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           לכבוד
  מר אמנון מרנדה, עורך ראשי      , מנכ"ל אבי בן טל

 63924אביב, מיקוד -תל 2546ידיעות אינטרנט, ת.ד. 
 i.co.il-chief@y-in-editorובדואר אלקטרוני  

 
       , לום רבש

 Ynetמדור בריאות  –הטעיית הציבור : הנדון
  45.8.32" הריטלין, המחלה שהומצאה לכבודו" כתבה מיום –יפה שיר רז 

    
שלעיתונאיתבשם"ד"ריפההועברמאמרהלבדיקתהוועדהלמניעתהטעייתהציבורבפרסוםבמשרדהבריאות

לכבודו "הריטלין, המחלה שהומצאה הנושאאתהכותרתו",23.8.17ורהבריאותביוםאשרפורסםבמדשיררז
,"להלן:המאמר".והקשר הכלכלי המפוקפק"

 .1 ,לציבורבנושאיבריאותומהימןמסירתמידעאמיןלאמצעיהתקשורתחובהואחריותב,כיעורריןאין
ישובמידעשישבוםיומידיבפרטכאשרמדוברבמדורהבריאותהמתפרסםבאתרכם כדילהשפיעעל,

הציבור. מקבלתבריאות לטעמנו חובתכם ורפואי מדעי מידע במסירת תמונהמהימןביטוי מתן תוך ,
,וכןגילוימאוזנתושקולהבדבראפשרויותאבחוןאוטיפולכאשרמתוארותאונשללותאפשרויותטיפול

 עצמו.לעיתונאיביחסלעיתוןואףענייניםנאותשלכלזיקה,קשרכלכליאו,ניגוד

 .2 הבריאותמבדיקתנו, שבנדוןמדור ,במאמר היסטורית" "סקירה של בפניבמעטה מביא רפואי בנושא
.חצאיאמיתות,באופןהגורםלהטעייתהציבורוהציבורגיבובשלחלקימידע,מידעשאינומבוססמדעית

העברתמסרואףקבלתהחלטותבמצביםרפואייםכדילהשפיעעלוישבהההפחדהמסרמןהכתבהעולה
 .שלהפחדה

כ .3 מוצג ההיסטורית"המאמר "סקירה בפועל הקוראיםאולם ציבור בפני מתאר הפרעות, מחלות את
 לשיווקתרופה. שיררזד"רבמאמרמתארתהקשבוריכוזכמחלהשהומצאהככלי מדויקבאופן בלתי

באבחוןשלמחלה,ההתקדמותבהתוויותשלהתרופהונושאיםנוספים,באופןלחלוטיןדרךההתקדמות
 המציגאתהמחלהכפיקציהמוחלטת

הנוגעלהפרעותקשבוריכוזעובדתימבוסס,מתיימרתלהביאבפניהקוראמידע,במאמרהשיררזד"ר .4
 האמורה בכותרת נפתחת ריטלין, בתרופה התרופתי טיפול לרבות בהם בוממשיוהטיפול קביעהכה

מוצגתהכותבתוזאתכאשר" איך קרה שקודם נוצרה התרופה ורק אחר כך נוצרה ה"מחלה"..." הבאה:
 כבעלתתוארד"ר.

 .5 הכתבה בהמשך חצאיוכביסוס מידע, חלקי של אוסף רז שיר גב' מביאה משתמעת הבלתי לקביעה
 .הרפואהדעיועולםרפואייםומקצועייםזאתללאקשרלמחקרהמפסאודואמיתותוטיעונים

זאתעלמנתלמנועהטעייהנוספתשלהציבורוכןתוךהפניהלמקורות,בתמציתנעמידדבריםעלדיוקם .6
 והכותביםלהתעדכן. YNETלאפשרלמערכת

וקובענחרצותכי"מחלהתרופהאחתבאופןמוטעהומטעהבהמאמרמתמקדריםיודגש,בראשיתהדב .7
המאמר"הומצאהלכבודה התוויותשלתרופהזו. תרופותנוספותולאותן ישנן משמיטאתהעובדהכי

דיבכךכדי,לתרופותאלוהתוייהלשימושיםרפואייםאחריםוכןאתהעובדהכי,)הפרעותקשבוריכוז(
 הטעייהלהוות

