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"אילו הניחו בני האדם לממשלה לקבוע אילו מזונות יאכלו ואילו תרופות ייטלו, 
 מהרה במצב העגום שבו מתקיימים אלה החיים בדיקטטורה." גופותיהם היו עד

 )1826 – 1743תומס ג'פרסון (      
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 אללהשתרע בשמש ..." . קשה יותר ויותרנעשית הפשוטים ההנאה מתענוגות החיים 
, םמסרטן העור." לאכול כריך בשר מעובד... "השתגעת ותמות םאת זה, את ותעש

ממחלת לב."  ושתמותבטוח ו כםהשומן הרווי בו יעלה את רמות הכולסטרול של
מהתקף לב או  ותמות ם... "הוא מעלה את לחץ הדם ואתאוכללבזוק מלח על ה

יותר  ו... "אם תשתפרךמשבץ." לשתות ג'ין וטוניק קרים כקרח אחרי יום עבודה מ
 במוות מסרטן ומֶּכשל כבד." היי, איזה כיף. ניםמסתכ םיחידות בשבוע, את 15-מ

שלבים  אתראיצים בנו לעבור סריקות רבות עוד יותר כדי לעת מאותה ובה ב   
מוקדמים של סרטן ומחלות רבות אחרות. וכאילו לא די בזה, רופא המשפחה שלכם 

סופיות של לחץ דם, כולסטרול ורמות סוכר, אם למנות יטיף לכם לבצע מדידות אינ
רק שלוש מהן. כאילו הבריאות הטובה אפשרית באמת רק באמצעות ניטור מתמיד 

 על ידי מקצוע הרפואה.

אפשר למצוא מישהו הנוטל פחות מארבע או -כבר אילמעשה אשר לקשישים,    
קישור שבה אני שלי אני עובד במרפאת עיסוקים אחד הכחמש תרופות נפרדות. 

מסייע בטיפול בקשישים, שרבים מהם סבלו פגיעה או שבר כלשהו. כשמטופלים 
נכנסים למרפאה הזאת, המספר הממוצע של התרופות שהם נוטלים הוא עשר. 

שיש ליטול בכל יום ויום, לפעמים שלוש או ארבע  , עשר תרופות שונותפירוש הדבר
 ון קניית מזון.פעמים ביום. אני משער שהדבר נעשה על חשב

בה בעת, הגבולות המגדירים מחלה הצטמצמו במידה קיצונית. כשסיימתי    
כל מה  ה, רמת כולסטרול גבוהה  נחשב1981-לראשונה את בית הספר לרפואה ב

מ"ג לדציליטר. במהלך השנים הרמה הזאת צנחה וצנחה עד לנקודה שבה  200שמעל 
מ"ג  120-אני חושש שיגיעו במהרה לדציליטר. מ"ג ל 160רמה "בריאה" היא עכשיו 

 –מספר הזה ייחשב סיכון מוגבר למחלת לב לכל מה שיהיה מעל  לדציליטר.
 לכאורה.

מן האוכלוסייה הבוגרת בעולם המערבי רמת  85%-אם נזכור שאצל יותר מ  
, הרעיון הזה מעורר פליאה. אני מוכן מ"ג לדציליטר 140-יותר מ ההכולסטרול גבוה

דות שמעולם לא הצטיינתי במיוחד בסטטיסטיקה. ובכל זאת, נראה לי להו
מבני האדם נמצאים בסיכון גבוה למחלות לב מותח  80%-שהניסיון לטעון שיותר מ

 ואפילו מעבר לו. –את מושג ה"ממוצע" עד קצה גבול האפשרות 

מ"מ. היום הוא  160/110משהו שמעל דם היה פעם -לחץ-ובאותה נימה, יתר   
מה ראו אפילו נמוך יותר, תלוי אילו הנחיות אתם קוראים. לחולי סוכרת,  – 140/90

-מ. באותה שעה מתבססת תפיסה של "קדם"מ 120/85גבוהה היא כל מה שמעל 
 :WebMD  דם מתוך-לחץ-יתר-דם". והנה כמה דברי חוכמה על קדם-לחץ-יתר

 

"מתרבות והולכות הראיות על היחס בין יתר לחץ דם ובעיות עתידיות של התקף       
עם כל עלייה ברמת לחץ הדם, נקבל סיכון מוגבר," הוא (שלדון שפס) לב ושבץ. 

 .WebMD-אומר ל
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, הסיכון 115/75"הביטו בנתונים המדהימים הללו. החל ברמה הנמוכה של    
או עם כל  ,נקודות בלחץ הדם הסיסטולי 20 להתקף לב ושבץ נכפל עם כל קפיצה של

 נקודות בלחץ הדם הדיאסטולי.  10עלייה של 

ומעלה שלחץ הדם שלהם תקין עכשיו, יש סיכון של  55"כמו כן נודע לנו שלגילאי    
לפתח יתר לחץ דם בהמשך, אומר ד"ר אדם שובניאן, דיקאן בית הספר  95%

 1לרפואה של אוניברסיטת בוסטון, יו"ר הוועדה לקווים מנחים."

 

י ספק שזה שימח מ"מ. אין ל 115/75אי לכך, יתר לחץ דם הוא כיום כל מה שמעל    
ם עדיין נחשב האתכם. בנוסף, לאלה מבינכם המאמינים בשאננות שלחץ הדם של

סך הכול, לפתח יתר לחץ דם בסופו של דבר.  90%תקין, נראה שיש לכם סיכון של 
 חייכם עלי אדמות ... קצובים.

דומה שהגענו כמעט עד לנקודה שבה כמעט לא קיים עוד משהו הנחשב לחץ דם    
דם, או שבהכרח נפתח בסופו -לחץ-יתר-כולנו סובלים מיתר לחץ דם, מקדםתקין. 

-יתר-של דבר יתר לחץ דם.. שפירושו יהיה, או לא יהיה, בדיוק אותו דבר כמו קדם
דם. ומי יודע? אבל רק ליתר ביטחון, אולי כדאי שפשוט תתחילו ליטול את -לחץ

 כדורים.ה

גיה בחן את נושא יעדי הכולסטרול שנערך לפני כמה שנים בנורב למעשה, מחקר   
ולחץ הדם באופן מפורט יותר. לאור ההנחיות שפותחו על ידי החברה האירופית 

רמת יגיעו למקרב האנשים  95%-, יותר מ50הם קבעו שעד גיל  (ESC)לקרדיולוגיה 
זאת  2די הצורך לחייב טיפול תרופתי. ותת גבוהורמת לחץ דם הנחשבלכולסטרול או 

למרות העובדה שהנורבגים הם מבין העמים הבריאים ביותר ומאריכי הימים ביותר 
 על פני כדור הארץ. אז רק אלוהים יודע היכן זה משאיר אותנו האחרים.

י שרבים דכפי שיהיו מי שיאמרו, הזזת עמודי השער כאו  –גבולות  הידוקאותו    
קל והסוכרת, שם הרמות קורה גם עם עודף המש –יותר מאיתנו יהיו חולים 

ה"תקינות" ממשיכות לצנוח. אם אתם הודים אסיאתים החיים בארצות הברית או 
! 25. 25-מם מדד מסת הגוף שלכם גדול אבבריטניה, אתם מוגדרים עכשיו כשמנים 

קלוני. נמוך ממדד מסת הגוף של פלוני מר בראד פיט ושל מר ג'ורג' יותר זה קצת 
 ושל שמנמן כמוני.

