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דבר העורך

דבר היו"ר

עמיתות ועמיתים,
לפניכם הגיליון השלישי של עיתון הסקירות הרשמי של איגוד 

רופאי העיניים. 
בגיליון זה כמה עדכונים אקטואליים. איגוד הגלאוקומה האירופאי 
פרסם לאחרונה עדכון להמלצותיו באשר לאבחון גלאוקומה וטיפול 
בה - ד״ר גפן קראה את החוברת במלואה והיא מציגה בפנינו מבחר 
חידושים ודגשים ממנה; ד״ר רון מסבירה מה ידוע על הקשר בין רוחק 
ראייה להופעת פזילה אצל ילדים, וממליצה מתי כדאי לתת משקפיים 
לילדים אלה; ד״ר אלמר מסכמת עבורנו את כל המידע הקיים על 
מחלה ״חדשה״, מחלה דלקתית רב־מערכתית המתבטאת גם סביב 
העין, וקשורה להופעת רמה גבוהה של אימונוגלובולין IgG4 בדם; תחום 
השתלות הקרנית ממשיך להתפתח במהירות, מה שמוביל לניתוחים 
חדשניים וראשי תיבות חדשים. ד״ר נחום ופרופ׳ בכר מציגים לנו את 
שיטת ה־DSAEK הדקה במיוחד; כולנו מטפלים באנשים המתלוננים על 
floater מעצבן בזגוגית. בסקירתו המרתקת טוען ד״ר רובוביץ שבמיעוט 

שנה עברה מאז צאת הגיליון הראשון של עיתון איגוד רופאי העיניים 
כחלק מרשת עיתוני “הרפואה“ של ההסתדרות הרפואית. מה 
שבתחילה נראה כזמני הפך למציאות קבועה עם צאת הגיליון השלישי 
של כתב העת. פרסום הגיליונות התאפשר הודות לעבודה קשה של עורך 

כתב העת, ד"ר יניב ברקנא, ושל הכותבים השונים. 
העיתון מציג מאמרי סקירה ועדכון ומדור מחלוקת. המחלוקות בעולם 
הרפואה נובעות מהבדלי תפיסה - תפיסת הרפואה כמדע מדויק 
שאפשר להחיל עליו את כללי הסטטיסטיקה הפשוטה לעומת תפיסת 
הרפואה כאמנות בשל השוני הגנטי הגדול בין בני האדם. מחלוקת זו 
באה לידי ביטוי בסדרת מאמרים ובדיבייט שנערך בכנס ה־AAO ב־2014 

מהמקרים הפרעה זו אינה נעלמת עם הזמן והחולה אינו מתרגל אליה, 
ולאור ההתקדמות בטכנולוגיית ניתוחי המקטע האחורי, אפשר לעתים 
לשקול ניתוח לניקוי הזגוגית; ד״ר בלפר מציג בפנינו סקירה עדכנית 
על התופעה המוכרת של מנותחי קטרקט שרואים 6/6, אך אינם 
מרוצים, וזאת בשל מגוון תופעות שרק את חלקן אנו מבינים; לסיום, 
ד״ר רובינשטיין וד״ר הרטשטיין מציגים בפנינו אלטרנטיבה, שאינה 
ניתוח, למגוון ניתוחים פלסטיים לתיקון בעיות קוסמטיות ובעיות תפקוד 

באזור העפעפיים והפנים. 
אני מודה לכל המומחים שתרמו לגיליון זה, וקורא לאחרים לתרום 
לגיליונות הבאים. כמו־כן אני מבקש לעודד את כל הרופאים לתעד 
בצילום מקרים מעניינים ולחלוק אתנו מקרים אלה מעל דפי עיתון זה.

קריאה מהנה וכנס מוצלח
יניב ברקנא

לגבי הצורך בבדיקה גנטית לשם התאמת הטיפול בוויטמינים במחלת 
הוויכוח נסב בעיקרו על העיבוד הסטטיסטי של תוצאות   .AMDה־
מחקרי ה־AREDS השונים. מאמר מעניין בנושא הבנת הסטטיסטיקה 
 Use of וכותרתו הייתה Ophthalmology פורסם בינואר 2014 בעיתון

 .Statistical Analyses in the Ophthalmic Literature
שיתוף פעולה של כולנו עם עורך העיתון יתרום מאוד להוצאת עיתון 

