
To all our friends, donors, partners and the wonderful 
people we are privileged to have met alond the way 
We wish you a Happy New Year, a yesr of self-fulfillment,
A year of breakthroughs in research 
and new opportunities for the treatment of CF,
A year in which our greatest wishes are fulfilled
And especially a year of heaith!

Cyctic Fibrosis Assotiation

לנשום חופשיסתיו 2017

לכל השותפים, החברים, התורמים
והאנשים הטובים שאנו זוכים להכיר בדרך

 מאחלים שנה טובה ומלאת סיפוק,
שנה של פריצות דרך חדשות ונוספות

בתחום המחקר והטיפול בסיאף.
 שנה של הגשמת משאלות

ובעיקר שנה של בריאות!
 איגוד סיסטיק פיברוזיס



דבר מנכ״ל ויו״ר
חברים ושותפים יקרים,

אנו גאים לשלוח אליכם עיתון שמסכם פעילות ענפה של כמה חודשים. 
של  החיים  על  השלכה  לו  שיש  חשוב,  מאד  במידע  אתכם  לשתף  רוצים  אנחנו  הכול  לפני 
.)Kalydeco, ivacaftor( הרבה משפחות. אנו משערים שרובכם שמעתם על התרופה קליידקו
לעוד אושרה  היא  קצר  זמן  לאחר  מסוימת  מוטציה  עם  לחולים  שנים   7 לפני  אושרה  היא 
9 מוטציות. זו התרופה הראשונה שהצליחה להיקשר לחלבון ה-CF הפגום ולגרום לו להתחיל 
לפעול. לכן ברוב המכריע של המקרים, בני המזל שמקבלים אותה זוכים לשיפור דרמטי באיכות 
חיים ובתוחלת חיים. לפני כמה שבועות ה-FDA אישר את התרופה קליידקו לעוד 28 מוטציות, 
כך שכיום התרופה מאושרת לחולי CF הנושאים עותק אחד של אחת מ-38 המוטציות הבאות:

שתיים מהמוטציות נפוצות מאוד בישראל: D1152H וכן 3849+10kbC->T עם עשרות חולים מכל מוטציה, אבל ככל הנראה, יש לפחות עוד 
8 מוטציות שנמצאות בישראל. כל מי שנושא מוטציה המופיעה ברשימה מוזמן ליצור קשר עם משרד האיגוד. נשמח לסייע בכל הדרכים כדי 

לקבל את התרופה )בנוסף אנו זקוקים למידע זה כדי לנהל את המאבק להכנסת המוטציות הנוספות לסל(. 
זה מרגיש קצת כמו לבדוק את תוצאות הגרלת הלוטו – מה המספר הזוכה... אבל גם אם לא זכינו, נשאלת השאלה האם קליידקו רלוונטי 
רק לחולים עם 38 המוטציות האלו? והתשובה היא, שאין ספק שיש עוד מוטציות יגיבו לקליידקו, שיכול לגרום לחלבון ה-CF הפגום שלהן 
להתחיל ולפעול ולו בצורה חלקית. כמו שאתם יודעים יש הרבה מאוד מוטציות בעולם ורק חלק קטן מהן נבדק עם קליידקו. בבסיס הנתונים 
הן מגיבות  יודעים אם  רובן אנו לא  ולגבי  69 מוטציות שונות, הגורמות למחלה,  כיום  יש  )ה״רג׳יסטרי״( של חולי ה-CF בישראל  הרפואי 

.)organoids( לקליידקו. אז מה ניתן לעשות? לבדוק. איך? ע״י בדיקת אורגנואידים

מה זה לעזאזל אורגנואידים?  
האורגנואידים היא  שיטה שבה לוקחים תאי-אב )stem cells( מהמעי הגס מגדלים אותם במבחנה למעין כדורים ובעזרתם ניתן לבדוק האם 
התאים של החולה מגיבים לקליידקו )או לאורקמבי או לכל תרופה שאמורה לגרום לחלבון ה-CF של החולה להתחיל לעבוד(. זה מבחן אישי 
שבו התשובה הניתנת רלוונטית עבר החולה בלבד. נציין שבדיקה זו אינה בדיקה דיאגנוסטית מאושרת אלא מתבצעת כניסוי קליני ועוד נוסיף 
 שגם אם הבדיקה מגלה שהחולה אכן מגיב לקליידו אין בכך לממן את הטיפול בתרופה. אבל זו חלק ראשון וחשוב במאבק לקבלת הטיפול –

אם הוא אכן מתאים.   

אז איך עושים מבחן אורגנואידים? 
יש שתי דרכים לבדיקת האורגנואידים, הראשונה לטוס לבלגיה למרכז CF המומחה בביצוע בדיקות אורגנואידים והשנייה היא לתת דגימה 
בישראל ולשחוח אותה לבלגיה שם יצרו את האורגנואידים ויבדקו אותם. לגבי הדרך הראשונה, התאריכים הקרובים בהם יקבלו חולים מישראל 
הם 27-28 לספטמבר וכן 2-3 לאוקטובר.  תאריכים נוספים יינתנו בהמשך. מי שמעוניין לבחור בדרך זו מוזמן ליצור קשר עם משרד האיגוד. 
כמובן אנחנו מבינים שרוב המשפחות לא יכולות פשוט לטוס לבלגיה. לכן בשיתוף פעולה צמוד עם הרופאים אנו מקדמים פרויקט ארצי 
שבו כל החולים שיש להם פוטנציאל להגיב לקליידקו יוכלו לתת דגימה כאן בישראל ומקווים להשיק את הפרויקט בעוד מספר חודשים. 
נוספות  חיים  תרופות מצילות  ויש  גם השנה, המאבק קשה,  להכנסת אורקמבי לסל התרופות.  נצליח במאמץ  אנחנו מקווים שהשנה 
העומדות בפני הוועדה. תרופות נוספות למחלות נדירות זוכות ליחסי ציבור ומגיעות לאוזניהם וליבם של חברי ועדת הסל בעקבות סיפורים 

