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סימוכין4936506 :
 59באוגוסט 4932
מר אמנון מרנדה ,עורך ראשי

שלום רב,
הנדון :הטעיית הציבור – מדור בריאות Ynet
יפה שיר רז –" הריטלין ,המחלה שהומצאה לכבודו" כתבה מיום 45.8.32
לבדיקתהוועדהלמניעתהטעייתהציבורבפרסוםבמשרדהבריאותהועברמאמרה שלעיתונאיתבשם"ד"ריפה
שיררז אשרפורסםבמדורהבריאותביום ,"23.8.17והנושאאתהכותרת "הריטלין ,המחלה שהומצאה לכבודו
והקשר הכלכלי המפוקפק","להלן:המאמר". 
 .1איןעורריןכי ,לאמצעיהתקשורתחובהואחריותבמסירתמידעאמין ומהימן לציבורבנושאיבריאות,
בפרטכאשרמדוברבמדורהבריאותהמתפרסםבאתרכם מידי יום ובמידעשישבו,יש כדילהשפיעעל
בריאות הציבור .חובתכם לטעמנו מקבלת ביטוי במסירת מידע מדעי ורפואי מהימן ,תוך מתן תמונה
מאוזנתושקולהבדבראפשרויותאבחוןאוטיפולכאשרמתוארותאונשללותאפשרויותטיפול,וכןגילוי
נאותשלכלזיקה,קשרכלכליאו,ניגודענייניםביחסלעיתוןואףלעיתונאיעצמו.
 .2מבדיקתנו ,מדור הבריאות במאמר שבנדון ,במעטה של "סקירה היסטורית" בנושא רפואי מביא בפני
הציבורגיבובשלחלקימידע,מידעשאינומבוססמדעיתוחצאיאמיתות,באופןהגורםלהטעייתהציבור.
מןהכתבהעולהמסרההפחדהוישבהכדילהשפיעעלקבלתהחלטותבמצביםרפואייםואףהעברתמסר
שלהפחדה.
 .3המאמר מוצג כ"סקירה ההיסטורית" אולם בפועל מתאר בפני ציבור הקוראים ,את מחלות הפרעות
הקשב וריכוז כמחלה שהומצאה ככלי לשיווק תרופה .במאמר מתארת ד"ר שיר רז באופן בלתי מדויק
לחלוטיןדרךההתקדמות באבחוןשלמחלה,ההתקדמותבהתוויותשלהתרופהונושאיםנוספים,באופן
המציגאתהמחלהכפיקציהמוחלטת
 .4ד"ר שיררז במאמרה ,מתיימרתלהביאבפניהקוראמידעעובדתימבוסס,הנוגעלהפרעותקשבוריכוז
והטיפול בהם לרבות טיפול התרופתי בתרופה ריטלין ,נפתחת בכותרת האמורה וממשיכה בקביעה
הבאה:" איך קרה שקודם נוצרה התרופה ורק אחר כך נוצרה ה"מחלה" "...וזאתכאשרהכותבתמוצגת
כבעלתתוארד"ר.
 .5בהמשך הכתבה וכביסוס  לקביעה הבלתי משתמעת מביאה גב' שיר רז אוסף של חלקי מידע ,חצאי
אמיתותוטיעוניםפסאודורפואייםומקצועייםזאתללאקשרלמחקרהמדעיועולםהרפואה.
 .6נעמידדבריםעלדיוקםבתמציתתוךהפניהלמקורות,זאתעלמנתלמנועהטעייהנוספתשלהציבורוכן
לאפשרלמערכת YNETוהכותביםלהתעדכן.
 .7בראשיתהדבריםיודגש,המאמרמתמקדבאופןמוטעהומטעהבתרופהאחת וקובענחרצותכי"מחלה
הומצאה לכבודה" של תרופה זו .המאמר משמיט את העובדה כי ישנן תרופות נוספות ולאותן התוויות
(הפרעותקשבוריכוז) ,וכןאתהעובדהכילתרופותאלוהתוייהלשימושיםרפואייםאחרים ,דיבכךכדי
להוותהטעייה
 .8אשר ל"סקירהההיסטורית" במאמר.למרותקביעתה הנחרצת והבלתימבוססת שלהכותבת ,הפרעות
קשבוריכוזשהיוםמאובחנותכADHD-תוארוכברבמאההשמונהעשרהעלידישנירופאים,
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ד"רמלכיאוראדםוייקארדוד"רסראלכסנדרקריצ'טון  i .iiבשנת 1902מתפרסםתיאורמדעימסודר
של ההפרעה ממנה סבלו ילדים  והמוכרת כהפרעות קשב וריכוז על ידי מי שנחשב אבי רפואת הילדים
הבריטית–סרפרדריקסטיל.iii
 .9הפרעותקשבוריכוזמוכרותמזהמאותשנים,להפרעותאלוישגורמיםגנטיים,פסיכולוגיםוסביבתיים
המטופלים במגוון של דרכים ,בין היתר טיפול תרופתי הכולל תרופות מבוססות החומר פעיל בשם
methylphenidate,כגוןגםאתתרופתהריטליןותרופותאחרות.
 .10הטיפול התרופתי בהפרעות קשב וריכוז -גם כאן מטעה גב' שיר רז במאמרה ויש להעמיד דברים על
דיוקם .הטיפול התרופתי הראשון בילדים עם הפרעות קשב וריכוז התבצע ב 1937-זמן רב לפני פיתוח
תרופת הריטלין .ד"ר  צ'רלס ברדלי ,מגלה בשנת  1937שבנזדרין (אמפטמין) "שיפר באופן מדהים את
ההתנהגותוהביצועיםבביתהספר"של 14מתוך 30ילדיםעםהפרעותהתנהגות iv.vבמקורברדליבכלל
נתןלילדיםבנזדריןכטיפוללכאבראש,אךהואשםלבלהשפעותהאחרותשלהתרופהובזכותכךפתח
אתהדלתלטיפוליםתרופתייםבADHD--גםמבוססיאמפטמין(אדרל)וגםאחרים(ריטלין,ביןהיתר).
 .11המאמר מטעה גם בהתייחסות לתרופת הריטלין עצמה .כפי שציינו השימוש בתרופה בשם המסחרי
"ריטלין" אינו הטיפול התרופתי הראשון והיחיד להפרעות קשב וריכוז ,וההתייחסות המדויקת הינה
לחומרהפעיל -.methylphenidateהפטנטיםהראשונים לשימושבריטליןנרשמיםבשנת 1950כאשר
בשנת1954מתפרסםמאמרשהראהשהחומרהואפסיכוסטימולנט,ה"מגביר"אתפעילותהמוח,וחברת
"סיבה"הוציאהפטנטעלשימושבריטליןלטיפולבהפרעותפסיכולוגיות.
 .12בשנת  1956כבר החלו להשתמש ב - methylphenidateלטיפול בתרדמת (קומה) בעקבות הרעלה
מסמים ,בדיכאון ובנרקולפסיה .viבשנת  1959כבר השתמשו בה לטיפול בילדים עם הפרעות
התנהגותיות,viiספציפיתבילדיםעםבעיהשהייתהמוכרתעשרותשנים-,ADHDשאזעודכונתה"מצב
נפשיחריג".viii
 .35המסקנה ברורה ,המחלה לא הומצאה לכבודם של תכשירים בעלי החומר הפעיל , methylphenidate
כגון מדיקינט ,קונצרטה וריטלין ואחרים.
 .14במאמרכם אתם מגדילים לעשות ומביאים בפני ציבור הקוראים ציטוט חלק של ד"ר אייזנברג ליאון,
פסיכיאטר ילדים .ד"ר אייזנברג  מתואר במאמר כ"אבא המדעי" של הפרעות קשבת וריכוז ,ובתוספת
הקביעה לפיה אמר לפני מותו ש ADHD"-היא דוגמה מובהקת למחלה מומצאת" .שיר-רז אף טענה
שהוא הוסיף ואמר ש"מעולם לא הייתי חושב שההמצאה שלי תהיה כה פופולרית" .

