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כותרת :עילי לוין  -מהי תסמונת מיכהאוזן .ד"ר
ירחמיאל ברבר  -קופת חולים מכבי
גולן יוכפז :תסמונת מינכהאוזן זה הסינדרום שלפי החשד
לאם להרעיב את הבן שלה

גרם

לפחות לטענת המשטרה ,רשויות בית

החולים .התסמונת הזאת קרויה על שם הברון מינכהאוזן שבדה
מליבו סיפורים דמיוניים ומשונים כדי לזכות בתשומת לב .אדם
שלוקה בתסמונת

נוטה להתחזות לחולה או לגרום בכוונה למחלה

אצלו או אצל אדם קרוב כדי לזכות באהדה מהסביבה.
עילי לוין מנסה להסביר הבוקר מהי הפרעה נפשית שייתכן
שעומדת מאחורי הפרשה.
עילי לוין .. :חשיפת מקרה ההתעללות בירושלים אתמול התקבלה
בתדהמה ובזעזוע ,אבל בקהילה הרפואית מכירים כבר שנים
ארוכות את מחלת הנפש שגרמה בעבר לעשרות מקרים דומים
ברחבי הארץ תסמונת מינכהאוזן .בתחילה ההגדרה כוונה בעיקר
לאנשים הפוגעים בעצמם או ממציאים כל מיני תסבוכות רפואיות
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בגופם

אך בשנים האחרונות התרחבה

לראות יותר מקרים

ההגדרה הזסו וניתן

הקשורים לפגיעה קשה של החולה דווקא

באחד מקרוביו לרוב ילדים או קשישים.
הדרך היחידה להפסיק את הפגיעה כפי שמסביר ד"ר ירחמיאל
ברבר ממכבי שירותי בריאות

היא להפריד את האדם הלוקה

בתסמונת מקרוביו.
^ הוא בעצם מקבל הכרה פעמיים גם מאותו
אחד שהוא פשוט חולה וגם מהצוות הרפואי

ילד או מאותו
שאומרים כמה טוב

הוא מטפל בילד הזה ,כמה טוב הוא מטפל באישה הזאת
הקשישה וכדומה ואז הוא מקבל פעמיים

 ..הטיפול הוא גם

צריך להיות טיפול ארוך ומתמשך טיפול פסיכולוגי

וכמובן ברגע

שמזהים את זה אם זה מדובר על ילדים או על חסרי ישע
צריך בהחלט את אותו חסר ישע להוציא מאחזקתו של אותו
אדם.
עילי לוין :הברון קרל מינכהאוזן שעל שמו נקראת התסמונת
להמציא

נהג

סיפורים יוצאי דופן בדיוניים לחלוטין ,המקרה המפורסם

ביותר של התפרצות המחלה

בארץ היה

לפני כעשרים

שנה

במה שנקרא פרשת מזריק הנפט ,משה לוי נהג להחדיר לגופת
רעייתו את החומר

הרעיל עד שחלתה אושפזה במצב קשה בבית

חולים ולבסוף נפטרה ,ארבע שנים לאחר מכן הוא החל לעשות
את אותו הדבר גם לחברתו החדשה אך אז הגורמים הרפואיים
2767481
עמוד 2

מתוך

3

כבר חשדו בו

הוא נעצר והודה במעשים.

כמו בפרשת מזריק הנפט

אז משה לוי הורשע ונשלח לשנים

ארוכות בבית הכלא ,לא מן הנמנע שגם במקרה הזה על אף
מחלת הנפש החמורה

שממנה ככל הנראה סובלת האם ,היא

תועמד בסופו של דבר לדין.
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