אישיים של משפחות וחולים.  כדי להבטיח את הכנסת התרופה לסל אנחנו חייבים את שיתוף הפעולה שלכם.
ב-10/18 יתקיים כנס המשפחות השנתי. בכנס יתארחו שני אורחים מכובדים מחו״ל: פלמיניה מצ׳יה מחברת ורטקס שתדבר על קבוצות 
 CF חולים ומטפלים יחד עם חברות פארמה במטרה לקדם אינטרסים מול הרגולטור; אורח שני מחו״ל יהיה פרופ׳ פטר מוגזייל, מנהל מרכז

בבוליטימור מרילנד. נושא ההרצאה שלו “לחיות טוב עם סיסטיק פיברוזיס״.  הזמנה רשמית תשלח אליכם בקרוב.
בנובמבר יתקיים חודש המודעות למחלה. זו הזדמנות טובה לסיפורים אישיים וקידום נושא האורקמבי בתקשורת. גם השנה, נפרוס דוכני 

התרמה ברחבי הארץ וניזקק לעזרתכם.
בינואר 2018 יתקיים יום ההתרמה השנתי של משרד החינוך. שובצנו, כמו בשנה הקודמת, באשכול עם אלו״ט, ילדים בסיכון וסוכרת נעורים. 
השאיפה שלנו היא לעשות כמה שיותר פעילויות והסברות בבתי הספר ותנועות הנוער. אם יש לכם דרך להגיע להנהגת תנועת נוער, או לבית 

הספר, נודה ונעריך את העזרה. אנא צרו קשר עם מירב באיגוד.

מקווים שתיהנו מהגיליון ומקווים להתראות בכנס הקרוב.
                                                                                                  שנה טובה.

E56K G178R S549R K1060T G1244E 26-3272A->G

P67L E193K G551D A1067T S1251N 3+711A->G

R74W L206W G551S G1069R S1255P E831X

D110E R347H D579G R1070Q D1270N

D110H R352Q S945L R1070W G1349D

R117C A455E S977F F1074L 10+3849kbC ->T

R117H S549N F1052H D1152H 5+2789G->A
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שירה זגורי
CF מנכ"לית איגוד

דר' אורי ענבר
CF יו"ר איגוד
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זכאות דר' פרידמן רחל ובוגרים(  )ילדים   CF-ה חולי  למרבית 
המוסד  ידי  על  כללית"  "בנכות  להכרה 
בטיפול  רבה  חשיבות  ראה  האיגוד  כן  על  אשר  לאומי,  לביטוח 
תוך  לאומי,  לביטוח  המוסד  עם  הקשרים  ובהידוק  זה  בנושא 
היו: שעלו  המשמעותיות  הבעיות  וקשיים.  בעיות  במספר  טיפול 
חוסר אחידות בין הוועדות הרפואיות השונות ברחבי הארץ. כך למשל 
חולים במצב רפואי דומה קיבלו אחוזי נכות שונים. שינויים רפואיים 
משמעותיים שחלו אצל חולי ה-CF, הכוללים הארכת תוחלת החיים, 
סוכרת,  כגון  המחלה,  של  נוספים  סיבוכים  עם  התמודדות  גם  אך 
חיידקים עמידים, סיבוכים במע' העיכול ועוד. והצורך ביידוע רופאי 

המוסד לביטוח לאומי בשינויים אלו.  
עומס טיפולי רב של חולי ה-CF, שאינו נלקח בחשבון בעת קביעת 
ו/או השירותים המיוחדים. קושי רב בנגישות לעובדי  אחוזי הנכות 

המוסד לביטוח לאומי, לצורך בירור זכויות וכדומה. 
ובני משפחותיהם לזכויותיהם  חוסר מודעות מספקת של החולים 

בביטוח הלאומי בתחום הנכות הכללית. 
גורמי  מול  עבודה  החלה  אלו  בקשיים  טיפול  לצורך 
ובמחלקה  הלאומי  הביטוח  של  הנכות  באגף  מפתח 
עם  נפגשו  הלאומי  הביטוח  נציגי  שלהם.  הרפואית 
וגיבשו שני מיזמים, האחד   CF נציגים מטעם איגוד 
בביטוח   CF-ב החולים  של  זכויות  למימוש  מדריך 
 CF ייחודי לחולי  הלאומ; והשני גיבוש טופס רפואי 

עבור הוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי. 
החולים  זכויות  למימוש  "מדריך  הראשון,  המיזם 
של  צוות  אנשי  בשיתוף  שנבנה  הלאומי",  בביטוח 
האיגוד יחד עם נציגי אגף הנכות, כולל מידע אודות 
הקצבאות,  גובה  הלאומי,  בביטוח  החולים  זכויות 
הליך הפנייה לועדה הרפואית, השתכרות מעבודה 
קצבת  מקצועי,  שיקום  הקיצבה,  על  והשפעתה 
למצוא  ניתן  זו  לחוברת  קישור  ועוד.  נכה  ילד 
https://cff.org.il/wp-content/ .באתר האיגוד

pdf.btla2017/03/2017/uploads
החוברת,  של  מודפס  קובץ  לקבל  המעוניינים 
והקובץ  האיגוד  למשרדי  להתקשר  מוזמנים 

