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שלהליידי אדית׳ וולפ

גלולות למניעת הריון נ/ס/ג ״יאז״ו״יסמין"

האם

חן

מסוכנות?

שאלנו השבוע את
המומ־ גלולותאלו?
$TS1$המומ■$TS1$
ר״רוינרר; בזמנןהפנוי ,ללאלחץ,
חה ד״ר אשרוינדר ,מנהל
לגניקולוג שיבחן האם כדאי
שישובו
היחידה לקרישת דם מבית
לשנותלגלולות מסוג אחר .להת־
$TS1$להתייעץ$TS1$
״וולפסון״,לגבי
החולים
גלולותלמניעת הריון מסוג ״יאז״
בהתאם למצב האישי וההיס־
$TS1$וההיסטוריה$TS1$
ייעץ
$DN2$להתייעץ$DN2$
$DN2$וההיסטוריה $DN2$הרפואית .לא תמיד מומלץ
טוריה
ו״יסמץ״ והמחקר שפורסםלגבי־
$TS1$לגביהן$TS1$
לשנות מרשם מאחר שבכלהגלו־
$TS1$הגלולות$TS1$
הן $DN2$בארה״ב ,לרבות העלאת הסי־
$TS1$הסיכוי$TS1$
הן
$DN2$הגלולות $DN2$קיים סיכון אז אין פה בשורה
כוי
כוי$DN2$
להיווצרות קרישי דם כתוצאה לות
$DN2$המומ■$DN2$

משימוש בהן.

דרמטית״.

ד״רוינדר ,האם יש פיבדולפאניקה
ממשפחתאצולה ברי־
$TS1$בריטית$TS1$
נין
בקרב נשים שנוטלות אתהגלו־
$TS1$הגלולות$TS1$
בתיאטרון
לפני
שם
שני
ביום
טית
$DN2$בריטית$DN2$
״הקאמרי״
כשנה,
הרפואי
ת$DN2$הללו?
לות
עץ
ניטע,
הגיע
השבוע לביקור בבית
וולפסון ,בנה
זיתלזכרו שלהלורד
״לאלהיכנס לפאניקה ולא להפ־
$TS1$להפסיק$TS1$
בתל אביב נערך השבוע
סיק $DN2$אתהטיפול באמצע .כלהגלו־
סיק
וולפסון.
ליידי אדית׳
של
בחולון .האורח,
״וולפסון״
$TS1$הגלולות $TS1$החולים
ערב התרמה חגיגילמען
״וולפסון״ .האי־
$TS1$האירוע$TS1$,
המרכז הרפואי
טאונסלי ,נינה שלהליידי
ת $DN2$הן בגדר טיפול
הורמונאלי .צ׳ארלס
לות
$DN2$האירוע $DN2$,בהפקת אירים שלגי ונורית
כנס שנתי בנושאשילוב
שמה נקרא
אדית׳
המחקר מחדד את מה שידוע כבר,
רוע,
וולפסון ,שעל
שובר
אבנר ,כלל את
צמחי מרפא ותוספי תזונה
המרכז הרפואי ,הגיעלסיור כשהוא
שיש סוגים מסוימים של הורמונים
המופע
״קברט״ שלפניו הוצג
הקופות
עם תרופות ,בתחום ברי־
$TS1$בריאות$TS1$
במסגרת
מלווה ברעייתו,ג׳ואן,
שהם קצת יותר מסוכנים מהורמו־
$TS1$מהורמונים$TS1$
אות
ביקורםבישראל לרגל הכנס השנתי
באספקט של קרישי
נים $DN2$מסוימים
נים
$DN2$בריאות$DN2$הלב ,יתקיים ביום חמישי 10
סרט תדמית שצולם במיוחד עבור
צוות
האירוע על ידי
וולפסון.
של קרן
דם וסכנהלחסימותבכלי דם בגלל
ההפקה
בנובמבר) באודיטוריום בית שלום
של גלעד עדין ,מנכ״ל
במרכז הרפואי ״אסף הרופא״ .הכנס
טאונסליורעייתו נפגשו עם סגנית
חדשות
קרישי דם״.
יציג עמדות מומחים בנושאטיפול
מנהל המרכז הרפואי ד״ר זהביתזיו
איזה מידע הינורלבנטילאלו שנו־
$TS1$שנוטלות$TS1$
ערוץ 10לשעבר.
בין
נר,יו״ר עמותת הידידים בן חורירו־
$TS1$ירושלמי$TS1$
לות $DN2$את
טלות
המכובדים היו
האורחים
קליניים ואקד־
$TS1$ואקדמיים$TS1$
המשולב בהיבטים
הגלולות?
$DN2$ואקדמיים $DN2$של בריאותהלב.
$DN2$ירושלמי$DN2$ומנכ״ל עמותת הידידים חנה
שלמי
״יש סיבות שונות לנטילתהגלו־
$TS1$הגלולות$TS1$,
משרד
פרופ׳ רוני גמזו מנכ״ל
מיים
מרפא
השימוש בצמחי
שכיחות
גוכשטט ,וזכולסקירהאקטואלית
ת $DN2$,כגון :מניעת הריון ,הסדרת
לות,
הבריאות; מוטי ששון ,ראש עיר־
$TS1$עיריית$TS1$
ומנכ״לית העירייה הנה
ותוספי תזונה במשולב עם תרופות
יש
שמירת
ווסת,
חולון,
יית
$DN2$עיריית$DN2$
פעילות המרכז הרפואי .יחדיו
הפנים
על
עור
ועוד.
בקרבחולי לב הינו גבוה בישר־
$TS1$בישראל$TS1$
סיירו ביןמחלקות ,שחלקן זכולאח־
$TS1$לאחרונה$TS1$
הרצמן.
לקחת בחשבון את הסיבות וההיס־
$TS1$וההיסטוריה$TS1$
בתום המחזה ״קברט״ זכו המוזמנים
והמחקר בנושא נמצא בשל־
$TS1$בשלבים$TS1$
אל
$DN2$בישראל$DN2$
$DN2$לאחרונה $DN2$לתרומתם הנדיבה של משפ־
$TS1$משפחת$TS1$
רונה
טוריה $DN2$הרפואית של האישה והאם
טוריה
השחקנים
לפגוש באופן אישי את
$DN2$בשלבים $DN2$ראשונים .בכנס יוצגו הרצאות
בים
וולפסון ,וביקרו בפגייה,בטיפול
חת
$DN2$משפחת$DN2$
היא מעשנת ,על פי זה הרופאישקול
הראשיים ,ביניהם איתי טיראן,אולה
ילדים ,בחדרי
נמרץ
בהמשך והחלטה אם
רופאים מומחים ואנשים מהתחום
הלידה ,ביחידה
בדיקות דם
שורסלקטור ,אקי אבני ,מיקי קם
לשנות מרשם״.
לרפואה גרעינית וחדרי הממוגר־
$TS1$הממוגרפיה $TS1$.במגוון נושאיםרלבנטיים .עלות
ההשתתפות בכנס  200שקל.
פיה.
מהי המלצתן לנשים שנוטלות
יגיל.
וגדי
$DN2$הממוגרפיה $DN2$.הסיור הסתיים בחצר המרכז
נין

האצולה

עם

אנשי

בית

החולים

