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לאמץ תחביב

שכו־ יותר,  מורכבת  לפעילות  נדרש  המוח  ציון, 
ללת האזנה, עיבוד וכתיבה במקביל. 

5. לבדוק את החשבון במסעדה. זו הזדמנות 
או טעו  אותנו  רימו  מצוינת, לא רק לבדוק שלא 
בנוגע למחיר, אלא גם כדי לאמן את המוח על ידי 
בש־ עושים  שהמחשבונים  חשבון,  פעולות  ביצוע 
בילנו כבר שנים, למשל חיבור (סך המנות שאכל־

נו), חיסור (מנה שהוחזרה) וגם אחוזים (לטיפ). 

לקרוא, ולספר על זה. הרעיון הוא   .6
להתרכז ו"להכניס מידע פנימה", שלא רק 
פישלר  אנוק  יישכח.  ומיד  דרכנו  יעבור 
מציעה לקרוא מתוך כוונה לספר על המי־
דע למישהו אחר. כשקוראים מתוך כוונה 
את  לאחסן  להצליח  סיכוי  יותר  יש  כזו, 

הדברים. בכך גם מפתחים ומשפרים את הזיכרון. 
ולנ־ לדעות,  להקשיב  במידע,  לדון  ממליצה  היא 

סות להבין נקודות מבט נוספות. 

שהוצג  חדש  אדם  של  בשמו  להתרכז   .7
בפניכם. יש לנו נטייה לחשוב שאנחנו לא זוכרים 
מדרדר.  שלנו  שהזיכרון  כיוון  אנשים,  של  שמות 
נשכחים  השמות  רבות  שפעמים  טוענת  פישלר 
מספיק  ניתנה  לא  המפגש  שברגע  משום  פשוט 
את  נותנים  אם  ולשמו.  החדש  לאדם  לב  תשומת 
תשומת הלב הראויה, מתרכזים ברגע, ואפילו נו־

תנים סימנים באדם או בשם – שוכחים פחות. 

זה תמיד  לטייל  לטייל במקומות חדשים.   .8
חשוב, אבל מומלץ לא להגיע למקום שבו 
חדש.  למקום  אלא  מוכר,  כבר  שביל  כל 
ללמוד  ואפילו  הטיול  את  לתכנן  חשוב 
לקראתו. הטיול יכול להיות בארץ, בעיר 
או בחבל ארץ לא ממש מוכרים. לדוגמה, 
מס־ בונים  טיול:  על  מחליטים  ירושלים. 

ההיסטוריה  על  האתרים,  על  קוראים  לול, 
אפש־ מחירים,  מסעדות,  בודקים  שלהם, 
יותר  מהנה  כי  כפול,  הרווח  לינה.  רויות 

לבקר במקום שהמוח עשה הכנה לקראתו. 

סריגה,  דבר,  כל  חדש.  תחביב  לאמץ   .9
שבא,  מה  דיג,  שיט,  נייר,  בעיסת  פיסול  קדרות, 
יתבצע  ולא  בלמידה  כרוך  יהיה  שהדבר  העיקר 

אוטומטית.

בקורס שכרוך בהגשת עבודה  ללמוד   .10
פעיל  חופשיים  שומעים  של  מוחם  במבחן.  או 
שנדרשים  סטודנטים,  של  מוחם  מאשר  פחות 
לאיזושהי מחויבות, שתובעת מהם רמה גבוהה של 
מלאה,  הבנה  מידע,  עיבוד  למשל  מוחית,  עבודה 

זיכרון. 

