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חברים יקרים,

אנחנו שמחים וגאים לשלוח אליכם עלון זה שמסכם הישגים של חודשים של עשייה ענפה
למען משפחת ה CF-ויחד עם זאת מביא גם בשורות גם לעתיד.
המאבק על מימון הצוות הרב תחומי במירפאות ה CF -ע”י משרד הבריאות
אנו שמחים לבשר על הישג משמעותי  -משרד הבריאות הכריז שהוא יממן את הצוותים
הרב תחומיים של שתי מרפאות :תל השומר ורמב”ם .אנחנו ממשיכים להיאבק למען החולים
דר' אורי ענבר
שירה זגורי
יו"ר איגוד CF
מנכ"לית איגוד  CFהמטופלים בארבעת המרכזים הנוספים .עכשיו כשמשרד הבריאות מממן שתי מרפאות הוא
לא יוכל להפלות לרעה חולים שמטופלים במרפאות אחרות .אנו לא נוותר ולא ניתן להגיע למצב בו יפוטרו צוותים או ייסגרו
מרפאות.
הכנסת מכשירי האינהלציה לסל התרופות
כפי שאתם יודעים ,בשנה שעברה הכניס האיגוד את מכשירי האינהלציה לסל התרופות .עם זאת ,לא נקבעו כללים ברורים לגבי
מי יכול לקבל את מכשיר הפארי  e-Flowומי יכול לקבל את מכשיר הפארי טורבו .בבקשה שהוגשה לוועדת הסל האיגוד ביקש
שחולים שעושים שלוש אינהלציות ויותר ביום יקבלו פארי  e-Flowואלו שעושים רק אינהלציה אחת או שתיים ביום יקבלו
פארי טורבו .הכללית ולאומית פועלות על פי קוים אלו אולם משלב מסוים מכבי ומאוחדת החלו לתת רק מכשירי פארי טורבו
לכל החולים .לכן האיגוד העלה את הנושא שנית לוועדת הסל של השנה לדיון מחודש בנושא .הוועדה קבעה שמכשיר הפארי
 e-Flowיינתן לילדים מתחת לגיל ( 18בלי קשר לכמה אינהלציות הם עושים ביום) .אנו כמובן לא מקבלים החלטה זו ומבקשים
שכל הבוגרים שיש עליהם עומס טיפולי יוכלו לקבל את מכשיר הפארי  e-Flowהאיגוד ימשיך להלחם כך שהמכשירים באלו יהיו
זמינים לכל החולים בלי קשר לגיל.
בלי כל קשר ,כל מי שמקבל את האנטיביוטיקה קייסטון זכאי למכשיר הפארי  .e-Flowבוגרים אשר אינם מקבלים קייסטון לא
יקבלו ככל הנראה את המכשיר בקופות החולים מכבי ומאוחדת .אבל יש באפשרותכם לפנות לועדת החריגים בקופות אלה.
במידת הצורך ,האיגוד יסייע בפנייה אישית לוועדות החריגים בקופות החולים.
אנחנו קוראים לכל החולים לממש את זכותם ולבקש את מכשיר הפארי  .e-Flowמעבר לכך שמשך האינהלציה בו קצר
משמעותית ממכשיר הפארי טורבו (לרוב  2-5דקות מול  20-25דקות) ,מכשיר הפארי  e-Flowיעיל יותר מבחינה רפואית – הוא
יוצר טיפות קטנות יותר שמרחפות בקצב איטי יותר לתוך הריאות ולכן הן מצליחות לחדור עמוק יותר לריאות ובכך מביאות את
התרופה בצורה טובה יותר למקום בו היא צריכה לפעול.
עדכון בסיס הנתונים באיגוד למען קידום ניסויים בישראל
אחת ההחלטות הראשונות של הועד המנהל החדש שנבחר הייתה לעדכון בסיס הנתונים באיגוד כך שיכלול עוד נתונים על מנת
שנוכל להמשיך ולקדם מחקרים מותאמי מוטציות בישראל .מחקרים אלו יאפשרו אישור תרופות מותאמות אישית .כדי לעודד
מחקרים אלו אנו צריכים לדעת נתונים שכרגע חסרים לנו ובעיקר מידע גנטי – מה הן המוטציות ומידע בסיסי הכולל עוד  4פרטי
מידע :תבחין זיעה ,BMI ,תפקודים ותפקוד לבלבי (האם לוקחים קראון) .כדי לאסוף את המידע אנו מבקשים שתחתמו על טופס
ויתור סודיות רפואית ספציפי לנושא המצורף לעלון זה .בזכות השלמת המידע האיגוד יוכל לעדכן בעתיד כל חולה לגבי מחקרים
בתרופות מותאמות מוטציות שיכולים להתאים לו.
אנו מבקשים לציין שהאיגוד מנהל שנים רבות בסיס נתונים בהתאם לחוקי המדינה תחת רישיון של משרד המשפטים .הנתונים
בבסיס הנתונים מנוהלים על פי נוהל קפדני למען המטרות שהגדרו .חשוב להדגיש שבשום מקרה האיגוד לא ימסור נתונים שמיים.
היאגוד תמיד ישמור על החשאיות של החולים והמשפחות ויעביר רק מידע אנונימי.
המאבק על הכנסת אורקמבי לסל התרופות
לצערנו ,המאבק העיקש של האיגוד וחברת מדיסון להכנסת התרופה אורקמבי לסל התרופות (עבור חולים הנושאים שני עותקים
של המוטציה  ,)delta F508לא נשא פרי .אך אנו נמשיך להיאבק להכניס את התרופה הזו לסל של השנה הבאה ואנחנו מאמינים
כי יש לנו סיכויים טובים להצליח .בינתיים ,אנו נותנים סיוע משפטי ותמיכה בוועדות חריגים לחולים שמתאימים לקבלת אורקמבי
ונמצאים במצב רפואי מורכב.
קריאה מהנה.

