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קנאביס  האלצהיימר   למגפת  ערוכה  לא  ישראל   - מוחות  אפיסת 
תרופות  על  דמנציה   ידידי  לדמנציה   הסיכון  גורמי  ואלצהיימר  
ניסיוניות להאטת ירידה קוגניטיבית  מדריך למימוש זכויות בביטוח 

סיעודי  עמותת עמדא איתכם בכל מצב  חג אביב שמחחג אביב שמח 
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קוראים יקרים,

נפל דבר בישראל ובעולם – הקורונה! 

שנראית  האחרונות  הבחירות  לאחר  הפוליטית  התסבוכת  בצל  זאת 
רביעית  בפעם  בחירות  לקיים  מהצורך  והחשש  להתרה,  ניתנת  כבלתי 

בתקופה כה קצרה. הרגשת לחץ גדולה.

אפריל  בחירות  לקראת   ,91 בעלון  כאן,  שפרסמנו  בדברים  נזכרים  אנו 
ומשותפת  הרחב  בציבור  שוררת  לחץ  שהרגשת  כתבנו  אז  גם   .2019
קיים  דמנציה,  עם  באנשים  המטפלות  משפחות  שעלינו,  והוספנו  לכל. 
לחץ נוסף מתמיד – העומס הנפשי, הפיזי ואפילו הכלכלי הכרוך בטיפול 

היומיומי ובהתמודדות עם המחלה.

הרבות  התמיכה  בקבוצות  להקל  מנסים  אנו  שלכם  ההתמודדות  על 
יום  במרכזי  שנעשות  "עמדא"  של  המגוונות  בפעילויות  העמותה,  של 
ואנשי מקצוע  ובמועדונים במקומות שונים בארץ, בהכשרת משפחות 
על ההתפתחויות בעולם המדעי  ובהפצת מידע  טיפול מיטביות  לדרכי 

בנושא מחלת אלצהיימר.

בעלון הנוכחי אפשר למצוא מידע על כל אלה. תוכלו לקרוא על מחקרים 
שעשויים להיטיב עם החולים באמצעות דרכים חדשות לגילוי בשלבים 
מוקדמים של המחלה, ביניהם מחקר המלמד שיש השפעה חיובית על 
על  בדיווחים  קנאביס.  של  מסוים  זן  באמצעות  חולים  של  התנהגויות 
כנסים ואירועים של העמותה תמצאו רעיונות ודרכים לשימור יכולות של 

החולים, עיסוקים מהנים ומועילים איתם ולמענם ועוד.

אנו מנסים "להפוך את הלימון ללימונדה" לכן אפילו בכתבות המדווחות 
על כשלים של המערכת הרפואית או על מחקרים שלא נשאו את הפרי 
המיוחל - נחפש נקודות אור. וכך אומר ד"ר דניאל סקוברונסקי, המנהל 
המדעי של חברת תרופות אמריקאית, בכתבה על אלצהיימר תורשתי: 

"אפילו תוצאות שליליות מניעות את המדע קדימה". 

וימצא פתרונות במהרה הן בענייני  יצעד קדימה  נקווה שאמנם המדע 
ה'  בעזרת  הפסח  את  לחוג  נוכל  וכך  הקורונה  בענייני  והן  אלצהיימר 

בשלווה.

חג שמח וכשר לכולם!
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רשת בתי אבות רחל ליצ'ק
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אחווה
074-7005700
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בית דגן
03-9601192

הדגמה לשיטת ביטיוב BEATUBE בכנס השנתי של עמותת עמדא.
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פרידה
ברצוני לפתוח את דבר המנכ"ל בגיליון 93 של עמותת עמדא בנימה 
דבר  את  כותב  אני  שבו  הגיליון האחרון,  כנראה  זה  למעשה,  אישית. 
פעילותי  שנות   15 במהלך  בקרוב.  מהתפקיד  פרישתי  עקב  המנכ"ל, 

