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לנשום חופשי

דר' אורי ענבר
יו"ר איגוד CF

שירה זגורי

מנכ"לית איגוד CF

לחברים ולחברות שלום רב,
אנו גאים להציג גיליון חדש של “לנשום חופשי” ומקוים שהוא יהיה מעניין וחשוב.
האיגוד עומד לקראת מנויו של ועד מנהל חדש השנה ,חשוב לציין כי בשש השנים האחרונות האיגוד צומח בזכות יציבות
של חברי הועד ,שנטלו על עצמם אחריות לא קטנה.
כשאנו חושבים על האיגוד והפעילות הענפה שלנו אנו חושבים על השותפות של מובילי העמותה ,הועד המנהל ושלכם.
לעזרה שלכם משקל רב בקיום פעילות העמותה ובהצלחת המאבקים שלנו.
בפרוס השנה החדשה עם מבט סוקר לאחור אנו גאים בהצלחות שלנו בשנה הקודמת ,הכנסת האורקמבי לסל הבריאות,
בשליחה של חולים לבדקות אורגנואידים בבלגיה ,במאבקים שלנו מול קופות החולים ,בבניית טופס ייעודי ל  CFעבור
הביטוח הלאומי ובהעלאת המודעות למחלה באמצעי התקשורת.
לשנה החדשה אנו מאחלים שהפעילויות הרבות והחשובות יובילו להצלחה:
הצלחה – במאבק שלנו למימון הצוות הרב תחומי במרפאות ע”י יישום של טופס  17שנתי הכולל את כל הבדיקות
האפשריות ל.CF -
הצלחה – במאבק להכנסת תרופה מצילת חיים “סימדקו” ( )Tezacaftor & Ivacaftorלסל הבריאות.
הצלחה  -בעדכון הפאנל הגנטי והרחבתו.
הצלחה – בהכנסת סקר ילודים ל CF -לסל הבריאות.
הצלחה  -ייזום והשתתפות במחקרים החשובים הנערכים בארץ ובעולם.
אנו מאחלים שנה שמחה ,פורייה בעשייה וכמובן בריאות שלמה לכל חברי האיגוד למשפחותיהם ולשותפים הרבים שלנו.
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ד״ר פרידמן רחל

בגרויות והתאמות
לתלמידים חולים -
משרד החינוך

מאת :ד״ר פרידמן רחל

משרד החינוך אישר לאחרונה התאמות נרחבות לתלמידים החולים
במחלות כרוניות ,ובינהן סיסטיק פיברוזיס.
תלמידים חולים מאושפזים ,תלמידים חולים בביתם ותלמידים לאחר
מחלה ממושכת הלומדים בבית הספר בקהילה ,זכאים להבחן במבחני
בגרות סטנדרטיים ובהתאם ללוח הזמנים ,שנקבע ע"י משרד החינוך.
תלמיד חולה השוהה בביתו  -היבחנות במסגרת ביתית
במצב בו תלמיד חולה בביתו ואינו מסוגל להיבחן בבית הספר בקהילה
בשל מצבו הרפואי ,הוא יוכל להיבחן בביתו .לצורך זאת ,על התלמיד
והוריו לבקש מבית הספר בקהילה להגיש בקשה להיבחן תחת סמל
מוסד בית הספר:
 .1בית הספר ידאג לקבלת אישור מהורי התלמיד באמצעות טופס:
"ויתור על חיסיון המידע החינוכי לגבי פרטים מזהים לצורך הגשה
למבחני בגרות".
 .2ביה״ס בקהילה בו לומד התלמיד יפנה לוועדת חריגים באמצעות
טופס" :בקשה להיבחנות במסגרת ביתית".
• על מנהל ביה׳׳ס להגיש את הבקשה להיבחנות במסגרת ביתית,
למנהל המתי׳׳א שביה׳׳ס נמצא באזור התמיכה שלו .במסגרות של
מינהל החינוך ההתיישבותי יש להפנות את הבקשות אל הפיקוח
על החינוך המיוחד במינהל לחינוך התיישבותי .במסגרות שבפיקוח
החינוך המוכר שאינו רשמי -חרדי ,יש להפנות את הבקשות אל
הפיקוח של המגזר החרדי.
• את הטופס יש להעביר לוועדת חריגים עם חתימת מנהל המתי"א
או מומחית תחום ילדים חולים במתי"א שבדקה את הפניה
ומאשרת אותה  -הבקשה תשלח ע"י בית הספר בקהילה בדואר
לכתובת :אהובה סיידוף ,רח׳ שבטי ישראל , 29ירושלים ,פקס׳
.02-5602038
• ביה״ס בקהילה ידאג להזמנת השאלונים ולבקשת ההתאמות בדרכי
ההיבחנות באמצעות מערכת המנב"ס (מערכת באמצעותה בתי
הספר מדווחים למשרד החינוך).
• ביה״ס בקהילה ידאג להזמנת משגיחים לקיומה של הבחינה בביתו
של התלמיד .בתום הבחינה המשגיח יעביר את מחברת הבחינה
לביה״ס בו התלמיד לומד.
ביה״ס יעביר את מחברת הבחינה בצירוף דו״ח מהלך בחינה ואישור
מוועדת חריגים ,לתחנת הקליטה.
תלמיד המאושפז בבית החולים ,יוכל להיבחן במהלך אשפוזו .הצוות
החינוכי בכיתת הלימוד של בית החולים ידאג לסידורים הכרוכים בכך.
תלמידים החולים ב"מחלה מתמשכת" זכאים להתאמות בדרכי
ההבחנות על בית הספר בקהילה לקיים דיון בצוות רב מקצועי,
בנוכחות מומחית תחום ילדים חולים במתי"א.
• יש להתייחס לצרכיו של התלמיד ולרמת תפקודו על סמך
המסמכים הבאים:
 -דו"ח רופא מעודכן

