
 
 

 
 

   
  

  2023זיס ובקשה להארכת תוקף הכרה בשירות רפואי מתמחה ארתרוגריפ
  
  

מולדת  שריר ועצב ) היא בעיית Arthrogryposis Multiplex Congenita( ארתרוגריפוזיס

הגורמת להגבלת תנועה סביב מפרקים בשל הפרעה בהתפתחות של שרירים גידים רקמות סביב 

, כפות ירך, מפרקי כתפיים, מרפקים, פרקי כף יד, כפות ידייםפירקיות ועוד. בארתרוגריפוזיס, 

נפגעים. במקרים הקשים ביותר, כמעט כל מפרק בגוף עשוי להיות מעורב, כולל  ברכייםרגליים ו

. לרוב מלווה הגבלת התנועה בחולשה של השריר, אשר עמוד השדרהומפרקי  מפרק הלסת

  מגבילה את התנועה עוד יותר.

לידות חי בשנה  150,000(לפי חישוב של  לידות 3000-זו פגיעה נדירה, המתרחשת אחת לכ

  ילדים כל שנה).   60 –כ בישראל מדובר ב

כדי לצמצם את המגבלה יש  מהלידה.ילדים ארתרוגריפוטיים זקוקים למעקב אורתופדי מיומן 

פעמים רבות צורך בסדרות טיפולים מינקותם, במכשירי עזר (סדים לגפים) ובטיפולים שיקומיים 

כוי לצורך מגיל מספר חודשים. במקרים בהם הילדים אינם מקבלים טיפול במועד עולה הסי

בניתוחים סבוכים. לאחר כל התערבות כירורגית, יש צורך בטיפול שיקומי אינטנסיבי, בד"כ משולב 

בהידרותרפיה,  במרכז המיומן בהבנת הפתולוגיה והתהליכים המפרקיים היחודיים. רובם של ילדים 

חיקי לכת. ללא אלו בעלי יכולת שכלית תקינה ובטיפול מתאים יכולים להגיע להישגים שיקומיים מר

ליווי שיקומי של מרכז בעל ניסיון,  הטיפול עלול  להכשל והמוגבלות התפקודית עשויה להחמיר.  

לאחר מיצוי ההתערבות האורתופדית הילדים זקוקים להמשך ליווי שיקומי רב צוותי כולל מרפאות 

רך הגדילה הידרותרפיסטים, אורתוסטטיסטים וקלינאי תקשורת לאובעיסוק, פיסיותרפיסטים, 

  וההתפתחות. 

עשר השנים האחרונות מטופלים. ב 150בביה"ח אלין נצברו עשרות שנות ניסיון בטיפול במעל ל 

ילדים עם ארתרוגריפוזיס    82  נראו  שלוש השנים האחרונותבו - ילדים  129באלי"ן   טופלו

נצבר ניסיון עתיר בטיפול מוקדם, בפיסיותרפיה באלי"ן   .מלא, אשפוז יום ובמרפאות החוץ באשפוז

ביבשה ובמים ,  בשיקום אינטנסיבי לאחר התערבויות ניתוחיות או סדרות גיבוסים, ובהתאמת 

אביזרי עזר, כולל סדים בהתאמה אישית וסדים מתקדמים  מיוחדים למקרים אלו, טכנולוגיה 

  שיקומית מסייעת להפעלת ניידות ועזרים לטיפול עצמי. 



 
 

 
 

  מאילת ועד קרית שמונה.   –ן מכל רחבי הארץ "ילדים מגיעים לאליה

מתחומי הפיסיותרפיה, הריפוי  , וצוותי המטפלים שרון אילוןהצוות האורתופדי, בראשות דר' 

   מיומנים בטיפול בבעיה.  סוציאלי -בעיסוק, התאמת הציוד והליווי הפסיכו

היוקרתי  EPOSבכנס  ד"ר אילון  ות מציגה מטופלים בהגיעם לבגר 146התפקוד בשל  את תוצאות 

  מעולם לא הוצג צבר גדול כזה של מטופלים במעקב כה ממושך. בחודש הבא.  

מניסיוננו, ילדים המגיעים לטיפולנו בשלבים מאוחרים יותר של גדילתם מאבדים משמעותית 

מפוטנציאל השיקום הראשוני שלהם. מאחר ומדובר בבעיה נדירה, יש יתרון טיפולי וכן מחקרי 

  בריכוז כל המטופלים תחת אחריות מרכז שלישוני ארצי. 

  

  
  בתודה מראש

  ד"ר מורית בארי
  מנכ"ל אלי"ן

  
  
  

    


