
רפואת עיניים

־ה התחיל עם כאבי ראש עזים ובלתי שגז
רתיים, מלווים בלחצים, שחוותה אורסולה 
מרגי, בת 43, במשך מספר שבועות. מרגי, 
מנהלת בחברת תקשורת בינלאומית, ייחסה את 
הכאבים לעומס וללחץ שהיא מורגלת אליהם 

־במסגרת עבודתה. בכל זאת היא החליטה להמ
שיך בשגרת החיים, שכוללת מן הסתם סדר יום 
גדוש במיוחד, ישיבות רבות ונסיעות לחו"ל. כדי 
לא לסטות, המשיכה לעבוד במרץ חרף הכאבים, 

כשהיא נוטלת כדורי אספירין בתכיפות.    
"לא יכולתי לעבוד מול מחשב יותר משעתיים 
רצוף, הייתי חייבת לעשות הפסקות גדולות בגלל 
הכאב והעייפות העיניים", היא מספרת. "במצב 
הזה נסעתי לעבודה בחו"ל למשך שישה שבועות, 
כשבכל הזמן הזה הכאבים מלווים אותי". כשחזרה 
לארץ החליטה שזהו, היא חייבת לבדוק מה מקור 
הכאבים. רופא עמו היא מיודדת הפנה אותה 
לד"ר שלמה דותן, מומחה בעל שם עולמי לאבחון 

־וטיפול מחלות עיניים והפרעות ראייה. בקליני
קה שלו עברה בדיקות יסודיות שנמשכו כארבע 
שעות, בסיומן זיהה ד"ר דותן בצקת שהחשידה 
לגידול במוח בקוטר 5.8 ס"מ. מרגי אושפזה כמובן 

מיד והגידול הוסר מראשה.
במקרה אחר הגיע לקליניקה של ד"ר דותן 
עזאם עאקד, צעיר בן 21 משכם, הסובל ממחלה 
תורשתית נדירה בעצב הראייה, כשהוא במצב 

של איבוד ראייה בשתי עיניו. 
בדיוק באותה תקופה היה ד"ר דותן בקשר עם 
Genitech - חברה צרפתית גדולה, אשר ביצעה 

מחקר בנושא המחלה ממנה סובל עאקד. לאחר 
שהתאמתו למחקר הגנטי נבדקה ועזאם נמצא 
מתאים להשתתף במחקר - הוא הוטס לארצות 
הברית, הפך לאחד מ-15 המטופלים הראשונים 

מכל העולם וגם הגיע לשיפור במצב ראייתו ככל 
הנראה בזכות התרופה.

לחפש את מקור הכאב 
תחום הנוירואופטלמולוגיה, שד"ר שלמה 
דותן הוא מחלוציו בארץ, משלב בין מקצוע 

־הנוירולוגיה לבין רפואת עיניים. כמומחה למ
חלות עיניים ניהל ד"ר דותן במשך שנים רבות 
את המרכז לנוירואופטלמולוגיה במרכז הרפואי 
הדסה בעין כרם. במרפאה אותה הוא מנהל היום 

־מבוצעים כל טיפולי העיניים הסטנדרטיים והמ
קובלים, למעט ניתוחים. הצוות המקצועי של 

־המרפאה מבצע את כל בדיקות העיניים והמעק
־בים השגרתיים, ואת כל בדיקות הגלאוקומה וב

דיקות הרשתית המקובלות כיום בעולם הרפואה. 
תחומי הטיפול במרפאה רבים ומגוונים. אחד 
מהם: לחץ תוך גולגולתי מוגבר והפרעות ראייה 
המאופיינים בכאבי ראש חזקים והפרעות ראייה, 
דבר שמחייב בדיקה מיידית מאחר שסימפטומים 
אלה עלולים להעיד על מספר בעיות המחייבות 

־טיפול מיידי. נוירואופתלמולוגיה מטפלת בהפר
עות ראייה שמקורן במוח ובמערכת העצבים. 

־"לחץ תוך גולגולתי מוגבר הוא לחץ מעל הל
חץ התקין במערכת העצבים המרכזית, שבחלק 

מהמקרים עלול לגרום לבעיות בראייה )הפרעות 
בשדה הראייה ו/או בצקת ברשתית(", מסביר ד"ר 
דותן. "אי טיפול בבעיה עלול לגרום לנזק שיהיה 
קשה מאוד לתקן; הורדת הלחץ עשויה לשפר את 

הפרעות הראייה ולמנוע נזק חריף יותר". 
כיצד מתבצע תהליך הבירור והאבחון?

"במספר דרכים, בין השאר בדיקת עיניים. 
מכיוון שבמקרים רבים התסמינים קשורים לעיניים, 
תחילה הנבדק עובר בדיקת עיניים מלאה, שכוללת 
גם בדיקה נוירואופתלמולוגית. ברוב הגדול של 
המקרים מתגלה בבדיקה של קרקעיות העיניים 

־בצקת של ראש עצב הראייה, שאין בה די כדי לא
בחן את סיבת הבעיה, אך היא מעידה על לחץ תוך 
גולגולתי מוגבר. לכן, במסגרת הבירור והבדיקות, 

חשוב מאוד להיבדק גם אצל רופא עיניים".
לדברי ד"ר דותן, הטיפול מתמקד במקביל 
בהורדת הלחץ ובטיפול בגורם לו, בין היתר 

־בהורדת הלחץ באמצעות טיפול תרופתי ובמק
רים מסוימים אף באמצעות ניתוח.

"חשוב מאוד לא להתעלם מסימנים העלולים 
להעיד על לחץ תוך גולגולתי מוגבר. יש להיבדק 

בהקדם בכל מקרה של חשד", אומר ד"ר דותן.
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רואה לכם 
בעיניים 

יש לכם בעיות בראייה, נחבלתם 
בעיניים, אתם סובלים מהפרעות 

ראייה כרוניות? חשוב לפנות 
לטיפול מקצועי בהקדם האפשרי. 

ד"ר שלמה דותן, מחלוצי תחום 
הנוירואופטלמולוגיה, מציע מגוון 

בדיקות וטיפולים תחת קורת 
גג אחת, בדרך לפתרון הבעיות         
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