ותוצאות  ן, רמות סוכר בדם, והוספנו שומאילו לקחנו את הנתונים הנורבגיים    
סרטן וכיוצא באלה, יכול אני  בסריקותשנמצאו  false positive)חיוביות שגויות (

לערוב לכם שהיינו יכולים די בקלות להפוך את כל אוכלוסיית העולם המערבי 
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דא שנפחד לאכול או לשתות לחולה, בדרך זאת או אחרת. באותו זמן יכולנו לוו
 כמעט כל דבר, או לעשות כמעט כל דבר אחר שגורם לנו הנאה.

בכל אשר נביט, הרפואה המונעת, וההתייחסות ליעדים מחמירים יותר ויותר,    
כולנו. מצב הדברים הגיע לשלב שבו אני יודע שאנשים בהידקו את לפיתתם הנחרצת 

אימייל שקיבלתי מאישה  העתקזה. הנה רבים חשים כיום שאט נפש עמוק כלפי כל 
הוא כאילו שלה. אני מצרף אותו מפני ש אמאטיפול הרפואי בלגבי השביקשה עצה 

 מתמצת תחושות של רבים...

 

"בביקור שלי אצל הרופא התחלתי להבין שהאג'נדה השתנתה. מה שרציתי לדון בו 
איכשהו השתנה תמיד למה שמשרד הבריאות  שיחרלבנטי, וה פחות ופחות נעשה 

 בדרך כלל יוזמות בריאות מיותרות מסוג זה או אחר. –החליט שהוא 'נושא השבוע' 

בדיקה זו לבצע "במהלך שנות התשעים התחלתי לקבל בדואר דרישות מיותרות    
או בדיקה אחרת. הדבר החמיר בהדרגה ובסופו של דבר, בכל פעם שביקרתי 

י שארשה לו למדוד את לחץ הדם שלי, לחוץ עלראה חובה לעצמו ל במרפאה, הרופא
  באופן כללי לגעור בי בנוגע לנושאים של 'סגנון חיים'.בדיקת כולסטרול, או  עשותל

"בהזדמנות אחת בלתי נשכחת היתה לו החוצפה לשאול אותי אם 'באמת     
אני זוכרת  – 1984 ,כן, ביום השנה לניצחון על יפן הפסקתי לעשן'(!) (התשובה היתה

את היום היטב, ולא שיש לו קשר כלשהו למישהו אחר). עקרונית התחלתי להרגיש 
אפשר לסמוך עליה שתעשה החלטות -כאילו מתייחסים אלי כמו אל ילדה שאי

קרה בהדרגה במהלך השנים. לכן ידעתי שמשהו השתנה וזאת לא הדבר בעצמה, וש
  הייתי אני.

מקצוע הרפואה באמצעות משרד הבריאות אנשי ל "הבנתי שהממשלה מכתיבה   
להתערב בחיי האנשים במה שנראה לי כדרכים בלתי  םמה לעשות, ושמעודדים אות

 קבילות. התחלתי להתקומם נגד הגישה הסמכותית שמקצוע הרפואה סיגל לעצמו.

"גישה זאת החריפה כאשר ראיתי איך 'המומחים' גוערים באמי בשנים האחרונות    
לפני שהתלבשו עליה היא היתה בריאה יחסית וחופשייה מתרופות. עד סוף  חייה.ל

נראה שחלק מן ההידרדרות הזאת  –אישיותה הקודמת של חייה היא הפכה לצל 
 היה צפוי לנוכח גילה. ואף על פי כן..."

 

 וכל הניטור הזה עתיד להחמיר:   

 

עם המטופלים על הציבורי מעוניין שעובדיו ידברו דרך קבע  שירות הבריאות”
. יש וריד משקלאודות הדיאטה שלהם כדי לעודד אותם לאכול בריא יותר ולה

לשאול את המטופלים על הדיאטה שלהם, הרגלי העישון והשתייה, בכל פעם שהם 
בהתאם להצעות הרדיקליות של יועצי הבריאות  י,רפוא צוות  איש פוגשים
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כדי להתמודד עם השיעורים העולים של השמנה, סרטן ושימוש לרעה  ,הממשלתיים
 באלכוהול."

 

 בכל פעםיש לשאול את המטופלים על הדיאטה שלהם, הרגלי העישון והשתייה, 
... העניין הזה עשוי להיות מטריד למדי. תארו ירפואצוות שהם נפגשים עם איש 

 :לעצמכם את המחזה בבית חולים

 "אחות, אפשר לקבל כוס מים בבקשה."   

ת לשאול כמה אתה מעשן, כמה ב"כמובן. אכל לפני שאני נותנת לך אותה, אני חיי   
 יחידות אלכוהול אתה שותה כל יום, ופירוט התפריט שלך בשבוע האחרון."

רישום  נהלים"בחיי, זאת הפעם העשירית ששאלו אותי את זה היום. אתם לא מ   
 כלשהו?"

יש לשאול את המטופלים על אולי לא לזה התכוון איש משרד הבריאות כשאמר "   
"? ירפואצוות הדיאטה שלהם, הרגלי העישון והשתייה, בכל פעם שהם פוגשים איש 

שגישה  יודעים  אני חושד ששירות הבריאות לא התעמק בנושא עד הסוף. הם רק
 על.-עולם נפלא של רפואת  חודרנית ומתנשאת יותר היא הדרך המובילה לקראת

 איך הצלחנו להגיע אל המקום הזה?   

מה שחשוב יותר, האם זה מקום טוב להימצא בו? האם ה... אינני בטוח איך    
בדיוק לקרוא לזה. האם כל הניטור הזה, ונטילת התרופות במשך כל החיים, 

, מאושרים והאובססיה לגבי מזון בריא והתנהגות בריאה הפכו אותנו לבריאים יותר
 יותר ומאריכי ימים יותר?

שחלק מהדברים  ספקפעם. ברור, אין -לא, אני לא מאמין שכן. או שזה יקרה אי   
מחלת לב, ומקצר את לעישון גורם לסרטן ריאות ו. שמזהירים אותנו לגביהם נכונים

חייכם בערך בשש שנים. הוא גם מעלה את הסיכוי שדברים גרועים אחרים יקרו 
כמו קטיעת רגל ומחלות ריאה כרוניות. פעילות גופנית, כן, היא  –ם לפני מותכ

אף על פי שקשה יותר לציין מספרים מדויקים לגבי תועלתה, היות  –מועילה לנו 
 בריאות אחרות. הגויותכרוכה בהתנ שפעילות גופנית לעתים קרובות 

 וחוץ מזה, מה עוד?   

ניטרליות בין האמת העצובה היא שרוב העצות שבהן מפציצים אותנו עכשיו  נעות    
למזיקות. בכמה מקרים זה יכול באמת להיות מזיק מאוד פוטנציאלית. למשל, 

לייעץ לחולי סוכרת לאכול דיאטה דלת שומן ועתירת פחמימות. כדוגמה לאיוולת 
זה. התחרות עםמזיקה, קשה באמת ל  

רגע ב  SPF 50ד אנשים שיתרחקו מהשמש, או שימרחו קרם ברמת מה עם להפחי   
שכבות בגדים מגוננים. רעיון  10הראשון שיחשדו שפוטון קטלני אולי התגנב דרך 

בעור עקב חשיפה לשמש, קיים   Dלאו דווקא מוצלח, כי בלי סינתזה של ויטמין 
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ינים של בעיות , העלול לגרור כל מיני מDסיכון משמעותי שייווצר חסר בוויטמין 
 אחרות.

, Annals of Epidemiology-להלן רק שתי עובדות בולטות מתוך מחקר מקיף ב   
 3כמונע סרטן".  Dשכותרתו "ויטמין 

לקו רק במחצית מקרי סרטן השד   UVB"נשים עם חשיפה גבוהה יותר לקרני    
 לעומת אלה עם חשיפה נמוכה יותר."

