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 רדיפה בתקופת הנאצים והתפתחות סיבוכים מאוחרים של יתר לחץ דם   

  בפרוטוקול  ש0893/09 שניסוחו האחרון היה ב-2.5.2010 הומלץ על קשר סיבתי בין רדיפות 

הנאצים ובין התפתחות סוכרת ויתר לחץ דם מאוחרים.  

  

  עתה נתבקשנו להתייחס לקשר בין התפתחות של ארוע מוחי, אי-ספיקת לב, הפרעות קצב 

ומחלת לב כלילית ובין הכרה ביתר לחץ דם שנגרם על ידי רדיפות הנאצים.  

יש קשר ברור בין הופעת ארוע מוחי, אי- ספיקת לב והפרעות קצב ובין יתר לחץ דם.  

  כמו לגבי הארעות סוכרת ויתר לחץ דם בהקשר לשואה, גם כאן קיימת השאלה האם יש 

גורמים אחרים נוסף ליתר לחץ דם הגורמים לסיבוכים דלעיל. ככל שקטן המרחק בין הופעת לחץ 

הדם ובין הופעת הסיבוכים דלעיל, כן קל יותר להצדיק מתן אחוז נכות גבוה יותר לנרדפי 

הנאצים.  

לאחר לבטים רבים החלטנו להמליץ כדלהלן :  

1. בחולים בהם הוכר קשר סיבתי בין הופעת יתר לחץ דם ורדיפות הנאצים נכיר בהופעת 

סיבוכים של ארוע מוחי, אי-ספיקת לב והפרעות קצב בשיעור כדלהלן :  

 CVA
שיעור   רהההכ "  דיל אבחוןמ  הזמן  חלוף רהההכ  ד"ביל שיעור 

שנה     לאמ 20עד 
2/3  לאמ   שנה    20-40

  0 שנה    40מעל 
    

  1/2
  1/2 שנה    20עד 
  1/3 שנה    20-40
  0 שנה    40מעל 
    

  1/4
  1/4 20עד    שנה
  1/5 20-40   שנה
  0 40מעל    שנה
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  מג
  
  
  

   AF -תפרוזדוריו הפרעות קצב 
שיעור   רהההכ "  דיל אבחוןמ  חלוף הזמן  רהההכ   ד"ביל שיעור 
  3/4 שנה    20עד 

1/2  לאמ   שנה    20-40
  0 שנה    40מעל 
    

  1/2
  1/2 שנה    20עד 
  1/4 שנה    20-40
  0 שנה    40מעל 
    

  1/4
  1/4 20עד    שנה
  1/5 20-40   שנה
  0 40מעל    שנה

   VT חדריות  - הפרעות קצב
שיעור   רהההכ "  דיל אבחוןמ  חלוף הזמן  רהההכ   ד"ביל שיעור 
  2/5 שנה    20עד 

1/5  לאמ   שנה    21-30
  0 שנה    30מעל 
    

  1/2  1/5 0-30   שנה

  0 שנה    30מעל 
    

  1/4  1/10 0-30   שנה

  0 30מעל    שנה

2. החלטנו לא להמליץ על הכרה בקשר שבין יתר לחץ דם ומחלת לב כלילית.  
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