בעמותה כתבתי פתיחים לכ-50 גיליונות! בהחלט תקופה מכובדת!
אני כותב ברגשות מעורבים. מצד אחד אני חש מעין כאב של פרידה 
וסיום, ומן הצד האחר אני מרגיש סיפוק רב כתוצאה מהעשייה רבת 
פיתוח  חדשים,  תהליכים  יצירת  פרויקטים,  פיתוח  הכוללת:  השנים 
כלים ויצירת מוקדי ידע בטיפול בחולי אלצהיימר ובני משפחותיהם. כל 
זאת בזכות הצוות המנצח והוועד המנהל, שליוו אותי במהלך שנים של 
עשייה ופריחה מקצועית. לא אלאה אתכם יותר מדי בנוסטלגיה - מה 
שחשוב הוא העתיד ומה שטמון בו. לצערי, העתיד אינו ורוד במיוחד, 
דלים  לרשותנו  שעומדים  המשאבים  מטבעי.  אופטימי  שאני  למרות 
ביותר, למרות שקיימת תוכנית לאומית. עדיין קיים ריבוי של תוכניות, 
לפעמים  יוצר  משאבים,  באיגום  קשות  פוגם  זה  כל  מכוונת.  יד  ואין 
תחרות מיותרת, והנפגעים העיקריים הם, כמובן, חולי האלצהיימר ובני 

משפחותיהם. כולי תקווה שזה עומד להשתנות במהרה. 
ולתרום  להמשיך  וארצה  המתקדם,  גילי  למרות  כוחי,  במלוא  עדיין  אני 
בתחום הזיקנה, כדי להעביר את הניסיון שצברתי בפעילות מול מקבלי 

החלטות, בגיוס משאבים ועוד.

כנס שנתי
הכנס השנתי של עמותת עמדא נערך ב-27.11.19. נושא הכנס השנה: 

הפחתת סיכונים בדמנציה - מציאות או חלום? )ראו כתבה בהמשך(.

ברצוני להודות לוועדה המארגנת, פרופ' פרלה ורנר וד"ר שרה אלון, על 
המקצועיות והמסירות רבת השנים. לצוות של העמותה שעמל רבות 
להצלחת הכנס, לחברת אורטרא, אשר הפיקה את הכנס במקצועיות 
רבה ללא קבלת שכר, לכל נותני החסות - משרד הבריאות, הביטוח 

הלאומי ואשל ג'וינט.

העלאת המודעות
פרויקט “ידידי דמנציה”, אשר הופעל עד כה בשיתוף משרד הבריאות 
באדר. קרן  בתמיכת  עמדא  עמותת  ע"י  מעתה  יופעל  ג'וינט,  ואשל 
חברת  כגון:  רבים,  בארגונים  רגילה  בלתי  תנופה  מקבל  הפרויקט 
שיבא,  החולים  בית  והמשטרה,  הסוהר  בתי  שירות  בזק,  החשמל, 
לבני  צורך חזק במתן מענה  זה העלה  ועוד. תהליך  משרד הבריאות 
משפחה מטפלים בכל הארגונים, והמענה שמסתמן – הקמת קבוצות 

תמיכה במקומות עבודה והקמת קבוצות וירטואליות.

הכנס הדו-שנתי של האגודה לגרונטולוגיה
בת"א   פברואר  בחודש  שנערך  הכנס,  לבאי  דוכן  העמידה  העמותה 
בשיתוף עם עמותת מלב"ב. ובהזדמנות זו תודה לזאב פרידמן, מנכ"ל 
שותפה  הייתה  עמדא  עמותת  פעולה.  לשיתוף  הנכונות  על  מלב"ב, 
עלונים  מאות  חולקו  המושבים.  אחד  את  וניהלה  הרצאות  במספר 
גולן-שמש,  דפנה  זכתה  הכנס  במסגרת  המשפחה.  לבני  ומדריכים 
בתעודת  ובמסירות,  במקצועיות  העמותה  את  רבות  שנים  המלווה 
הוקרה על תרומה ייחודית למען האוכלוסייה הזקנה בישראל. הפרס 

הוענק על-ידי האגודה הישראלית לגרונטולוגיה.

שלום לחברי עמותת עמדא, לתומכיה ומתנדביה,

עמותת עמדא קיימה במהלך החודשים האחרונים מספר ימי עיון וכנסים:

הרווחה  עם  בשיתוף  באילת,  מקצוע  לאנשי  כנס  נערך  ב-10.12.19 
ועמותת מטב.

הגריאטרי  במרכז  הבריאות  משרד  של  בכנס  השתתפנו  ב-18.12.19 
'ידידי  'ליטוף' ואת פרויקט  שוהם בפרדס חנה, בו הצגנו את פרויקט 

דמנציה'.