לקרני שמש במגורים לקו רק במחצית שיעור סרטן חשיפה גבוהה יותר "גברים עם   
 הערמונית הסופני."

 

ובלשון פשוטה: אם אתם מבלים זמן רב יותר בשמש, אתם עשויים להיות מועדים    
הרבה פחות למוות מסרטן השד והערמונית (וגם מהרבה סרטנים אחרים, אבל על 

 הסרטן נרחיב בהמשך).

טן העור! אני שומע אתכם קוראים. אכן, מה ומה בדבר הסיכון המוגבר למות מסר   
. אילו חשיפה ממאירהאיש בכל שנה ממלנומה  2,000-איתו? בבריטניה מתים כ

 מקרים נוספים. 2,000מוגברת לשמש יכלה להכפיל מספר זה, היו לנו 

 ילובשנה, כמו סרטן הערמונית. א 20,000מצד שני, סרטן השד קוטל בסביבות    
את שיעור סרטן השד והערמונית, היינו מפחיתים את המוות  הקטין לחציהצלחנו ל
בשנה. שפירושו פי עשר יותר מכל עלייה פוטנציאלית של מקרי  20,000-מסרטן ב

 המוות ממלנומה ממאירה.

מה  –(חישוב כוללני זה מניח שחשיפה לשמש אכן גורמת למלנומה ממאירה    
שאולי אינו נכון. למעשה, יש ראיות חזקות לכך שחשיפה לשמש מגנה למעשה נגד 

 מלנומה ממאירה.)

אם כן הגענו עכשיו למצב משונה מאוד שבו פוקדים למעשה על אנשים להימנע    
הוא יגיע ברגע  –מהשמש כדי למנוע סרטן. רוצים לדעת יותר על הנושא הזה 

 ב את הספר הבא.שאצליח להשיג שיזוף הגון ולכתו

פעם משהו על ראיות סותרות אלה בקשר לחשיפה לשמש? לא, -האם שמעתם אי   
מפני שעצות הבריאות נותנות לכם רק צד אחד של הסיפור. דומה שקיים פחד עצום 
שמא מסר כלשהו עשוי להכיל את הרמז או הספק הקלים ביותר. אור השמש מזיק 

עמדות מוחלטות אלה קה לכם... סוף הדיון. לכם... סוף הדיון. שתיית אלכוהול מזי
 גוונים... 50-לא יכירו בגוון קל ביותר של אפור, והאמינו לי, יש הרבה יותר מ

וכמובן, זה איננו מדע. זהו עולם של אמונה והשגות, או אולי של האינקוויזיציה    
הספרדית. עולם שבו הטלת ספק אינה מתקבלת בעין יפה אלא נרמסת. מה שמניע 
תהליך זה הוא, כמובן, הפחד. פחד ממוות ומגסיסה איננו כלל וכלל תופעה חדשה, 
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מאשר בכל תקופה אחרת  אבל דומה שהוא השתלט על הבריות ביתר עוצמה
 בהיסטוריה. מצב שמתואר באופן מושלם על ידי רופא אמריקני חכם מאוד:

 

השתנה במידה כה רבה במערכת הטיפול הרפואי בעשרים וחמש לא דבר  שום"   
השנים האחרונות כמו תפיסת הציבור את בריאותו. השינוי מתבטא באובדן ביטחון 

בדמות האנושית. נראה כי האמונה הכללית בימינו אלה היא שהגוף פגום מיסודו, 
 רצוףר בכל רגע, תמיד על סף מחלה קטלנית, תמיד זקוק לניטומועד להתפרקות 

 ולתמיכה על ידי אנשי מקצוע בתחום הבריאות. זאת תופעה חדשה בחברה שלנו."

 קליפטון מידורד"ר                                                                                       

 

אם שאיפתכם הנואשת היא להוכיח לבני אדם שכל הניטור והסיקור והטיפול 
העשייה הנכונה, הרי לא תרשו, אינכם יכולים להרשות, לבני האדם  והאיסור הם
 לפקפק בזה.

 אבל אם אתם טועים?    

ואם המלח טוב עבורנו, והשמש טובה עבורנו, ועודף המשקל טוב עבורנו, ובדיקות    
שד רעות עבורנו, ורמת כולסטרול גבוהה בדם טובה עבורנו... מה אז? כי אז אתם 

כופים על אנשים לעשות דברים שלמעשה מזיקים להם. בכמה שולטים ומנהלים ו
 מקרים, מזיקים להם ממש. חושבים שזאת אמירה קיצונית מדי?

 את הציטוט הזה ליקטתי מתוך דיון בסריקות שדיים:   

 

"אני אחת הנשים ששומעים עליהן לעתים נדירות, אישה שלפני שנים עברה ניתוח   
שד פולשני ומעוות (שנקרא "כריתת רביע) כדי להרחיק  "גוש חשוד" אשר זוהה 

בממוגרפיה, אבל התברר שהיה לא כלום קטן, שפיר ובלתי מזיק לחלוטין. לא זו 
זאת, היה עלי לסבול גם בלבד שנאלצתי לסבול מפרוצדורה כירורגית מעוותת 

מאותה חרדה קיצונית, מפחד ומטראומה רגשית הפוקדים כל אישה שעוברת ניתוח 
 מסיבה כמו זאת.

"כשמגיעה תוצאה של 'אין דבר! זה לא כלום!,' מצפים אז מן המטופלות להכיר    
תודה למנתחים המזהירים, ש'הצילו' אותנו, ולרדיולוגים המזהירים על אבחנת 

 . היתר שלהם

 נמצאות שם בשטח?" "כמה עוד רבות מאיתנו   

 

אכן, כמה רבות עוד מביניכן נמצאות שם בשטח? קשה לומר, כי אף אחד לא ממש 
סופר נשים שבסופו של דבר לא היה להן באמת סרטן, אבל בכל זאת נאלצו לסבול 
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פחד עצום, וניתוח מכער של סרטן שד. ייתכן מאוד שהן רשומות תחת הכותרת 
 ה". למעשה, אני יודע שזה המצב."הצלח

האם זה אומר שבדיקות סקר לסרטן שד גורמות יותר נזק מאשר תועלת? ייתכן,    
אבל לא בהכרח. יש בלי ספק נשים שנמצא אצלן סרטן שד בשלב מוקדם בסקר, והן 
"נרפאו". אני ער גם לכך שרבות היו בהחלט מעדיפות את הביטחון על פני החרטה. 

 אימה גדולה.ם להחמיץ את הסרטן מעורר בחלק מהנשים הרעיון שעלולי

וזה מביא אותי באופן עקיף אל הסיבה העיקרית שבגינה כתבתי את הספר הזה.    
לומר לבריות מה לעשות. לדעתי, יותר מדי אנשים עושים  לאמטרתו היא במפורש 

עי את זה היום. אני ער גם לכך שהגישה שלי לחיים לא מתאימה לכולם. אני מטב
נוטל סיכונים, ולכן באופן רגשי ופילוסופי אני מסתייג מסריקות ומסקרים, ומניטור 

 וכיוצא באלה. זה נראה לי כדרך חיים מדכדכת.

אינני יודע מה לחץ הדם שלי, ולא אכפת לי. אני משתזף ואפילו, האם אעז לומר    
וחזים גרמתי זאת, נשרף קצת מדי פעם בפעם. נהגתי לרכוב באופנועים, ובנעורי הפ

 מפולת שלג כשגלשתי מחוץ למסלול והתעלמתי משלט האזהרה מפני מפולת. 

