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תלונותאלברצינותלהתייחסהרופאעלאחד,מצד

השניהצדמןמחלות.ולשלולבדיקותלבצעהחולה,
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אליגיעלאהטיפוסיההיפוכונדרכיהמשפחה,

פניג.פרופ׳אומרמההתחלה״,כברהפסיכיאטר

כפסיכיאטררואהלאכללהואההיפוכונדר,״מבחינת

לתלונותלבשםהמשפחהרופאכאשרלבעייתו.פתרון

החורגבאופןאחדאדםשלתכופיםולביקוריםרבות

ועליואדומות,נורותאצלולהידלקצריכותהנורמה,מן

האםזו.להתנהגותהאמיתייםהגורמיםמהםלברר

מחרדה,אומכפייתיותמדיכאון,נובעיםשהםייתכן

להפנותעליונפשיים,מצוקהסימנישניכריםובמקרה

לפסיכיאטר.החולהאת

בקשריםבתפקוד,פוגעתשההיפוכונדריהברגע

אינוהחולהכאשרלחשוד.ישובמשפחה,החברתיים

לשניאחדמרופאהזמןכלומתרוצץלרופא,מאמין

החולהלדוגמה,לכך.לבלשיםצריךהמשפחהרופא

שמעכיmriגםדורשאלאctבבדיקתמסתפקאינו

יצאהוהיאהראשונה,הבדיקהאתשעשהמישהועל

מחלה.התגלתההשנייהובבדיקהתקינה,

מולפורהלאלדיאלוגנכנסהחולהרבותפעמים

אמיתיחששאינוהחששכילשכנעהמנסההרופא,

לטיפול.הזקוקהנפשיתהפרעהאלאמחלהמפני

והרופאוסובל,חולהשהואבתוקףטועןהפציינט

באופןלשלולפוחדיםאכןהיוםרופאיםשלא.סבור

שלאנדירהבמחלהאכןמדובראוליכימחלות,מלא

מוכןאינוהרופאיםמןאחדאףבבדיקות.גםהתגלתה

רשלנותבגיןהימיםמןביוםלתביעהחשוףלהיות

נענההואלכןהטוב.שמואתשתכתיםתביעהרפואית

שאמרמהכלבעבראםהפציינט.לדרישותפעםלא
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אםמשנהולארב,ידעועם׳עיוני׳חומרעםהרופא

ומקבליותרחשדןהיוםהציבורמהימן.הידעמקור

הרפואיות״.הדעתחוותאתבהשלמהפחות

להיותהופכת21המאהשל״המחלה

להיפוכונדריה״,סייברביןשילוב׳סייברכונדריה/

רפואימידעחיפוששלתופעה״זוטל.ד״רמציין

הכאבמקוראתלהביןכדיממוחשבים,במאגרים

משתמשיםאלואנשיםממנו.החרדהאתאוהגופני

ונשעניםעצמם,שלכ׳רופא׳לשמשכדירפואיבמידע

בספק״.המוטלמידעעל

הרפואילמצבםלהזיקעלולהעצמההחרדה״גם

המטופליםמן״אחדפנג.ד״ראומרהיפוכונדרים״,של

מרובל״ע.סרטןלושישסברבעבר,אליישהגיעו

טיפולהדרדר.הרפואיומצבובמשקל,ירדהואדאגה

ולאחרמצבו,אתלשפרהצליחדיכאוןנוגדתרופתי

בחרדה״.לטפלהיהניתןההתייצבות

שמדוברהעיקריהסימןאחרות,לחרדות״בדומה

בדיקות׳,אחרה׳רדיפההואטיפולדורשתבהפרעה

עםהנפגשיםאנשיםלראות״שכיחטל.ד״ראומר

הונם.כלאתבכךומשקיעיםהמומחיםהרופאיםמיטב

חוששיםואינםמהעבודה,הרבהלהיעדרעשוייםהם

לחשובכךכלאירוניכך.עקבעבודתםמקוםמאיבוד

אותםמביאהבהיפוכונדריההחולניתשההתנהגות

תרופותנטילתע״יבעצמם,שלהםהבריאותאתלסכן

מסוכנות.בדיקותבביצועאומחלות,למניעתרבות

אומסוימיםבמקומותמלבקרלהימנעעלוליםהם

ממחלות.להידבקותמחששמשתתפים,רביבאירועים

עלוליםלטענתם,אשרממאכליםמתנזריםהםלפעמים

קרינהפולטימכשירימיניומכללמחלות,לגרום

מאמצעינגרראדםסוףאיןהזולאובססיביותוכדומה.