למרותקביעתההנחרצתמאמרבל"סקירהההיסטורית"אשר .8 הפרעות,שלהכותבתוהבלתימבוססת.
 שנירופאים,ידיתוארוכברבמאההשמונהעשרהעלADHD-היוםמאובחנותכשקשבוריכוז
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מתפרסםתיאורמדעימסודר1902.בשנתiiiסראלכסנדרקריצ'טוןד"רד"רמלכיאוראדםוייקארדו
 רפואתהילדיםילדיםשלההפרעהממנהסבלו אבי שנחשב מי ידי על וריכוז והמוכרתכהפרעותקשב

 .iiiקסטילסרפרדרי–הבריטית

וסביבתייםהפרעותקשבוריכוזמוכרותמזהמאותשנים,להפרעותאלוישגורמיםגנטיים,פסיכולוגים .9
 דרכים, של במגוון היתרהמטופלים בין תרופתי בשםהכוללטיפול פעיל החומר מבוססות תרופות

methylphenidateותרופותאחרותגםאתתרופתהריטלין,כגון. 

 .10 וריכוזהטיפול קשב בהפרעות במאמרה-התרופתי רז שיר גב' מטעה כאן עלגם דברים להעמיד ויש
דיוקם הטיפול ב. התבצע וריכוז בילדיםעםהפרעותקשב הראשון פיתוח1937-התרופתי לפני רב זמן

 ד"ר צ'רלסברדליתרופתהריטלין. , מדהיםאת1937מגלהבשנת באופן "שיפר )אמפטמין( שבנזדרין
.במקורברדליבכללvivילדיםעםהפרעותהתנהגות30מתוך14תנהגותוהביצועיםבביתהספר"שלהה

נתןלילדיםבנזדריןכטיפוללכאבראש,אךהואשםלבלהשפעותהאחרותשלהתרופהובזכותכךפתח
 (.ןהיתרביגםמבוססיאמפטמין)אדרל(וגםאחרים)ריטלין,-ADHD-אתהדלתלטיפוליםתרופתייםב

 .11 השימוש שציינו כפי עצמה. הריטלין לתרופת בהתייחסות גם מטעה המסחריהמאמר בשם בתרופה
 הראשון"ריטלין" התרופתי הטיפול וריכוזוהיחידאינו קשב הינהלהפרעות המדויקת וההתייחסות ,

-לחומרהפעיל נרשמיםבשנתהראשונים.הפטנטיםmethylphenidate כאשר1950לשימושבריטלין
מאמרשהראהשהחומרהואפסיכוסטימולנט,ה"מגביר"אתפעילותהמוח,וחברתמתפרסם1954בשנת

 בריטליןלטיפולבהפרעותפסיכולוגיות."סיבה"הוציאהפטנטעלשימוש

 .12 להשתמש1956בשנת החלו הרעלהmethylphenidate-בכבר בעקבות )קומה( בתרדמת לטיפול
ובנרק בדיכאון viולפסיהמסמים, בשנת הפרעות1959. עם בילדים לטיפול בה השתמשו כבר

,שאזעודכונתה"מצבADHD-,ספציפיתבילדיםעםבעיהשהייתהמוכרתעשרותשניםviiהתנהגותיות
 .viiiנפשיחריג"

,  methylphenidate לכבודם של תכשירים בעלי החומר הפעיל  המחלה לא הומצאה  המסקנה ברורה, .35
 .ואחרים קונצרטה וריטליןכגון מדיקינט, 

 .14 מגדיליםבמאמרכםאתם הקוראים ציבור בפני ומביאים לעשות אייזנברג ד"ר של חלק ליאון,ציטוט
ילדים. פסיכיאטר ד"ראייזנברג במאמר הפרעותקשבתוריכוז"אבאהמדעי"שלכמתואר ובתוספת,

לפיה שהקביעה מותו לפני מוADHD"-אמר למחלה מובהקת דוגמה שירהיא טענה-מצאת". אף רז
פופולרית". כה תהיה שלי שההמצאה חושב הייתי לא ש"מעולם ואמר הוסיף שהוא



 .15 כפישכברראינו להפרעותקשבוריכוזמתוארעלידי פרדריקסטיל,שתאראתהמחלההבסיסהמדעי
 ד"ראייזנברגעשרותשניםלפני . ד"ראייזנברג, של לציטוטדבריו זהציטוטואשר נבחרלכתבהחלקי

ה אולם מהקשרובקפידה ixוצא
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מ בכתבה מופיע אייזנברג 2012-הציטוטשל שפיגל" בxב"דר נאמר הוא הכתבה ולפי הציטוט2008-, .