 דו"ח שמתאר את תפקודי הלמידה במקצועות בהם ניגש התלמידלמבחני הבגרות באותה שנת לימודים.
ביה״ס בקהילה בו לומד התלמיד יפנה לוועדת חריגים באגף הבחינות
באמצעות הטופס "בקשה למערך התאמות בדרכי היבחנות בבחינת
הבגרות לילדים חולים במחלה מתמשכת".
הצוות הרב מקצועי יגבש החלטה על מתן ההתאמות
 .1בתהליכי (הל׳׳ה) הוראה-למידה-הערכה כולל דרכי היבחנות
בעוצמות תמיכה נמוכות בהתייחס לכלל המקצועות ,אשר אינן
פוגעות בתוכן הבחינה כדלהלן:
• הארכת זמן ואפשרות הרחבת תוספת זמן ל.50% -
• התעלמות משגיאות כתיב.
• שעתוק.
• הגדלת שאלון הבחינה.
• דף נוסחאות מורחב במתמטיקה.
• הכתבה לבוחן נטרלי.
• הקראה.
• שימוש במילונית אלקטרונית באנגלית.
 .2הצוות הרב מקצועי בהתייעצות  /השתתפות מומחה לתחום
הלקות במתי׳׳א יגבש החלטה על מתן ההתאמות בתהליכי (הל׳׳ה
הוראה-למידה-הערכה כולל דרכי היבחנות בעוצמות תמיכה
גבוהות יותר כדלהלן:
• מבחן מותאם או מבחן בעל פה.
באנגלית -ניתן להבחן בעל פה באמצעות בוחן או באופן מתוקשב,
עפ"י החלטת הצוות הרב מקצועי .יש להקפיד על הקלדת הקוד
של ההתאמה שנבחרה בעת בקשת ההתאמות ,בהתאם להנחיות
וללוח הזמנים אגף הבחינות.
• מבחן מותאם במקצוע עברית :הבנה ,הבעה ולשון.
• בחירת חלופות למבחנים ,במקצועות בהם התלמיד איננו מסוגל
להיבחן בגין השפעתה הישירה של הלקות .בנוסף להתאמות
שהובאו לעיל.
לסיכום ,על הצוות הרב מקצועי בבית הספר לבחון את מידת נחיצותן
של התאמות אלה לתלמיד ,ולגבש עבור כל תלמיד ותלמיד את
ההתאמות הייחודיות לו.
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פרויקט אימון לתעסוקה
ובריאות
חברים יקרים,
אני רוצה לספר לכם את החוויה המשמעותית שלי בעשרת המפגשים
עם המאמנת מפרויקט אימון לתעסוקה ולבריאות ,שאיגוד  CFבשיתוף
עם העובדות הסוציאליות במרפאות מפעילים כבר שלוש שנים.
בחיים לא חשבתי שאני מתאימה לעבור אימון .אני קצת בישנית,
לא משתפת רגשות בקלות ויש לי עולם פנימי עשיר אבל לרוב רק
אנשים מאד קרובים מכירים אותו.
בשיחה עם העובדת הסוציאלית במרפאה במהלך ביקור שיגרתי ,היא
שאלה אותי מה אני עושה עם החיים שלי .הרי סיימתי תואר ראשון,
לא ממש מצאתי את עצמי בעבודה בתחום שלמדתי ,ולא ידעתי לאן
לפנות או באיזה כיוון ללכת מבחינה תעסוקתית .העובדת הסוציאלית
של המרפאה הציגה לפני את האפשרות להשתתף בפרויקט אימון
לתעסוקה שמפעילה האיגוד בשיתוף עם המרפאות כבר  3שנים
ואמרתי לעצמי" ,טוב ,אין לי מה להפסיד" ולמרות הרתיעה להיפגש עם
מישהו ולדבר על עצמי ,הייתי במצוקה ולא ידעתי מה לעשות .חשבתי
שהכותרת "פרויקט אימון לתעסוקה ולבריאות" מפרשת בדיוק את