11. להכין שיעורים עם הנכדים (או להתכו־
נן יחד עם הילדים למבחני האוניברסיטה). זו דרך 
מדהימה להיות גם יעיל, רלוונטי ומיטיב 
עם אחרים וגם ללמוד דברים חדשים (או 

כאלה שנשכחו).
g המשך  l
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נכון, הגיל עושה את שלו ותאי המוח הולכים 
ומתנוונים. אבל אפשר בהחלט להאט את הקצב, 

לחדד את המחשבה ולדחות את רוע הגזרה. 
ם כ ל ו פ י ט ל

ד לפני כמה שנים, הדעה הרווחת הייתה 
שמגיל עשרים המוח שלנו רק הולך ומ־
דרדר. היה מקובל לחשוב שמגיל מסוים 
מתים תאי המוח, ובניגוד לכל איבר אחר בגוף לא 
נוצרים בו תאים חדשים. נאלצנו להשלים עם העו־
בדה שבקצב שיגדל וילך נאלץ להיפרד מהזיכרון, 
מהשנינות,  התגובה,  ממהירות  המחשבה,  מחדות 
מהיכולת ללמוד דברים חדשים ומשאר הכישורים 
שהדמנציה  לקוות  רק  לנו  נותר  שלנו.  המוחיים 

שבה נלקה בזקנתנו לא תהיה אכזרית במיוחד. 
היום מדברים אחרת. עדיין ברור שהגיל עושה 
אבל  הזמן,  עם  מדרדר  המוחי  והתפקוד  שלו,  את 
לד־ לצמצם,  שאפשר  מוכיחים  עדכניים  מחקרים 
חות, למנוע ההידרדרות ואפילו לשפר יכולות. יש 
חד־ קשרים  היווצרות  על  שמעידים  מחקרים  גם 
שים ותאים עצביים חדשים במוח! היום חקר המוח 
לעצב.  שאפשר  פלסטי  חומר  כאל  למוח  מתייחס 
לאמן,  שצריך  שריר,  היה  כאילו  עליו  מדברים    T
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לחזק ולהגמיש, כדי שלא יתרופף, יתנוון ויגביל. 
שי־ במחלקת  בעיסוק  מרפאה  פישלר,  אנוק 

השומר,  בתל  שיבא  הרפואי  במרכז  ראש  קום 
המוח,  לאימון  סדנה   ,"Brain Shape" ומנהלת 
החיים  "אורח  אומרת:   (www.brainshape.co.il)
הוא גורם מכריע במניעת ההידרדרות המוחית, כך 
אדם  בידינו.  נתון  שלנו  הגורל  מסוימת  שבמידה 
יכול להשפיע על מה שקורה לו במוח, ובסופו של 
למשל  יום,  היום  בחיי  לתפקד  היכולת  על  דבר 
להמשיך לנהוג בלי לסכן את עצמו ואת סביבתו". 
לאמן  וכדאי  אפשר  המוח  שאת  אומרת,  היא  עוד 
בכל גיל. מרגע שמתחילים לאמן אותו, משפיעים 

משמעותית על שארית החיים. 
נכון, אימון מוח, כמו אימון גופני אחר, דורש 
עבודה, זמן, כוונה ומאמץ, אבל הוא משתלם מאוד. 

וככה עושים את זה:

קפה.  בית  למשל  רועש,  במקום  לקרוא   .1
נכון, זה יכול להיות לא נעים ואף מעצבן. אבל אם 
עושים זאת בהדרגה ובמתינות – קוראים קצת, לא 

דרכים
לאמן את המוח
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ספר שלם – אפשר לפתח את היכולת לעמוד איתן 
מול הסחות דעת חיצוניות.

ומש־ חוזרים  לשנן מספרי טלפון. אם לא   .2
ננים את שמו של אדם חדש שפגשנו, חומר לימודי 
או מספר טלפון שחשוב לנו לזכור בעל פה – אין 

זמן  כעבור  אותם  ששוכחים  להתפלא 
מה. כדאי לרשום דברים שרוצים לזכור, 
ואף לנסות לשנן  לעיין בהם מדי פעם 

אותם.

ללמוד לרקוד. לימוד של משהו   .3
גבוהה.  ריכוז ברמה  ודורש  חדש מאמץ את המוח 
זה יכול להיות כל דבר, העיקר שלא ייעשה בצורה 
המ־ אך  התובענית,  הלמידה  ואוטומטית.  שטחית 

שתלמת ביותר, היא שפה חדשה, נגינה או סגנון 
ריקוד חדש.

