
יום רביעי ל' בניסן תש"ע 4

לעכב  צפוי  משפטי  מכשול 
השואה  לניצולי  ההנחה  מתן  את 
התשלום  תקרת  את  ולהגביל 
 ₪ ל-100  התרופות  עבור  שלהם 
ו-125  מ-75,  יותר  בני  לניצולים 
זה.  מגיל  פחות  בני  לניצולים   ₪
של  פנייתם  היא  לעיכוב  הסיבה 
ניצולים למשרדי הממשלה  כ-20 
שמו־ את  לחשוף  שלא  בדרישה 

זאת  החולים,  לקופות  תיהם 
בחוק  המעוגנת  לזכותם  בהתאם 
הידיעה  פרטיותם.  על  להגנה 
ונכון  ב'הארץ',  אתמול  נחשפה 
הרווחה  משרדי  כי  נראה  להיום 
טפסים  לשלוח  יידרשו  והאוצר 
לכל ניצולי השואה על מנת לקבל 
להסכמתם  בכתב  אישור  מהם 
קופות  לידי  יועברו  שפרטיהם 

החולים בהן הם מבוטחים. 
יש לקוות כי משרדי הממשלה 
בכל  הנושא  את  לקדם  יחליטו 
רחב  פרסום  על  ויורו  מחיר, 
הקורא לניצולים המבקשים שלא 
כך,  על  ולדווח  לפנות  להיחשף 
ההנחה  מתן  את  לעכב  במקום 
הניצולים  אלף  לכ-80  הנחוצה 
התנגדותם  בשל  חיים,  שעדיין 
הלגיטימית של בודדים מביניהם. 
משרדי  חתמו  עליה  התכנית, 
האוצר הרווחה והבריאות, אמורה 
היתה להתחיל באמצע חודש מאי 

הקרוב.

אחת  משפחה  בני  שבעה 
'מעיני  הרפואי  במרכז  אושפזו 
הישועה' בבני ברק לאחר שנדבקו 
וששת  האב  הסלמונלה.  בחיידק 
ילדיו שוחררו מביה"ח והם חשים 

בטוב.
כי  נמסר  הישועה'  מ'מעיני 
גלידה  אכילת  היה  החיידק  מקור 
היו  מרכיביה  שבין  בית  מעשה 

ביצים לא מבושלות.
הישועה'  'מעיני  החולים  בבית 
כי  הרחב  לציבור  ומזכירים  שבים 
המתרבה  חיידק  הוא  הסלמונלה 
בביצים לא מבושלות. "יש לרכוש 
מפוקח  ממקור  ורק  אך  ביצים 
מזוהה,  לא  ממקור  ולא  ומורשה 
משימוש  האפשר  ככל  ולהימנע 
בביצים לא מבושלות (גלידה, מוס, 

מיונז וכדו')". 
יש  כי  אומרים  החולים  בבית 

במיוחד  זהירות  במשנה  לנקוט 
משפחות  ויש  מאחר  זו,  בתקופה 
שנותרו בידיהן כמויות של ביצים 

מחג הפסח ובהתחשב במזג האוויר 
החם יש לשים לב היטב שהביצים 
יהיו מאוכסנות במקום קריר ויבש.

'מעיני הישועה': 

שבעה בני משפחה אושפזו לאחר 
שנדבקו בחיידק הסלמנולה

מקור החיידק: גלידה מעשה בית  בית החולים שב ומזכיר לציבור לרכוש ביצים 
אך ורק ממקור מפוקח ומורשה ולהימנע משימוש בביצים לא מבושלות

אליעזר פרידמן בריאות

מחקר חדש

אלו  בימים  שנערך  מחקר 
מגלה  חיפה  באוניברסיטת 
מלאכותי  לאור  חשיפה  כי 
משבשת את ההתפתחות הטב־
עית של התא הגנטי. החוקרים 
האור  של  השפעתו  את  ניסו 
הארה  באמצעות  המלאכותי 
וב־ מעבדה  עכברי  על  רגעית 

דיקתם זמן קצר לאחר מכן. 
יש לציין כי בכלי תקשורת 
שונים מיהרו לדווח כי "מנורות 
הלילה מסרטנות", אולם בשלב 
זה של המחקר עדיין לא נטענה 

החוקרים,  ידי  על  כזו  טענה 
שחלוקת  מציינים  רק  והם 
התא הטבעית נפגמת. עם זאת, 
את  העורכת  בן-שלמה,  ד"ר 
החלוקה  כי  טוענת  המחקר, 
התפתחויות  למספר  גורמת 
עם  מזוהות  שחלקן  גנטיות, 
וחלקן  הסרטן  התפתחות 
לאור  למחלה.  כנוגדן  מזוהות 
זה  בשלב  לקבוע  ניתן  לא  זאת 
על  המנורה  של  השפעתה  מהי 
העכברים, ועל אחת כמה וכמה 

על בני האדם.