יישלח אליכם בדואר. 
ייחודי  רפואי  טופס  גיבוש  כלל  השני,  המיזם 
מיגוון  של  פירוט  הכולל    ,CF חולי  עבור 
הטיפולים הנדרשים לחולי סי אף, ההשלכות 
והסיבוכים של המחלה ופירוט המצב הרפואי 
של החולה )כגון, מועמד להשתלת ראות ועוד(. 
הטופס הרפואי משקף באופן מפורט ומהימן 
את מצבו של החולה ומאפשר לרופא הועדה 
והמורכבת  המלאה  התמונה  את  לראות 
נותן   CF לחולי  ייעודי  טופס  החולה.  של 
מענה למטרה נוספת, והיא יצירת אחידות 
 .CF-בועדות השונות בהתייחסותם לחולי ה
השאיפה היא שכל פנייה לועדות הרפואיות 
בצירוף  תעשהה  הלאומי  הביטוח  של 
הרופא  ידי  על  ימולא  אשר  זה,  טופס 
המטפל במרפאת ה-CF, וזו גם המלצתנו. 
המוסד  נציגי  זה  בשלב  לצערנו, 

פרוייקט משותף של איגוד סיסטיק פיברוזיס
והביטוח הלאומי

מאת: דר' פרידמן רחל, רכזת זכויות ופיתוח שירותים סוציאליים

העומס  נושא  את  בטופס  להכיל  לבקשתנו  נעתרו  לא  לבטל"א 
הליקויים.  בספר  כזאת  הגדרה  להם  שאין  מכיוון  הטיפולי, 
בעתיד.  הספר  של  העדכון  עם  ייכנס  שהסעיף  לנו  הובטח 
ונקרא:  כללית  נכות   – הלאומי  הביטוח  באתר  נמצא  הטופס 
"פרטים רפואיים לחולי סיסטיק פיברוזיס למילוי ע"י רופא )3195("

בנוסף הביטוח הלאומי העביר לידינו דף קשר של מנהלי הסניפים 
יכולת  את  שהגדיל  דבר  הארץ,  ברחבי  השונות  הנכות  במחלקות 
הנגישות שלנו אליהם. אנו ממליצים לפנות לעובדת סוציאלית של 

המרפאה עם כל שאלה בנושאים שהובאו כאן. 
איתנו  יחד  שעמלו  אנשים  למספר  להודות  ברצוני  זו  בהזדמנות 
החולים  בין  הקשר  ושיפור  קידום  שמטרתם  אלו,  מייזמים  על 
CF הדסה  פרופ' איתן כרם, מנהל מרפאת  לבין הביטוח הלאומי: 
הראשי  והרופא  הרפואי  המנהל  אוסטפלד,  ישי  ד"ר  הצופים,  הר 
נכויות, ביטוח  גב' לימור לוריא, מנהלת אגף  של הביטוח הלאומי, 
לאומי, גב' לודמילה אליאסיאן, מנהלת תחום נכויות, ביטוח לאומי
פיברוזיס. סיסטיק  איגוד  המנהל,  הועד  חבר  שפיגל,  וינקי 
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  חולהפרטי 

פרטים קליניים לגבי ה
-CF   

והמחלות הנלוות
במידת האפשר נא לצרף סיכו  

מי מחלה ממרפאת המומחים הרלוונטית ותוצאות בדיקות עדכניות

  

  
 
   

  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

 לאומי לביטוח המוסד עם בשיתוף נוצר זה טופס  
  כאחד וגברים לנשים פונה אך זכר בלשון מנוסח זה טופס

לשימוש 

פנימי 

בלבד 

  (סריקה)

                      
                                              

מס' זהות / דרכון
          

  דפים
סוג 

  המסמך
            
                      

    שם משפחה
  שם פרטי

  
    מספר ת.ז.    תאריך לידה

                  
  

 שם
הרופא המטפל

    
    במרפאה טלפון קווי

          
         
  

  ניידטלפון 
  

                  
  

                  
  

פרוט האבחנה (כולל מועד, סיבוכים ואבחנות נוספות) ___________

___

_______________________________

  
_________________________________________________________________________________

 

   ותאינהלציצורך ב

נא לציין מספר הפעמי

ם ביום   ____________________________________________

  

פיזיותרפיה נשימתית
  

נא לציין מספר הפעמים ביום   ____________________________________________

  

  שיעול וכיח

נא פרט את אופי השיעול (תדירות) ואופי הכיח 

 

_________________________________

  

  אמפיזמהקיום 
נא לפר

ט הממצאים  ___________________________________________________

 

קוצר נשימה במאמץ ו
  כיחלון

נא לפרט הממצאים  ___________________________________________________

 

חמצןשימוש ב
, צורך בתמיכה 

נשימתית או 
הנשמה מלאכותית

  
נא לפרט את אמצעי התמיכה ותדירות השימוש

 _______

__________________________

  
_________________________________________________________________

 

מצב "
  "תפקודי ריאה

נא ל

צרף תשובת תפקודי הריאה עדכניים
  ______

_______________________________

 

אשפוזים בבית חולים או "טיפול 
בית" 

באנטיביוטיקה דרך הוריד
נא לפרט את ה  

סיבות ומשך הטיפול במהלך השנה
 

_______________________________

  
_________________________________________________________________

 

נשאות של פתוגניים ריאתיים
    רסיסטנטי-מולטי פסאודומונס       אספרגילוס

 
מיקובקטריום אבציסוס
      בורקודליה  

  ידותיהגבלה בנ
פרט את הנא ל

מגבלה ושימוש בעזרים  ______________________________________
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דר' אורי ענבר
 CF-ה איגוד  של  ייעודי  מימון  בזכות 
זכיתי  מדיסון  חברת  ושל   )CFE( האירופאי 
בסביליה,  שהתקיים   )ECFS 2017( השנתי  האירופאי  בכנס  להשתתף 
מעניינות  הרצאות  הרבה  וכלל   ומגוון  עשיר  כצפוי  היה  הכנס  ספרד. 
מוכרים, טיפולים  של  ההשפעה  ועל  חדשות  תרופות  על  וחשובות 
בשאלה שדן  מיוחדת  במתכונת  דיון  על  לכם  לספר  בחרתי  מתוכם 