בבית  התקיים  הכנס  בדרום.  מקצוע  לאנשי  כנס  נערך  ב-26.2.20 
האבות העירוני בבאר שבע בחסות עמותת מטב.

ב-24.3.20 מתוכנן כנס לאנשי מקצוע בירושלים בשיתוף עם מלב"ב, 
יד שרה ועזר מציון.

ב-20.5.20 ייערך כנס לאנשי מקצוע בראשון לציון.

ב-18.5.20 ייערך יום עיון לקראת הקמת קבוצת תמיכה לדוברי רוסית.

קבוצות תמיכה
כולל  חדשות,  תמיכה  קבוצות  בהקמת  רגילה  בלתי  פריחה  קיימת 
כניסה לקבוצות תמיכה וירטואליות. תודה לד"ר נתי בלום, הרכזת, על 

המקצועיות וההתמדה.

מזה  הנמשכים  הבודדים  הפרויקטים  אחד  וכישורים  קשרים  פרויקט 
כ-20 שנה! עדיין קיימת דרישה להדרכת קבוצות מתנדבים חדשות, 
דבי  וזה ממש מחמם את הלב. זאת בזכות ההתמדה של ה"אחיות" 
מאז  אישית  ואותי  העמותה  את  מלוות  אשר  גולן-שמש,  ודפנה  להב 

הגעתי לעמותת עמדא.

את  "להפריח"  כיעד  לעצמנו  ששמנו  מאז  ובצפון  בדרום  פעילות 
ובמגזר  הערבי  בציבור  כולל  מדהימות,  תוצאות  ישנן  הפריפריה, 
הבדואי. כרמית מאיר והדס בר-אל, יחד עם הצוות המקצועי, מובילות 
לציין  יש  בשטח.  ניכרות  והתוצאות  רמה,  ביד  בפריפריה  עמדא  את 
ואת הדבקות במטרה במתן מענה מקצועי/ את ההתמדה של הדס 
האלצהיימר  לנושא  המודעות  העלאת  ואת  הבדואי  למגזר  תמיכתי 

בקרב אנשי מקצוע ומקבלי החלטות )כולל אנשי דת בכירים(. 

הדרכה
נושא ההדרכה נמצא מזה מספר שנים בתנופה אדירה, וזאת בזכות 
מנהיגות,  גילוי  תוך  והדרכה,  חשיפה  מפגשי  שעורכת  מאיר,  כרמית 
מהשטח,  והדרישות  היעדים  למימוש  הצוות  ורתימת  הובלה  יכולת 

והרשימה היא ארוכה.

                   גרי רוט, מנכ"ל

נמשכת ההרשמה לעמותה לשנת 2020

זכרו אנו זקוקים לכם!
על  להשפיע  הרוצים  אלו  לכל  קוראים  אנו 
דרכה של העמותה ולעזור לנו להעלות חיוך 
על פני בני משפחותיהם של כ-150,000 חולי 

אלצהיימר להצטרף לעמותה.

להרשמה:

www.alz-il.net
office@alz-emda.org.il :דוא"ל
*8889 )מטלפון קוי( או 03-5341274

תנחומים
העמותה משתתפת בצער החברים 

והמשפחות על מות יקיריהם
משתתפים בכאבם של חברתנו בוועד המנהל של עמדא, 

 לאה בהרב ובני משפחתה, על מות אב המשפחה , 
ד"ר חיים בהרב ז"ל. 

משתתפים בצערה של חברתנו הוותיקה אסתר ספקטור 
על פטירת אחותה, איה ז"ל.

ד"ר מירי יבין, בכנס השנתי של עמותת עמדא, השפעת הפעילות הגופנית על המוח
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ד"ר מיכל הרץ שנמנתה שנים רבות על צוות העובדים של "עמדא", 
את  הציגה  העולמי,  הבריאות  ארגון   -  W.H.O נציגת  עתה  והינה 
הנחיות הארגון והמלצותיו להפחתת הסיכון לירידה קוגניטיבית בכלל 
לגורמי  מתייחסות   2019 במאי  שהתפרסמו  ההנחיות  האוכלוסייה. 
סיכון הניתנים להשפעה, כמו פעילות גופנית, צמצום אלכוהול, תזונה 
בריאה, אימון קוגניטיבי, טיפול נכון בלחץ דם, סכרת, כולסטרול גבוה 
ואפילו שתיית כוס יין אדום עם חברים... גם אבחון מוקדם חשוב כדי 
לקחת  צריך  אדם  כל  בקצרה,  ההידרדרות.  קצב  הפחתת  לאפשר 

אחריות על איכות חייו.

