אך
אך$DN2$

$TS1$מודעים$TS1$
מוד־
אינם
רובם (כ&-ל 75

ים $DN2$לכך
עים

תחות
פתחות$DN2$

או לאפשרות כי התפ־
$TS1$התפתחות$TS1$

כבד שומני ,עודף משקל

או

ליום ,ולא סבלה מתופעותלוואי.

כבר במהלךהטיפול
לחלוטין.
ניכר ובסיומו הבריאה
היה

שתייתאלכוהול בכמות משמעו־
$TS1$משמעותית$TS1$

בקרב מי

שנמצא בקבוצת הסי־
$TS1$הסיכון$TS1$

כון או מי
$DN2$הסיכון$DN2$
את מצבם.

שנמצאו אצלו הפרעות

בתפקודי

הכבד ,בדיקות הדםלגי־
$TS1$לגילוי$TS1$

עלולים להחמיר
תית
תית$DN2$
על מנת לאבחן
לוי
$DN2$לגילוי$DN2$
גיף $DN2$ניתן לבצע בדיקת דם פשו־
$TS1$פשוטה$TS1$
גיף
את קיומו של הנ־
$TS1$הנגיף$TS1$

טה$DN2$לגילוי
טה

שיפור

הנגיף הן נחוצות .בזכות הת־
$TS1$התרופות$TS1$

להגיעלאחו־
$TS1$לאחוזי$TS1$
החדשות ניתן

רופות
$DN2$התרופות$DN2$
נוגדניםלנגיף .על

גבוהים(מעל

פי הממצאים יוחלט על
בכל שלבי המחלה וכמעט בכל הג־
$TS1$הגנוטיפים$TS1$.
המשך ,כדי לדעת אם הנגיף אכן
$DN2$הגנוטיפים $DN2$.עד היוםטופלו בישראל
נוטיפים.
חומרת
קיים בדםולהעריך את
זי ריפוי
$DN2$לאחוזי$DN2$
בדיקות
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כמעט

יותר מאלףחולים באמצעות הטי־
$TS1$הטיפולים$TS1$

מחלת הכבדשחולל.
פולים
$DN2$הטיפולים$DN2$
למרבההמזל ,הנגיף אומנם
והריפוי גבוהים מאוד ,דבר המו־
$TS1$המוכיח$TS1$
היה קיים בגופה של דליה במ־
$TS1$במשך$TS1$
$DN2$המוכיח $DN2$כי יש אור בקצה המנהרה.
כיח
משך $DN2$שנים רבות ,אך מחלת הכבד
שך
החדשים ,ואחוזי

שגרם היתה יחסית קלה .לפני
כמה שנים הצעתי להליטול טי־
$TS1$טיפול$TS1$
ובטבליות,
ול $DN2$תרופתי ,בזריקות
פול
הסכימה מיד .הטיפול נמ־
$TS1$נמשך$TS1$
והיא
משך $DN2$כחצי שנהובמהלכו היא סב־
$TS1$סבלה$TS1$
שך
קיצונית
מחולשה
לה
ה$DN2$
ומתופעות
לוואי ,כמו נשירת שיער .במהלך
הטיפול הנגיףנעלם ,אך כעבור
שבועות חזר

כר
כר$DN2$

שאפיין

מאיר

6102/80/82

אחרו

ידיעות

4-09305845

עמ

בחופש

תופעה

כותרת

ות

12.71x14.68

20

הגדול

אתהטיפולים הקו־
$TS1$הקודמים$TS1$

תופסת

להביא להחמרה

תאוצה
ועלולה

n₪iu3nזחלובבית ,מצאו
וקיבלו הרעלתקנאביס
סמים
ליאור אל־ווי

החולים רות פעוט

אליזרט

ורותם

קיבל

משמעותית במ־
$TS1$במצב$TS1$

צב $DN2$הכבד.
צב

הצעתי לה לקבלטיפול

בתרופות

$TS1$בשנים$TS1$
בש־
החדשות שפותחו

נים
נים$DN2$

במחלות

כבד

במרכז הרפואי

שמטפלת

דפוס יחסית מו־
$TS1$מוכר$TS1$

$TS1$לחזור$TS1$
לח־
ודמים $DN2$במחלה .דליה סירבה
דמים
זור $DN2$עלהטיפול לתקופה ממושכת
זור
הלוואי.
יותר ,בשל תופעות
עלייה בת־
$TS1$בתפקודי$TS1$
לאחרונה ,כשחלה
תפקודי $DN2$הכבד שלדליה ,נוצר חשש
פקודי
אמיתי כי מחלת הכבד הקלה ויצי־
$TS1$ויציבה$TS1$

בה $DN2$יחסית
בה

ד״ר רותי הדרי היא

פנימאית

ההצלחה

האחרונותושנתגלו
כיעילות

^^

משפחה או

סה
נמצאים
בחודשי הקיץ ,כשהילדים לא
$DN2$נגיסה $DN2$מעוגיית

כמפגרות חינוכיות ,כמעון

מטפלת

מאוד .חלק מהתרופותנכללו בסל
התרופות של המדינה ב2015 -
שים
$DN2$משתמשים$DN2$

מבן

וההורים או כני

משפחה

או

אצל
אחרים

משתמ־
$TS1$משתמשים$TS1$
ולעיתים
נשארים להשגיחעליהם
כקאנכיפ

נוצר

מצכור של אירועים

כי

לא

ברור

המשפחה נגי־
$TS1$נגיסה$TS1$
מחבר של

חשיש.בבית־החולים

האםפעולה

במתכוון

ביקשתי

בדיקת שתן ,והיא הייתה חיובית

לשימוש
שעות במחלקהלטיפול

בסמים .התינוק

אותם.