היה במתכונת  הדיון   ."CF-ב עיכול  אנזימי  עליון למתן  גבול  יש  "האם 
של "בעד ונגד" )PRO  and CON( - רופא אחד מעלה את הנימוקים 
בעד, רופא שני מעלה את הנימוקים נגד ואז מתקיים דיון פתוח לקהל 
הרופאים והחוקרים באולם. אני מבקש לציין שהדבר שהדהים אותי הוא 
מה שקרה בדיון לאחר המצגות של שני הרופאים - הפתעה מסמרת 

שיער צפויה למי שיגיע לסוף הכתבה.
 Exocrine קוראים  שהרופאים  מה  עם  נולדים  טיפוסיים   CF חולי 
PI(, משמע הלבלב לא מפריש  ל-  )מקוצר    Pancreases Insufficient
אנזימי עיכול לתריסריון – החלק הראשון של המעי הדק. אנזימי העיכול 
כמובן חיוניים לשם פירוק וספיגת המזון לגוף. הפתרון, בעשרות השנים 
האחרונות, הוא מתן קפסולות המכילות אנזימי עיכול ביחד עם המזון, כך 
שמרבית החולים מקבלים כשלושים קפסולות ביום של "קראון", המכיל 
ההגנה,  שכבת  הקיבה.  מחומציות  הגנה  בשכבת  המצופים  אנזימים 
מהקיבה  יצא  שהמזון  לאחר  להתפרק,  אמורה  אנטרי,  ציפוי  הנקראת 
והגיע לתריסריון, לשחרר את האנזימים ולאפשר פירוק וספיגת המזון. 
אקדים ואומר שהנושא מרתק אותי משתי סיבות, הראשונה כי לדעתי 
מצב  ללא   -  CF-ב הבריאות  על  לשמירה  הבסיס  הוא  התזונה  נושא 
זמן. הסיבה  ניתן לשמור על מצב ראתי תקין לאורך  תזונתי תקין, לא 
שנתיים  בן  היה  שלי  כשהבן  כאוב.  אישי  ניסיון  בגלל  היא  השנייה, 
הוא היה בתת משקל חמור. הוא קיבל את מינון הקראון המקסימאלי 
הנחשב בטוח: כדור קראון אחד של 10,000 יחידות לקילו משקל גוף 
כדורים   8 לקבל מקסימום של  יכול  קילו   8 ילד ששוקל  )למשל,  ליום 
אתנו  לדבר  התחילו  כבר  הרופאים  האחד(.   יחידות   10,000 של  ביום 
על החדרת גסטרוסטום – אבל אז, בעצה אחת עם הרופאים, החלטנו 
לנסות ולהעלות את מינון הקראון. למעשה הכפלנו את כמות האנזימים 
ליום )נתנו 20,000 יחידות לקילו ליום( ובתגובה המשקל של הילד זינק 
כלפי מעלה בצורה דרמטית )על עקומת המשקל נוצר קו כמעט אנכי(. 
אני מספר את כל זאת כגילוי נאות לעמדתי האישית בנושא, עוד לפני 

שהתחיל הדיון. 
נחזור לכנס, פרופ' ירוסלב ווקוביאק )Jaroslaw Wallkowiak( מפולין 
מדוע  והסביר  ה"בעד"  עמדת  את  לייצג  התפקיד  את  עצמו  על  לקח 
הגבול של 10,000 יחידות לקילו משקל גוף ליום הוא גבול תקף שאין 

לעבור.
פרופ' מיכאל וילשנסקי, מהדסה בירושלים, לקח על עצמו את התפקיד 
לייצג את עמדת ה"נגד", ולהסביר מדוע גבול זה אינו בתוקף וניתן לחצות 

אותו, לפחות במקרים מסוימים. 
פרופ' ווקוביאק פתח והסביר את הסיבה העיקרית לצורך בגבול עליון 
לגרום  עלול  עיכול  אנזימי  של  יתר  מינון  מתן  עיכול.  אנזימי  במתן 
אלו,  במקרים  הגס(.  המעי  של  )הצטלקות   Fibrosing Colonopathy-ל
עודף הפעילות האנזימטית על דופן המעי הגס עלולה לגרום לצלקות 
מעיים,  חסימות  לגרום  העלול  דבר  המעי,  דופן  של  ולהידבקויות 
שבאופן  והסביר  הוסיף  הוא  לשחררן.  כדי  בניתוח  צורך  יש  שלעיתים 

האם יש גבול עליון יומי למתן אנזימי עיכול )קראון(?
מאת ד"ר אורי ענבר, יו"ר איגוד CF, אבא לילד חולה, חוקר בביולוגיה

)למען הסר ספק, אורי אינו רופא ואין לראות בדבריו הנחייה רפואית אלא דעתו האישית בלבד(.

עיכול מאשר  אנזימי  של  קטנה משמעותית  כמות  מפיק  הלבלב  טבעי 
המינונים שנלקחים בדרך כלל על ידי החולים ולכן לדעתו אין סיבה לעבור 

את המינון המקסימאלי המקובל. 
פרופ' וילשנסקי הסביר שב-30-40 השנים האחרונות לא תועד בספרות 
המקצועית ולו מקרה אחד של Fibrosing Colonopathy ולכן כיום הסכנה 
לסיבוך זה מאוד נמוכה בגלל שתי סיבות: קודם כל, המקרים המתועדים 
של Fibrosing Colonopathy התרחשו כשהחולים קיבלו מינונים הגבוהים 
מ- 66,000 יחידות לקילו משקל גוף ליום – רמה הגבוהה כמעט פי שבעה
המוצרים  שבזמנו  היא,  השנייה  הסיבה  היום.  המקובל  מהמקסימום 
המכילים את אנזימי העיכול לא היו מפוקחים, כך שיתכן והיו בהם הרבה 