פרופ' פרלה ורנר מהחוג לבריאות נפש קהילתית באוניברסיטת חיפה, 
בדבריה,  טענה  "עמדא",  של  המנהל  הוועד  חברת  גם  כיום  שהיא 
שלמרות שההנחיות של ארגון  הבריאות העולמי פורסמו,  הציבור לא  
הפנים את ההנחיות ואינו מיישם את ההמלצות. כך עולה מסקר  מייצג 
שערכה. לדבריה יש להגביר את הידע של אנשי מקצוע  )בעיקר רופאי 
בנושא,  לפעול  הממלכתיים  והגופים  המוסדות  את  לדרבן  משפחה(, 

וכמובן להרבות ולהרחיב מחקרים. 

הסיסמא: 'החיים הם כמו רכיבה על אופניים מוכרחים להמשיך לנוע' 
חיפה  באוניברסיטת  לגרנטולוגיה  מהחוג  יבין  מירי  ד"ר  ע"י  הושמעה 
וגו'ינט ישראל- אשל. היא שבה והבהירה את ההשפעה החיובית של 
פעילות פיזית על המוח, והדגימה זאת לקהל הלכה למעשה בתרגילים.

במרכז  רפואי  מנהל  )לשעבר  התנהגותי,  נוירולוג  קאופמן,  יקיר  ד"ר 
הרפואי הרצוג בירושלים ועתה איש משרד הבריאות( אמר בהרצאתו 
שיש להשתחרר מהתפישה הטיפולית הרווחת כיום )ודורשת השקעה 
כספית גדולה(. לדבריו, יש להתקדם  ולהשקיע בקידום בריאות ומניעת 
הדמנציה. גורמים פסיכוסוציאליים עלולים להגביר סיכון למחלה, תקופת 
מיציאה  להימנע  ראוי  ולכן  לדמנציה,  סיכון  מגביר  גורם  היא  הפנסיה 
לחצים,  להפחית  קוגניטיביים,  גירויים  להגביר  יש  מוקדמת.  לפנסיה 

אלצהיימר בארץ

ובני  מקצוע  לאנשי  המיועד  עמדא,  עמותת  של  השנתי  הכנס  נושא 
בדמנציה-  סיכונים  הפחתת  היה:  דמנציה  עם  אנשים  של  משפחה 
בחשוון  )כ"ט   2019 בנובמבר  ב-27  נערך  הכנס  חלום?  או  מציאות 

תש"פ( במרכז הכנסים וואהל, שליד אוניברסיטת בר-אילן ברמת גן.

מנחת הכנס הייתה ד"ר שרה אלון, המנחה המנוסה של כנסי העמותה, 
שממלאת תפקיד זה בנאמנות ומיומנות במשך שנים רבות.

וראשי  תפקידים  בעלי  של  ובברכותיהם  בדבריהם  נפתח  הכנס 
ארגונים נוגעים בדבר: 

מחו"ל הגיע ד"ר לואיג'י מיליורני )Dr. Luigi Migliorini(, שבירך את 
באי הכנס מטעם W.H.O- ארגון הבריאות העולמי. 

סגן שר הבריאות, הרב יעקב ליצמן, פירט מספר בעיות הניצבות בפני 
התרופות  מעלות  קשות  המושפע  התרופות  סל  קביעת  כמו  משרדו, 
והמחסור במיטות אשפוז לחולים. בסיום דבריו ציין לטובה את שיתוף 

הפעולה בין משרד הבריאות לבין "עמדא". 
עקרונות: ארבעה  לאמץ  הציע  היימן,  יוסי  מר  גוינט,   - אשל   מנכ"ל 
המערכות  אצל  ומודעות  הפרט,  אצל  מודעות  העלאת   .1 
 2. ניהול אורח חיים בריא 3. קידום סביבה מאפשרת תמיכה ונגישות

4. הגברת מודעות לידע ולהיצע של הכלים הקיימים. 
ליאור שטרסברג, מנכ"ל חברת מטב, הדגיש בדבריו את חשיבות הטיפול 

במשפחה, בירך את "עמדא" והודה לכל השותפים בנושא הטיפול. 
יו"ר ארגון בתי אבות א.ב.א, מר רוני עוזרי, שלח ברכתו בכתב. 
את פרק הברכות סיים היו"ר החדש של "עמדא" מר בעז וייס.