סליין היפרטוניק – HYPERTONIC SALINE 3-7%
בנובמבר האחרון הוציא משרד הבריאות חוזר סמנכ”ל ובו אישור שHypertonic Saline 3-7%-

הינו תרופה ייעודית לסיסטיק פיברוזיס ולכן חל עליה פטור מהשתתפות עצמית.
הנושא עלה בזכות אחד הבוגרים בועד המנהל שהעביר קבילה בנושא והביא לפסיקה הברורה של
משרד הבריאות בעניין.
שימו לב שהדבר נכון לכל קופות החולים.
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הגליון מוקדש לזכרו של בנו בונביט
להלן דברים לזכרו שנשאה ריקי מכלין ,ראש השירות
הסוציאלי ,בהלוויותו של בנו.

"לרגע לא חשבתי שאצטרך לכתוב דברי הספד לבנו בשלב כל
כך מוקדם .לפני כמה חודשים בנו הודיע לי שהחליט להפסיק
את החלק הארי של התנדבותו באיגוד סי אף (סיסטיק
פיברוזיס) ולא יגיע לישיבות של ועדת עזרה לפרט .אבל ,כך
הבטיח ,הוא ימשיך להגיע מידי שבוע ,כפי שעשה במשך שנים
רבות ,ויעבור על ההחלטות של הועדה ,יבקר אותן ויחתום
על הצ’קים .והנה ,מאז הודעתו הוא לא הספיק להגיע לאיגוד
אפילו פעם אחת .האם ידע? האם הרגיש? לאלוקים פתרונים.
אבל אתחיל מההתחלה .לא מההתחלה של חייו של בנו
ואפילו לא מההתחלה של הפעילות שלו באיגוד סי אף ,אלא
מההתחלה המשותפת שלנו .כמעט  25שנים ואחרי לפחות 15
שנים של פעילות באיגוד של בנו טרם היכרותנו.
למי שאינו מכיר אותי אני העובדת הסוציאלית של איגוד
סיסטיק פיברוזיס בישראל .כאשר התחלתי לעבוד באיגוד,
בשנת  ,1992בנו כבר היה אחרי שנים של חברות בוועד האיגוד
ושימש כיו”ר ועדת עזרה לפרט  -שזו ועדה שדנה בבקשות
לסיוע כספי במימון הוצאות הקשורות במחלה ,לחולי סי אף
ולמשפחותיהם .באותה התקופה לא היה גיוס כספים כללי
לאיגוד .הכסף גויס תמיד למטרות ספציפיות .כך גם פעלה
הוועדה .בדקה צרכים של חולים ומשפחות וניסתה לגייס
כספים כדי לתת מענה לצרכים האלה מחברים ומעמותות
מוכרות .לא פעם בנו הביא סכומים לא מבוטלים מ”חברים
אנונימיים” כאשר אני ידעתי שהוא מסתיר מתן בסתר מכיסו