אור מלאכותי משבש את 
ההתפתחות הגנטית

האוצר: יש לקדם את התכנית 
לטיפולי שיניים חינם לילדים

לתכניתו  בלתי-צפוי  חיזוק 
של סגן שר הבריאות, הרב יעקב 
שיניים  טיפולי  להעניק  ליצמן, 
חינם לילדים, מגיע דווקא מבנק 
הבנק  שערך  במחקר  ישראל. 
במסגרת  כשבוע  בעוד  ויפורסם 
של  עלותה  כי  נקבע  כולל,  דו"ח 
ביחס  לנמוכה  נחשבת  התכנית 

לתועלת שהיא עשויה להביא. 
שפורסמו  הנתונים  פי  על 
במידה  התכנית  עלות  נאמדת 
 12 גיל  עד  ילדים  תכלול  והיא 
ואם  שקלים,  מיליארד  ברבע 
גיל  עד  הנעורים  לבני  גם  תיועד 
מי־  650 לעלות  צפויה  היא   18
הם  עוד  שנה.  מדי  שקלים  ליוני 
התכנית  תיועד  אם  כי  מציינים, 
היא  במדינה  האוכלוסיה  לכלל 

מיליארדי  כ-3.3  לעלות  צפויה 
שקלים. 

הממוצע  הנתונים,  פי  על 
החודשי להוצאה על טיפולי שי־

ניים לנפש בישראל הגיע ב-2008 
שקלים  ול-131  שקלים,  ל-49 

נע  עניות  במשפחות  למשפחה. 
לנפש  שקלים   24 סביב  הממוצע 
העשירות  ובמשפחות  בחודש, 
לאור  נפש.  לכל  שקלים   140  –
תסייע  התכנית  כי  ספק  אין  זאת 
שילדיהן  העניות,  למשפחות 
מהמצב  העיקריים  הנפגעים  הם 
אינם  שהעניים  גם  מה  הקיים. 
ביטוחי  לעצמם  להרשות  יכולים 
לעשי־ בניגוד  פרטיים,  שיניים 

להשתמש  מרבים  שדווקא  רים, 
באופציה הזו.

 יש לציין כי בימים אלו הודיע 
תחל  התכנית  כי  ליצמן  הרב 
הקרובים.  בחודשים  כבר  לפעול 
עבורה  להקצות  החלטתו  כזכור, 
65 מיליוני שקלים מסל הבריאות 
עוררה התנגדות עזה בתקשורת.

הקלדה ממושכת עשויה לגרום 
לתסמונת 'התעלה הקרפלית'

מרבים  בו  החדש,  בעידן 
שורש  באזור  להשתמש  אנשים 
חוזרות  תנועות  בגין  היד  כף 
הברגה,  אחיזה,  של  ומרובות 
במחשב  ממושכת  הקלדה 
'התעלה  תסמונת  נוצרת  ועוד, 
נגרמת  התסמונת  הקרפלית'. 
המדיאני  העצב  על  מלחץ 
היד.  שורש  של  הכפית  בתעלה 
נימול  בתחושת  מתאפיינת  היא 
מלווה  להיות  העלולה  בידיים 
ולעיתים  באמה  ביד,  בכאב 
בזרוע ובכתף. התסמונת פוגעת 

בכ-1% מהאוכלוסיה הבוגרת. 
לרוב  מתחילים  התסמינים 
ביד,  הירדמות  כתחושת  בלילה 
בעיקר באצבעות אגודל, אצבע 
את  להעיר  העשויה  ואמה, 
הבוקר  בשעות  משנתו  החולה 

עשויים  לעיתים  המוקדמות. 
בזרימת  בעיה  שישנה  לחשוב 
הדם ליד, ולעיתים חשים הקלה 
שה"דם  כדי  היד  ניעור  ידי  על 
התסמי־ בהמשך,  אליה.  יזרום" 