יש לי חברים וקרובים שנמצאים בקצה ההפוך לגמרי של הספקטרום. אחת    
הקרובות שלי נהגה ממש לרדוף אחרי הילדים שלה בחוף הים ולמרוח אותם 

ולן צופנות סרטן. . היא נבהלת מגבשושיות ובליטות, שכ50במשחת שיזוף מס' 
ידידת משפחה נהגה לנקות את המושבים בשירותים ציבוריים לפני שהרשתה 

לאנשים כאלה, כאב ראש פירושו גידול במוח; שיעול הוא לילדיה להשתמש בהם. 
בחרו לעבור כריתת שדיים סרטן ריאות; נגיעה בעין היא אובדן ראייה. יש נשים ש

 ליתר ביטחון. –כפולה 

בקיצור, אני יודע שאני רואה את עולם הסיכון הסביר מצד הספקטרום הנגדי    
לאנשים רבים. אני גם יודע שאפשר לומר לשני בני אדם את אותו דבר בדיוק על 
פרוצדורה רפואית, על היתרונות והסיכונים הפוטנציאליים, ובכל זאת הם יגיעו 

 למסקנות שונות כליל.

ובכל זאת, לא משנה מאיזה קצה של הספקטרום אתם מגיעים, אני מאמין שחשוב   
לדעת מה היתרונות והסיכונים עשויים באמת להיות. בעת הנוכחית, הדבר הזה 

כמעט אינו אפשרי. יותר מדי אינטרסים מושקעים בקידום צד אחד בלבד של 
וב או רע, בלי לאפשר הסיפור. באותו זמן המידע מוצג בדרך כלל כשחור או לבן, ט

 גוונים של אפור.

הנה מה שראה פרופ' מייקל באום לנכון לומר בסוגיית סריקת השדיים. כפי    
שאולי כבר הבחנתם, התמקדתי בסריקת שדיים בהקדמה הזאת היות שלדעתי היא 

ממוקמת יפה בתוך התחום האפור שבין רווח ונזק. יש בלי ספק חסרונות 
 עט תמיד מוצגת כטוב אבסולוטי.משמעותיים, אבל היא כמ

 

שהופיע לאחרונה ב'בריטיש "אחרי סקר שיטתי של כל אתרי הרשת בנושא, מחקר    
מדיקל ג'ורנל' סיכם שקיים לחץ על נשים לעבור סקר מצד אותם ארגונים הקשורים 
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לממשלה או לתעשיית הסקר. אני לא בעד ולא נגד סקר, אבל אני אוהד נלהב של 
ור הנשים. לצורך בחירה מודעת, יש להתייחס לנשים כאל בני אדם בחירה מודעת עב

 4בוגרים ולספק להן מידע מאוזן, ללא תעמולה."

    

ף משתולל. הוא פרופסור בדימוס לכירורגיה ופרופסור מייקל באום אינו סתם מטור
אורח למדעי הרפואה בקולג' אוניברסיטת לונדון. הוא חקר את סרטן השד במשך 

השד הראשונים בבריטניה. לא  ריקתשנה, והקים את אחד ממרכזי ס 30-קרוב ל
יכול להיות מישהו "ממוסד" יותר מהאיש הזה. ובכל זאת, אפילו הוא חושש 

 לא בעובדות. –שמאכילים את הנשים בתעמולה 

הפעולות אחת מצורות התעמולה היא לוודא שהתועלת תוגש באופן כזה ש   
להלן שוב פרופ' באום, על סריקה לסוג  מכפי שהן.תיראינה מרשימות הרבה יותר 

     אחר של סרטן, הערמונית:

 

"כל שנה אני משחק עם הסטודנטים המתמחים בקורס למשתלמים בתחום     
הסרטן מטעם הקולג' המלכותי לכירורגים של אנגליה. אני אומר להם שיש שני 

פחית את סיכויי אמצעי סריקה יעילים פוטנציאלית לסרטן הערמונית, אחד שי
אחוזים, בעוד שהאחר יציל את חייו של אחד מתוך  30-ל 20המוות מהמחלה בין 

סריקות. כצרכן או כנציג בריאות הציבור, איזה הייתם בוחרים? כולם  10,000
מצביעים בעד הראשון; ובכל זאת, שני האמצעים זהים, הם רק מוגשים בעטיפה 

הפחתת סיכון יחסי בתמותה מסרטן שד המשך שיווק הסריקה במונחים של שונה. 
 5גובל בחוסר יושר קיצוני."

 

 יהיו ביניכם כאלה שיצטרכו לקרוא זאת שוב כדי להבין מה בדיוק קרה.   

 

 .20-30%-* אמצעי סריקה אחד מפחית את הסיכויים למות מסרטן הערמונית ב   

 אדם בסריקת ערמונית.-שנת 10,000* האחר יציל נפש אחת לכל   

 

למעשה, שניהם כלי סריקה זהים, ושתי התוצאות זהות לגמרי, הן רק מוצגות 
באופן שונה. כמה אפשר להשתעשע עם סטטיסטיקה. חכו רק עד שאתחיל לבחון 

את התחום הזה ביתר פרטות. מצחיק שיגעון, סמכו עלי. הדפים חולפים ביעף כמו 
 בקסם.

בהקדמה הזאת. על  לפחות –אבל אם לחזור לסריקת שד בפעם האחרונה    
היתרונות מכריזים מכל הגגות. ובכל זאת כשמדובר בסיכונים של אבחוני יתר 

וטיפולי יתר... דממה. על הקטע המכסה את סיכוני הממוגרפיה, האתר על סריקות 
 סרטן השד של משרד הבריאות הבריטי אומר כדלהלן:
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מינון נמוך מאוד.  "כל שיקוף רנטגן כרוך בקרינה, אבל ממוגרמות מחייבות רק  
הסיכון על הוא מקביל למינון שאדם סופג כשהוא טס מלונדון לאוסטרליה ובחזרה. 

איתור מוקדם של סרטן שמינון כה נמוך עלול לגרום לסרטן גוברים היתרונות של 
 6השד."

 

מה לעשות, הלכה לה ההצעה העסקית שלי "עשי ממוגרפיה בזמן שאת בטיסה   
ממוסכת". אבל ביתר רצינות. זה... העניין... בעצם. אין שום דבר אחר שאתר 

האינטרנט שלהם מתייחס אליו ישירות כחיסרון אפשרי. לא כלום. עמוד אחד על 
לומר ש"החיסרון היחיד מצבי סיכון הגוברים על סיכונים? אולי צריכים היו פשוט 

 שום חיסרון." איןהוא ש

איך יכול בכלל מישהו להגיע להחלטה כאשר מזינים אותו בתעמולה מסוג זה?    
התשובה הנכונה היא שהוא לא יכול. אי אפשר. אז באיזה מידע אתם יכולים 

 להאמין?

 

גישות מנוגדות על נושא, במי אפשר לבטוח? מי מהם "אם שני בני אדם מציגים 
מציג עובדה ומי מציג דעה? התרגיל הזה אמור להיות פשוט יחסית, אבל בגלל 
התחכמות, עורמה ושיבוש מכוון של מידע, נעשה קשה יותר ויותר להבחין בין 

עובדות אמיתיות לבין שפע המידע המפוקפק שבו מפציצים אותנו... ולמרבה הצער, 
 פוצצות המידע השגוי הציפה את הסיפורים העובדתיים."הת

 Panic Notionסטנלי פלדמן, וינסנט מארקס.    

 

 אז אנחנו סומכים על המומחים... נכון?  

זאת הדרך הטובה ביותר ללכת בה. למעשה, קטעים ארוכים לא, אני לא חושב ש   
השורה התחתונה בספר זה מוקדשים לבדיקת התפקיד של ה"מומחים" (פרק שש). 