הנושא שבתהליך האימון אבל מצאתי את עצמי שקועה במשהו שונה
לחלוטין.
הציפיות שלי מהאימון היו חד משמעית  -לעבוד על הכיוון התעסוקתי,
אבל בפועל ,כבר מהמפגש הראשון התברר שהמטרות שהצבתי לעצמי
יחד עם המאמנת שלי היו שונות ורחבות הרבה יותר ממה שחשבתי
בהתחלה .הציפיות החדשות שלי היו להצליח להתגבר על הפחד לספר
על המחלה וגם למצוא לעצמי כיוון בחיים ולהבין מי אני.....
אני עוברת תהליך פנימי משמעותי .כמעט מההתחלה תפיסת המחלה
שלי החלה להשתנות .התחלתי לקבל את עצמי ,לראות דברים מעבר.
לקבל את העובדה שאני חולה במחלה כרונית ואני צריכה להתגבר על
מכשולים רבים על מנת לקבל את עצמי.
המפגשים תורמים מאד לתחושת המסוגלות שלי .אני יוצאת מכל
מפגש עם מוטיבציה לעבוד .ותאמינו לי -יש הרבה עבודה עצמית.
אני מסיימת את המפגשים בהתרגשות ואנרגיה שלא הכרתי או ידעתי
שיש לי ואני מחוייבת למשימות שקבענו יחד .אני יוצאת מכל מפגש
מאד מחוזקת.
מרגש אותי מאד לספר לכם שכבר אחרי מספר מפגשים הצלחתי
להיפתח יותר לסביבה ולסובבים אותי .הצלחתי לראות את החיים
בהיבט חיובי יותר.
המאמנת שלי השתמשה בכלים חדשים עבורי ונהניתי מאד לעבוד
איתם .כמו שימוש בקלפים ,יצירה ,כתיבה ,חילוף תפקידים ,שיח
חלקים ועוד .לדעתי ,אימון הוא כלי מעולה לעבודה על שינוי ,השגת
מטרות ,בחינה פנימית מעמיקה וכן התהליך מעשי .המאמנת עזרה לי
לראות את הסביבה ואת העולם שבניתי לעצמי עקב הפחדים שלי ,והיא
עוזרת לי לפרוץ בהדרגה את הקירות שבניתי סביבי.
במהלך האימון עלה נושא משמעותי והוא הסתרת דבר המחלה.
המחלה הינה סוד מאז ילדותי .הסוד שאני מסתירה מעיב על חיי,
מכביד ,סוגר ,ומהווה מחסום כבד ומשמעותי בניהול חיים תקניים
וחיוביים .רק בעזרת האימון יכולתי להפנים ולהכיר בזה.
אני למדתי מה הן העוצמות שלי וכיצד להשתמש בהן בחיי.
למדתי והפנמתי את הערכים לפיהם רוצה לחיות .שינוי משמעותי הוא
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בהתייחסותי לעצמי כחשובה ,והאחריות על איכות חיי.
השינוי הגדול והמשמעותי ביותר – התגברות על הפחד ותחילת חשיפת
המחלה .שלב ראשון בפני חברה טובה .אתם מאמינים? בפעם הראשונה
התגברתי על הפחד וסיפרתי לחברה הטובה שלי על המחלה.
אם ברצונכם להכיר את עצמכם יותר טוב ,להבין את המחסומים
שמתנגשים בטיפול במחלה ,או בעבודה או ביחסים הבין אישיים
שלכם ,או אם מרגישים שחסר לכם כיוון בחיים ומבולבלים קצת ,תפנו
לעוסי"ות במרפאות ותבקשו להיכנס לפרויקט אימון ,אני מאד ממליצה
לכם .אך תדעו ,שנידרש רצון להשתנות ולשנות דברים בחיים שחוסמים
את דרכנו ,וחשוב להתמיד ,לקבוע מטרות ולעבוד קשה בשביל להשיג
אותם .זה לא קל ,אבל זה תהליך.
בוגרת חולת CF

