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מטופל ובן משפחה יקר, 
אפילפסיה היא מחלה נוירולוגית שכיחה, שיכולה להופיע ולהתקיים אצל אנשים בכל הגילאים. המחלה מאופיינת בהתקפים אפילפטיים 

בלתי צפויים, ולכן יש צורך בטיפול תרופתי ומעקב וכן ביישום אמצעי בטיחות שונים. גורם נוסף שמקשה על מטופלים עם אפילפסיה הוא 
חוסר מודעות והבנה של המחלה בקרב הציבור הרחב. 

הפרקים הראשונים של החוברת עוסקים במידע כללי אודות המחלה, תסמיניה ודרכי האבחון והטיפול המידי. הפרקים האחרונים  מיועדים 
להדריך אותך כיצד לנהל את הטיפול במחלה באופן מיטבי.  חשוב להדגיש שהמידע הכתוב אינו מחליף שיחה וייעוץ רפואי עם איש 

המקצוע בתחום. בסוף החוברת ניתן למצוא מילון מונחים המפרט ומסביר מונחים ומשגים רפואיים שונים המופיעים בחוברת. 

נשמח לענות לשאלותיך ולסייע בכל עת,
צוות מרכז האפילפסיה הרב תחומי

מידע כללי אודות אפילפסיה
כיצד מגדירים אפילפסיה?  

אפילפסיה יכולה להיות מאובחנת במצבים הבאים:
הופעת שני התקפים אפילפטיים או יותר  �
הופעת התקף אפילפטי אחד, יחד עם תוצאות של בדיקות שעל פיהן צפוי סיכון מוגבר להתקפים חוזרים   �

מהו התקף אפילפטי? 
התקף אפילפטי הוא התפרצות חולפת וקצרה של פעילות חשמלית במוח, המשבשת את תפקודו הרגיל.  ההתקף הוא פתאומי ובלתי  �

נשלט. קיימים סוגים רבים של התקפים אפילפטיים, וסימני ההתקף יכולים להשתנות בהתאם לחלק המושפע של המוח. 
בהמשך נביא דוגמאות להתקפים.

בחלק מהמקרים ההתקף גורם לאובדן של המודעות. בנוסף, יכולות גם להופיע תנועות לא רצוניות.  �
רוב ההתקפים נמשכים פחות מדקה ועד 2-3 דקות.   �

התקף אפילפטי נקרא גם פרכוס  בחוברת מידע זו נשתמש במונח התקף אפילפטי.  

האם כל התקף אפילפטי מעיד על מחלת אפילפסיה? 
לא. גם באנשים שאין להם אפילפסיה יכולים להופיע התקפים אפילפטיים. מספר דוגמאות לכך:

פרכוסי חום בילדים �
התקפים המופיעים בזמן חבלת ראש קשה �
התקפים המופיעים בחולי זיהום מוחי �
התקפים המאפיינים הרעלות בחומרים מסוימים או גמילה מאלכוהול �

חשוב לדעת ש...
אפילפסיה אינה מחלה מדבקת �
אפילפסיה אינה מחלה נפשית �

מה גורם לאפילפסיה?
ביותר ממחצית המקרים, הסיבה אינה ידועה. כאשר ניתן למצוא את הסיבה, היא יכולה להשתנות בין מטופלים.

סיבות שכיחות לאפילפסיה כוללות: 
פציעת ראש קשה �
זיהום במוח �
שבץ מוחי �
פגם מבני באזור במוח )מום מולד �
גורם גנטי �

למי יש אפילפסיה?
אפילפסיה יכולה להופיע בכל גיל: בתינוקות, ילדים, מבוגרים וקשישים.   �
גברים ונשים מאובחנים באפילפסיה בשיעור דומה. �
שכיחות המחלה באוכלוסייה הכללית כ-1%.  �
נכון לתחילת 2017, היו רשומים בקופות החולים 81,795 מטופלים עם אפילפסיה.  �
בכל שנה מאובחנים כ- 5000 מקרים חדשים.  �
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סימני התקף וסוגי התקפים
דרכי אבחון וטיפול 

מהם הסימנים של התקף אפילפטי?
להתקף האפילפטי יש התחלה, אמצע וסוף. שלבים אלו נראים אחרת אצל כל אדם. לעיתים השלבים 

השונים אינם גלויים לעין ויכולים להיות בלתי צפויים.  נהוג להתייחס לא רק לביטוים של ההתקף 
עצמו, אלא גם לסימנים המופיעים לפניו ואלה הנמשכים אחרי סופו. ככלל, כדאי להכיר את הסימנים 

המקדימים להתקף, כיוון שהם עשויים לסייע לשנות את הפעילות לפני אובדן המודעות. חשוב להקפיד 
בנטילת התרופות, לקחת תרופות "הצלה"1 ולנקוט צעדים כדי למנוע פגיעה. חשוב גם לספר על הסימנים 

לנוירולוג המטפל על מנת לסייע לו באבחון וטיפול.

סימנים מקדימים להתקף )מכונים גם פרודרום או אאורה( 
לפני ההתקף יתכנו סימנים מקדימים הכוללים תחושות או שינויי התנהגות.   �

סימנים מקדימים עלולים להופיע לעיתים זמן ארוך לפני התקף. הם כוללים לרוב תחושות  �
כלליות, כגון, כאב ראש, סחרחורת, עצבנות יתר או חסר ריכוז. סימנים אלו מכונים פרודרום.

אאורה, פירושה תחושה מקדימה לרוב שניות עד דקות בודדות לפני אובדן מודעות.  �

האאורה כוללת לעיתים שינויים בראייה או בשמיעה, הופעת ריחות אופייניים כגון ָעָׁשן שרוף, כאבי  �
בטן, בחילה או רגשות עזים פתאומיים כגון חרדה ועוד מגוון תחושות שונות החוזרות על עצמן. 

מהלך ההתקף 
נקרא גם השלב האיקטלי 2. זהו הזמן מהופעת הסימנים הראשונים )כולל אאורה( עד סוף פעילות 

ההתקף והוא נמצא במתאם עם הפעילות החשמלית החריגה במוח. 
במהלך ההתקף יופיעו  סימנים, כגון:

עוויתות  �
תנועות גוף בלתי נשלטות כגון תנועות לעיסה �
התקשחות הגוף �
תנועות בלתי רצוניות חוזרות �
נשיכת שפתיים �
עיוותים בפנים �
נשיכת לשון �
קושי בבליעה �
ריור �
אובדן זיכרון או בלבול �
הפרעה בשליטה על שרירי פי הטבעת או שלפוחית השתן �
רעד בלתי נשלט �
הפרעות בנשימה �
הפנית מבט לצד �

לאחר ההתקף
לאחר ההתקף ולפני שהאדם מתעורר, ישנה תקופת התאוששות )נקראת גם פוסט-איקטלית(3. 