ומכיסה של רעייתו שתבדל”א וטובים ,באשה היקרה.
קשה להסביר את התרומה הרבה של בנו לדיונים של
הוועדה .החשיבה המקיפה שלקחה בחשבון את הצרכים של
החולה ,את היכולת שלו להתמודד עם הקשיים והכל תוך
כדי פרספקטיבה לצרכים של הכלל וליכולת של האיגוד.
בנו אהב להגיד שאנחנו ,חברי הוועדה טועים לא פעם ,אבל
הוא מקווה שאם אנחנו טועים זה בגלל שאנחנו נותנים
בטעות יותר מידי ולא שחלילה אנחנו מסרבים לסייע
בטעות לנזקק.
היו שנים שבהם היה צורך להיאבק על התקציב שוועד
האיגוד הפריש לוועדת עזרה לפרט .כמו היום ,גם בעבר,
הצרכים מרובים והשמיכה קצרה מלהכיל את כולם .בנו
נאבק על כל אגורה עד חורמה והאיץ בי ללחום למען
המטרה הקדושה של סיוע לפרט ולמשפחתו .הוא ידע
שללא כסף החולים ומשפחותיהם לא יוכלו להיענות לטיפול
המורכב הכרוך במחלת הסי אף ובוודאי שלא יצליחו
להתמיד בטיפול.
הייתה לו גם רגישות לראות “מעבר לבקשה” .למשל ,אם
הבקשה הייתה לסיוע במימון התקנת מזגן ,בנו היה הראשון
ששאל איך המשפחה דלת האמצעים תצליח לממן את
החשמל הכרוך בהפעלת החשמל .אם חברי וועדה הציעו
סכום מסוים לסיוע ,בנו היקשה ודרש לבדוק איך המשפחה
תגייס את הסכום הנותר להשלמת הרכישה.
חברי הועדה התחלפו אחת לכמה שנים ובנו שימש לכולם
אות ומופת לחשיבה על האחר ואם אצטט את דברי אחת
מחברות הועדה הצעירות:

“הוא היה אדם מיוחד כל כך
זו הייתה ממש זכות להכיר אותו
את מהלך החשיבה הישר שלו
הרצון שלו לעשות רק טוב”...
ומעבר לכל בנו היה (אוף ...כל כך קשה לדבר עליו בלשון
עבר) חבר אמיתי .חבר שהתעניין בי תמיד ,גילה עניין
במצב הרוח שלי ,בחוסן שלי .תמך בי במצבי משבר שחוויתי
במהלך העבודה והיה תמיד בשבילי.
בנו יחסר לי מאד .הוא נציג הדור שהולך ופוחת(: ...
אנצור את זכרו עמי תמיד.
יהי זכרו ברוך!"
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ילדי סיסטיק פיברוזיס חוגגים פורים
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יום עיון לפיזיותרפיסטים
כנס הפיזיותרפיה התקיים הפעם בדצמבר בנפרד מכנס
הרופאים השנתי.
עשרות פיזיותרפיסטים הגיעו לבית הצנחן ברמת גן
ונהנו מיום עשיר בהרצאות והתנסויות.
תודה לחברת נוברטיס ששנה אחר שנה מבינה את
חשיבות הכנסים הללו ותומכת בהם .תודה לחברות
מדיטכניקה ,גלמד ומדיקוויפ שהגיעו והעבירו הדרכה
על מכשירי העזר הנשימתיים.
תודה לפיזיותרפיסטים ממרפאות ה CF-שהגיעו לתרום
מהידע שלהם :עפרה צוק ונעמה יערי מכרמל ,תומר
ישראלי מהדסה ויעל דמביץ משערי צדק.
תודה לעינב מנור ממרפאת רמב”ם ,מיוזמות הכנס,
אשר לא יכלה להגיע כי קיבלה את פרס העובד
המצטיין בבית החולים .עינב – אנחנו גאים בך ויודעים
שאין ראוי ממך לפרס.
תודה ענקית להדס לימנד מנטין ,שבכל שנה ,מובילה
את הכנסים במקצועיות ואהבה.

 iGemתל חי

קבוצת סטודנטים ממכללת תל חי
הכוללת את אלמוג אנג’ל ,עודד יאיר
מנוחין ,יעל לב מירום ,אורטל ניסימי,
דוד לנקרי ,דוד זיני ,מיכל גליקמן,
חוסיין בוז ואליסון רוזנברג ,יצרו איתנו
קשר לפני מספר חודשים בעקבות
מחקר שהם מקיימים במטרה למצוא
תרופה שתתקן את הגן הפגום
שגורם ל.CF-
המחקר מתמקד בטכנולוגיה בשם
 ,CRISPRשהיא טכנולוגיה לתיקון
מוטציות גנטיות .הם מתמקדים
בשימוש בטכנולוגיה דרך החלק
הלא רעיל של חיידק הכולרה .נשמע
לא משהו אבל...בינתיים הם כבר
זכו בפרסים הראשונים בקטגוריות:
הפרזנטציה הטובה ביותר ,הפרויקט

קמפיין ה ,65Roses-בו הם צילמו
התרפויטי הטוב ביותר והתרומה
 65מובילי דעת קהל עם ורד כמחאה
לקהילה הטובה ביותר בתחרות של
ובמטרה להעלאת המודעות למחלה
קבוצות  iGEMמכל העולם .הם גברו
ולאבסורד מימון המרפאות .הקמפיין
על קבוצות מאוניברסיטאות מובילות
זכה להצלחה ולשיתופים רבים ברשתות
מכל העולם .כבוד!
תחרות ה iGEME-היא תחרות בתחום החברתיות.
בין הדברים המדהימים שהם עשו
הביולוגיה הסינטטית .משתתפים בה
אפשר למצוא דוכנים במכללה ,משחקי
 300קבוצות מרחבי העולם בינהן
כדורגל ברחבי הארץ בהם אירחו
קבוצות מאוניברסיטאות המובילות
ילדים חולים ועלו עם ורדים וחולצות
בעולם כגון האווארד ,ייל וקיימבריג’.
של המאבק .זה המקום להגיד תודה
הסטודנטים החברים בקבוצות הם
לאיציק אבידן על תרומת החולצות.
סטודנטים לתואר ראשון ושני.
בפגישות עם אנשי האיגוד נחשפו חברי תודה להפועל באר שבע ,מכבי תל
אביב ,מכבי חיפה והפועל רובי שפירא
הקבוצה לאבסורד בו עמותת חולים
חיפה.
מממנת את הצוותים הרב תחומיים
תודה ענקית חברים ובהצלחה.
במרפאות ה CF-והם יזמו והובילו את
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פיתוח תרופות מחומרים ללא פטנט
)Non-Patented Drug Development (NPD
אסף א .שגיב ( )PhD, MBAואורי ענבר ()PhD