כנס משפחות שניידר
במהלך יוני התקיים כנס משפחות בשניידר .הכנס היה מקצועי והיווה
במה לפרידה ממנהלת המרפאה ,פרופ’ חנה בלאו ,אשר פרשה
לגמלאות.
במפגש התקיימה הרצאה של פרופ’ בלאו על המחלה בעבר ,בהווה
ובעתיד מנקודת מבטה .ד”ר דריו פרייס סיפר על המחקרים המובילים
הקיימים היום.
ד”ר מאיר מי זהב דיבר על מאגר הנתונים האירופאי והמצב בישראל.
בסיום ההרצאות התקיים פאנל בהנחיית דיאנה קדוש ואדי לנדאו.
הפרידה מפרופ’ חנה בלאו אשר מלווה את החולים ובני משפחותיהם
במשך שנים כה רבות הייתה מאוד מרגשת.
פרופ’ בלאו -תודה על ליווי וסיוע לאיגוד במהלך כל השנים הללו.
אנחנו מאחלים לך הצלחה רבה גם בהמשך .ד”ר דריו פרייס בהצלחה
בכניסה לנעליה הגדולות של פרופ’ בלאו.

פרופ׳ בלאו מקבלת מגן הוקרה והערכה
ממנכ״לית האיגוד ,שירה זגורי

פרויקט פיזיותרפיה
מאת מירב מאיר

את חשיבות הפיזיותרפיה לחולי  CFאין צורך להסביר .לא סתם זהו
אחד הפרויקטים החשובים באיגוד .אנסה לספר על קצה המזלג על
פרויקט הפיזיותרפיה שקיים באיגוד עשרות שנים.
הפרויקט נולד בגלל הצורך למצוא מטפלים לכלל החולים .עד כניסת
ניקוז הריאות לסל הבריאות היו חברים במאגר מטפלים רבים שאינם
פיזיותרפיסטים או סטודנטים לפיזיותרפיה.
עם הכנסת הטיפול לסל ,וההכרח לעבוד רק עם אנשי מקצוע ,נוצר
קושי למצוא מטפלים .כדי לפתור את הבעיה הזו ,התחלנו ,יחד עם
הפיזיותרפיסטיות הדס לימנד מנטין משניידר ,עינב מנור מרמב”ם
ועדי פאוקר מסורוקה ,לעשות ימי עיון בפקולטות לפיזיותרפיה
באוניברסיטאות השונות ולרשום סטודנטים למאגר .השנה ,הייתה השנה
הראשונה ,בה הגענו לכל האוניברסיטאות ולכל הסטודנטים אשר סיימו
שנה ב’ וסיימו את הקורס הנשימתי שלהם.
אנחנו באיגוד ,מנסים לשמור על קשר עם המטפלים ,ולשמר אותם עד
כמה שניתן ,אך עם כל המאמץ שאנחנו עושים ,אנחנו חייבים לבקש
את שיתוף הפעולה שלכם ,על מנת שהמטפלים יוכלו להיות מסורים
לחולים שלנו אף יותר מאשר היום.
הפיזיותרפיסטים נכנסים אליכם הביתה .הם יכולים להיות האנשים הכי