רוב האנשים עייפים ולעיתים מבולבלים לאחר ההתקף. יש מצבים בהם מתאוששים מיד ואילו במצבים 
אחרים לוקח לאנשים דקות, שעות ואפילו עד ימים כדי לחזור לגמרי לעצמם.  

מומלץ שאנשים מסביבתו של המטופל שעדים להתקף, ישימו לב לפרטי התופעות ואף ינסו לתעד 
אותן במצלמה, על מנת להקל בהמשך על אבחון המחלה.    

1. תרופות "הצלה" – תרופות 
הניתנות לפי הצורך. כגון 

בעת הופעת אאורה. 

2. איקטלי – שלב ההתקף 
האפילפטי עצמו

3. פוסט איקטלי – השלב 
שלאחר ההתקף האפילפטי



מרכז האפילפסיה הרב תחומי  6

חשוב לדעת ש...
סימנים נפוצים לאחר התקף

תגובה איטית או חוסר תגובה �
נמנום �
בלבול �
אובדן זיכרון �
טשטוש, סחרחורת �

תגובה רגשית כגון עצב, דכאון, חרדה, מבוכה, בושה �
שינה ממושכת �
 פציעות בשל נפילות �
כאבי ראש וכאבי שרירים �
צמא �

מהם סוגי ההתקפים האפילפטיים הנפוצים? 
נהוג לחלק את סוגי ההתקפים האפילפטיים ל- 3 קבוצות על פי מקורם במוח:

התקפים כלליים14. 
התקפים מוקדיים25. 
התקפים ממקור בלתי ידוע. 	. 

כל קבוצה כוללת התקפים בעלי ביטויים שונים, המתחלקים לתת-קבוצות נוספות, לפי  המעורבות של 
תנועות בלתי רצוניות ושל הפרעה במודעות החולה.  להלן תתי קבוצות נוספות של סוגי התקפים: 

התקף כללי מוטורי6 )עם תנועות( טוני- קלוני7– אובדן הכרה, נפילה,  שרירים נוקשים, ולאחריו  �
תנועות בלתי רצוניות בארבע הגפיים; בדרך כלל נמשך 1 עד 3 דקות ולאחריו תקופה של בלבול. 

יכולים להיות נשיכת לשון, אובדן שליטה על סוגרים8.

התקף כללי מיוקלוני9 – תנועה פתאומית, קצרה, המערבת את כל הגוף או חלקיו, בלי או עם אובדן  �
מודעות במהלך האירוע.

התקף כללי ללא תנועה, עם הפרעה במודעות – ניתוקabsence( 10( – בהייה, נמשך מספר שניות;  �
לפעמים עם מצמוץ, ללא זיכרון לזמן ההתקף ואחריו.

התקף מוקדי עם מודעות שמורה 11 – תנועות בלתי רצוניות בחלקי הגוף )אחד או יותר(; שינויים  �
חושיים או תפיסתיים. האדם מודע למה שקורה במהלך ההתקף.

התקף מוקדי עם הפרעה במודעות )ניתוק( - הבעת פנים מבולבלת או מבוהלת; האדם אינו מודע  �
למתרחש או לא זוכר כלל או בבירור מה התרחש; עשוי לבצע תנועות אקראיות חוזרות ונשנות, כגון 
תנועות לעיסה, וייתכן שלא יוכל לדבר כלל או כרגיל; לרוב נמשך 1 או 2 דקות ואחריו עשויה להיות 

תקופת בלבול.

באילו אמצעים משתמשים הרופאים לאבחון אפילפסיה?
היסטוריה הרפואית  �
עדויות ראייה  �
� )EEG( אלקטרואנצפלוגרפיה
� )MRI או CT הדמיה של מבנה המוח  )ע"י סריקת
ניטור EEG ווידאו )VEEG( ובדיקות נוספות �

היסטוריה הרפואית 
אפילפסיה מאובחנת בעיקר על ידי תיאור אירועי המחלה של המטופל, המתייחסים בראש ובראשונה 

לתחושותיו ולסימנים המופיעים לפני, בזמן ואחרי ההתקף.

עדויות ראייה
חשוב לתשאל אנשים אשר ראו את ההתקף בפועל על פרטי האירוע, כדי לסייע בקביעת האבחנה.

)EEG( אלקטרואנצפלוגרפיה
זוהי בדיקה שכיחה וחשובה המסייעת באבחון  אפילפסיה. ה- EEG מתעד את הפעילות החשמלית 

של המוח במהלך הבדיקה. ישנם מספר דפוסים של פעילות חשמלית אופיינית לסוגים מסוימים של 
אפילפסיה. בדיקה זו יכולה לאשש את האבחנה ולסייע בקביעת סוגה, אך בדיקה תקינה אינה שוללת 

אבחנה של אפילפסיה. בזמן בדיקת EEG בוחנים גם את תגובת המוח לנשימות מהירות ולגירוי של 
אורות מהבהבים והיא יכולה להתבצע בערנות או בשינה )לאחר חסך שינה טרם הבדיקה(.

4. התקפים כלליים - 
התקפים שמקורם מחלקים 
נרחבים משני צדדי קליפת 

המוח בו זמנית

5. התקפים מוקדיים –
ההתקף מתחיל באזור מוחי 

ממוקד

6. מוטורי – תנועתי

7. טוני קלוני – שלב טוני 
מאופיין בהתקשחות  קצרה 

של שרירי הגוף ולאחריה 
השלב הקלוני המאופיין 

בהתכווצויות ועוויתות 
מהירות של שרירי הגוף

8. סוגרים – שרירי פי הטבעת 
ויציאת השופכה )צינור 

היציאה משלפוחית השתן(

9. מיוקלוני - תנועה קצרה, 
פתאומית ולא רצונית של 

שרירים

10. ניתוק – אובדן מודעות 
עם או בלי בהייה של המבט

11. מודעות – דורשת ערנות 
והתמצאות האדם בעצמו 

ובסביבתו.
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הדמיה של המוח 
הדמיה של המוח מבוצעת פעמים רבות תחילה באמצעות 12CT, על מנת לשלול ממצאים מבניים 

הדורשים התייחסות דחופה, מלבד עצם גרימת האפילפסיה. בהמשך, מבוצעת פעמים רבות הדמיה 
נוספת באמצעות MRI13 בפרוטוקול אפילפסיה, לצורך מציאת פגמים מבניים עדינים יותר או אפיון מדויק 

.CT -יותר של ממצאי ה

ניטור EEG ווידאו )VEEG( ובדיקות נוספות
ניטור EEG ווידאו )VEEG( – היא בדיקה המבוצעת לרוב בחולים עם אפילפסיה עמידה לטיפול  �

תרופתי, או בחולים שאבחנת האפילפסיה שלהם או סוגה אינם ברורים. 
במצבים מסוימים, בעיקר בחולים עם אפילפסיה עמידה לטיפול תרופתי, מבצעים בדיקות נוספות,  �

כמו, 14MEG , PET15, הערכה נוירופסיכולוגיתMRI ,16 תפקודי FMRI(17( ו- EEG-FMRI כדי לבחון 
את הפעילות והתפקוד של אזורי מוח שונים.