היא שמומחים מועדים ממש באותה מידה לאחוז בקצה הלא נכון של המקל ככל 
אדם אחר, ואחר כך לדבוק בו עד נשמת אפם האחרונה. ואפילו הרבה יותר מזה, 

 במקרים רבים.

למען האמת, דעתי על מומחים רפואיים נעשתה מעוותת מאוד. לפעמים אני    
ם מעוטרים מאוד בצפון קוריאה עם כובעיהם מרגיש שהם דומים לאותם גנרלי

דכא המצחיקים. הם נראים מרהיבים, וחשובים, אבל הטעם היחיד לקיומם הוא ל
התקוממות ולשמר משטר אידיוטי במדינה. למעשה, אין סיכוי רב שתקבלו דקויות 
רבות מפי מומחה. רבים יותר הסיכויים ש"יחנכו" אתכם לגבי תורת המפלגה. חדר 

 לכם. מחכה 101

אם כך, האם תוכלו לסמוך על המידע בספר זה? האם הוא מאוזן באופן מושלם    
לא, ברור שאי אפשר לטעון טענה זאת. אני יודע שאני מוטה בחלק  וחסר כל הטיות?
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תמיד תהיה לי מהפרשנויות שלי. אולי מה שחשוב ביותר, כחובב סיכונים טבעי, 
בויות, סריקות וסקירות. פחות מאשר נטייה לטעות לטובת פחות מאשר יותר התער

 יותר תרופות.

אילו נשאלתי: "האם היית מעדיף חיי אושר קצרים יותר על חיי סבל ארוכים   
יותר?" הייתי בוחר תמיד בקצרים ובמאושרים. אף כי בפירוש הייתי רוצה לדעת עד 

יא כמה בדיוק קצרים יותר ו/או מאושרים יותר אנחנו מדברים כאן? המטרה שלי ה
 הרבה מאוד תוספת אושר בתמורה לקיצור מועט מאוד של חיים.

שנקרא "השפעות  2011-במציאות אין צורך להמיר אושר בתוחלת חיים. מחקר ב   
-אושר על תוחלת חיים ללא קשר לבריאות או לבעיות כלכליות", והתפרסם ב

Proceedings of the National Academies of Sciences:קבע כדלהלן , 

 

קשר בין מידת האושר שמרגישים בני אדם במהלך היום  אולי ציפינו לראות"   
 תמותתם בעתיד, אבל נדהמנו ממידת ההשפעה העצומה."ל

 

אם אתם מאושרים, אתם מאריכים יותר לחיות. אני משער שרוב בני האדם יודעים 
 זה.באופן אינסטינקטיבי שהדבר נכון, אבל נחמד לראות שמוכיחים ומפרסמים את 

ואולם, למרות טבעי נוטל הסיכונים, ואמונתי שהנאה ואושר טובים עבורנו,    
ניסיתי להיות מאוזן ככל האפשר. תקוותי היא שאחרי שתקראו ספר זה, תהיה לכם 

תובנה רבה הרבה יותר לגבי ההפגזה היומית של סיפורי אימה רפואיים ושיבושי 
 להחליט בכוחות עצמכם כיצד לנהוג.מידע. ואז, אחרי שתרכשו תובנה הזאת, תוכלו 

של עצות מערכת הבריאות  95%-אני חושד שתוכלו אז להתעלם בשמחה לפחות מ   
אבל הוא טעים. תה  –הניתכות על ראשכם. קפה, טוב או רע? כנראה לא זה ולא זה 

עלים ירוק? שתו אותו אם אתם רוצים, אבל בכנות, אל תצפו שיציל את חייכם 
 חיים של נוגדי חמצון. באשד נוצץ ומציל

המסר העיקרי כאן הוא שלמעט מאוד דברים יש השפעה משמעותית על הבריאות,    
. יש אנשים, ורוב לטוב ולרע, ואת רובם אפשר בלי חשש לפטור כלא רלבנטיים

הרופאים, יראו בזה גישה חסרת אחריות ומסוכנת אל החיים. אולי זה נכון. לכן 
המסוכן למבוגרים". החליטו בעצמכם מה עליכם כמעט קראתי לספר זה "הספר 

לעשות, קחו את הסיכון לכאורה. ואולם הספר גדל מעבר לזה, והבעיות נעשו קצת 
 יותר רציניות ומורכבות.

, (Panic Nation)לפני כמה שנים כתבתי פרק בספר שנקרא "אומת הבהלה"    
בה בידי שכיסה נושאים רפואיים רבים. הרגשתי שחלק מן ההקדמה, שנכת

 הפרופסורים סטנלי פלדמן ווינסנט מרקס, תימצת הרבה ממה שהשתדלתי לומר.
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"בסופו של דבר מוטל עלינו לזכור שבעולם של שירותי בריאות, דברים משתפרים.    
העובדה שאנחנו חיים יותר, חיים בריאים יותר, מעידה שלא יכול להיות משהו שגוי 

 כל שאנחנו אוכלים ובאורח החיים שלנו.להחריד באוויר שאנחנו נושמים, באו

"עלינו לזכור זאת, למרות ההשתדלות, האיומים והתעמולה השונה מצד    
הממשלות לגרום לנו לאכול את זה או את זה, לוותר על הרגל מוכר או להתעמל עד 

את המחשבה מאירת העיניים במסה שלו ביטא ג'ון לוק  1689-אפיסת כוחות. ב
נות': 'אי אפשר לכפות על שום אדם להיות בריא, בין שירצה ובין 'מכתב בעניין סובל

שלא?' בחברה חופשית, הפרטים חייבים לשפוט בעצמם לאיזה מידע הם בוחרים 
 להקשיב וממה להתעלם."

 Panic Nationסטנלי פלדמן, וינסנט מרקס. 
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 כלים לכינון האמת 10

 

כיצד תוכלו לדעת מה נכון ומה לא. במיוחד כשמדובר במידה הנוגע לבריאות? האם 
יש אפשרות כלשהי לסנן את מה שחשוב מתוך הרעש חסר המשמעות? לדעת מה 

 ודאי מתוך מה שאינו אלא השערה בלבד. להבחין בין מדע לאמונה רווחת?

 

 הנער שקרא זאב

היומית עד שהם החליטו להתעלם נמאס כל כך מההפגזה  אנשים רביםלאני יודע ש
מכולה, והם מבססים את השקפת עולמם על הסיפור "הנער שקרא זאב". כשהם 

פוגשים עוד כותרת המכריזה כי חומר זה וזה גורם סרטן, או מחלת לב, הם 
חושבים: "כן, כן... ובשבוע הבא יגידו לנו את ההיפך הגמור. הרי יש רק דברים 

 י, נכון?"מסוימים שמסוגלים לחסל אות

ייאמר בכנות, זאת טקטיקה לא כל כך גרועה. ואולם יום אחד הנער יאמר את    
האמת, הזאב באמת בא לטרוף אתכם. צריכים הייתם להקשיב. אבל איך תדעו 

 מתי?

 הנה, למשל, כותרת בנושא שתיית אלכוהול:   

 

מחלת לב, "שתייה 'רק קצת יותר מן הראוי' מסכנת בני אדם בחולי חמור, כולל 
שבץ וסרטן, כך מזהירה הממשלה. היא מזהירה ששתייה דרך קבע של שתי כוסות 

יין גדולות או כוסות בירה ביום מכפילה פי שלושה את הסיכון בסרטן הפה ומכפילה 
 7סיכון ביתר לחץ דם."

 סי ברשת-בי-חדשות הבי

 

 הנער קורא זאב, או הזאב בא לטרוף אתכם?     