זו בוצעה

מדגישים

או שמדובר בטעות.״הילד הגיע באמבולנס
לחדר המיון במצב של כמעט תרדמת״ ,סיפר
ד״ר נוימן.״הועלתה האפשרות לחשיפה לס־
$TS1$לסמים$TS1$.

מים.
$DN2$לסמים$DN2$.
שכחםילדים
כולעימ כטעות חומריםשעלו־
$TS1$שעלולים$TS1$

$DN2$שעלולים$DN2$לפכן
לים
הקודם

בן

שנה וחצי

שככל

הנראה

אושפז

למשך

כמה

הטיפול
גרם למטופלת
תאושש״.
מתחת
$DN2$הרפואי $DN2$רמב״ם בחיפה ארבעה תינוקות
פואי
בבית־החולים
גם
$DN2$שהגם$DN2$
כשהם במצב הכרה ירוד ,ישנו־
$TS1$ישנוניים$TS1$
לגיל שנתיים
וולפסון מכירים את התופ־
$TS1$התופעה$TS1$:
לחולשה קיצונית
$DN2$ישנוניים $DN2$ואינם מגיבים לסביבתם .בבדיקה התב־
$TS1$התברר$TS1$:
ניים
$DN2$התופעה$DN2$:לפני חודשהגיעו לקבלטיפול שתי פעוטות
עה:
ותופעותלוואי
בשבועות

רר:
$DN2$התברר$DN2$:

ער

כנשירת
נוספות

לבני

הפעוטות אכלו
משפחה

חשיש

אחרים .זה

השייךלהוריהם

הסתיים

או

אומנם ״רק״

עםהרעלת
נמרץ

קנאביס.

אחת מהן

והתאוששה כעבור

אושפזהבטיפול

כמה ימים.

השנייה

ותרופות
באיבוד הכרהחלקי ,אך זהעלול היהלהוביל
עבורחולים עם מחלת כבד מת־
$TS1$מתקדמת$TS1$
״הרעלת קנאביס היא לא תופעה מאור נפו־
$TS1$נפוצה$TS1$
למוות .״אר־
$TS1$״ארבעת$TS1$
לפגיעה מוחית קשהואוליאפילו
תקדמת$DN2$בלבד .כיוון שמחלת הכבד
קדמת
$DN2$נפוצה $DN2$אצלילדים ,אולם יש לא מעט מקרים של
צה
$DN2$״ארבעת $DN2$המקרים נגמרו טוב ,אבללצערי זה לא
בעת
שלדליה היתה יחסית קלה ומשום
באשמתו ילדים שמגיעיםאלינו עםהרעלה של תרופות
מבטיח שהילד הבא שייחשף שלא
שבאותה העת לא היהטיפוליעיל
כמו אקמול או אנטיביוטיקה״ ,אומר פרופ׳
לסמים לא ייפגע באופן בלתי הפיך״ ,אומר
לסוג הנגיף שממנו סבלה(גנוטיפ
בבית־חולים
$TS1$ובפרמקולוגיה $TS1$אילןרלאל ,מנהל מחלקתילדים
ברפואתילדים ובפרמ־
ר״ר גל נוימן ,מומחה
) ,היא היתה צריכה לשלם עבור
$DN2$ובפרמקולוגיה$DN2$קלינית
קולוגיה
וטוקסיקולוגיה
בבית־החולים וולפסון .הרופאים מזהירים את הציבור ,בעיקר
טיפול פרטי כחצימיליון שקל.
הרחקת תרו־
$TS1$תרופות$TS1$
רותלילדים שברמב״ם.
בימי החופשהגדול ,להקפיד על
למימון דרך
לשמחתה ,היא זכתה
$DN2$תרופות $DN2$וחומרים נרקוטיים מהישג ידם שלילדים.
פות
המקרים הגיע אל חרר המיון בבית־
$TS1$בביתאך$TS1$
באחר

הביטוח

של

אושרו ב2016 -

האחרונים הגיעו אל המרכז הר־
$TS1$הרפואי$TS1$

נמרץילדים עד שה־
$TS1$שהגם$TS1$

ארגון המורים.

הטיפול
במשך
היה קצרונטול סיבוכים.
 12שבועות היא נטלה שני כדורים
בתרופות

החדשות

שוחררהלביתה לאחר

אשפוז

שללילה.