כיצד מטפלים באפילפסיה?

חשוב לדעת ש...
המטרה של הטיפול באפילפסיה הינה מניעה מוחלטת של ההתקפים האפילפטיים, תוך מזעור מרבי 

של השפעות הלוואי של הטיפול. 

הטיפול התרופתי באפילפסיה
�  18antiepileptic drugs התרופות המשמשות לטיפול באפילפסיה נקראות תרופות אנטיאפילפטיות

 .)AEDs(
אולם התרופות אינן מרפאות את המחלה, אלא מונעות את ההתקפים כל עוד החולה נוטל אותן,  �

 .)anti-seizures( כלומר הן למעשה תרופות נוגדות התקפים
קיימות מעל 30 תרופות בעולם המאושרות כיום לטיפול באפילפסיה ותרופות נוספות הינן בפיתוח.  �
למידע מפורט לגבי הטיפול התרופתי יש להיכנס לאתר של א.י. ל – אגודה ישראלית לאפילפסיה  �

 טיפול תרופתי.

חשוב לדעת ש...
 7 מכל 10 אנשים עשויים להשיג שליטה מוחלטת על ההתקפים באמצעות תרופה אחת או יותר  �

מאלו שקימות כיום. 
ה- 3 הנותרים הינם עמידים לטיפול התרופתי. לחולים אלו, עם אפילפסיה עמידה לטיפול  �

תרופתי, ישנן אפשרויות טיפול נוספות באמצעות ניתוחים, קוצבים ואף טיפולים תזונתיים.

 

CT .12
)Computed Tomography(

טומוגרפיה ממוחשבת היא סוג 
צילום לא פולשני שנועד לתת 
תמונה תלת-ממדית של פנים 

הגוף.

 MRI .13
)Magnetic Resonance

Imaging(
דימות תהודה מגנטית 

היא סריקה לא-פולשנית 
המשמשת להמחשת איברים 

פנימיים בגוף ללא חשיפה 
לקרינת רנטגן. 

  MEG .14
בדיקה אלקטרופיזיולוגית 

שמודדת את הפעילות 
המוחית על ידי השינוי בשדה 

המגנטי של קליפת המוח. 

PET CT .15
שיטת דימות ברפואה 

גרעינית, המשמשת 
להתבוננות בתהליכים 

מטבוליים בגוף האדם.  
המוקד האפילפטי מראה 

עלייה במטבוליזם בעת 
ההתקף האפילפטי וירידה 
במטבוליזם באותו אזור בין 

ההתקפים לאחר הזרקה 
של חומר רדיואקטיבי )לרוב 

פלואור הקשור עם גלוקוז(

16. הערכה נוירופסיכולוגית 
הערכה זו מתבצעת 

במטרה להבין כיצד מחלת 
האפילפסיה עלולה  להשפיע 

על תפקודים קוגניטיביים 
כגון זיכרון, שפה ומיקוד. 

המבחנים הנוירו-פסיכולוגיים 
מסייעים במיקום המוקד 

האפילפטי, באבחון ובטיפול

MRI .17 תפקודי 
)FMRI- Functional 

Magnetic Resonance 
Imaging(  

שיטת הדמיה מוחית 
המשמשת למדידת פעילותם 

של אזורים במוח בעת 
ביצוע מטלות שונות. בשונה 

מבדיקת MRI רגילה, בדיקה 
זו נותנת תמונה דינמית  של 
הפעילות המוחית בהתבסס 
על הגעת דם מחומצן לתאי 

העצב במוקד הפעילות.  

18. תרופות אנטיאפילפטיות 
תרופות שמשתמשים בהן 

בטיפול כנגד התקפים 
אפילפטיים
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מרבית ההתקפים באנשים עם אפילפסיה אינם מצבי חירום רפואיים. ההתקפים מסתיימים בתוך דקות וללא נזק. בדרך כלל אין צורך 
להגיע לחדר המיון, אבל לעיתים יש סיבות לקרוא לעזרה רפואית.  

מתי לקרוא לאמבולנס:
התקף כללי נמשך יותר מ 5 דקות �
שני התקפים או יותר ללא התאוששות ביניהם, התאוששות שהיא נמשכת רק כמה דקות �
 תרופות "הצלה" אינן עוזרות �
מתרחשת פגיעה או יש חשד לכך �
ההתקף מתרחש במים �
קצב הנשימה, קצב הלב או ההתנהגות לא חוזרים לנורמה �
חום או כאב לא מוסבר, שעות או ימים ספורים לאחר ההתקף �
כאשר לא ידוע על אפילפסיה  �
היריון או אבחנה רפואית נוספת �

 

תזמן את 
משך ההתקף 

עם שעון

כשההתקף 
מסתיים, יש 

אל תחזיק להציע עזרה  
את האדם 
למטה  

הפוך את האדם 
על צדו

 שחרר בגדים לוחצים, 
תמוך בראש בכרית, 

הרחק משקפיים

אל תכניס חפץ 
לתוך הפה

חפש כרטיס 
רפואי מזהה

מתן עזרה ראשונה
מתן עזרה ראשונה  בהתקף עם אובדן הכרה ותנועות בלתי רצוניות

אמבולנס
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מתן עזרה ראשונה בהתקף עם הפרעה במודעות

1. זהה סימנים שכיחים
 

מבט בוההתנועות לעיסהתנועות גישושהליכה ללא מטרהרעידהדיבור מבולבל

2. צעדים ראשונים למתן עזרה ראשונה 

יש לה התקף
הסבר לאחרים

אל תתפוס 
או תמשוך  

תזמן את 
ההתקף

דבר באופן 
רגוע את 
תהיי בסדר

חסום 
סכנות

 