אורחאתלעצמומגבילובעצםלמשנהו,אחדזהירות

נתקליםאנואותו.הסובביםעלמאודומקשההחיים

שניםהזההסבלעםשחיובהיפוכונדריםרבותפעמים

הפריעההחיים,מהלךאתלהםשיבשהההפרעהרבות.

הבעיה.למקורלהאמיןרצולאהםאבללתפקדלהם

פעמיםהפסיכיאטר,אלמגיעיםהםשניםאחרירק

מתאים״.טיפוללקבלהמשפחה,בןבעידודרבות

הנקודהאתלמצוא״להשכיל

לשתףהמטופליואילשבה

פעולה"

ההפרעותבכלכמומתחלקבהיפוכונדריההטיפול

הטיפוליםלביןהתרופתיהטיפולביןהזה,הסוגמן

התנהגותי,קוגניטיביטיפולכגון:האלטרנטיביים,

ועוד.היפנוזההרפיה,תרגיליפידבק,בביוטיפול

כסובלהפסיכיאטרע״ימאובחןהחולהכאשר

הכפייתיתלהתנהגותהגורמותרקעמחלותממספר

אופציההיאהתרופתיתשהדרךהריולהיפוכונדריה,

נכוןהכימדיכאון,חלקהיאההפרעה״אםמועדפת.

פרופסוראומרדיכאון״,נוגדותבתרופותלטפלהוא

מחשבותפסיכוטית:הפרעהשלתוצרהיא״אםפניג.

ובלתיחריגהוהתנהגותהמציאותמןהתלושותהזויות

בדומהפסיכוטי.אנטיתרופתיטיפולמתאיםמובנת,

מאובססיביותנובעתההפרעהכאשרהטיפולהואלכך

רקאינהכיוםהמקובלתהגישהזאת,עםכפייתית.

ולהרגיעהחולהאתלהשתיקכדיתרופתיטיפולמתן

שניתן,ככלאותולשקםלנסותחשוברוחו.מצבאת

ע״ישלו,הקשייםמוללהתמודדכליםלוולהעניק

אתהמטפלמנחהבטיפולהתנהגותי.קוגניטיביטיפול

רציונאליתבצורהלהביטמהיפוכונדריההסובלהאדם

הסימניםאתלבדוקסובל,הואשממנהההפרעהעל

לשלוטמודעות,מתוךאותםלבקרההתנהגויות,ואת

החרדות.מןלהיגמלדברשלובסופוהדחפיםעל

אינה״המקצועיים״בהיפוכונדריםהטיפולדרך

כללהםשאיןמשוכנעיםשהםברגעבשושניםסוגה

גופנית,מחלההינההאמיתיתוהבעיהנפשיתבעיה

השכנועלפעמיםהמטפל.עםדיאלוגכללהםאין

׳מדועכגוןזעם,להתפרצויותמביאהפסיכיאטרשל

מכליותרליישמהיודעאניכאשראותי,לשכנעמנסים

וכןממנילהיפטררוצים׳אתםלמשלאואחר׳,אחד

יואילשבההנקודהאתלמצואלהשכילחשובהלאה.

המטפלמולהמאבקיםאחרת,פעולה,לשתףהמטופל

חרדותיו״.אתויגבירועצמובתוךאותויסגרורק

טיפולבאמצעותגםבהיפוכונדריהמטפל״אני



לטיפולגםלפעמיםנלווהאשרהתנהגותי,קוגניטיבי

הקוגניטיבי״בטיפולטל.ד״ראומרתרופתי״.

ולערוךהמחשבותאתלהכירלומדיםאנוהתנהגותי

חרדהשלתוצאהומהלמציאות,שייךמהדיאלוג.איתן

מתנזריםהםלפעמים

לטענתם,אשרממאכלים

ומכללמחלות,1AEnעלולים

קרינהפולטימכשירימיני

איןהזולאובססיביותוכדומה.

