודש  לפני  שהגישו  בתביעה  נכתב  היד", 

־ד"ר )לרפואה( אבי רובינשטיין ועו"ד שמואל יקי
רביץ לבית משפט השלום בראשון־לציון.

לנוח  והונחה  כאבים,  נגד  זריקה  קיבל  הוא 
ארב יימשכו.  הכאבים  אם  לרופא  ולחזור  ־בביתו 

עה ימים מאוחר יותר, משעוצמת הכאב לא פחתה, 
הוא הופנה לחדר המיון של המרכז הרפואי קפלן 
לשם ביצוע בדיקה מקיפה יותר. "לאחר צילום כתף 
לראות  ניתן  ולא  שבר  לו  שאין  לו  נאמר  שעבר 
בעיה דחופה", כך על פי התביעה. הוא חזר לביתו 
והמעיט בכל פעילות, אבל הכאב לא נרגע. רופא 
הקופה הפנה אותו לביצוע אולטרסאונד לכתף, וזה 
איתר קרעים בגיד הכתף הימנית. בהמשך הועבר 

־לטיפולו של אורתופד מומחה, וזה המליץ על ני
־תוח לתיקון הגיד. כמהלך שגרתי של ביצוע בדי

צילום  גם  לעבור  התבקש  הוא  לניתוח  הכנה  קות 
חזה סטנדרטי. 

התובע  נשלח   2008 באוקטובר   16 בתאריך 
־על ידי רופא הקופה למכון משוב - שירותי רנ

טגן והדמיה, הנמצא ברשימת מכוני ההסדר של 
החזה  צילום  תוצאת  כללית.  בריאות  שירותי 
מכן  לאחר  כחודש  לחלוטין.  תקין  שהתקבלה: 
עבר התובע את הניתוח בהצלחה. אחרי תקופת 
החלמה ומנוחה התבקש לעבור צילום כתף נוסף 

אתיקה

מי 
האחראי 

פה?
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 אדם נפגע בכתפו, מופנה לעשות צילומים ואולטרסאונד, 
עובר ניתוח ומחלים † כעבור שנתיים מתגלה בריאתו 

גידול ממאיר † לתדהמתו, מתברר כי הגידול נראה כבר 
באותם צילומים קודמים, ההם מהפגיעה בכתף † אותו אדם, 
שנאלץ לעבור כעת כימותרפיה אגרסיבית, תובע את מכון 
הרנטגן שבו צולם † תגובת המכון מדהימה: "האשמה היא 

של הרופאות המפענחות, אנחנו רק סיפקנו להן מקום וציוד 
 רפואי" † אז של מי האחריות, ומה אומר על כך 

משרד הבריאות | אריאלה איילון

נפשית,  עזרה  לקבל  וחייבים  בכלל 
לחו בהתאם  קבוצתית,  או  ־פרטנית 

ביותר,  הקלים  במקרים  הבעיה.  מרת 
אם ההפרעה מאובחנת ממש בראשיתה, החולה 
יכול לעזור לעצמו בעזרת ספר שמסביר בצורה 
יסודית מה הם הרגלי אכילה נכונים. במקרים 
מורכבים יותר החולה מגיע מדי פעם לשיחה 
ובמקביל נצמד לקו חירום טלפוני שמעניק לו 

סיוע נפשי ברגעי המשבר". 
הצלי שלה  המטופלים  מרבית  ־לדבריה, 

לאחר  אנורקסיה  כמעט  של  ממצב  לצאת  חו 
היה  ובמקביל  כשנה,  פני  על  טיפולים  20־40 
לטפל  כדי  החולים  בבית  להתאשפז  עליהם 
הפרעות  כמו  להם,  הלוואי שנגרמו  בתופעות 

בקצב הלב והסדרת המחזור החודשי.