יש לוודא שאנשים אשר עברו התקף אפילפטי חזרו להכרה מלאה, לפני שמשאירים אותם לבד. יש להבטיח שהם יודעים את התאריך, 
מקום הימצאותם ולאן הם הולכים. הבלבול עלול להימשך זמן רב יותר מההתקף, וזה עלול להיות מסוכן. אם מודעות מלאה עדיין לא חזרה, 

יש לקרוא לעזרה רפואית. 
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כיצד נוכל לעזור לך?
מרכז האפילפסיה הרב תחומי – דרכי יצירת קשר 

המרכז עוסק באבחון וטיפול של חולי אפילפסיה ובחקר המחלה. במרכז פועל צוות רב מקצועי הכולל רופאים אפילפטולוגים מומחים 
בנוירולוגיה, נוירוכירורג, נוירו-רדיולוגיים, נוירופסיכולוגים, רוקחים, חוקרים, טכנאיות EEG, אחות מתאמת אפילפסיה ומזכירת מרכז 

האפילפסיה. למרכז האפילפסיה גם ענף בילדים, הכולל אנשי צוות מקבילים עם מומחיות בטיפול בילדים והעובדים בשיתוף עם הצוות 
במבוגרים. כלל אנשי הצוות של המרכז, בילדים ובמבוגרים, מקיימים ישיבה שבועית משותפת.

מרבית שרותי המרכז לאפילפסיה הרב תחומי במבוגרים ניתנים במרכז רפואי הדסה עין כרם בקומה 6 במתחם המרפאה הנוירולוגית, 
בבניין המרפאות. חלק מהשירותים ניתנים במחלקות האשפוז )בעיקר נוירולוגיה, במגדל דוידסון(, במרפאות אחרות ובמכוני הדימות.

ניתן לפנות בטלפון : 02-6776940 ובפקס:  026777624. מענה אנושי ניתן בין השעות 8:00 – 14:00 בימים א'-ה'. בשאר הזמן ניתן להשאיר 
הודעות קוליות במענה הקולי או לשלוח פקס ומזכירת המרכז תחזור אליכם.

כמו כן, ניתן לפנות בשאלות באמצעות המייל:  

 .1 epilepsy@hadassah.org.il :כתובת המייל של המרכז

 .2 dekstein@hadassah.org.il :לד"ר אקשטיין מנהלת המרכז ורופאה אפילפטולוגית מומחית

 .	revitalz@hadassah.org.il :לאחות המתאמת גב' רויטל זלקר

כתובות חשובות נוספות  
�  /http://www.epilepsy.org.il - )איל – אגודה ישראלית לאפילפסיה )עמותת חולי האפילפסיה ובני משפחותיהם

� /https://he-il.facebook.com/eyal.epilepsy

סניף ירושלים: רח' עבודת ישראל 4, 	02-500028 �

סניף תל אביב : רח' עמישב 21, 79090	5-	0 �

פקס: 71044	02-5 �

�  .http://www.ilae.org.il - )הליגה הבינלאומית למניעת אפילפסיה )ארגון אנשי המקצועות הרפואיים המטפלים בחולי אפילפסיה

אתר הסניף הישראלי של ארגון זה נמצא כחלק מאתר עמותת איל. �

�   https://www.epilepsy.com -  אגודת האפילפסיה האמריקנית

משאבים נוספים
קצבת נכות – ישנם קריטריונים לקבלת קצבת נכות על פי תדירות ההתקפים וסוגם.  �

מומלץ לעיין במידע באתר האגודה הישראלית לאפילפסיה.  �
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הפרקים הקודמים עסקו במידע כללי אודות המחלה, תסמיניה ודרכי האבחון והטיפול המידי. 

הפרקים הבאים מיועדים להדריך אותך כיצד לנהל את הטיפול במחלה באופן מיטבי.   

כיצד תוכל לקחת חלק פעיל בטיפול?
ישנן דרכים מגוונות לקחת חלק פעיל בטיפול, אבל חשוב להיות פעיל ולנהל בעצמך את הטיפול ככל האפשר כיוון שהדבר מוביל להצלחת 

הטיפול בהיבטים רבים. חשוב להגדיר עם הרופא מה הציפיות שלך מהטיפול באופן גלוי. לעיתים מומלץ לקבוע פגישה במיוחד לצורך זה, 
ובה להעלות חששות, שאלות ולדון באפשרויות השונות לעומקן. 

שתף במידע חשוב  - חשוב לתעד את תדירות, אופי וחומרת ההתקפים וכן תסמינים נלווים ביומן ייעודי ולהביא אותו עמך לפגישה עם . 1
הרופא. 

ערוך רשימה של התרופות שאתה נוטל - וכן אם אתה לוקח תכשירים על בסיס צמחי ובאיזה מינון. היה מוכן לספר לרופא על כל שינוי . 2
בחייך מאז הביקור האחרון, כגון מקום עבודה חדש, וכן כל פרט אחר כולל מידע אשר עלול לגרום לך לאי נוחות. 

חשוב לומר לרופא המטפל באפילפסיה את כל המידע הרלוונטי - . 3
מתי ומה קרה כאשר הבחנת לראשונה בתסמיני ההתקפים �
מידע לגבי ההתקפים עצמם או האירועים שלך �
אילו תרופות אתה לוקח, האם הופיעה תגובה אלרגית אליהן והאם חל שינוי אחר בהרגשתך מאז שהתחלת לקחת אותן או  �

בעקבות שינוי במינון. מידע זה כולל גם תרופות ללא מרשם וחומרי טבע
אם אתה לא תמיד לוקח את התרופות �
אם אתה לא אוהב/ מסתדר עם תכנית הטיפול שלך �
כיצד משפיעה האפילפסיה עליך ועל משפחתך �
מה מטריד אותך ביותר, לפי סדר העדיפויות שלך �
אם אתה מעוניין בחוות דעת רפואית נוספת �

תכנן כיצד ללמוד מיומנויות חדשות . 4
כדי לטפל במחלה עליך ללמוד מיומנויות חדשות, כמו כיצד לקחת תרופות חדשות, לבצע שינויים בסגנון החיים, ללמד אחרים  �

כיצד לתת עזרה ראשונה בהתקף ולמנוע פציעות. מדובר במידע רב ואתה עלול לחוש מוצף. חשוב לשמור על בטיחות ולהקפיד 
על תכנית הטיפול. זכור, הטיפול יעזור לך רק אם תפעל לפי התכנית. 