סטיות בין התווית לבין רמת הפעילות של התכשיר בפועל )צריך לזכור
שבזמנו התכשירים נחשבו לתוסף מזון ולא לתרופה. כיום קראון מיוצר 
ניתן  עמדתו,  את  וילשנסקי  פרופ'  סיכם  ולכן,  תרופה(.  של  בסטנדרט 
המקובל,  המקסימום  את  לעבור  תקין  אינו  המשקל  שבהם  במקרים 
 2-2.5 פי  של  לרמה  לעבור  אלה  במקרים  ניתן  לדעתו  בילדים.  במיוחד 

מהמינון המקובל.  
אני מבקש לנצל את ההזדמנות זו ולספר על עוד סיבה מדוע הקראון אינו 
יעיל במקרים רבים ויש צורך לקחת מנות גבוהות ממנו. כבר הרבה שנים 
יודעים שהלבלב של חולי CF הטיפוסיים אינו מפריש אנזימי עיכול, אבל 
)סודה לשתייה(. החומר הזה הוא בסיס  הוא גם אינו מפריש ביקרבונט 
שעובר  האוכל  מהקיבה.  המגיעה  החומצה  את  לסתור  שתפקידו  חזק, 
מהקיבה לתריסריון, החלק הראשון של המעי הדק, הוא מאוד חמוץ ואז

ביקרבונט  של  הפרשה  בזכות  החומציות  מנוטרלת  בריא  אדם  אצל 
מהלבלב. אנו יודעים היום שחלבון ה-CFTR הוא האחראי באופן ישיר 
להעברת יוני הביקרבונט כך שאצל חולים תהליך ניטרול החומצה העוברת 
ביחס  רב  זמן  חמוץ  נישאר  התריסריון  ותוכן  פגום  לתריסריון  מהקיבה 

לאדם בריא. 
עקרונית עולם הרפואה יודע את העובדה הזו כבר שנים רבות, אולם לפני 
שלוש שנים התפרסם מאמר שממחיש זאת בצורה כמותית ומרשימה. 
חולה בלע קפסולה שמודדת את דרגת החומציות )רמת ה-pH ( בכל זמן
ומשדרת אותה למכשיר הנמצא מחוץ לגוף. כך ניתן לקבל קריאה רציפה

של החומציות לאורך התריסריון והמעי הדק. בגרף למטה, בקו האפור 
ניתן לראות את החומציות של חולה טיפוסי. שימו בבקשה לב, שהחומציות

שלו נשארת כ- 100 דקות מתחת ל- pH=6 )הקו המקוקו האדום(. עוד 
לחלבון  שגורמת  תרופה  קליידקו,  קיבל  חולה  שכשאותו  בגרף  רואים 
ה-CF להתחיל לתפקד ולהעביר ביקרבונט לתריסריון, עקומת החומציות 

שלו משתנה באופן דרמטי ודומה לזה של אדם בריא.
למה זה חשוב? כי הציפוי האנטרי שמגן על אנזימי העיכול מהחומציות 
בו כשהחומציות  הכלואים  האנזימים  ומשחרר את  הקיבה מתפרק  של 
מגיעה בדיוק ל- pH= 6. זה אומר שכשחולים לוקחים קראון הוא משחרר 
את האנזימים שלו רק לאחר זמן רב ורק לאחר שכבר נדדו מרחק ארוך 
לאורך המעיים. נתונים אלו מסבירים את היעילות המוגבלת של אנזימי 

העיכול הנגישים לנו כיום. 
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זכות  את  שביקשה  הראשונה  הדיון,  לשלב  לכנס  שוב  נחזור  ועכשיו 
הדיבור הייתה פרופ' דרוסי בורוביץ' )Drucy Borowitz(, הנחשבת לרופאת 
הגאסטרו המובילה בעולם ה-CF ומנהלת מרכז CF בעיר בפאלו במדינת 
ניו-יורק. פרופ' בורוביץ' סיפרה שלקראת הכנס היא החליטה לחקור מה 
היא סיפרה  ליום.  לקילו  יחידות  הסיבה שקבעו את הגבול של 10,000 
שבזמנו )לפני כשלושים שנים( היא השתתפה בוועדת רופאים אמריקאית 
שהתלבטה מה צריך להיות הגבול העליון. היא אומרת שהשיקול המרכזי 
שעמד למולם בבואם לקבוע את ההנחיות היה הפשטות. הם חשבו על 
כלל שיהיה מספיק פשוט שכל משפחה/חולה בארה"ב יוכלו ללמוד ולאמץ  
והכלל של כדור )של 10,000 יחידות( לקילו משקל גוף ליום נשמע להם 
 CF-מספיק פשוט עבור האוכלוסייה האמריקאית. בינתיים גם רופאי ה
האירופאים הוציאו הנחיות וגם הם השתמשו באותו הגבול. פרופ' בורוביץ' 
סיפרה שהדבר הרגיע אותה, כי היא הניחה שהנחייה האירופאית התבססה

על אנליזה של נתונים רפואיים. 
בורוביץ'  פרופ'  החליטה  השנה  בסיביליה  האירופאי    CF-ה כנס  לכבוד 
 CF-ה רופאי  של  ההחלטה  אותה  התבססה  מה  על  לחקור  לנסות 
מאמצים  הרבה  ולאחר  הוועדה  של  ברשומות  חפרה  היא  האירופאים. 
גילתה שהם התבססו על הדעה שלה, כפי שהשמיעה אותה לפני שנים, 
דעה שאינה מבוססת על מידע רפואי, אלא בעיקר על הצורך לתת כלל 
קל ופשוט. פרופ' ברוביץ' סיפרה סיפור מאלף על איך נקבעות אמיתות 
רפואיות. אני חושב שצריך הרבה אומץ לחשוף את מה שהיא חשפה ואני 