טוב  זה  הרצאות  לשמוע  הרצאות.  לסכם   .4
ויפה ויכול להיות מעניין מאוד, אבל אם בו זמנית 
נקודות  או  פרקים  בראשי  אפילו  אותן,  מסכמים 

ע
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הנ־ לאכול בריא. עקרונות התזונה   .12
שומן  ועל  אוכל תעשייתי  על  לוותר   – כונה 
מהחי, להקפיד על אכילת מזונות בריאים, כמו 
גם  תקפים   – ופירות  וירקות  דגנים  קטניות, 

בכל הקשור לבריאות המוח וכישוריו. 

אירו־ פעילות  כושר.  על  לשמור   .13
בית סדירה משמעה הזרמה של יותר דם ואיתו 
יותר חמצן למוח. מחקרים מוכיחים שפעילות 
גופנית מונעת הידרדרות מוחית ויכולה אפילו 

למנוע או לדחות תחלואה באלצהיימר.

14. לשמור על בריאות הלב וכלי הדם. 
גורמי סיכון לבריאות הלב, כמו רמות גבוהות 
– מעלים  סוכרת  או  דם  כולסטרול, לחץ  של 

את הסיכון לדמנציה.

פתרונות  לחפש שלושה   .15
לבעיה אחת. עם הגיל אנחנו נעשים 
נוקשים יותר וגמישים פחות. אנחנו 
ופחות  מהזיכרון  פתרונות  שולפים 
מתאמצים להפעיל את המוח ולהיות 
פתרונות  מספר  מציאת  יצירתיים. 

המחשבה,  את  להגמיש  עשויה  בעיה  לאותה 
להפתיע  יכולה  היא  עצמה  הפעילות  ומלבד 
ולספק פתרונות טובים יותר, מהפתרון שנש־

לף אוטומטית. 

הדבר  משפחתי.  תקציב  לתכנן   .16
דורש אימון בפעולות חשבון ומאמץ של ריכוז 
של  תחושה  נותן  וגם  עצלות,  על  והתגברות 
שליטה בחיים, עצמאות, סדר. אה, וזה גם יכול 

לחסוך כסף.

או  זמנית  בו  מאכלים  כמה  להכין   .17
שעושים,  חדש  דבר  כל  חדש.  מתכון  לנסות 
גם בישול של מתכון חדש, דורש ריכוז, שהוא 
כאמור דרך מעולה לאמן את המוח. כשמנסים 
לבשל שני תבשילים בו זמנית, עובדים גם על 
הריכוז וגם על גמישות ופיצול תשומת הלב. 
זה עוזר אחר כך, כשצריך לעשות דברים אח־
רים במקביל, למשל לשמור על תינוק ולתת 

הוראות בטלפון.

בא־ כשנעזרים  בדמיון.  להשתמש   .18
סוציאציות, במחשבה ויזואלית, או ב"כותרות" 
וסימנים, למוח קל יותר לאחסן מידע ולשלוף 
דרך  לזכור  רוצים  אם  למשל,  כשצריך.  אותו 
סופרמרקט  מכולת,  דרך  שעוברת  מסוימת, 
ואטליז, נותנים לה את הכותרת "דרך האוכל", 
האלה.  הציון  נקודות  שלוש  את  ומדמיינים 

תתפלאו כמה זה עוזר לזכור אותה.

19. לשמור על קשרים חברתיים. אנשים 
הנהנים מקשרים חברתיים איכותיים, שומרים 
זיכרון  כגון  יותר,  טובות  מוחיות  יכולות  על 
ומהירות מחשבה. אגב, מה שחשוב זה לא גודל 

המעגל החברתי אלא איכות הקשר.