חשוב כיצד האפילפסיה משפיעה עליך ועל משפחתך. פנה לעזרה פסיכולוגית ו/או סוציאלית לפי מידת הצורך. גם בהתמודדות  �
המשפחתית והחברתית ישנן מיומנויות חדשות שניתן ללמוד, כגון כיצד לדבר על המחלה והשפעתה על מערכות היחסים 

במשפחה, בעבודה ובחברה. 

שמור על קשר עם הצוות המטפל . 5
הקפד על פגישות מעקב – קבע תורים מבעוד מועד, רשום אותם בלוח שנה, קבע תזכורת בטלפון או העזר בכל דרך אחרת כדי  �

לא להפסיד את הפגישה. 
אפשר גם ליצור קשר )בטלפון או באימייל( אם יש לך שאלות אחרי שאתה מגיע הביתה. ברר במרפאת האפילפסיה כיצד.  �

מתי חשוב ליצור קשר?. 6
אם יש לך יותר התקפים, או שההתקפים שונים מהדפוס הרגיל  �
אם יש לך תופעות לוואי בלתי צפויות מהתרופות, או תופעות לוואי קשות �
אם יש לך בעיה רפואית נוספת  �
אם אתה לוקח תרופה חדשה, הפסקת לקחת תרופה שלקחת, או השתנה המינון של תרופות שאתה לוקח �
לפני ניתוח או הליך הקשורים לבעיית בריאות אחרת �

מתי עליך לפנות לחדר המיון? . 7
ככלל, אם יש לך התקפים שנמשכים זמן רב מדי או קורים קרוב מדי האחד לשני, יהיה צורך שאחד מבני משפחתך או מהקרובים  �

אליך יתקשר למוקד חירום לצורך פינוי לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. 
לאחר שהצוות הרפואי שלך יכיר אותך, הוא יפתח עבורך תכנית תגובה להתקפים. תכנית זו תעזור לך ולאחרים לפעול כאשר יש  �

התקף ותנחה אם ניתן לעשות משהו בבית כדי למנוע הפעלת שירותי חירום. 
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כיצד ניתן לשפר את השליטה 
בהתקפים?

קח תרופות לפי התכנית. 1
נטילת תרופות מדי יום עלולה להיות מסובכת, במיוחד אם התרופות נלקחות מספר פעמים  �

ביום. דאג לתזכורות, למשל באמצעות הטלפון הנייד, והעזר באנשים בקרבתך במידת הצורך.
עליך לדעת פרטים לגבי שם התרופה שאתה לוקח, באיזו תדירות, מתי, ולמה. �
יש לקחת את התרופות בעקביות ועל פי הוראות הרופא. �
אין להפסיק תרופות או לשנות את מינונן ללא הנחיה רפואית. �
עליך לדעת לזהות תופעות לוואי ולדעת מתי ליצור קשר עם הרופא שלך או עם הרוקח. �
יש לבצע בדיקות דם במידת הצורך, כגון רמות תרופה, ספירת דם, תפקודי כבד. �
עליך לבצע מעקב עצמי כדי לדעת האם התרופות פועלות, באמצעות יומן כתוב מסודר, בו  �

מצוינים זמני ההתקפים ומאפייניהם. לדוגמא לוודא שיש ירידה בתדירות של התקפים, במשך 
שלהם ובעוצמתם. 

הכרת טריגרים )זרזים(19 להתקפים. 2
חשוב לשים לב מיד לאחר התקף אם היה גורם אשר השפיע לדעתך על ההתקף.

אלו מספר דוגמאות לזרזים להתקפים: 
החסרת מנות תרופה נוגדת אפילפסיה או הפסקה פתאומית של הטיפול בתרופה �
מיעוט שינה או שינה באיכות גרועה �
מתח נפשי �
מחלה אחרת או חום �
שינויים הורמונליים / קשר למחזור החודשי �
שימוש באלכוהול או בסמים )במיוחד ביום שלאחר השתייה( �
תרופות מרשם מסוימות או תרופות ללא מרשם  �
מוצרים צמחיים או תוספי מזון  �
רמות נמוכות של מינרלים או חומרים מסוימים בגוף )נתרן או מלח, מגנזיום או סידן( �
אורות מהבהבים )באנשים עם אפילפסיה מסוג מסוים בלבד( �

מה ניתן לעשות עם הטריגרים? . 3
אם נראה לך שישנם טריגרים המשפיעים על הופעת ההתקפים, כדאי לעקוב האם הם אכן מופיעים 

לעתים קרובות סמוך להתקפים. זה הזמן לבדוק אם אתה יכול לשנות או להימנע מהטריגר. שתף 
את אנשי הצוות הרפואי שלך במידע חשוב זה ושוחח עמם לגבי מה שניתן לעשות כדי למנוע או 

להפחית את הסיכון להתקף בדרך זו. 

בנוסף, מומלץ: 
לשמור על דפוס שינה קבוע  �
לשתות נוזלים בכמות רבה  �
לאכול תזונה בריאה באופן קבוע �
לקיים פעילות גופנית באופן בטוח; להימנע מהתחממות יתרה, התעייפות יתרה או התייבשות.  �
לשים לב כיצד אתה מתמודד עם מתח - שוחח עם אחרים; תן וקבל תמיכה! �
להכין ולהשתמש ביומן התקפים תוך ציון זרזים אפשריים לכל התקף – יומן כזה יעזור לך לבדוק  �

את ההתקדמות שלך בטיפול.

הפחתת דחק . 4
אנשים רבים הסובלים מאפילפסיה עלולים להרגיש מפוחדים, מודאגים, עצובים, או מדוכאים. יש 

הסוברים שלחץ נפשי קשור להופעת ההתקפים. 

כדי להפחית את הדחק והלחץ הנפשי: 
כדאי לדבר על תחושותיך עם המטפלים שלך. עדכן אותם אם מצב הרוח שלך משתנה. �
נסה נשימות עמוקות, מדיטציה, ותרגל דרכים אחרות כדי לעזור לך להירגע ולהפחית דחק. �
אם השינויים במצב הרוח נמשכים זמן רב יותר ממספר שבועות, דווח לרופא שלך ובקש עזרה. �
עדכן את הרופא שלך אם אתה מתקשה לישון. בעיות שינה עלולות לגרום להתקפים ויכולות גם  �

להיות תסמין של בעיית בריאות אחרת 

19. טריגרים )זרזים( גורמים 
שונים אשר במטופל עם 
אפילפסיה עלולים לזרז 

התקף אפילפטי
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הקשר למחזור הווסת. 5
כמחצית מהנשים בגיל הפוריות עם  אפילפסיה מדווחות על התקפים, בעיקר בזמן המחזור או 

באמצעו )בזמן הביוץ(.  מעקב מסודר אחר ההתקפים והוסת יכול לעזור לנשים לגלות אם יש קשר 
בין המחזור החודשי להתקף. שוחחי עם הצוות הרפואי שלך על ניטור ההורמונים שלך ועל מצבי 

בריאות אחרים. הדבר עשוי  לשפר את השליטה בהתקפים.