חומציות )pH( התריסריון והמעי הדק אצל חולה CF ומה קורה בעקבות מתן קליידקו

אסיר תודה לה, שחלקה אתנו את הסיפור המדהים הזה. 
ברמה הפרקטית, לדעתי האישית, ככלל תמיד כדאי לקחת את המינימום 
הרצוי  בטווח  אינו  גופו  מי שמשקל  כל  אבל  תרופה.  כל  של  האפשרי 
באחוזון   ,CF ללא  אדם  של  גוף  למשקל  להגיע  היא  כיום  )ההמלצה 
חמישים( צריך לבדוק עם הרופא שלו אפשרות לשינוי במינון הקראון. 
אני מקווה שיאסף מידע מחקרי שיוכל לתמוך בכללים  מדעיים-רפואיים 
לגבי הגבול העליון של אנזימי העיכול. ולעת עתה, אני מאמץ בחום את 
ההמלצה של פרופ' וילשנסקי שאם יש צורך ניתן לעבור את הגבול עד 

25,000 יחידות לקילו משקל גוף ליום. 
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רמת ה- pH בתריסריון ובמעי הדק של
חולה טיפוסי עם לבלב לא מתפקד, המגיב לקליידקו –

המציג התנהגות הדומה לזו של אדם בריא

רמת ה- pH בתריסריון ובמעי הדק של
חולה טיפוסי עם לבלב לא מתפקד

זמן )בדקות( בו נמצא המזון בתריסריון ולאחריו במעי הדק
)מדידת הזמו מעידה על המיקום של המזון לאורך המעי(

מעבר המזון
מהקיבה אל
התריסריון

pH =6 בערך בו יורד
הציפוי האנטרי מהכדוריות

של הקראון

בית קובי
בית קובי הוא מרכז הדרכה ביפו אשר הוקם על ידי גדי הרצליך לזכר אחיו, קובי, שנפטר ממחלת 
הסיסטיק פיברוזיס לפני כ-26 שנים. בית קובי הוא מוסד ייחודי ביפו. הוא מרכז הדרכה לטיולים. 
מרכז ההדרכה פועל כל השנה על ידי גדי הרצליך ומתנדב נוסף. המרכז מוצא סיורים לימודים-

חברתיים ברחבי יפו. הפעילות פונה למגוון קהלי יעד ומקיימת תרומה משמעותית בקירוב לבבות 
ובהכרת הרב תרבותיות העשירה הקיימת ביפו. גדי ישמח לארח את משפחות CF בסיורים שהוא 

עורך. יש לתאם מראש עם גדי בטלפון 3975240-054.



אני לא היחיד! 
מאת שפרה קורץ, עו"ס מרפאת הדסה
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עם  ונערות  נערים  מתמודדים  עימן  הסוגיות  אחת 
סיסטיק פיברוזיס )CF( היא הבדידות בתוך המחלה. 
התחושה שגם כאשר מאד אוהדים אותם וקשובים 
לאור  קבוצתיים,  במפגשים  הקושי  אותם.  מבינים  באמת  לא  לצרכיהם 
החשש מהדבקה, הביא לכך שפעולות שאנחנו והאיגוד ביצענו בעבר כמו 
קבוצות תמיכה, קייטנות לילדים וסופי שבוע של משפחות לא מתקיימות 

והדבר גרם להעצמה של הבדידות. 
קושי זה מועצם בקרב הקבוצה של נערים חרדים שאינם נחשפים לכלים 
כמו ווטסאפ ופייסבוק ועל כן לא יכולים להיעזר בהם ביצירת קשרים לא 

ישירים, כמו ילדים חילוניים. 
עם הבנה של המגבלות חשבנו על דרך שתאפשר בכל זאת לקיים מפגש 
הפתוח.  באוויר  ספורט  מפגש  לקיים  והחלטנו  דומה  גיל  בני  נערים  של 
פעילות  קיימנו  ערב  שלפנות  בשעות  אוגוסט,  חודש  סוף  לקראת  כך, 
ספורט לנוער חרדי המטופל במרפאתנו. הרעיון למפגש היה לתת הזדמנות 
לחולים להכיר חולים דומים להם - הבאים מרקע תרבותי דומה, מאותו 

המגזר )כאמור, חרדים( והמתמודדים עם אתגרים דומים. 
אחד  ויכטר,  ודרור  במרפאה,  הפיזיותרפיסט  ישראלי,  תומר  עם  ביחד 
המפגש. את  בנינו  החולים,  של  בבתיהם  שמטפל  הפיזיותרפיסטים 
תומר ודרור העבירו את הפעילות הספורטיבית ואני הנחיתי את השיחות. 
בפעילות הספורט, דרור ארגן תחנות אתגרים, כמו קפיצת חבל ומסלול 

מכשולים. הנערים מאוד נהנו מהפעילות והאווירה. 
החוויות   על  סיפר  ובה דרור  שיחה  ערכנו  הספורטיבית  הפעילות  לאחר 
שלו בתור מי שמגיע לבתי המטופלים ולא תמיד מתקבל בברכה ובשמחה. 
כלפי  שלהם  ובהתמודדות  ברגשות  לבד  לא  שהם  והבינו  הקשיבו  כולם 
היענות  יעודד  המפגש  כי  מאמינה  אני  היומיומים.  והטיפולים  המחלה 

לטיפול של הנערים, דבר שכל כך חשוב למען בריאותם.
בסוף היום הייתה דרישה לארגון מפגש נוסף.

תודה רבה לאיגוד CF שמימן את המפגש.