 .15כפישכברראינוהבסיס המדעי להפרעותקשב וריכוזמתואר על ידיפרדריקסטיל,שתאראתהמחלה
עשרות שנים לפני ד"ר אייזנברג .ואשר לציטוט דבריו של ד"ר אייזנברג ,ציטוט חלקי זה נבחר לכתבה
מהקשרו ix
הוצא
אולם
בקפידה
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הציטוט של אייזנברג מופיע בכתבה מ 2012-ב"דר שפיגל"  ,xולפי הכתבה הוא נאמר ב .2008-הציטוט
הוא :
המלא
" [אייזנברג]אמרשמעולםלאהיהמעלהבדעתושהתגליתשלותהפוךיוםאחדלכהפופולרית.[לתשומת
לבכם שהואאמרתגליתולאהמצאה.יחיההבדל!]." ADHDהיאדוגמהמשובחתלהפרעהמיוצרת[או
מומצאת] ",אמר איינברג ."לנטייה הגנטית ללקות ב ADHD-[מיוחסת] חשיבות מופרזת לחלוטין ".
במקום זאת ,פסיכיאטרים של ילדים צריכים לקבוע באופן יסודי יותר את הסיבות הפסיכוסוציאליות
שיכולות להוביל לבעיות התנהגות ,אמר אייזנברג .האם יש מריבות עם ההורים? האם ההורים
פרודים/גרושים?האםישבעיותבמשפחה?שאלותכאלוחשובות,אבללוקחותזמןרב,אמראייזנברג,
גלולה" ".
במהירות
לרשום
פשוט
קל
"הכי
באנחה:
והוסיף