בשאיפה לעצור את ההתקפים! . 6
לעולם אל תוותר או תסתפק בחיים עם התקפים ממושכים. עליך לפעול כדי למנוע הופעה של 

התקפים.  כדי להשיג זאת, יש לראות מומחה אפילפסיה אם עדיין יש לך התקפים למרות הטיפול 
התרופתי או שהופיעו תופעות לוואי של תרופות. השגת שליטה על ההתקפים היא צעד חשוב 

לקראת שיפור הבריאות שלך. 

האם אפילפסיה מחלה מסוכנת? . 7
ברוב המקרים לא. יחד עם זאת, חשוב לשמור על שליטה מרבית בהתקפים בכל דרך אפשרית ועל 

כללי הבטיחות, כדי להימנע מסיבוכים. מרבית הסיבוכים קשורים בפציעות, אך קיים גם סיכון מזערי 
.)SUDEP(20 למוות שסיבותיו אינן ידועות בחולי אפילפסיה

 SUDEP .20
)Sudden Unexpected 
Death in Epilepsy(

מוות באפילפסיה מסיבה
 לא ידועה. קיים בשיעורים 

מזעריים. 
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כיצד להימנע מפציעות
בפתיח לפרק זה, חשוב לציין שההמלצות המופיעות בו אינן במקום אינו בהכרח רלוונטיות לכל המטופלים. על כל אדם לחשוב ולהתיעץ עם 

הצוות המטפל בו מה מתאים עבורו באופן אישי.
בהתאם לסוג ההתקף, עלולים ליפול או להיפצע במגוון דרכים: התקף יכול לגרום לחתכים, כוויות וחבלות שונות. יכולות להיגרם גם פציעות 

חמורות יותר, במיוחד אם לאדם אין מודעות למה שקורה סביבו.

להלן מספר טיפים כלליים שעשויים לעזור להפחית את הסיכון לפציעה:  �
ראשית, שוחח עם הרופא שלך לגבי סוג ההתקפים והסיכונים שלך.  �
בחן היכן אתה נמצא בדרך כלל כאשר ההתקף עלול לקרות ומהם הסיכונים בבית שלך, במקום העבודה או הלימודים ובמקום בו  �

אתה מבצע פעילויות פנאי. 
בדוק את אורח החיים שלך.  לדוגמה, אילו סוגי פעילויות אתה אוהב?  �
קרא ובצע את הטיפים הבאים שנועדו כדי לשמור על ביטחונך ולמנוע פציעות או תאונות. התייעץ על כך גם עם הצוות הרפואי  �

המטפל בך.

בטיחות בבית
מניעת תאונות בחדר האמבטיה 

השתמש במקלחת במקום באמבטיה �

השאר את דלת חדר האמבטיה לא נעולה �

ודא שמישהו קרוב נמצא בבית בזמן שאתה מתקלח �

דאג שצירי דלת חדר האמבטיה יפתחו החוצה ולא פנימה.  �

בדרך זו ניתן להיכנס בקלות אם אתה זקוק לעזרה

השתמש בזכוכית בטחון למראות ולדלתות �

במידה והאפילפסיה שלך אינה מאוזנת – העדף להתקלח בישיבה על כיסא פלסטיק �

היזהר בעת הבישול
השתמש במיקרוגל במקום באש פתוחה )כיריים( כאשר אתה לבד בבית �

אם אתה משתמש בכיריים, בחר במבער האחורי למניעת נפילת מזון חם על הגוף �

לבש כפפות ארוכות כדי להוציא מזון מהתנור �

השתדל לא לשאת מנות חמות. נסה להחליק אותן לאורך הדלפק או להשתמש בעגלה �

השתמש בספל עם כיסוי למשקאות חמים �

השתמש בכלים בלתי שבירים �

במידה והאפילפסיה שלך אינה מאוזנת, שקול לקבל מראש מזון פרוס  או לחלופין,  �
מומלץ להשתמש בעת חיתוך המזון בצלחת בסכין שאינה משוננת. 

הגנה מפני כוויות ושריפות
ודא שמישהו נמצא בקרבת מקום בעת שימוש בתנור, בגריל או בגז �

גהץ בגדים או הדלק נרות רק כאשר מישהו נמצא אתך �

רכוש מכשירים עם מתגי כיבוי אוטומטיים �

דאג למרחב בטיחות מספק  מול רדיאטורים, תנורים וקמינים  �

בדוק התראות עשן פעם בחודש  �

בטיחות בזמן שינה
יש להימנע משכיבה על הבטן בזמן השינה �

הרדם על הגב או על הצד; הימנע משינה עם הפנים כלפי מטה  �

אם יש לך התקפים בלילה דאג לישון במיטה נמוכה ולשים משטחים רכים ליד המיטה  �

אם יש לך רעידות במהלך התקף, העבר את המיטה שלך הרחק מרהיטים או מהקיר  �

שקול להשתמש בחיישן התראה דמויי שעון להתקפים כדי שמישהו ישמע אותך בזמן התקף  �

חיישנים אלו מתאימים לאנשים שגרים לבדם או נמצאים לבדם בחוץ או בעבודה.  �
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מנע פציעות הנגרמות מנפילה
הרם או הרחק חפצים שאתה עלול להתקל בהם כמו חבלים, צעצועים, או נעליים �

אחסן חפצים שאתה משתמש בהם לעתים קרובות במקומות שתוכל להגיע אליהם בקלות �

הנח ריפוד על רהיטים עם קצוות חדים או קנה רהיטים עם קצוות מעוגלים או רכים �

התקן ריצוף רך או שטיחים עבים �

הדבק שטיחונים על משטחים קשים כמו מדרגות �

שמור על בטיחות בעבודה בחוץ   
ודא כי לכלים חשמליים יש מתגי אבטחה אשר יפסיקו לפעול אם אתה מפסיק את אחיזתך  �

לבש תמיד משקפי מגן, נעליים מתאימות וכפפות �

השתמש במכסחת דשא עם עצירה אוטומטית כאשר משחררים את הידית �

בטיחות בנהיגה  
הוראות הנהיגה לאנשים עם אפילפסיה בארץ נקבעו על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים 

של משרד הבריאות )המרב"ד( והן קובעות למי מותר לנהוג, על מנת להפחית את סיכון 
לתאונה. 