קרובים שלכם ,בטח בכל הקשור בטיפול ב .CF-הם אומנם עובדים
אצלכם ,אך התפקיד היחיד שלהם הוא טיפול פיזיותרפיה .לא מתפקידם
להקפיד על ניקוי האינהלציה ,או מכשירי העזר הנשימתיים .אסור להם
לתת כל תרופה שהיא!!! הם לא יכולים להיות אחראים על שאר בני
המשפחה בזמן הטיפול וכו’ .כשאתם יודעים שעומד להתחיל טיפול ,אנא
הקפידו שתהיה סביבה בה הטיפול יוכל להיות הטוב ביותר .כמו שאנחנו
מבקשים מהפיזיותרפיסטים לכבד אתכם ,אנא כבדו גם אתם אותם.
כמה הנחיות חשובות:
 .1כדאי להשאיר לפיזיותרפיסט (אם הוא לא מביא בעצמו) סט
בגדים לשימוש אצלכם .כך ,במידה שהוא מגיע מחולה אחר ,הוא
יכול לטפל בכם ולשמור על סטריליות עד כמה שניתן.
 .2בכל תחילת טיפול עם מטפל חדש (סטודנט ופיזיותרפיסט),
הגיעו איתו לביקור אצל פיזיותרפיסט המרפאה .חשוב מאוד
שהוא יכיר אתכם מהבחינה הקלינית ויקבל טכניקות טיפול
שטובות לכם יותר מאחרות.
 .3התשלום ולוחות הזמנים לטיפול נקבעים בינכם .אנא הקפידו
להיות ברורים עד כמה שאפשר  -סגרו מראש את מועד
התשלום ,מה קורה בזמן ביטול טיפול וכו’.
 .4האיגוד ממליץ על תשלום למטפלים .אנא נסו להקפיד
לשמור על סכומים אלה עד כמה שניתן .הסכום המומלץ
הוא  ₪ 60פלוס נסיעות לסטודנטים ו ₪ 100-פלוס נסיעות
לפיזיותרפיסטים .סטייה מהמלצות האיגוד עלולה להעלות את
המחיר לכלל החולים .אנחנו מבינים שלנסיון יש מחיר ,וכמובן
שפיזיותרפיסט בעל נסיון (וגם סטודנטים) יוכלו לגבות יותר ,אך
בגבול הסביר.
 .5מחיר ההחזר של קופות החולים מתעדכן בכל שנה .אנחנו לא
מקבלים מידע מקדים אודות השינוי .בכל תחילת שנה ,היכנסו
לאתר של קופת החולים בה אתם חברים והתעדכנו בסכום ההחזר.

הסכום אינו ניתן אטומטי.
סכום ההחזר הוא על פי
הדיווח .אם שילמתם יותר
או את הסכום הקבוע ,אותו
תקבלו .אם שילמתם פחות
תקבלו את ההחזר
על פי מה ששילמתם.
אנא הקפידו על ההנחיות כדי
שנוכל לשמור על מאגר
המטפלים שלנו ולמצוא
מטפלים כמה שיותר מהר.