 נסו את הקטע הזה:  

  

"מנהל הבריאות מזהיר: מסתיים עידן התרופות הבטוחות. משבר האנטיביוטיקה 
ם שגרתיים ושריטה בברך עלולה להיות קטלנית. העולם נכנס ניתוחיאפשרות לימנע 

לעידן שבו פגיעות נפוצות כמו ברך שרוטה של ילד תוכל להמית, שבו חולים 
וחי שגרה כמו החלפת מפרק הנכנסים לבית החולים מהמרים בחייהם ובו ביצוע נית

 8הירך יהיה מסוכן מדי לביצוע, כך הדזהיר ראש ארגון הבריאות העולמי."

 עמוד השער של העיתון "אינדפנדנט"
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 נער קורא זאב, או זאב בא לטרוף אתכם?   

 הנה כותרת על אכילת נקניקיות וכדומה:   

 

מחקרים הכוללים  20...הצוות מבית הספר לרפואה ציבורית של הרווארד בדק "
 ארצות. 10-יותר ממיליון משתתפים מ

המקבילה לנקניקיה אחת או  –גרם בשר מעובד ליום  50"בממוצע, כל מנה של    
לפתח מחלת לב כלילית  42%-נקשרה לסיכוי גבוה יותר ב  -לשתי פרוסות בייקון 
  9של סוכרת." 19%-ולסיכון גבוה יותר ב

 

 רוף אתכם?או זאב בא לט נער קורא זאב,   

אישית, אני נהנה משתי ההערות הללו בפורום הדיון, בתשובה לסיפור הראשון על    
 סכנות האלכוהול:

 

 הדייג  

 22:31 – 2013בפברואר  5

 קודם הם עלו על המעשנים

 אחר כך נטפלו לעצלנים

 אחר כך ירדו על השמנים

 )עכשיו הם רודפים את השותים (שוב

 מי הבא בתור ברשימה שלהם?

 אתה?

 

 לפוטה

 22:44 – 2013בפברואר  5

 הדייגתשובה ל

 קודם הם עלו על המעשרים

 אחר כך נטפלו לעצלנים

 אחר כך ירדו על השמנים 
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 עכשיו הם רודפים את השותים (שוב) 

 מי הבא בתור ברשימה שלהם?  

 אתה?

 כנראה, אבל אני אהיה בכושר מספיק טוב כדי לברוח

 

בדיקת והנה כותרת נוספת בנוגע לסריקת סרטן צוואר הרחם, והסיכון של אי ביצוע 
 פאפ:

 

"לנשים עם אבחנה של סרטן צוואר הרחם כתוצאה מבדיקת פאפ יש סיכוי טוב 
הרבה יותר להירפא לעומת נשים שלא עוברות את הבדיקות, כך מציע מחקר שוודי. 

 66%נה של בדיקת פאפ, לעומת אחרי אבח 92%החוקרים מצאו שיעור ריפוי של 
   10באבחנות המבוססות על סימפטומים."

 נער קורא זאב, או זאב בא לטרוף אותך? כלומר, במה שנוגע לבדיקת משטח פאפ. 

אתייחס לשלושה מסיפורי האימה הללו בהמשך הספר. באחד לא אעסוק. זה    
יביוטיקה. יש הסיפור שאנחנו באמת אמורים לחשוש לגביו, והוא העמידות לאנט

כמה דברים שכדאי לשים לב אליהם בכותרת הזאת. אחת, אין שום סטטיסטיקה, 
מה שהוא תמיד סימן טוב שצריך לשים לב אליו. שתיים, אין שום סטטיסטיקה, 

 ממה שהוא תמיד סימן טוב שצריך לשים לב אליו.

 

 ראיית האמת

להיכנס לגוגל, להקליד יכולתי להמשיך, למצוא אלפי כותרות כמו זאת שלעיל. 
כמעט כל דבר שעולה על הדעת, יחד עם המילים, למשל, סרטן, או מחלת לב, או 

מוות מוקדם, ויופיעו ממש מיליוני תשובות. אם רצונכם להיות יותר מדעיים, 
אתר הספרייה  )/PubMed )http://www.ncbi.nlm.gov/pubmed -היכנסו ל

הביורפואית, והקלידו את אותן מילים. תקבלו בערך אותה תוצאה עם הרבה יותר 
 עגה מדעית.

לב , הקלדתי את שלוש המילים האלה "PubMedיום אחד, בשיטוט סתמי באתר    
בתוך פחות משנייה אחת. המאמר  –מאמרים מדעיים  44,321מחלה סוכר" והופיעו 

ות ממותקים בסוכר כקשורים או גורמים למחלת לב הראשון שהופיע היה "משקא
 11סר אוסטין ברדפורד היל."לזכר כלילית: 

המאמרים האחרים,  44,320מעניין מה זה אומר. אני תוהה במעומעם מה אומרים    
 שחלקם ודאי חסרי כל קשר עם סוכר או עם מחלת לב. זה טבעם של מנועי חיפוש.

http://www.ncbi.nlm.gov/pubmed/
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גם  מאמרים מדעיים שלמים, 44,000כדי לקרוא שנה  50-צורך ב הובכל זאת, הי   
אילו עשיתי זאת ללא הפסקה. והיום היו הרבה יותר מפני שדבר אחד שאנחנו 

במפורש לא עושים הוא להפסיק לתרום לעומס היתר של המידע. מספיק כבר. אז 
אולי אני פשוט אמשיך בינתיים לתהות בעניין הסוגיה הזאת. אף כי יש לי תחושה 

 הנה יותר ממאמר שסר אוסטין ברדפורד היל היה נזכר בכותרתו.שהייתי נ

ברדפורד היל היה אפידמיולוג נודע שעבד עם ריצ'רד דול במטרה לבסס מעבר לכל    
ספק שהעישון גורם לסרטן ריאות. הוא נודע גם מפני שהודה עד כמה קשה להוכיח 

אה כי רבים שמשהו הוא סיבה ממשית למחלה, יותר מאשר תוך הקשר. לקח שנר
 שכחו בימינו אלה, בהם הקשר נתפס כמעט מיד כאילו פירושו סיבה.

אם נניח לזה בינתיים, השאלה המרכזית נותרת בעינה: האם אפשר לבסס את    
אני מהסס להשתמש  –חשיבותו של כל אירוע בריאותי נתון, ועד כמה סביר שהוא 

 זר קטן וחמקני מאוד.אמת. היות שגיליתי כי האמת יכולה להיות ממ –במילה 

"אמת". היות  למעמשה, אני משתדל להימנע במידת האפשר משימוש במילה    
"שתייה שעובדה יכולה להיות נכונה, אבל בעצם חסרת משמעות. למשל, המשפט 

דרך קבע של שתי כוסיות גדולות יין או שתי כוסות גדולות בירה ביום מכפילה פי 
יכול אני  שניים את הסיכון ליתר לחץ דם."שלושה את הסיכון לסרטן הפה ופי 

שזה כמעט בוודאות נכון מבחינה עובדתית באופן זה או אחר, אבל האם לערוב לכם 
יש לזה חשיבות כלשהי? וגם זה כתוב באופן כזה שמרמז על סיבתיות, בשעה שאי 

 אפשר להוכיח סיבתיות.

יעות ראש בתאונות לנוכח דוגמה אחרת, תוכלו לומר שחבישת קסדות מפחיתה פג   
לפגיעה על ידי מכונית הן גם מגדילות את הסיכוי אופניים. שוב אמת (נניח). אבל 

(מפני שמצאו כי נהגי מכוניות נוהגים קרוב יותר אליך אם אתה חובש קסדה) 
ובמקרה זה תחטפו פגיעת ראש קשה יותר מאשר שטחית בלבד. או תשברו את 

 הצוואר.