בכל מקרה יש להקפיד על השגחה רפואית ונטילת התרופות  �

רק  לאחר שנה ללא התקפים מסוג כלשהו ניתן לנהוג ברכב פרטי  �

במקרים של נהיגה ברכב ציבורי ההנחיות מחמירות יותר ומחייבת שנתיים ללא התקפים  �

חשוב לזכור שהוראות אלו מיועדות להגן על ביטחונך האישי ועל סביבתך. מעבר לזה,  �
להוראות אלו יש תוקף חוקי ואתה מחויב לדווח למרב"ד על כל שינוי במצב בריאותך

ניתן להיעזר בהנחיות נוספות באתר אגודת איל  אפילפסיה ונהיגה  �

בטיחות ופעילות פנאי )שחייה, טיולים, ספורט(
מומלץ לקיים פעילות ספורטיבית, לצד שמירת אמצעי זהירות המתאימים עבורך. פירוש הדבר, לדעת כיצד האפילפסיה משפיעה עליך 

ובמקביל לדעת מהם הסיכונים המצויים בכל פעילות. 

שחייה  �

יש  לשחות במקום מוסדר עם מציל  �

מומלץ לשחות לצד אדם שמכיר אותך וידע כיצד לעזור במקרה של התקף במים �

לאנשים הטובלים במקווה, יש להקפיד על שהייה במחיצת אדם היודע להגיש עזרה �

צלילה אסורה �

במקרה של התקף במים מומלץ לפנות לעזרה רפואית ולהיבדק לאחר ההתקף �

פעילות ספורטיבית �

השתתפות בטיולים מותרת, תוך יידוע האדם האחראי בקבוצה על כך שיש לך אפילפסיה ומה יש לעשות בעת התקף. מותרים  �
צעידה, טיולים במרחבים פתוחים ועל שבילים במעלה הרים. צעידה על מצוקים, במקומות גבוהים ועל שפת תהום אסורה למשך 

שנה אחרי התקף ואינה מומלצת ככלל.

מותר לבצע פעילות כושר במכון מוסדר כגון אופניי כושר, הליכון עם אבזם בטיחות, מכשירים שונים, הרמת משקולות )כל עוד  �
ההרמה מעל הגוף והראש מוגנת במעצור(

רכיבה על אופניים בשנה הראשונה אחרי התקף אינה מומלצת )בדומה לנהיגה(. עם השגת איזון תרופתי יש להקפיד על נסיעה על  �
פי כללי הבטיחות: שימוש בקסדה, רכיבה בכבישי אופניים ולצד אדם שמכיר אותך. 

פעילות אקסטרים המערבת רתמת ביטחון, כגון קפיצת בנגי' וסנפלינג, מותרת. צניחה אסורה. �

לקריאה נוספת: האתר 
Epilepsy Society  sport and physical activities
Epilepsy Society  swimming and water sports
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בטיחות והורות
יש לך אפילפסיה ויש לך ילד. יתכן שעולות בך שאלות, "מה קורה אם יש לי התקף בזמן הטיפול בתינוק?" זו דאגה טבעית ומומלץ לדבר על 
כך עם בן/בת הזוג שלכם ולשתף בכך את הצוות הרפואי. חשוב לפתח תכנית פעולה ולהתאים את הבית שלך למשפחה שלך. כדאי לנסות 

את העצות הבאות, שיעזרו להפוך את חייך לבטוחים ופשוטים יותר. 

זכור, הפעולות שעליך לבצע שונות מאדם לאדם בהתאם לסוג וכמות ההתקפים. לכן, כדאי להתייעץ עם הרופא או האחות ואם יש לך 
התקפים אפילפטיים מרובים, במיוחד עם אובדן מודעות, מומלץ לקבל עזרה בטיפול בתינוק. 

ככלל, המחשבה על בטיחות ילדים כוללת גם אותך וגם את תינוקך. צריך תמיד לחשוב מה עלול לקרות לך ולתינוקך במקרה שתיפול �

שב באמצע המיטה, על הספה או על הרצפה כאשר אתה מחזיק או מאכיל את התינוק �

החלף, חתל או הלבש את תינוקך על משטח נייד על הרצפה �

עטוף את התינוק בעדינות בעגלה עם מעצורים או מושב לתינוק כאשר אתה מאכיל אותו �

כאשר לבד בבית, השתמש במשטח או משחק מגודר עם דלתות ושער. אם אתה לא מרגיש טוב, יש לשים את התינוק באזור סגור זה �

שמור על מוצרי התינוק בכל המפלסים בבית כדי להימנע משימוש במדרגות �

אל תחזיק נוזלים חמים או פריטים מסוכנים בקרבת התינוק �

אם האפילפסיה שלך מוחמרת בגלל חוסר שינה, קבל עזרה כדי להאכיל את התינוק בלילה �

יש לאחסן את התרופות לאפילפסיה )ותרופות אחרות( במקומות שילדים אינם מגיעים אליהם �

בעת הליכה בחוץ עם ילד העלול  להתרחק ממך, שקול להשתמש ברתמת בטיחות כדי להשאיר את ילדך קרוב למקרה שיש לך  �
התקף 

אם אתה מרגיש  סימני אזהרה או התקף מתקרב, שכב על צדך על משטח רך �

החזק אתך טלפון סלולרי כדי לקבל עזרה מידית במידת הצורך �

שקול שימוש בחיישני התקף כדי להתריע על התקף בפני קרובים או אנשים שיכולים להגיע למקום המצאך במהירות �

איך מספרים לילדים על ההתקפים?
ביום מן הימים, כשילדך יגדל, הוא עשוי לשאול על ההתקפים שלך. השתמש בשפה פשוטה כדי להסביר את הדברים. תגיד שתהיה בסדר, 

אבל ייתכן שתצטרך קצת עזרה לפעמים. הראה לו איך להשיג מבוגר אחר או כיצד להתקשר לעזרה רפואית )101( אם אתה לא מתעורר 
לאחר התקף. 