סבתא של ילדה חולת  CFכותבת:

 CFזה חיים מורכבים ,כך אומרים,
סיפור אפשרי ,אך גדוש אתגרים.
אינזימים ,אשפוזים ,תרופות ואינהלציה
כל אלו מתגמדים מול אתגר הפיזיותרפיה
והנייד מתמלא ברישומים עמוסים
כשלערך 'פיזיותרפיסטיות' הקדשנו עוד ""SIM
שירי ומירי ,עטרה והדרה,
מורית ושרית ,זוהרה וטהרה.
ומלבד יום רביעי  -יום המרפאה -
בכל יתר הימים  -מחפשים ישועה.
שירי:
ביום ראשון  -לומדת
בשני  -עובדת.
בשלישי  -כן ,ודאי!
ברביעי  -לא כדאי.
חמישי  -עוד רחוק.
שישי -היא תבדוק.
שבת מנוחה  -זה תפקיד של המשפחה.
מירי:
ביום ראשון  -חוזרת מחו"ל
בשני  -בטיול
בשלישי  -כן ,ודאי!
ברביעי  -לא כדאי.
חמישי  -עוד רחוק.
שישי -היא תבדוק.
שבת מנוחה  -זה תפקיד של המשפחה.
כך שירי כך מירי ,עטרה והדרה,
מורית ושרית ,זוהרה וטהרה.
ורק ביום שלישי ,שנכפל בו 'כי טוב'
נכונות להגיע פיזיותרפיסטיות לרוב.
והנה  -הטוב המכופל התברר כפספוס
כי פתאום במזל  -הופנינו לאשפוז.
ובחדר המיון בין לחץ דם לסיטורציה
מיהרנו להתקשר לבטל את הפיזיותרפיה.
לשירי ומירי ,עטרה והדרה,
למורית ושרית ,זוהרה וטהרה.
הן מגלות הבנה ,מאחלות הצלחה,
כשתשתחררו  -רק תתקשרו! נתאם בשמחה!

סתיו 2018

5

מלח ומים בסי אף

מאת רננה כהן ,תזונאית מרפאת  ,CFבית חולים שניידר

זה לא סוד שהקיץ הישראלי חם מאוד ,לח מאוד ועלול להיות מסוכן
לילדים ואנשים עם  ,CFהשנה הקיץ אפילו עוד יותר חם ולכן חשיבות
עליונה לשמירה על מאזן נוזלים ומלחים תקין בכל ימות השנה ובמיוחד
בקיץ .
במחלת ה CF-מזיעים ומאבדים כמויות גדולות של מלח בזיעה .בנוסף,
לא תמיד חשים צמא מוקדם מספיק ולכן לעיתים לא שותים מספיק.
התוצאה היא שמזג האוויר החם והלח ,עלול לגרום להתייבשות ולאיבוד
מלחים בקצב מהיר.
התייבשות ואובדן מלחים עלולים לגרום לעצירות ולחסימות מעיים,
לסחרחורות ,להקאות ,לשלשולים ,לחום ולדפיקות לב מהירות ,ואף
למצב מסכן חיים .בשביל למנוע תופעות אלו יש לשתות הרבה מים וגם
לצרוך כמות גדולה של מלח.
למה לשתות הרבה מים?
המים שומרים על נפח הדם ,שומרים על מאזן מינרלים תקין בגוף (נתרן,
כלור ,סידן ועוד) ,שומרים על תפקוד מערכת העצבים והלב וחשובים
להתרוקנות יעילה של מערכת העיכול.
כמה מים צריך לשתות?
הרבה מים!! ההמלצות הן בין  2ליטר ( 10כוסות) ל 3.5 -ליטר (  17כוסות ליום).
למה לצרוך כמות גדולה של מלח דווקא בקיץ
בנוסף למלח שקיים באוכל?
במחלת הסי אף מאבדים מלח כל הזמן בזיעה (כ  500-מ"ג ליום) .כשחם
ולח ,מזיעים יותר ולכן מאבדים יותר מלח .המזון המערבי מלוח יחסית
אבל אינו מכיל מספיק מלח כדי להחזיר לגוף את מה שהולך לאיבוד
בימים חמים מאוד או בזמן פעילות מאומצת.
איך אפשר לצרוך יותר מלח?
להוסיף יותר לאוכל ו/או לתרכובות המזון בתינוקות או בילדים ומבוגרים
ששותים תוספי מזון.
בטבליות –  500מ"ג סודיום כלוריד
(צריך להזמין מבית המרקחת עם מרשם רופא).
למלא קפסולות של קריאון במלח ולשתות עם כוס מים.
לשתות תוסף מינרלים בנוזל כמו "מינרלי" או "אלקטרורייס" או
טבליות מינרלים מסיסות במים" -הידריישן"
(ניתן להשיג את כולם בבתי מרקחת מחיר מוזל עם מרשם רופא)
לשתות משקאות איזוטוניים
(ניתן להשיג ברשתות הפארם או חנויות ספורט).
להכין משקה איזוטוני ביתי:
 1כפית מלח עם  4-5כפיות ויטמינצ'יק או  4-5כפיות סוכר ענבים או
 150מ"ל ( )3/4כוס מיץ ולהשלים מים לנפח של  1.5ליטר.
ניתן להכין לילדים צעירים כמות קטנה יותר :חצי כפית מלח 2-3 ,כפיות
ויטמינצ'יק או  2-3כפיות סוכר ענבים או  75מ"ל מיץ ולהשלים מים
לנפח של  0.75ליטר.
* יש יתרון בשתיית מלח עם כמויות סוכר מתאימות (כמו במשקאות
המוכנים) כי הסוכר מביא לספיגת נתרן מיטבית.