אסף א .שגיב חלק ניכר מהניסויים הקליניים (בבני אדם) אינם
מתבצעים כחלק מתהליך פיתוח שיכול להוביל לאישור תרופה
חדשה .למעשה ,מסקר שערכנו גילינו שרק כמאה מתוך 1,400
הניסוייים הקליניים שהתבצעו בחולי  CFהיו חלק מתהליך הפיתוח
של תרופה  /טיפול חדש .אם כך ,אז מה נבדק בניסויים האחרים?
חלק ניכר מהניסויים הרפואיים הקליניים היוצאים לפועל מתמקד
בחומרים שהינם בטוחים לשימוש בבני אדם ,כדוגמת תוספי
תזונה ,תוספי מזון ,ויטמינים ,מינרלים או תרופות במחלה שונה
מזו שלשמה יועדה .לחומרים אלו אין הגנה פטנטית ולכן חברות
התרופות לא מקדמות אותם לאישור כתרופה .לרוב ,ניסויים אלו
מתבצעים על מספר קטן של חולים ,ולכן גם אם הניסויים הצליחו,
הרופאים המטפלים אינם יכולים
להתבסס על תוצאותיהם בבואם
לתת המלצה לטיפול .חומרים
אלו ,אם בכל זאת יכנסו לתהליך
הפיתוח המסודר ויאושרו ,יהפכו
לתרופות זולות וזמינות ,אשר
ייקלו הן על החולים ,הן על
קופות החולים והן על עלויות סל
הבריאות ההולכות ומאמירות.
פיתוח תרופות באפיק חדש זה
שאותו אנו מכנים ,NPD Non-Patented Drug Development
יכניס לסל טיפולים שעלותם לגופים המממנים נמוכה .הערכה
ראשונית מצביעה על כך שהשקעה בסדר גודל של כ 3-7-מיליון
דולר במסלול פיתוח  NPDצפויה להניב תרופה תוך כ 7-שנים .אנו
פועלים לקידום מימון ציבורי להמשך פיתוח קליני של חומרים-
ללא הגנה פטנטית ,שהראו אינדיקציות חיוביות בניסויים קליניים
בהיקף קטן .כחלק ממהלך זה אנו מתמודדים על מימון של 100
מיליון דולר מקרן בארה"ב .עדכונים לגבי התחרות ראו בקישור
/https://www.macfound.org/programs/100change
הכנו גם סרטון בעזרת המאיירת עינת קשת שגייסנו בהתנדבות
ממכללת ספיר .סרטון זה צורף כחלק מההגשה לקרן האמריקאית,

דר' אורי ענבר

הצגנו אותו גם באסיפה הכללית האחרונה של
האיגוד וכמובן אתם מוזמנים לצפות בו ואם אהבתם לעשות לייק
https://www.youtube.com/watch?v=WjzoNcRO8Ic

את הרעיון הצגנו גם בפני משרד המדע ,הטכנולוגיה והחלל
ולאחר שאהבו אותו עזרנו להכין קול קורא למימון פאזה קלינית
שנייה בארץ ,המהווה את השלב הקליני הראשון במיזם .NPD
אנו שמחים לבשר שב 9.1.2016-התפרסם הקול הקורא ,המהווה
מבחינתנו עוד הוכחת התכנות לרעיוננוhttp://most.gov.il/ .
Information/Calls/Pages/ClinicalTrials2018.aspx