מעניין ומלמד. 
בברכה, 
פרופ' דויד צדוק 
יו"ר איגוד רופאי העיניים 

A-פוס  ויט- ר  שתכשי הן  החמות   החדשות 
)Vit-A-Pos( חוזר למדפים בכל העולם וגם בישראל, 
לאחר מחסור עולמי שנמשך מספר שבועות עקב עלייה 

דרמטית בביקושים לתכשיר ברחבי העולם.
מי שמכיר את ויט-A-פוס והשתמש בו בעבר ודאי 
כבר נמצא בדרך לבית המרקחת הקרוב. מי שלא מכיר 
ודאי רוצה לדעת על מה ההתרגשות, ועבור מי שסובל 
מיובש כרוני בעיניים ומתופעות דלקתיות בעפעף מדובר 
הכי  )במובן  דמעות  עד  מרגשת  מבשורה  פחות  בלא 

פשוט של המילה(.

יובש בעיניים | לא מה שחשבתם
יובש בעיניים הוא תופעה נפוצה מאוד. למעשה, כמעט 
כל אחד חווה יובש בעיניים ואף מספר פעמים בחייו. 
הגורמים לתופעה הם רבים, החל מישיבה ממושכת מול 
מסך המחשב, צפייה מרובה בטלוויזיה, מזג אוויר שרבי, 
שהייה ממושכת בחדרים ממוזגים וחוסר שינה. היובש 
בעיניים בא לידי ביטוי בגירוי מציק - "מרגישים את 

העין". במצב תקין לא צריך להרגיש את העין.
המצב הטבעי של העין הוא לחות הנוצרת משילוב בין 
הדמעות לבין תרכובות שומניות המופרשות מנקבוביות 
העפעפיים. הדמעות והתרכובות השומניות מתקשרות 
ביניהן באמצעות פאזה מחברת ובכך נשמרת הלחלוחית 
במשטח העין העדין. מכונה משומנת. כאשר אחד מן 

הרכיבים חסר, מורגש יובש.
זה נשמע מוכר ופשוט, אך מסתבר כי במקרים רבים 
היובש הוא לא פחות מתסמין של דלקת כרונית בשם 

בלפריטיס )Blepharitis( - דלקת שפת העפעף.

בלפריטיס | לא חייבים לסבול
במחקר שבוצע בארה"ב נמצא כי כ-80% מהאנשים 
שהתלוננו על יובש בעיניים סבלו למעשה מבלפריטיס. 
בבלפריטיס  מהלוקים  שרבים  כך  על  מצביע  המחקר 
 כלל אינם מודעים לכך ומתייחסים למחלה כאל יובש 

עיניים רגיל.
מתפתחת  נסתמות  בעפעפיים  הנקבוביות  כאשר 
דלקת. במצב זה, בנוסף לתחושת היובש בעיניים, יש גם 
תופעות של קשקשים על הריסים וקרום בוקר; אנשים 
של  שכבה  עם  בבוקר  מתעוררים  בבלפריטיס  שלקו 

הפרשות המקשה על פקיחת העיניים. 
מכירים את התופעה? אם כן אז היובש בעיניים מעיד על 

דלקת שפת העפעף בלפריטיס ולכן יש לטפל לא רק ביובש 
בעיניים אלא גם בתופעות הנוספות שגורמת הדלקת.

טיפול ביובש בעיניים באמצעות טיפות או משחות 
'רגילות' אמנם מקל על הגירוי הנלווה ליובש אך אינו 
מטפל בגורמים ליובש. טיפול בגירוי בלבד )התסמין( 
)הגורם(.  הדלקת  את  להחמיר  למעשה  הלכה  עלול 
התוצאה היא סבל מתמשך שעלול לפגוע באיכות החיים 

ואף לגרום נזק לעין. 
תכשיר ויט-A-פוס מקל גם על תסמינים הקשורים 

בדלקת הבלפריטיס.

A היחיד עם ויטמין | Vit-A-Pos
ביובש  לטיפול  ומשחות  עיניים  מטיפות  בשונה 
בעיניים, ויט-A-פוס הייחודי מטפל גם בתופעות של 
הדלקת עצמה. אמנם בלפריטיס נחשבת למחלה קשה 
להקל  ויט-A-פוס עשוי  אך שימוש בתכשיר  לריפוי, 
ולצמצם תופעות הדלקת. לאורך זמן מורגשת הקלה הן 

בתסמיני היובש והן בתופעות האחרות של הדלקת.
מה הופך את ויט-A-פוס לכל כך מבוקש? 