אם אתה רגוע, גם הילד שלך יהיה רגוע . ככל שילדך יתבגר, יהיו לו שאלות נוספות. השתמש במידע המתאים לגיל כדי ללמד את המשפחה 
שלך על התקפים וכיצד הם יכולים לעזור.
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ניהול טיפול עצמי
אצל רוב האנשים, אפילפסיה היא מחלה כרונית. הטיפול התרופתי מהווה פתרון עבור מרבית האנשים אך מחייב השקעה. עליך לזכור 

לקחת את התרופות, לעקוב אחר ההתקפים שלך ולאתר את הגורמים שמעוררים את ההתקפים שלך. 
ניהול אפילפסיה מכונה גם ניהול עצמי. הוא כולל את כל מה שאתה ובני משפחתך עושים כדי לשלוט בהתקפים שלך, לנהל את כל 

ההשפעות של האפילפסיה על חיי היומיום שלך, וכיצד לחיות את החיים בפוטנציאל המלא שלך. כל זה נעשה כמובן ביחד עם הצוות 
הרפואי שלך, המשפחה, ומקורות תמיכה אחרים. בנוסף, ישנם מספר כלים שעשויים לעזור לך בניהול הטיפול העצמי. 

כלים לניהול טיפול עצמי
תזכורת בטלפון - ללקיחת תרופות ולפגישות עם הצוות הרפואי  1. 
יומן התקפים – תאריך ושעה, סוג התקף, מה קרה בזמן ההתקף, כמה זמן ההתקף נמשך, סיכום כל סוגי ההתקפים2. 
טריגרים  - תיאור שלהם ומעקב אחריהם	. 
רישום תרופות – שמות התרופות, מינון יומי מלא, מינון בכל מנה כמות למנה, מועד לקיחה ומינון בכל מועד4. 
רשימת עזרה ראשונה בהתקף אפילפטי והנחיות מתי להתקשר ל- 5101. 

סיכום יומן התקפים
מה התכיפותכמה זמן נמשךמה קרהסוג ההתקף 

טריגרים

טיפול תרופתי יומי
כיצד נלקחים )מועד ומינון לכל מנה(כמה כדורים סה"כ כמות יומיתשם התרופה

*יש לרשום בטבלה כמה כדורים אתה לוקח ביום בסך הכל = סך הכל כמות יומית

 מתן עזרה ראשונה בזמן התקף אפילפטי
הישאר רגוע, שדר ביטחון, הרחק אנשים  �
שמור על נתיב האוויר פתוח �
 הפוך את האדם על צדו אם אפשרי �
אין לשים חפצים בפה �
שמור על בטיחות, הרחק חפצים חדים �
אל תחזיק את האדם בכוח �
תזמן, התבונן, תעד מה קורה �
הישאר עם האדם עד להתאוששות מההתקף �
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יש לקרוא לעזרה רפואית )101( אם...
התקף עם תנועות של כל הגוף שנמשך יותר מ 5 דקות �
שני התקפים או יותר ללא התאוששות ביניהם, או התאוששות איטית �
 תרופות "הצלה"1 )הניתנות לפי הצורך( אינן עוזרות �
מתרחשת פגיעה או יש חשד לכך �
ההתקף מתרחש במים �
קצב הנשימה, קצב הלב או ההתנהגות לא חוזרים לנורמה �
חום או כאב לא מוסבר, שעות או ימים ספורים לאחר ההתקף �
כאשר לא ידוע על אפילפסיה  �
היריון או אבחנה רפואית נוספת  �

שם הרופא המטפל באפילפסיה  

טלפון 

מרפאה/ קופת החולים שלי

טלפון

בית חולים  

בית מרקחת

1. תרופות "הצלה" – תרופות 
הניתנות לפי הצורך. כגון 

בעת הופעת אאורה. 
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מילון מונחים
תרופות "הצלה" – תרופות הניתנות לפי הצורך. כגון בעת הופעת אאורה. . 1

איקטלי – שלב ההתקף האפילפטי עצמו. 2

פוסט איקטלי – השלב שלאחר ההתקף האפילפטי. 3

התקפים כלליים - התקפים שמקורם מחלקים נרחבים משני צדדי קליפת המוח בו זמנית. 4

התקפים מוקדיים – ההתקף מתחיל באזור מוחי ממוקד. 5

מוטורי – תנועתי. 6

טוני קלוני – שלב טוני מאופיין בהתקשחות  קצרה של שרירי הגוף ולאחריה השלב הקלוני המאופיין בהתכווצויות ועוויתות מהירות של . 7
שרירי הגוף

סוגרים – שרירי פי הטבעת ויציאת השופכה )צינור היציאה משלפוחית השתן(. 8

מיוקלוני - תנועה קצרה, פתאומית ולא רצונית של שרירים. 9

ניתוק – אובדן מודעות עם או בלי בהייה של המבט. 10

מודעות – דורשת ערנות והתמצאות האדם בעצמו ובסביבתו.. 11

)CT )Computed Tomography – טומוגרפיה ממוחשבת היא סוג צילום לא פולשני שנועד לתת תמונה תלת-ממדית של פנים הגוף.. 12

)MRI )Magnetic Resonance Imaging - דימות תהודה מגנטית היא סריקה לא-פולשנית המשמשת להמחשת איברים פנימיים . 13
בגוף ללא חשיפה לקרינת רנטגן. 

MEG  - בדיקה אלקטרופיזיולוגית שמודדת את הפעילות המוחית על ידי השינוי בשדה המגנטי של קליפת המוח. . 14

PET CT  - שיטת דימות ברפואה גרעינית, המשמשת להתבוננות בתהליכים מטבוליים בגוף האדם.  המוקד האפילפטי מראה עלייה . 15
במטבוליזם בעת ההתקף האפילפטי וירידה במטבוליזם באותו אזור בין ההתקפים לאחר הזרקה של חומר רדיואקטיבי )לרוב פלואור 

הקשור עם גלוקוז(

הערכה נוירופסיכולוגית –  הערכה זו מתבצעת במטרה להבין כיצד מחלת האפילפסיה עלולה  להשפיע על תפקודים קוגניטיביים כגון . 16
זיכרון, שפה ומיקוד. המבחנים הנוירו-פסיכולוגיים מסייעים במיקום המוקד האפילפטי, באבחון ובטיפול

MRI תפקודי )FMRI- Functional Magnetic Resonance Imaging( - שיטת הדמיה מוחית המשמשת למדידת פעילותם של . 17
אזורים במוח בעת ביצוע מטלות שונות. בשונה מבדיקת IRM רגילה, בדיקה זו נותנת תמונה דינמית  של הפעילות המוחית בהתבסס 

על הגעת דם מחומצן לתאי העצב במוקד הפעילות.  

תרופות אנטיאפילפטיות – תרופות שמשתמשים בהן בטיפול כנגד התקפים אפילפטיים. 18

טריגרים )זרזים( – גורמים שונים אשר במטופל עם אפילפסיה עלולים לזרז התקף אפילפטי. 19

 )SUDEP )Sudden Unexpected Death in Epilepsy - מוות באפילפסיה מסיבה לא ידועה. קיים בשיעורים מזעריים. . 20
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