כעת אנו קוראים לכם להפנות את הקישור לחבריכם ,רופאים או
חוקרים שיוכלו להגיש בקשה למימון חלק מעלויות ניסוי פאזה
קלינית שנייה לחומר כזה שתואר
כאן .ההגשה היא עד יוני .2017
קבלנו את העזרה של כמה
מתנדבים :ד"ר סיגל יוסף,
ד"ר קרין שוורץ ,אמיתי
ברטוב ורחלי ויצמן.
אסף א .שגיב ,הינו מתנדב
באיגוד ופועל בחצי השנה
האחרונה יחד עם אורי ענבר
להנעת המיזם ברעיונם המשותף
הזה .אסף הינו יזם ,בהשכלתו רוקח וד”ר בפרמקולוגיה עם
 15שנות ניסיון אינטרדיסציפלינרי כחוקר מו"פ בפארמה
בתחומי העור ,עיניים ואורתופדיה ,וגם עם  MBAבשיווק,
אסטרטגיה ויזמות .כמו כן הוא בעל כעשר שנות ניסיון בשיווק,
מכירות ,פיתוח עסקי והסכמים במדעי החיים ,הבריאות
והחקלאות ,באיתור חדשנות ,ניתוחה ,שיווקה ,ניהול מו"מ
ומסחורה מהאקדמיה והממשלה לתעשייה בטכנולוגיות חדשניות
בתרופות ,מכשור רפואי ,דיאגנוסטיקה וחקלאות .דרך אהבתו
להפעלת והנעת צוותים להשגת מטרות הוא יוזם ונוטע באנשים
ובחברות מוטיבציה למימוש רעיונות ובכלל זה בהפיכת הרעיון
מהלכה למעשה ,כמו במיזם זהAssaf.sagiv@gmail.com .

ברכות חמות לד"ר דוידי שוסיוב על מינויו ליו"ר איגוד רופאי ריאות ילדים.
ד”ר שוסיוב מלווה את האיגוד שנים רבות כרופא במרפאה בהדסה הר הצופים.
הוא כיהן כיו”ר וועדת הרופאים המייעצת של האיגוד עד לפני כשנתיים.
אנחנו יודעים ובטוחים שכמו שהיה מסור לתפקידו באיגוד ,כך יהיה מסור
לתפקידו החדש והממלכתי.
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פולמוסל – )7% (PH +

פרופ’ איתן כרם
סליין היפרטוני הינו תמיסת מלח בריכוז
גבוה אשר מסייעת בפינוי כיח מהריאות
של חולי  CFוהינו חלק מסטנדרט
הטיפול המקובל .הטיפול הוכלל בסל
הבריאות וזמין למטופלים בקופות
החולים .עד לאחרונה היה זמין במסגרת זו רק תכשיר אחד
כתמיסה בריכוז  .6%תכשיר זה אינו מכיל בופר (ולכן אינו מאוזן
מבחינת ה )PH-מדידות שנערכו לו גילו  PHחומצי (לרוב – 6.5
כצפוי בעקבות שימוש במים מזוקקים ומלח).
לאחרונה נרשם ונכנס לסל הבריאות תכשיר חדש בשם Pulmosal
) 7% (pH+אשר מכיל תמיסת מלח בריכוז  7%וכן בופר השומר על
 ,PH 7.4הוא ה PH-הפיזיולוגי של רירית הריאות.
מעבר ליעילות בהקלה על פינוי הכיח בזכות הריכוז הגבוה של
המלח ,ה PH-הפיזיולוגי אינו גורם לגירוי ובכך התכשיר נסבל
יותר בעת השימוש .נציין שריכוז המלח ב Pulmosal-הוא ,7%
והוא הריכוז המקובל .הניסויים הקליניים שהתבצעו שבעקבותיהם
הטיפול הפך סטנדרטי היו עם סליין בריכוז זה .בנוסף ,לאחרונה
התפרסמו מספר מאמרים בכתבי העת  Scienceו,Nature-
שהראו שהריאות של חולי “ CFחמוצות” מהנורמה והדגימו
את הקשר בין חמיצות זו לפגיעה ביכולת ההגנה (פעילות אנטי
בקטריאלית) שלהן שעלולה להביא לעלייה בכמות החיידקים
הפתוגנים בדרכי הנשימה.
בגרפים הבאים מתוך אחד המאמרים שפורסם בינואר השנה,
ניתן לראות את הקשר בין רמת החומציות של הנוזל בדרכי
הנשימה ( )ASLוכמות החיידקים בריאות במודל של חיית מעבדה.