כמה מלח נוסיף בימי הקיץ (תוספת יומית)?
• בילדים עד גיל  1שנה:
 1טבלית מלח  /רבע כפית מלח  /חצי בקבוק 'מינרלי' /
 3שקיות אלקטרורייס  2-3 /טבליות של הידריישן מומסות
ב 400-600-מ"ל מים.
• בילדים בגילאים  7 –1שנים:
 2טבליות מלח  /תוספת של חצי כפית מלח  /בקבוק 'מינרלי' ביום /
 5שקיות אלקטרורייס  3-4 /טבליות הידריישן מומסות
ב 600-800-מ"ל מים.
• במבוגרים ובילדים מעל גיל  7שנים:
 8 –4טבליות מלח מחולקות לאורך היום  2 –1 /כפיות מלח ביום /
 5-8טבליות הידריישן מומסות ב 1000-1600מ"ל מים 2-3 /בקבוקים
של משקה איזוטוני.
האם יש מצבים נוספים שבהם חשוב לשתות הרבה מים ולקחת
תוספי מלח?
חשוב להקפיד על כללי שתייה ותוספת מלח כאשר עוסקים בפעילות
גופנית מאומצת ,שוהים בשמש זמן רב ,מטיילים הרבה זמן ,סובלים
מחום גבוה ,או משלשלים/מקיאים .במצבים אלה ניתן לקחת פי 2
מכמות המלח היומית המומלצת ,שמופיעה בסעיף הקודם.
בעת פעילות גופנית מאומצת ,כדאי לקחת כמות גדולה של מלח ומים
לפני הפעילות ,תוך כדי ואחרי הפעילות( .משקאות איזוטנים יכולים
להיות פתרון נוח).

על פי משרד הבריאות ,חולי  CFלא צריכים לשלם השתתפות
עצמית על כל תרופה מיועדת ל .CF-זאת אומרת ,כל
התרופות כנגד כל הבעיות שהמחלה ,על פניה השונות,
גורמת ,אמורות להינתן בחינם .כל האנטיביוטיקיות,
הטיפולים לכבד ,הטיפולים בסוכרת ,תרופות כנגד פטריות
וכו’ כלולות כמובן.
מזון תרופתי ,תוספי מזון ,ויטמינים וציוד רפואי אינם
נחשבים תרופה ,ועליהם יכולה לחול השתתפות עצמית ,או
תשלום מלא.
אם חוייבתם עבור תרופה המיועדת ל ,CF-בקשו מרופא
ה CF-שלכם מכתב המאשר את הקשר בין התרופה למחלת
ה ,CF-והגישו ערעור לקופה .אם גם הערעור נדחה – יש
להגיש קבילה לקופה ולכתב גם את שירה זגורי ,מנכ״לית
האיגוד.