20. לשחק פינג פונג או משחקים אח־
הם  התגובה.  מהירות  את  שמפתחים  רים 
בכל  תגובה  ומהירי  ערניים  להישאר  עוזרים 

סיטואציה אחרת, בכביש למשל.

21. לבקר במוזיאונים ובתערוכות. כך 
נפתחים לרעיונות, לאמצעים ולפתרונות שו־

נים ויצירתיים. כדאי לקרוא או לשמוע הרצאה 
על האמן לפני הביקור בתערוכה. 

ברידג',  חשיבה.  משחקי  לשחק   .22
סודוקו ושחמט עובדים על היכולת לקחת בח־
ולהחליט  רבים, להסיק מסקנות  נתונים  שבון 

על פעולה. 
תשבצים, תשחצים ושבץ נא עובדים על שלי־
ובי־ מילים  של  למידה  על  וגם  מהזיכרון  פה 
את  מאתגרים  המשחקים  כל  חדשים.  טויים 

המוח ויכולים לשפר את היכולת להתרכז. 

האק־ אם  שקורה.  במה  להתעדכן   .23
בחד־ מדי, אפשר להתעדכן  מייאשת  טואליה 
שות מתחום אחר כמו ספרות, אמנות, קולנוע, 
טכנולוגיה. וזאת כדי לשמור על מוח ער, לה־

רגיש שייך ולהמשיך ללמוד. 

24. לבחור נתיבים חדשים. 
לבקר  הולכים  לעבודה?  נוסעים 
חוף  על  רצים  חברים?  משפחה? 
לפעם  מפעם  לשנות  חשוב  הים? 
מהמוח  דורש  זה  המסלול.  את 

לצאת מהאוטומט – ולעבוד.

25. לוותר על הג'י־פי־אס. טוב, לא לג־
מרי. אפשר לשמור אותו בתור גיבוי, אמצעי 
עזר למקרה שנלך לאיבוד אבל כדי לא להת־
נוון, כדאי להיעזר במפה, ולתת למוח להוביל 

את הדרך.

לנשמה  טוב  עושה  זה  להתנדב.   .26
(שגם היא כנראה "גרה" אי שם במוח), אבל אם 
בוחרים להתנדב במקום שדורש ללמוד משהו 
חדש (תפקיד חדש, טכניקה חדשה, סוג מסוים 
עוד  יוצאים נשכרים  וכו')  של מחלה, הפרעה 

יותר.

27. להדוף את גורמי המתח. נסו לחפש 
שקט ולפנות זמן לעשות דברים שאתם באמת 
אוהבים. קבלו עזרה, התייעצו, עשו יוגה (טוב 
חשוב  במסאז'.  והפתנקו  הריכוז)  בשביל  גם 
לדעת - המתח פוגע במוח, גורם להסחת דעת, 

לבלבול ולחוסר ריכוז.

המערבי  המדע  מדיטציה.  לעשות   .28
מגלה בשנים האחרונות את מה שהתורות המ־
זרחיות אמרו תמיד: הכול תלוי בתודעה, בת־
שומת הלב, בריכוז, וביכולת לא להיות מוסח. 
מוח שמסוגל להיות מפוקס, ולא לנוע בעקבות 
כל גירוי חיצוני או פנימי, מתפקד טוב יותר. 
לדבר  הלב  תשומת  מלוא  את  לתת  היכולת 
שעושים, היא לב לבו של אימון המוח וזה מה 
שלומדים לעשות כשמתרגלים מדיטציה (וגם 

יוגה וטאי צ'י).

לילה  שנת  שצריך.  כמו  לישון   .29
טובה, או השלמת שינה באמצע היום, קריטיים 
לכך,  מעבר  ומידע.  זיכרונות  לאחסן  ליכולת 
להתרכז,  היכולת  על  לרעה  עייפות משפיעה 

להבין, ואפילו להיות מאושרים. 