היחיד  בנה  אופיר, 
ז"ל, ירון  נירה  של 
אפילו  היסס  לא 
לרגע. כשהבין שאמו מתה מוות מוחי 
איבריה  את  יתרום  שהוא  ידע  הוא 
את  אמנם  ביקש  הוא  חיים.  להצלת 
האחרים  המשפחה  בני  של  אישורם 
כלשהו  ספק  העלו  לא  הם  גם  אבל 

ונתנו גיבוי מלא להחלטתו. וכך, רעות, חולת CF בת 31, נשואה ואם לילדה 
מקסימה בת ארבע זכתה להשתלה מוצלחת לאחר שנתיים של המתנה 
במועצה  שהתקיים  מרגש  מתאימות. במפגש  לריאות  עצבים  מורטת 
לישראל יפה )כמה סמלי(, בחסותה של ד"ר תמר אשכנזי, מנהלת המרכז 
הלאומי להשתלות,  הייתה לנו הזכות להיחשף מעט לאישיותה המיוחדת 

של נירה ז"ל שריאותיה הושתלו בחזה של רעות.
נירה, אישה יפת תואר, יצאה לגמלאות לפני כשלוש שנים לאחר עבודה 
רבת שנים בחברת "דן". חבריה לעבודה הגדירו את  הקשר עמה כקרוב 
והכל מספרים על חוש ההומור שלה, על הרוגע  יותר מקשר משפחתי 
שהשפיעה על סביבתה ועל היצירתיות שלה בתחומים רבים. נירה, אמנית  
בנשמתה, ניצלה את צאתה לגמלאות לציור ולכתיבה אבל גם לבילוי זמן 
איכות עם הוריה  ועם צעירי המשפחה. גילה לא ניכר עליה לא במראה 
ולא בהתנהגות. "ילדה" כינוה מכריה והעריצו את החיוניות הבלתי נלאית 
שלה. נירה נפלה בדרכה לארוחת ערב בבית הוריה והובלה בדחיפות לבית 
יומיים היה ברור  נמרץ, אבל לאחר  ביחידה לטיפול  החולים שם טופלה 
שמוחה נפגע פגיעה אנושה, מצב שהוגדר כמוות מוחי שאיפשר תרומת 

איבריה להצלת חיים של אחרים.  
בנה להסביר את החלטתו: המוות, כך אמר, הגיע  במפגש היטיב אופיר 
אמנם בהפתעה גמורה והשוק גדול, אבל לפחות בזכותה ניצלו חיים. אני 
וכל בני משפחתי חתומים על כרטיס אדי כבר שנים רבות. אימא אמנם 
לא הייתה חתומה על כרטיס אדי אבל אני בטוח שלו הייתה יכולה להביע 

דעתה הייתה מסכימה ברצון.
- המשפחות  שתי  בין  במפגש  ההתרגשות ששרתה  את  לתאר  מלים   אין 
ברורה  משפחתה  ובני  רעות  של  התודה  הכרת  והניצולה.  המצילים 
נירה  וגם כל בני המשפחה של  מאליה, אך אני חשתי שגם אופיר, בנה 
צעירה  אימא  של  חיים  במותה  הצילה  שאמו  מהעובדה  מחוזקים  יצאו 
" לחיות...  ממשיכות  ריאותיה  אבל  מתה  אמנם  "אימא  ובמילותיהם 

אסיים בהודעה שכתב לי אופיר לאחר שנפרדנו:
ריגשתם אותי מאוד ...

ואני פשוט מאושר שרעות ומשפחתה חזרו סוף כל סוף לחיים...

שפרה קורץ ריקי מכלין

ואחתום בקטע קצר מתוך מכתב התודה שהעניקה רעות לאופיר:
פי מלא תודה לכם ומבטיחה שאשמור על המתנה שקיבלתי

מכל משמר!

במותה העניקה חיים 
לזכרה של נירה ירון ז"ל

CF מאת ריקי מכלין, ראש השירות הסוציאלי, איגוד
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רפורמה בביטוח הנסיעות לחו"ל:
בשורה גם לחולי סיסטיק פיברוזיס

למבוטחים  משמעותית  בשורה  איתו  הביא  הנוכחי  ספטמבר  חודש 
בביטוחי הנסיעות – התאמת פוליסות הביטוח לצרכי הלקוח באופן מלא.
בסיס אחיד על התאמת  הוחלט  הביטוח,  על  הוראת המפקחת  בעקבות 
של אוטומטית  החרגה  על  איסור  וחל  הביטוח  חברות  בכל  לפוליסה 

מחלות שונות. 
המשמעות הישירה הינה כי כעת גם חולי סיסטיק פיברוזיס יכולים להיות 
מסמכים הצגת  וללא  עיכובים  ללא  שלהם,  הנסיעות  במסגרת  מבוטחים 

)במידה ומצבם הרפואי יציב בחצי השנה האחרונה(.
התאמת  הינו  החדשות  בפוליסות  ביותר  המשמעותיים  מהשינויים  אחד 
ימצא את עצמו מכוסה לא  כך שהלקוח  הכיסוי לתרחישים האפשריים, 

רק באופן חלקי בעת מקרה ביטוח.
כיסוי של  עם  לנסוע  האחרונות  בשנים  שהורגלו  פיברוזיס,  סיסטיק  חולי 

10,000$ עד 50,000$ למחלה הקיימת, ייהנו כעת מכיסוי שמגיע עד 100,000$ ונותן מענה מלא ומקיף לכל הסיכונים. הרפורמה הנוכחית מהווה עוד צעד בדרך
להבנה כי כל אדם, ללא קשר למצבו הרפואי, זכאי לנסוע לחו"ל ולהיות מבוטח באופן מלא וללא החרגות.