FIG 4: Expressing ATP12A in CF mouse airways acidifies
ASL, induces abnormalities in host defense processes, and
increases the number of bacteria in lungs

 PULMOSALלחולי CF

Comparison of P. aeruginosa culture density in CF
sputum plus saline solution
-HyperSal pH 5.86 -Generic pH 6.6 -PulmoSal pH 7.4

כרגע יש בעיה בחלק בקופות לקבל את התכשיר .לכן ,כדי לקבל
את התכשיר יש לבקש מרופא ה CF-מכתב אישי האומר שהוא
ממליץ על מתן פולמוסל .ברגע שיש את המכתב ,הקופה חייבת
לספק את התכשיר .אנו מקווים שבתוך תקופה קצרה לא יהיה
צורך במכתב מהרופא.

כנס משפחות

בנובמבר התכנסנו באשכול פיס ברמת גן כדי להציג את חברי
הועד המנהל החדש שילווה אותנו בשנתיים הקרובות ,להיפרד
מליאור לוין ונחמן הרמן ,אשר פרשו מחברותם בועד המנהל,
ולשמוע הרצאות על חידושים ב .CF-בכנס הציגו פרופ’ איתן כרם
(הדסה) ,ד”ר גלית ליבנת לבנון (כרמל) וד”ר עדי דגן (תל השומר).
אליהם הצטרף ד”ר לארי לנדס ,מנהל מרפאת  CFבמונטריאול
קנדה.
בכנס הוצג הועד המנהל החדש :אורי ענבר ,נעה טל ,ניר קופרמן,
ינקי שפיגל ,ברוריה פלקסר ,רבקי קליין ,חן דניאל ,גילי גולדרינג
ודניאל איטילאנדר.
היה לנו הכבוד לנצל את המעמד ולהעניק למיקי שפיגל ,שמלווה
את האיגוד מאז הקמתו ,אות תודה וכבוד.
גם השנה הועבר הכנס בשידור חי באתר האיגוד .צופים מהבית
שלחו שאלות בזמן אמת שהועברו לדוברים ושמעו את התשובות
בו במקום .ניתן לראות את הכנס במלואו בערוץ היוטיוב שלנו.
אנחנו שמחים שאנחנו יכולים לתת אפשרות לבוגרים או משפחות
שמתגוררות רחוק ולא יכולות להגיע ,להיות שותפות לכנס.
את הכנס חתמה שירלי יובל יאיר המקסימה שהעבירה הרצאה
מרתקת על הפסיכולוגיה החיובית .תודה לשירלי שהגיעה
בהתנדבות להנעים את זמננו.
תודה לחברת מדיסון אשר סייעה ותרמה לטובת הכנס .תודה
לחברות שמלוות אותנו כל השנה נוברטיס ,רוש ,מגהפארם.

מחקר ( In Vitroבמבחנה) הראה קשר בין מידת החומציות של
תכשיר הסליין ההיפרטוני ,לריכוז של חיידק הפסיאודומונאס
אירוגינוזה .נמצא כי ריכוזו של החיידק גבוה בכיח שטופל בתכשיר
עם  PHחומצי לעומת ריכוזו בתכשיר )Pulmosal 7% (pH+
לעובדה זו עשויה להיות השפעה על שכיחות זיהומים בחיידק זה
אצל חולי ה.CF-
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רו"ח אהוד הלזינגר ,ועדת ביקורת ,ועדת כספים
רו"ח אלדד אופיר ,ועדת ביקורת ,ועדת כספים

תודה לליאור לוין ,חבר הועד המנהל הקודם אשר ממשיך בתפקידו בועדת עיתון.
תודה להילה גרימברג ,אחות של נעה טל ,שהתנדבה לועדה לעזרה לפרט
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מי יתן והאביב יביא עימו
התחלות חדשות,
צמיחה ופריחה,
שגשוג והצלחה.
חג פסח שמח לכם
ולבני משפחותיכם.