לויט-A-פוס הרכב ייחודי המכיל תרכובות שומנים 
יעילות במיוחד, בשילוב בלעדי של ויטמין A. הרכב זה 
פועל במשולב: הוא דואג מצד אחד להחזיר את הלחות 
מכיל  שהוא  השומנית  התרכובת  שני  ומצד  לעיניים 
מסככת את משטח העין, מחזירה את הלחות ומעלימה 
את תחושת היובש והגירוי הלא נעים שכרוך בה. כל זה 
ללא חומרי שימור וללא פוספטים המשמשים בתכשירים 

רגילים ועלולים אף לגרום נזק במקרה של בלפריטיס.
לחשיפה  ראוי  בתכשיר  הבא  הייחודי  המרכיב   אבל 
מיוחדת, בשל יעילותו הגדולה על פן אחר בהשפעות 

כפי שמרמז שמו של התכשיר,  ויט-A-פוס,  הטיפול: 
תקינות  על  לשמירה  החיוני   A ויטמין  בנוסף  מכיל 
הקרנית ולחמית העין. לויטמין A השפעה ישירה על 
המצב הדלקתי ולכן ויט-A-פוס הוא התכשיר היחיד 
תסמינים  על  גם  ומקל  הדמעות  נוזל  עם  שמתערבב 
הקשורים בדלקת הבלפריטיס. ויט-A-פוס, כאמור, הוא 

.A התכשיר היחיד המשווק בישראל שמכיל ויטמין
במאמר מקצועי אכן מציין ד"ר דוד צדוק, סגן מנהל 
מחלקת עיניים באסף הרופא, כי ויט-A-פוס הוא היחיד 
שמכיל ויטמין A ולכן הוא יעיל מאוד הן ליובש בסיסי 
בעיניים והן לתופעות הנוצרות כתוצאה מדלקת עפעף 
העין, בלפריטיס. עוד מצויין שם: קיימים אמנם תכשירים 
נוזליים לעזרה ראשונה במצבים של חוסר בנוזל, אבל 
בתהליכים  בטיפול  הצורך  על  גם  עונה  הזה  התכשיר 

.A עמוקים יותר שמחייבים נוכחות של ויטמין
בתסמיני  הנלחם  ויט-A-פוס  עם  משולב  טיפול 
היובש ובתופעות שיוצרת דלקת שפת העפעף יחד עם 
טיפות להקלת היובש, כמו תכשירי סדרת הילו-קומוד, 
נותן מענה מושלם לסובלים מיובש בעיניים כתוצאה 

מבלפריטיס ומתסמינים מציקים אחרים. 
ויט-A-פוס נמכר ללא צורך במרשם.

    תכשיר העיניים
A היחיד עם ויטמין   

חזר לישראל

דמעות של שמחה: הסתיים המחסור העולמי בתכשיר Vit-A-Pos לטיפול ביובש בעיניים ובתופעות דלקתיות בעפעפיים

יובש בעיניים הוא אחת התופעות הנפוצות בעולם. במקרים רבים )מדובר בעשרות אחוזים( היובש הוא 
סימפטום של דלקת שפת העפעף 'בלפריטיס' )Blepharitis(. אם אתם מתעוררים בבוקר עם עיניים יבשות 

ועם קרום על העפעפיים, יש לכם ככל הנראה בלפריטיס. הטיפול המומלץ להקלה על התופעות הדלקתיות 
הוא באמצעות תכשיר Vit-A-Pos עם תרכובת שמני לחות - והיחיד בישראל המכיל ויטמין A, המסכך 

את משטח העין ופועל לניקוי הנקבוביות ולצמצום תופעות הדלקת בעפעף. תפוצת התופעה והביקוש העצום 
לתכשיר הייחודי יצרו מחסור עולמי זמני שהסתיים בימים אלה. אז אם יש לכם יובש בעיניים ו/או דלקת 

עפעף, אל תשפשפו את העיניים – גשו עכשיו לבית המרקחת הקרוב. אין צורך במרשם

09-9510537
www.kivema.co.il

 טיפול לילה 
סיכה שומנית לתופעות 

דלקת שפת העפעף

 טיפול יום 
שוטף להקלה 
על יובש בעיניים

הילו-קומודויט-A-פוס

המלצה לטיפול יום+לילה ביובש ובתופעות דלקתיות בעיניים
הטיפול המשולב 

ניתן להשיג בקופות החולים המובחרות

מדור פרסומי