זהירותמאמצעי77A7אדםסוף:

מ^בילובעצםלמשנהו,אחד

ומקשההחייםאורחאתלעצמו

אנואותו.הסובביםעלמאוד

שחיובהיפוכונדריםנתקלים

רבותשניםהזההסבלעם

הביקוריםאתעוצריםהבדיקות,אתמאזניםדמיון.ושל

ברמהדבר...קרהשלאלראותונוכחיםהרופא,אצל

ועלהמתרחשעלכלליבאופןמשוחחיםהאישית

אובבושהבאשמה,מדוברהאםהנלוות,התחושות

וניתןמציאות,אינהמחשבהכימביניםבבלבול.

זיהויעלנשעןהטיפולשלהעיקרוןמולה.להתמודד

שלופיתוחמקדיםרציונאליזיהויהחרדהמחשבות

להפחיתבמטרהחדשים,ומחשבההתנהגותדפוסי

ברורהמטרהסביבמגובשהטיפולהחרדה.רמתאת

הטיפולמשךהאפשר.ככלמוקדםהחרדהמןלהיפטר

מפגשים.61-5ביןמתבצעיםכללובדרךיחסית,קצר

הפעולהבשיתוףלמעשהתלויההטיפולשלהצלחתו

חדשות.והתנהגותחשיבהדרכיובאימוץהמטופלשל

בשיטתגםהיתרביןמטפליםאנושלנובמרכז

הואהביופידבקמהיפוכונדריה.לסובליםהביופידבק

ביןהקשרעלומתבססביולוגי׳ב׳משובטיפולשיטת

לביןהעצבים,ממערכתבמיוחדבגוף,פיזיותתגובות

מתחחרדה,ביןישירקשרקייםהרגשית.התגובה

בהזעה,המגיבההעצביםמערכתלפעילותועצבנות

הטיפולבמהלךועוד.גבוהדםבלחץבמועקה,בכאב,

המודדיםלמכשיריםהמטופלמחוברבביופידבק

פיזיולוגייםומדדיםהלבקצבאתשלו,הדםלחץאת

בברורלראותיכולוהואהמחשב,צגמולונוספים.

שבוהנפשילמצבמגיביםהעצביםמערכתמדדיאת

את׳לקרוא׳המטופלאתמדריךהמטפלנמצא.הוא

תחושותיועללשלוטאותוומלמדהללו,המדדים

החרדהתחושתאתלהפחיתוכיצדרגשותיו,ועל

לבןגביעלשחורלראותניתןעצמית.שליטהמתוך

רגיעה.בעתבאחתמשתניםהפיזיולוגייםהמדדיםאת

ובמצביםבביתגםלהתמודדכליםמקבלהמטופל

היכולתאתלעצמורוכשתרגולובאמצעותאחרים,

חלקמכך:יותרהחרדה.מוליותרטובהלהתמודדות

הגורמיםאתיזההבביופידבקהטיפולמןמשמעותי

הזוההפרעהפעם,לאשכןלהיפוכונדריה.האמיתיים

הןוכאשראמיתיות,לבעיותכיסויכמנגנוןרקמשמשת

להיפתרבס״דהבעיהתוכלהמחלותחרדתעםייפתרו,

השורש״.מן

היפוכונדרית

זיהומבחן

והאשמתוברופאאימוןחוסרהבעת

מקצועיות.בחוסר

לאתרבדרישהאחרלמומחהפנייה

המחלה.את

לרופאיםבתשלוםוכספיםזמןבזבוז

פרטיים.ולמומחים

חומרבחיפוששעותמרובתהתעסקות

מחלה.עלמקצועי

סביבוכפייתיתחרדתיתהתנהגות

היומיומיהתפקודהפוגעתהשעון

ובבריאות.

ומציאתהמחלה,בקיוםעצמישכנוע

בגוף.חשודיםממצאים

אונפשיטיפוללקבלתראשוניסירוב

רגשי.

ושקיעההזולתלקשיימודעותחוסר

המזל.ברועדיכאונית