המשקל כמפתח לאושר
למטופלים שלה מציעה ד"ר תומאס לנהל 
הזה  "רובם שונאים את הרעיון  יומן אכילה. 
וטוענים שהוא יגרום להם להתעסקות נוספת 

הטב את  ממלאים  הם  אם  רק  אבל  ־באוכל, 
לה בכנות הם רואים, שחור על גבי לבן, כמה 
מעט הם אכלו וכמה הגבלות ואיסורים הטילו 
על עצמם. בנוסף, היומן מאפשר להם לראות 
מזהה  מישהי  אם  המשבר.  רגעי  את  בבירור 
אותה  פוקדים  וההקאות  הזלילה  שהתקפי 

־בשש בערב, כשהיא חוזרת מהעבודה לדיר
תה הריקה, אפשר לחשוב על תחליפים. אולי 
זה הזמן להיכנס לאמבטיית קצף, לקבוע עם 
בפארק?  להליכה  לצאת  או  במסעדה  חברים 

הליכה, לא ריצה", היא מדגישה.
־במקביל מבקשת ד"ר תו

אנורקטים  מהכמעט  מאס 
החיים  מתחומי  אילו  לסמן 
עשויים לגרום להם להרגיש 
טוב עם עצמם. האפשרויות 
הן: חברים/משפחה, עבודה/
תחביבים/כישרו ־לימודים, 

נות, יחסים רומנטיים/אהבה, 
משקל/גיזרה. 

"בהתחלה הם מציינים את 
לאושר.  כמפתח  האידיאלי  המשקל 
עם הזמן יחסי הכוחות משתנים", היא מסבירה, 

־ומבקשת להעביר מסר להורים: "למרות שהר
פואה עדיין לא הצליחה לזהות את כל הסיבות 

־שחושפות אדם מסוים להפרעות אכילה, מח
משפחתית  ארוחה  של  שהמנהג  הוכיחו  קרים 
יכול לעצור ואפילו למנוע אותה. רבים מאנשי 
שלהם  ההפרעה  את  לרסן  מצליחים  ה'כמעט' 
עליהם  גוברת  שהיא  והוכח  בחברה,  כשהם 

כשהם לבדם".

המשקל אשם בכל דבר
־ג'ני שאפר משוכנעת שהקול שהחלה לש

מוע כבר בגיל 4 ושפקד עליה להפסיק לאכול, 
לא  "איש  אנורקסיה.  כמעט  הניצנים של  היה 
חשד שאני סובלת מהפרעת אכילה מפני שלא 
משלשלים,  בכדורים  השתמשתי  ולא  הקאתי 
בעיה  בכל  שלי  המשקל  את  האשמתי  אבל 
מפני  כישלון   99 בציון  ראיתי  בדרכי.  שצצה 
הייתי  שאילו  בטוחה  והייתי  ל־100  ששאפתי 
קצת יותר רזה הייתי מוציאה עוד נקודה, ואז 
בציונים  התיכון  את  סיימתי  מושלמת.  הייתי 
גבוהים מאוד, אך מבחינה חברתית הייתי בזבל. 
לא הלכתי לבריכה כדי שלא יראו אותי בבגד 

ים ולא יצאתי למסיבות כדי שלא יראו אותי 
התפרצה  המחלה  לקולג'  כשעברתי  בשמלה. 
במלואה. אמא שלי לא הייתה לידי כדי להגיש 

־לי ארוחת ערב, אז דילגתי עליה. גרתי במעו
לחדר  לרדת  לי  קראו  שלי  וכשהחברות  נות, 
האוכל אמרתי שאני מעדיפה ללמוד. כשהבטן 
שלי קירקרה קניתי פחית של משקה דיאטטי 
מהמכונה. רק בגיל 22, כשהתמוטטתי לגמרי, 

הבנתי שיש לי בעיה".
שאפר מסרבת לגלות לאיזה משקל הגיעה. 
"אני לא מדברת במספרים. למדתי על בשרי 
עד כמה זה מסוכן. גם אני, בתקופה שבה כבר 
פעם  בכל  בפח.  נפלתי  לעצמי,  לעזור  רציתי 
שהחלימה  מישהי  של  ניצחון  ספר  שקראתי 
מאנורקסיה חיפשתי את המשקל הנמוך ביותר 
שלה. למרות שרציתי להחלים, אמרתי לעצמי 
'למשקל הזה עוד לא הגעתי, אולי אנסה לרדת 
אליו לפני שאני שוב עולה במשקל?' זה טריגר 

לנפילה". 