30. להילחם בדיכאון. דיכאון הוא אויב 
אכזר של חדות המחשבה, הזיכרון, הריכוז וב־
סופו של דבר של עצם קיומו של האדם בעולם. 
יש הרבה דרכים לטפל בדיכאון, ואין הצדקה 

לסבול ממנו. 8

תרופה נגד אוסטיאופורוזיס 
וטיפולי שיניים

אני בת 59, עליי לבצע טיפולי שיניים, כולל 
עקירות. אני נוטלת מזה ארבע שנים פוסלן. האם 

עליי להפסיק לקחת את הפוסלן למשך טיפולי 
השיניים, האם יש תרופה אחרת שאפשר לקחת 

במקום?

הסיכוי להופעת סיבוכים עקב נטילת תרופות 
ממשפחת הביספוספונאטים (פוסלן שאת נוטלת) הם 

זניחים. בכנס שהתקיים בתחילת השנה בוולנסיה 
שבספרד, בסדנה שעסקה בדיוק בנושא זה, השתתפו 
כחמישים מומחים מכל העולם בתחום בריאות העצם 
ואוסטיאופורוזיס, שאל המנחה מי נתקל בסיבוך כזה, 
ורק שני רופאים מומחים בתחום (מכל העולם) נתקלו 
במקרה דומה, דבר המעיד על נדירותו. באותו כינוס 

הראו מחקרים, שהחומר ביספוספונאט נשאר בגוף 
ובעצם לתקופה שבין שנה לחמש שנים, כך שבוודאי 

אין כל טעם להפסיק ליטול אותו לפני תחילת 
טיפולי שיניים. 

עם זאת קיימת אפשרות להפסיק טיפול כל חמש 
או עשר שנים למשך שנה עד שנתיים, לחזור על 

בדיקת צפיפות העצם, ולפי תוצאותיה לחזור ולטפל 
במידת הצורך.

לכל הקוראות: לפני שאתן מתחילות ליטול 
תרופות נגד אוסטיאופורוזיס, לכו לבדיקת שיניים 
יסודית, טפלו במה שצריך, ורק אז התחילו בטיפול.

תרופה מאותה משפחה בשם אקטונל, הניתנת 
אחת לחודש (בכדור), משתחררת מהגוף לאחר 

שלושה עד שישה חודשים. במקרה שאישה נוטלת 
תרופה זו - יש טעם לשקול את הפסקתה שלושה 
חודשים לפני טיפולי שיניים מורכבים, שתלים, 

עקירות, וכו'. תרופה זו, בגלל פינויה המהיר מהגוף, 
חשובה לנשים בתקופת הפוריות, הנוטלות אותה 

מסיבות אחרות.

הזובירקס לא עוזר
לפני שבוע התנפחה לי השפה העליונה של 

הפה, כולל אדמומיות. מרחתי משחת זובירקס, 
אך ללא הטבה. מה עליי לעשות?

לפי מה שאת מתארת, לא מדובר בהרפס פשוט 
של השפה. או שמדובר בתגובה אלרגית (אנגיו 
אדמה), או בהרפס שהזדהם בזיהום משני (זיהום 

שחדר לעומק הרקמה).
עלייך לפנות לרופא עור וייתכן שהוא ירשום 
לך גם אנטיביוטיקה, ייתכן גם שפיתחת אלרגיה 

לזובירקס, ואז תוכלי להשתמש בתרופה יעילה 
(ממשפחה אחרת) בשם וירומרץ. אני מדגיש - גשי 

לייעוץ לרופא עור - זיהומים בפנים יכולים לעתים 
להיות מסוכנים עקב הניקוז הוורידי שעלול להגיע 

למוח.

פרופ' רפי קרסו הינו פרופ' במחלקה לפסיכולוגיה 
באוניברסיטת בר־אילן, M.D, מנהל המחלקה 

הנוירולוגית, מרפאת הכאב והמרפאה לרפואה 
משלימה במרכז הרפואי הלל־יפה בחדרה

רוצים לשאול את פרופ' קרסו? כתבו אלינו 
briut@laisha.co.il לדוא"ל
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