לכן, חבישת קסדה לאופניים היא אולי דבר טוב להפחתת פגיעות ראש באופן    
כללי, אחרי שנפגעתם, ואם נתעלם מפגיעת צוואר. אבל סך הכול קסדות לאופניים 

 עלולות להזיק יותר מאשר להועיל. חומר למחשבה...

המציאות היא שאם רצונכם לקבוע אם משהו קרוב במידת האפשר ל"אמת", או    
חון את השפעתו הכללית על הבריאות, צריך להסתכל אל מעבר ל"עובדה", או לב

לכלול אותו בתוך התמונה הגדולה יותר. ובשלב זה אפשר לאמת, קטנות ומוגבלות, ו
יכולה עובדה להתהפך על פניה בגלל עובדה אחרת, חשובה הרבה יותר ומנוגדת 

 לחלוטין.

ל את הסיכון לסרטן הפה פי שלוש. להגדי למשל, שתיית אלכוהול עשויה בהחלט   
ובכל זאת, באותה עת, מחקרים אחרים מציעים ששתיית אלכוהול יכולה להפחית 

למות  10,000. אתם מועדים יותר בכמעט פי 40%-את הסיכון למות ממחלת לב ב
ממחלת לב מאשר מסרטן הפה. ופירושו שאם אתם שותים אלכוהול, אתם מועדים 

אף על פי  –עובדה" אחת חשובה הרבה יותר מן האחרת הרבה פחות למות. לכן, "
 ששתיהן נכונות.
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למרבה הצער, ההסתכלות בתמונה הגדולה יותר פירושה המון עבודה. מי יכול    
באמת לטרוח ולקרוא מאמר מדעי שלם, ואחר כך לנסות לאזן אותו מול מאמרים 

י לרוב האנשים, אחרים בתחום, ואחר כך לנתח את כל המידע בהקשר רחב ביותר? כ
החיים קצרים מדי לשטויות הללו. ופירוש הדבר שאנחנו בדרך כלל נשארים עם שתי 
בחירות. להאמין לזה... "למה שמישהו יגיד את זה אלמלא זה היה נכון?" או לפסול 

 את זה. "אותם דברי הבל ישנים."

 

ב את ובכל זאת, אם אף אחת מאלה היא הגישה הנכונה, לא הייתי טורח לכתו   
הספר הזה. אני כן חושב שיש דרך שלישית, שאולי אקרא לה ספקנות נאיבית, אם 

עת -יש במושג הזה היגיון כלשהו. כל אימת שאני רואה כותרת מפחידה בכתב
כלשהו לענייני בריאות, אני עוצם עיניים, נושם עמוק, ומשנן לעצמי. "אולי זה נכון, 

 מט ולהשליך לפח.במקום להגיב מיידית: לק אולי זה נכון."

אחרי שאני מאלץ את עצמי להאמין שמשהו עשוי בכל זאת להיות נכון, אני חובש    
את כובע הספקנות הטבעית שלי... שהוא תמיד נוח ומשופשף היטב. הספקנות שלי 

רוח אחר האמת. בדרך כלל הוא -נובעת מן הידיעה שרוב המחקר רחוק מחיפוש קר
 קרים שכבר העמידו מטרה ברורה לנגד עיניהם.נעשה לתכלית כלשהי, על ידי חו

למשל, אנשים חוקרים לעתים רחוקות צריכת אלכוהול במטרה לגלות שהוא    
והם יוכיחו.  –מועיל לנו. הם עושים זאת בדרך כלל כדי להוכיח שהוא מזיק לנו 

אלה שעומדים בראש תוכניות סריקה לסרטן, וכל חייהם מבוססים על כך 
 ימצאו שסריקות הן אכן מועילות ביותר. –תועלת רבה  שהסריקות מביאות

צמחונים מוכיחים שאכילת בשר מזיקה לנו. אלה שדבקים בדיאטת "פליאו"    
מוכיחים את ההיפך הגמור. אלה שרוצים לממן את המחלקה שלהם באוניברסיטה 

ימצאו סיפור אימה כזה או אחר, על משהו זה או אחר, שעושה כותרות ברחבי 
 כך יבססו את מעמדם בקדמת התור כשתגיע ה עת לסיבוב התקציבי הבא. העולם.

חברות פרמה משקיעות מאות מיליונים במחקרי קליניים מקיפים. הן נחושות    
לא מפתיע להוכיח שהתרופה שלהם טובה יותר מכל תרופה אחרת, או מפלצבו. 

ותר מכל שרוב הזמן הם כנראה מצליחים בזה, גם אם יש למתוח את האמת דק י
 שכבה יחידה של גָרפין למטרה זאת.

העובדה הפשוטה היא שקשה עד מאוד להיתקל במחקר כלשהו שאינו מוטה כך    
או אחרת. חלק מזה הוא פשוט הטבע האנושי בפעולה. אנחנו אוהבים לאשש, יותר 
מאשר להתעמת. אבל חלק מן ההטיה הזאת רחוק מתמימות. הרבה ממנו מתוכנן 

 ע למטרה ברורה.במתכוון ומתבצ

למרבה הצער, הבעיה של הטיה מדעית "מודעת" התעצמה באופן דרמטי במהלך    
השנים. כיום הגענו לשלב שבו כמעט בלתי אפשרי להבין מה אומרים, היות 

שהעובדות מתופעלות למטרה כלשהי. לא תמיד למטרה מסחרית, אף על פי שהכסף 
רת המשנה של עוצמה יותר ויותר. לכן  השתמשתי בכות-משחק עכשיו תפקיד רב

 זיוף הדאטה. הספר: 
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שנה, הם ברורים כבדולח,  60או  50אם אתם קוראים כתבי עת רפואיים מלפני    
והממצאים מוגשים באופן כזה שאפשר ממש להבין את מה שהמחברים מנסים 

בדיקות סטטיסטיות בלתי מובנות צומצמו למינימום האפשרי. קשה גם  לומר.
 מלבד המאמץ לכונן את האמת. –לאתר איזו אג'נדה נסתרת 

נושא שהפך  –על מחלת לב כלילית  1940-להלן קטע מתוך כתב עת שנכתב ב   
 לסוגיה רצינית באותו זמן:

 

"חולי כלילי גובר עם הגיל, ותופעותיו הקליניות קורות בתכיפות נמוכה הרבה    
יותר בנשים לעומת גברים. לכן, כאשר משווים בין מטופלים עם יתר לחץ דם ובין 

קבוצת הביקורת, חשוב שתהיה בשתי הקבוצות חלוקה תואמת של מין וגיל. יתר על 
ויות מסוימות המופיעות בדוחות , יש להיזהר מטענתיחהשל נתוני  בדיקהכן, ב

ייתכן שהערות על כלי הדם הכליליים הנרשמות במהלך נתיחות שגרתיות נתיחה. 
אינן תמיד אמינות. כאשר גורם המוות אינו קשור ללב, כלי הדם הכליליים לא 

תמיד נבדקים בתשומת לב מספקת כדי לוודא את היקף הנגעים של טרשת 
ם מקדישים תשומת לב מספקת, הווה אומר, אם העורקים, במידה שהם קיימים. א

פותחים את שלושת העורקים הכליליים הראשיים לכל אורכם, אפשר להשיג נתונים 
 21מדויקים על מצבם של כלי הדם האלה באמצעות חיתוך רגיל."