 .16כלומר,ממכלולדבריושלד"ראייזנברגעולהשלאהתכווןשהפרעותקשבוריכוזדמיוניות,אלאשלדעתו
הגורם העיקרי להן נובע  מגורמים פסיכולוגיים וסביבתיים ולא מגנטיקה .הוא גם מעביר ביקורת על
פסיכיאטריות .
תרופות
לדעתו
נותנים
שבה
הקלות

נוסיף ונדגיש ,מדע ורפואה לא תלויים בדעתו של איש אחד ,אלא מבוססים על מחקרים ועל ראיות,
לקיומן שלהפרעות קשב וריכוז בסיס מחקרי ומדעי מקובל ,עוד לפני הולדתו של ד"ר אייזנברג ,כאשר
מחקריםרביםוחוקריםרביםהראושהפרעותקשבשישאפשרותלטפלבהן,ביןהיתרבאמצעותתרופות.
 .17חמורמכך המאמר מבסס אתטיעוניו על"קשרכלכלי"וטיעוניםלפיהםהמטרההעומדתבפנימטפלים
היאהרצוןלהתעשר,מעיןניסיוןלהפחידאתהציבור,פשוטוכמשמעו.
 .18המאמרמביאבפניהקוראמידעמטעהבחוסרשקיפותמוחלטתוךמתןהמלצותרפואיות.מאמריםמעין
אלה עלולים להביא לפגיעה ישירה בבריאות הציבור כולו .פרסום זה עלול לגרום להורים וילדים לא
ליטולטיפולשיכוללשפראתאיכותחייהם,הערכתםהעצמית,הישגיהםהלימודייםוהאקדמייםואףאת
מעמדםהחברתי,כפישידועומוכרהיטבבספרותהמקצועית.
 .19בנוסףגב'שיררזוהמערכתשובחוטאים באיגילוינאותבהציגםאתכותבת המאמרכד"ר שיררז .ד"ר
שיררזנוהגתלחתוםעלמאמריההמעיןרפואייםבתארההאקדמימבלילפרטאתנושאהתואר. ברור
לכלכיכאשרכותבמאמרזהמוצגכדוקטורללאפירוט,התוארמטעהאתהציבור.
 .20כלשעלמערכת ynetהיהלעשותהואלהציגבפניהציבורבתחילתהמאמרובסופו ,מהועיסוקהשלד"ר
שיררזתוךהבהרהברורהכיד"רשיררזאינהמוסמכתברפואה.
 .21לאור האמור לעיל הנכם נדרשים לפרסם את פנייתנו אליכם במדור הבריאות ,להסיר את המאמר ,וכן
להוסיף הבהרה למאמריה של ד"ר שיר רז ,לפיה "ד"ר שיר רז אינה מוסמכת לעסוק ברפואה או מקצוע
בריאות כלשהו ,המידע הניתן על ידה אינו יכול להנחות את ציבור החולים או לשמש כהמלצה או הוראה

רפואית".
בכבודרבובברכה, 
א.חקועו"ד 





ד"רטללביא





העתק  :פרופ' איתמר גרוטו ,משנה למנכ"ל ,משרד הבריאות.
ד"ר רבקה שפר ,ראש שירותי בריאות הציבור ,משרד הבריאות
פרופ' איל שוורצברג ,ראש מערך הרוקחות והאכיפה ,משרד הבריאות
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