ערב התרמה עם הצמד יונינה

בחודש מאי התקיים באשכול פיס ברעננה מופע של הצמד יונינה .את המופע יזם וארגן דניאל
איטליאנדר ,חבר הועד מנהל ואבא לילד חולה .CF
בסוף המופע נמכרו דיסקים של הצמד ,וההכנסות מהמכירות נתרמו אף הן לאיגוד.
תודה לעיריית רעננה שתרמה את האולם .תודה לכל המסייעים בשיתוף ובתליית המועדות בבתי כנסת
דניאל וענהאל
איטליאנדר בערב המופע בכל איזור השרון ואף יותר רחוק .תודה לחברת פיוניר שסייעה ומלווה את האיגוד יחד עם דניאל.
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כנס משפחות – כרמל

במהלך חודש יוני התקיים כנס משפחות של מרפאת כרמל.
במפגש שמעו המשפחות על המחלה ,על הטיפולים והתרופות
החדשות ,על פוריות והורות ב CF-והתמודדות במערכת היחסים
עם המחלה .המרצים היו מהמרכז ובהם ד”ר גלית לבנת לבנון,
ד”ר קרין יעקובי-ביאנו ,ד”ר מיכל שטיינברג וד”ר רחל פרידמן.
זו הייתה הזדמנות להיפרד באופן זמני מגלית לבנת לבנון,
מנהלת המרפאה ,שיצאה להשתלמות של שנה בחו”ל.
גלית – בהצלחה ומחכים לשובך.

מתחילים בטוב

יישום לעידוד
Starting good
גופנית
פעילות
מטרת היישום לעודד פעילות גופנית הכוללת הליכה וריצה.

היישום (האפליקציה) סופר את מספר הצעדים שהמשתמש
בה עושה.
את הצעדים ניתן להמיר למטבעות בריאות (שווה כסף)
איתם אפשר לבצע רכישות בבתי עסק שונים ,או לתרום
למען מטרה טובה.
מידי יום פותח היישום אפשרות לתרום מטבעות לעמותה
כלשהי .גם האיגוד רשום וכבר נעשתה עבורנו תרומה ראשונה.
היישום פותח על ידי חברת יוביטל בריאות בע”מ.
הורידו ,ספרו צעדים והשתמשו במטבעות הבריאות להנאתכם.

מיזם “מתחילים בטוב” הינו מיזם ללא מטרות רווח שפונה
לזוגות לפני נישואיהם .המיזם מקשר בין בני הזוג לעמותות
ומטרות טובות ברחבי הארץ לצורך העמדת תרומה כתחליף
למתנות לאורחים באירוע.
באמצעות “מתחילים בטוב” תוכלו לתרום בשם האורחים
שלכם לאיגוד ולתת להם גלויית מזכרת שתספר להם על
התרומה.
כך תרמו לנו מרכוס ויעל פסחה בחתונתם בקיץ האחרון.
אנחנו מודים להם מאוד ומאחלים להם שנים רבות של
אהבה ונחת.
אתם יכולים גם .חפשו בפייסבוק  Starting goodותתחילו
את חייכם המשותפים במעשה טוב.
מזל טוב ובשמחות.
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בעלי תפקידים

אסתר בכרך ,נשיאה
אורי ענבר ,יו"ר הועד המנהל
ד"ר משה אשכנזי ,יו"ר וועדת רופאים מייעצת

bachnach@netvision.net.il
ori_i@walla.co.il
docashkenazi@gmail.com

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

רו"ח אהוד הלזינגר ,ועדת ביקורת ,ועדת כספים
רו"ח אלדד אופיר ,ועדת ביקורת ,ועדת כספים

ehudhelz@gmail.com
eofir@madanes.com

שעות פעילות משרד האיגוד  .08:00-16:00טלפון  03-6702323פקס03-6702324 :
שירה זגורי ,מנכ"לית
ריקי מכלין ,ראש השירות הסוציאלי
מירב מאיר ,מנהלת פרויקטים

 shira@cff.org.ilנייד052-5977027 :
 riki.machlin@gmail.comנייד052-8873050 :
 merav@cff.org.ilנייד052-7481874 :
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חברי מערכת :שירה זגורי ,אורי ענבר ,מירב מאיר
ייעוץ רפואי :ד״ר משה אשכנזי
עיצוב וביצוע גרפי :באומן בר ריבנאי אקספרט.
בכל מקרה של פרסום רפואי יש להיוועץ ברופא המטפל.
ביטאון פנימי  -לא למכירה.