 

אי אפשר שלא להבין את מה שנאמר כאן. ונראה שהאג'נדה היחידה כאן היא    
מחלת לב. ואולם במשך השנים העניינים נעשו הרבה פחות  ניסיון להבין, ולהסביר,

 תמימים, ואני אינני היחיד שמכיר בזה.

 

 פחיתת היושרה במדע

שנה יבחין שקיימת ירידה גוברת והולכת  20-כל מי שהיה מדען במשך יותר מ"
ביושרה של התקשורות בין מדענים, בין מדענים למוסדותיהם, ובין מדענים 

 החיצוני. ומוסדותיהם לעולם

"ואולם המדע האמיתי חייב להיות זירה שבה האמת היא הכלל; אחרת הפעילות    
לה להיות מדע והופכת למשהו אחר: למדע זומבי. מדע זומבי הוא מדע פשוט חדֵ 

ממשיך להתקיים מלאכותית באמצעות עירוי רצוף של משאבים. ממרחק, שמת, 
שטחיים של המדע נותרו על אמיתי, התווים ההדבר ההמדע הזומבי נראה כמו 

חלוקים לבנים, מעבדות, תכנות מחשבים, דוקטורטים, עבודות מחקר,  –מקומם 
הגמול נשלט לגמרי  –כנסים, פרסים וכו'. אבל הזומבי לא מעוניין בחיפוש האמת 

 מבחוץ והוא מיועד למטרות לא מדעיות, ובתוך הזומבי פנימה הכול רקוב...

"המדענים בדרך כלל זהירים ונבונים יתר על המידה שלא להסתכן בדברי שקר   
מובהקים, אבל במקום זה הם מותחים את מעטפת ההגזמה, הסלקטיביות והעיוות 

אמת גברה במידה רבה בשנים -עד קצה גבול היכולת. וסובלנות לסוג זה של אי
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ת משמעות הסטטוסים מנפחים ביודעין אמדענים שגרתי שהאחרונות. על כן היום 
 והביצועים שלהם ומנופפים בחשיבות המחקר שלהם."

 ברוס צ'רלטון: פרופסור לרפואה תיאורטית 

 

ברוח דומה, אף כי פחות רגשית, נכתב המאמר המצוטט ביותר בספרות הרפואית    
של הזמן האחרון על ידי ג'ון איונדיס. כותרתו היתה: "מדוע רוב ממצאי המחקר 

 13בים."שפורסמו כוז

הרוב הגדול של הציבור לא שמע מעולם על המאמר הזה. הרוב הגדול של אלה    
ששמעו עליו מעולם לא קראו אותו, והרוב הגדול של אלה שקראו אותו, בפירוש לא 

הבינו את ההשלכות של מה שקראו זה עתה. או, אם הבינו, הם מבוהלים מדי 
 לעשות משהו בנדון.

 התמצית הקצרה ביותר של מחקרו כי כדלקמן:   

 

"יתר על כן, לרוב תחומי המדע העכשוויים, מה שנטען שהוא ממצאי מחקר עשוי 
 דידות מדויקות של ההטיה השלטת."להיות סך הכול מ

 ג' איונדיס 

המילים האלה נשמעות מתונות יחסית, אבל ההשלכות נפיצות. באופן בסיסי, 
הם הוכיחו שמשהו נכון, אבל כל מה שהם עשו בפועל הוא חוקרים רבים טוענים ש

 שתימרנו את המחקר שלהם במטרה לאשש את מה שהם כבר "ידעו" שהוא נכון.

האם פירוש הדבר שהם משקרים? שוב אנחנו אולי זקוקים כאן למילים חדשות    
כדי לתאר פעילות אנושית שבה האמת אינה בהכרח היעד או המטרה הרצויה. אני 

ח שרוב החוקרים משוכנעים שהם לא משקרים, או משתדלים לעוות את בטו
ממצאיהם. הם יתרתחו אם מישהו יאמר את זה. רוב המדענים (אם לא כולם) לא 

 מתכוונים ביודעין למנפלט או לעוות את האמת.

אבל כאשר מופעל לחץ, קל להפליא לזלזל כאן בממצא, לטשטש שם עובדה, לאתר    
ת השקפותיך ולמצוא פגמים במחקר שנראה סותר. עד מהרה מחקרים שמאשרים א

העובדות יכולות להתהפך במאה ושמונים מעלחות. ולכן שתי קבוצות של חוקרים 
יכולות להתבונן בדיוק באותם נתונים ולהגיע להשקפות הפוכות לחלוטין לגבי 

 משמעותן. (ראו שינויי אקלים).

ק אישור של הטיה/דוגמה פופולריות, אם זה אכן נכון שרוב ממצאי המחקר הם ר   
ולי אישית אין שום ספק שכך הדבר, איך אפשר לסנן את המידע הנכון/ מדויק, 

וחשוב וחיוני פוטנציאלית, מתוך מה שנכון אבל לגמרי לא רלבנטי? או, אולי באופן 
חמור יותר, איך אפשר לזהות את סיפורי הבריאות המוטים במידה כזאת עד שהם 

 לא נכונים. איך תוכלו לברר מהן התוצאות של זיוף הדאטה? –ועל בפ –נעשים 
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איונדיס, ורבים אחרים, עמדו על כך שקיימת בעיה חמורה בלב המחקר העכשווי,    
אבל הם לא הציעו בפועל שום פתרון מעשי. האם להאמין לכול, או להאמין לכלום. 

והוא עמוס הטיות משל שיטה כלשהי לביסוס האמת אינו פשוט כלל, הניסיון לכונן 
 עצמו.  

ובכל זאת אני סבור שקיימים "כלים" מסוימים שניתן להשתמש בהם כדי לנתח    
סיפורי בריאות ומחקרים קליניים. השימוש בהם יאפשר לכם להבחין ברבות מן 

 המניפולציות וההטיות.

כלים אלה אינם שלמים, והם אינם נוסחה מתימטית כלשהי, שבאמצעותה    
תוצאה של חמש פירושה שהמחקר נכון, ותוצאה של עשר פירושה שהוא לא נכון. 

ובכל זאת אני מאמין שהם יכולים להנחות אתכם, ולתת לכם תמונה ברורה הרבה 
. דרך להתבונן יותר של מה שקורה באמת שם, בעולם האפלולי של המחקר הרפואי

 בעולם כדי לנסות לבסס את האמת. או משהו קרוב לאמת ככל שניתן להשיג.

 

 ערכת הכלים של האמת 

עשרה דברים שיש לזכור ואשר יסייעו לכם להבין סיפור רפואי; הם גם פרקי הספר 
 הזה.

 

 ה* קשר אין פירושו סיב

 ; כולנו עתידים למות חיים אפשר להציל-* אי

 עשים מזבובים קטנטנים* הרים יחסיים נ

 * דברים שאינם אמת נחשבים לעתים קרובות לאמת

 * הפחתת מספרים אין פירושה הפחתת סיכון

 ואיך! –* את האתגרים לסטטוס קוו מדכאים 

 * משחקים במשחקים, והשחקנים הם...

 * רופאים יכולים להזיק באופן חמור לבריאותכם

 * לעולם אל תאמינו שמשהו בלתי אפשרי

 ובדות" אפשר לקלוט, ואכן קולטים, ממש מהאוויר* "ע
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 פרק ראשון

 הר אין פירושו סיבושיק

מכל הדברים שרצוי לכם לזכור כשאתם מביטים בסיפורי בריאות, זה כנראה 
ר אין פירושו סיבתיות. למה זה חשוב כל כך? כי רוב המחקרים ושיהחשוב ביותר. ק

נמצאה כאילו מוצאים רק קישורים, ובכל זאת מציגים אותם באופן שמרמז 
 הסיבה.

.....    