לחלות בקצת אנורקסיה
־שאפר עברה טיפול נפשי דומה לזה שמצי

עה ד"ר תומאס, שבמהלכו היא העניקה למחלה 
שלה שם: אד, שהם ראשי התיבות של המונח 
בשיחות   .)Eating Disorder( אכילה  הפרעת 
עם הפסיכולוגית היא למדה להתייחס אל אד 
כמו אל גבר שמכה ומעליב אותה ופוגע בה - 

ולכן עליה לעשות הכל כדי להתגרש ממנו.
יכולתי  ורווקה,  צעירה  שהייתי  "למרות 

להשתח שרוצה  לאישה  קורה  מה  ־לדמיין 
רר מנישואים של התעללות", היא מסבירה. 
"זה לא היה תהליך קל מפני ש'אד' מעולם 
לא בגד בי ולא עזב אותי. במציאות של חיי 
בחורים שברחו ממני כשגילו עד  היו הרבה 
'אד' לא נטש אותי.  ורק  כמה אני מופרעת, 
התנהגתי כמו אישה מוכה שסולחת לבעלה 
בכל פעם שהוא מפוצץ אותה במכות. זה היה 

היצר ההרסני שלי. איתרתי אותו". 
את  בדיוק  שזוכר  לאלכוהוליסט,  "בניגוד 
האחרונה,  הכוס  את  שתה  שבה  והשעה  היום 

הז ואיך  מתי  בדיוק  שזוכר  לג'אנקי,  ־ובניגוד 
ריק לעצמו את המנה האחרונה, אני לא יכולה 
שבו  המדויק  התאריך  על  האצבע  את  לשים 
"לפני  שאפר.  מספרת  מאנורקסיה",  נרפאתי 
הראשון,  ספרי  את  לאור  הוצאתי  שנים  תשע 
'Life Without Ed', ושש שנים לאחר מכן יצא 
 .'goodbye ed, hello me' לאור ספרי השני
לחלוטין.  נרפאתי  לשני  הראשון  הספר  בין 
כיום יש לי חיים מלאים ומרתקים. אני מופיעה 
כזמרת, מרצה בכל רחבי ארה"ב על ההחלמה 
לא  לעתיד  לבעלי  התארסתי.  ולאחרונה  שלי 

קוראים אד".
בשבוע שעבר, בתום הרצאה בתיכון בטקסס, 
מקום מגוריה הנוכחי, ניגשה אל שאפר נערה 
עגלגלה ואמרה לה: "אני מתה לרדת במשקל, 
ניסיתי את כל הדיאטות האפשריות ואני חייבת 
לשאול אותך משהו. אני יכולה לחלות בכמעט 

אנורקסיה כדי להיפטר מ־5 קילו?"
זו לא הפעם הראשונה שאני שו ־"לצערי, 

"וזו  מספרת שאפר,  הזה",  בנוסח  מעת שאלה 
בהסברה.  ארוכה  דרך  לנו  יש  שעוד  ההוכחה 
רוצות  מזעזע אותי לחשוב שיש נערות שהיו 
אדם  שאף  בשעה  אנורקסיה'  ב'קצת  לחלות 
 לא היה מאחל לעצמו לחלות ב'קצת סרטן' או 
שגורמות  מחלות  הן  שגם  דיכאון',  ב'קצת 

לאיבוד התיאבון ולירידה במשקל". 

מבוא לאנורקסיה
המשך מעמוד 5
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