נים יכולים להופיע בשעות היום 
נהיגה,  כמו  בפעילות  ולהתגבר 
למשל. בשלבים מאוחרים יותר 
לקבועה  ההירדמות  הופכת 
השרירים  של  חולשה  ומופיעה 
דלדול  ואף  האגודל  בכרית 
גורם  כזה  מתקדם  מצב  שלהם. 
של  התפקוד  ביכולת  לירידה 

היד, בפעילות עדינה בעיקר.
בקרב  גם  נפוצה  התופעה 
במק־ או  סוכרתיים  חולים 

בבלוטת  תת-פעילות  של  רים 
מאובחנת  התסמונת  התריס. 
קליניים,  וטסטים  בבדיקות 

.US-ו EMG בדיקות
לניאדו  הרפואי  במרכז 
טוב  סיכוי  קיים  כי  אומרים 
בסד  טיפול  על-ידי  להטבה 
השומר  היד,  כף  לשורש  תומך 
ובכך  פתוחה  התעלה  את 
החוז־ התנועות  את  מונע 

במכון  נבנים  אלה  סדים  רות. 
של  בהנהלתה  בעיסוק  ריפוי 
אבירן,  הגב'  ע"י  טוביה,  הגב' 
לשי־ מומחית  בעיסוק  מרפאה 

קום כף היד. 
נוספים  טיפולים  גם  ישנם 
לטיפול בתופעה: תרגילים ספ־
הסימפטו־ על  להקלה  ציפיים 

המומחים  מציעים  בנוסף  מים. 
נוספים  בלניאדו מגוון טיפולים 
אינו  הראשוני  שהטיפול  לאלו 

מסייע להם.

חברת 'שחר' וכללית מושלם משיקות שירות 
חדש למחלימים ממחלת הסרטן 

יוכלו  בישראל,  לראשונה 
לקבל  מהסרטן  המחלימים 
באמצעות  ייחודי  תמיכה  מערך 
תכנית ייעודית בת שבוע ימים. 
של  העשיר  נסיונם  לאור  זאת 
כי  הקובעים  המקצוע,  אנשי 
במקרים  נוטים  הסרטן  חולי 
ולקשיים  נלווה  לדכאון  רבים 
התכנית  וחברתיים.  בינאישיים 
כללית  מבוטחי  עבור  מיועדת 
מושלם המצויים בשלבי החלמה 

את  וסיימו  הסרטן  ממחלת 
השירות  הרפואיים.  הטיפולים 
ותמיכה  העצמה  תכנית  יכלול 
התערבות  תחומים:  במגוון 
לימוד  קבוצתית,  פסיכולוגית 
והקניה של הרגלי תזונה, יישום 
בא־ והרפיה  הרגעה  מיומנויות 
וסדנאות  מגוונים  כלים  מצעות 
חווית  עם  בשילוב  מקצועיות, 
התכנית  ומרגיעה.  מהנה  נופש 
ישהו  ובמהלכה  שבוע  אורכת 

ההארחה  במרכז  המחלימים 
'ציפורי' שביער ירושלים.

לתמיכה  המרכז   – ב'שחר 
והעצמה' פיתחו תכנית ממוקדת 
הנותנת  שבוע,  בת  וייעודית, 
לחו־ והעצמה  הכוונה  תמיכה, 

לים המבריאים. מאחורי פיתוח 
מקצוע  אנשי  עומדים  התכנית 
של  מגוונים  מתחומים  מובילים 
אונקולוגיה,  הטיפולית:  הקשת 
העצמה  פסיכו-אונקולוגיה, 

תזונה  גופנית,  פעילות  אישית, 
ועוד. שילובם יחד, מאפשר למ־

טופלים לקבל הדרכה מקצועית 
רב-תחומית וייחודית. 

חברת 'שחר – מרכז תמיכה 
למחלי־ מעניקה  והעצמה', 

יותר  טובים  כלים  מסרטן  מים 
היומיום  חיי  עם  להתמודדות 
נוס־ לפרטים  המחלה.  שלאחר 

פים ניתן לפנות אל חברת 'שחר' 
בטלפון 072-2427722.

מסתמן: מכשול משפטי יעכב את 
ההנחות בתרופות לניצולי שואה

על פי התכנית המקורית היתה התקנה אמורה לחול החל מחודש מאי