E.A.I יעקב שור, מנהל תחום ביטוח נסיעות לחו"ל סוכנות לביטוח

וועדת השיפוט לבחינת הצעות שהתקבלו
במסגרת קול קורא בנושא: ״ניסויים״ 

קליניים בחומרים ללא הגנה פטנטית, 2018"
אנחנו שמחים, ובעיקר גאים, לספר שד"ר אורי ענבר, יו"ר האיגוד, 

קיבל ממשרד המדע והטכנולוגיה מינוי כיו"ר וועדת השיפוט שתבחן 
את ההצעות שהוגשו בנושא ניסויים קליניים בחומרים

ללא הגנה פטנטית לשנת 2018.
מענקי המחקר של משרד המדע והטכנולוגיה יקדמו את יישום 
הרעיון שניתן לאשר תרופות מחומרים שחברות התרופות לא 

מעוניינות לקדם מסיבות מסחריות )בגלל שאין להם פטנט(.
הרעיון המרכזי מדבר על כך שיש היום ניסויים בחומרים בטוחים 
לשימוש, כתוספי תזונה, שהראו סימנים לכך שהם יכולים להביא 
לשיפור רפואי משמעותי. הקול קורא אמור להתחיל את הדרך 

הארוכה לאישור חומרים אלו כתרופה. 
.CF מתוך 13 הצעות שהוגשו יש הצעה אחת בתחום ה

נקווה שתהיה בין הזוכות. למי שמעוניין לדעת עוד, הנה קישור
לקול קורא:

aspx.http://most.gov.il/Information/Calls/Pages/ClinicalTrials2018

כנס משפחות ערביות
רבות,  שנים  אחרי  הראשונה  הפעם  זו  ערכנו,  מאי  חודש  במהלך 
מידע  המשפחות  קיבלו  בכנס  בצפון.  ערביות  למשפחות  כנס 
היום  הקיימות  החדשות  והתרופות  הטיפולים  על  המחלה,  אודות 
נוספים. וגופים  החולים  קופות  מול   CF חולי  של  זכויותיהם  ועל 
תודה לד"ר גלית לבנת לבנון וד"ר מיכל שטיינברג על ההרצאות
תודה לד"ר עלי ג'בארין על תרגום ההרצאות והעברת הרצאה

מרתקת וחשובה בעניין הזכויות.
לכנס.  האודיטוריום  תרומת  על  זבולון  כרמל  הספר  תודה לבית 

תודה  לחברת מדיסון שתרמה לקיום הכנס.

ימי עיון באוניברסיטאות לסטודנטים לפיזיותרפיה
גם השנה הגענו לאוניברסיטאות עם הצגת המחלה לסטודנטים, הדגמה של טיפול ושימוש במכשירים.

זו השנה השנייה ברציפות בה אנחנו עושים את זה וההתעניינות מצד הסטודנטים גדולה. לשמחתנו אנחנו מצליחים בדרך זו לגייס לשורותינו סטודנטים שיכולים ורוצים 
 לטפל בחולי CF.  תודה לכל העוסקים במלאכה: עפרה אבן חיים יחד עם עדי פאוקר בחוג בבאר שבע; קובי דגן וד"ר סמדר פלג יחד עם עינב מנור בחיפה ובצפת;

ד"ר אופירה אינשטיין, גלית קרימיזי יחד עם הדס לימנד מנטין באריאל. תודה גם לד"ר מיכה אבירם וד"ר גיא שטוייר שהגיעו להרצות בפני הסטודנטים.
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בעלי תפקידים
bachnach@netvision.net.il אסתר בכרך, נשיאה 

 ori_i@walla.co.il אורי ענבר, יו"ר הועד המנהל 
galitli@clalit.org.il ד"ר גלית לבנת-לבנון, יו"ר וועדת רופאים מייעצת 

חברי הועד המנהל
noa.tal.noa@gmail.com נעה טל, מ"מ יו"ר הועד, ועדת אירועים, ועדת עיתון  
hddaniel81@gmail.com חן דניאל, גזבר, ועדת כספים, ועדת אירועים 
yankey100@gmail.com ינקי שפיגל, ועדת משרדי ממשלה, ועדת ארועים 

nirkupi@gmail.com ניר קופרמן, ועדת שיווק דיגיטלי 
d.italiaander@gmail.com דניאל איטליאנדר, ועדת שיווק דיגיטלי 

bflakser@gmail.com ברוריה פלקסר, ועדת עזרה לפרט, ועדת משרדי ממשלה, ועדת שיווק דיגיטלי 
rivkak157@gmail.com רבקי קליין, ועדת עזרה לפרט 

giligoldring@gmail.com גילי גולדרינג, ועדת משרדי ממשלה 

ehudhelz@gmail.com רו"ח אהוד הלזינגר, ועדת ביקורת, ועדת כספים 
 eofir@madanes.com רו"ח אלדד אופיר, ועדת ביקורת, ועדת כספים 

שעות פעילות משרד האיגוד 08:00-16:00.  טלפון 03-6702323 פקס: 03-6702324
shira@cff.org.il נייד: 052-5977027 שירה זגורי, מנכ"לית 

riki.machlin@gmail.com  נייד: 052-8873050 ריקי מכלין, ראש השירות הסוציאלי 
merav@cff.org.il נייד: 052-7481874 מירב מאיר, מנהלת פרויקטים 

חברי מערכת: שירה זגורי, אורי ענבר, ליאור לוין, מירב מאיר
ייעוץ רפואי: דר’ גלית לבנת - לבנון 

עיצוב וביצוע גרפי: באומן בר ריבנאי אקספרט.
בכל מקרה של פרסום רפואי יש להיוועץ ברופא המטפל.

ביטאון פנימי - לא למכירה. 

מבוטח בקופת חולים מאוחדת שיש לו מעל %75 נכות זכאי לקבל %50 הנחה על תשלום הגג
)התשלום עבור התרופות הנמצאות בסל(, דהיינו 150 שקלים בחודש )התשלום במאוחדת הוא חודשי ולא רבעוני(.

זכאות זו אינה רטרואקטיבית ולכן כדאי לבקשה מהקופה בהקדם האפשרי.