הוא: המלא
לתשומת]אייזנברג[אמרשמעולםלאהיהמעלהבדעתושהתגליתשלותהפוךיוםאחדלכהפופולרית.]"

היאדוגמהמשובחתלהפרעהמיוצרת]אוADHDאהמצאה.יחיההבדל![."שהואאמרתגליתוללבכם
ב ללקות הגנטית "לנטייה איינברג. אמר לחלוטין."ADHD-מומצאת[," מופרזת חשיבות ]מיוחסת[

יותראתהסיבותהפסיכוסוציאליות יסודי באופן ילדיםצריכיםלקבוע פסיכיאטריםשל במקוםזאת,
 לבעיות להוביל ההוריםשיכולות האם ההורים? עם מריבות יש האם אייזנברג. אמר התנהגות,

אמראייזנברג, רב, אבללוקחותזמן פרודים/גרושים?האםישבעיותבמשפחה?שאלותכאלוחשובות,
גלולה".והוסיף במהירות לרשום פשוט קל "הכי "באנחה:



,אלאשלדעתודמיוניותתקשבוריכוזשהפרעושלאהתכווןעולהאייזנברגד"רממכלולדבריושלכלומר, .16
נובע להן העיקרי עלהגורם ביקורת מעביר גם הוא מגנטיקה. ולא וסביבתיים פסיכולוגיים מגורמים

פסיכיאטריות. תרופות לדעתו נותנים שבה הקלות


 ונדגיש, ראיותנוסיף ועל מחקרים על מבוססים אלא אחד, איש של בדעתו תלויים לא ורפואה ,מדע
שלל מקובלקיומן ומדעי בסיסמחקרי וריכוז ,הפרעותקשב של הולדתו כאשראייזנברגד"רעודלפני ,

 באמצעותתרופות.בהן,ביןהיתרשישאפשרותלטפלשהפרעותקשבמחקריםרביםוחוקריםרביםהראו

העומדתבפנימטפליםהמטרהעל"קשרכלכלי"וטיעוניםלפיהםואתטיעונימבססהמאמרחמורמכך .17
 ,מעיןניסיוןלהפחידאתהציבור,פשוטוכמשמעו.היאהרצוןלהתעשר

המאמרמביאבפניהקוראמידעמטעהבחוסרשקיפותמוחלטתוךמתןהמלצותרפואיות.מאמריםמעין .18
ה בבריאות ישירה לפגיעה להביא עלולים אלה כולו. לאציבור וילדים להורים לגרום עלול זה פרסום

ליטולטיפולשיכוללשפראתאיכותחייהם,הערכתםהעצמית,הישגיהםהלימודייםוהאקדמייםואףאת
 .מעמדםהחברתי,כפישידועומוכרהיטבבספרותהמקצועית

ד"ר.שיררזהמאמרכד"רבאיגילוינאותבהציגםאתכותבתחוטאיםבנוסףגב'שיררזוהמערכתשוב .19
ברורשיררזנוהגתלחתוםעלמאמריההמעיןרפואייםבתארההאקדמימבלילפרטאתנושאהתואר.

 התוארמטעהאתהציבור.,מאמרזהמוצגכדוקטורללאפירוטכותבלכלכיכאשר

מהועיסוקהשלד"ר,מרובסופולהציגבפניהציבורבתחילתהמאהיהלעשותהוא ynetכלשעלמערכת .20
 .ברפואהמוסמכתד"רשיררזאינהתוךהבהרהברורהכישיררז

וכן , להסיר את המאמר, לאור האמור לעיל הנכם נדרשים לפרסם את פנייתנו אליכם במדור הבריאות .21
צוע לעסוק ברפואה או מק מוסמכת ד"ר שיר רז אינה"של ד"ר שיר רז, לפיה  למאמריהלהוסיף הבהרה 

או לשמש כהמלצה או הוראה  ציבור החוליםאינו יכול להנחות את  ההמידע הניתן על יד ,בריאות כלשהו
."רפואית

בכבודרבובברכה,

ד"רטללביאא.חקועו"ד

 .למנכ"ל, משרד הבריאותמשנה פרופ' איתמר גרוטו,  : העתק
 בריאותד"ר רבקה שפר, ראש שירותי בריאות הציבור, משרד ה

 פרופ' איל שוורצברג, ראש מערך הרוקחות והאכיפה, משרד הבריאות
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