שני מקלות פלסטיק כתומים שהיו מונחים מתחת לכל מושב באולם, 
כאשר  ניתן  התעלומה  פתרון  באולם.  היושבים  של  עניינם  את  עוררו 
לבמה עלה בחור צעיר בשם עמית חדד, בוגר מכללה לספורט, שביקש 
מכולם לקחת לידיהם את המקלות. הוא החל להפעיל את הקהל בתיפוף, 
הפעלה  הייתה  זו  קצבית.  מוזיקה  לצלילי  ובישיבה  בעמידה  נקישות, 
והדגמה מצוינת לשיטת ביטיוב BEATUBE, שפיתח עם חברו אור מעוז 
והתבררה כיעילה מאד לבני הגיל השלישי ולבעלי בעיות קוגניטיביות. 
)ר' תמונת השער בעלון הקודם, 92, הפעילות במרכז יום בבאר שבע(. 

הקהל שיתף פעולה, ביצע את התרגילים השונים ונהנה מאד.

אצלו  שאובחנה  פרידמן  מרסל  ד"ר  את  לשמוע  היה  ומרתק  מרגש 
חולה  של  הפנימי  עולמו  את  תיאר  הוא  שנים.  חמש  לפני  דמנציה 
דמנציה והגדיר את עצמו כ: )One man army( צבא של איש אחד, 
בהתנהלותו היומיומית בחמש השנים האחרונות מאז האבחנה. פרידמן 
השלים עם עובדת המחלה ללא כעס ועם הומור. הוא עוסק בפעילות 
משתדל  כלבה...  וגם  זוג  בת  חברים,  פרלמנט  עם  וחברתית  גופנית 
לשמר את ה-"יש" ומודה על יכולתו לשמוח ולשמח. טוב היה לשמוע 

אותו, להזדהות ולקוות שאנשים עם דמנציה יאמצו דרך חיים דומה.

הכנס השנתי של עמותת עמדא
נובמבר 2019

גיל.  בכל  ומשמעותית  מעניינת  אקטיבית  תעסוקה  למצוא  להתנדב, 
אלו ימנעו דיכאון וירחיקו את הדמנציה. תוכנית המניעה ראוי שתתחיל 
של   הבריאותי  למצבם  מודעים  יהיו  שהרופאים  רצוי  צעיר.  בגיל  כבר 
ביקור  ולא  ביקור בריא  יהיה  ילדים בגיל 10-15, שהביקור אצל הרופא 
בעת מחלה. כך במהלך החיים יאותרו גורמי סיכון בביקור שיגרתי אצל 

.Well Being -הרופא. יש לפעול להפחתת סיכונים במודעות ל

אופיר בן נתן, מנהל טכנולוגיות בשירות הזיקנה באשל- ג'וינט ישראל, 
במניעת  לסייע  שיכולות  טכנולוגיות  על  כשסיפר  עינינו  את  האיר 
מישחוק,  מלאכותית',  'בינה  כמו  וטכנולוגיות  מושגים  דמנציה. 
באפליקציות  אלפים  מאות  של  מנתונים  רחבה  למידה  אפשרויות 
ותוצאות בדקה אחת של  ידע  ועוד מאפשרים השגת  שונות, כל אלו 
משחק כאילו היה זה מחקר בן 5 שנים. אפשר לנבא סיכון לדמנציה על 
פי ניתוח קול ואופן הדיבור..., אפשר לנבא סיכון ע"י סריקת אישונים... 
ואפשר לחנך מגיל צעיר לפעילות של מניעה ע"י יצירת סרטי אנימציה. 

זוג חוקרים מאוניברסיטת לומה לינדה בקליפורניה, ד"ר איישה וד"ר 
)Dr. Ayesha and Dr. Dean Sherzai(, הציגו תוכנית  דין שראזי 
בשפה  ארוכה  בהרצאה   .NEURO בשם  דמנציה  למניעת  ייחודית 
האנגלית, שלוותה בתרגום סימולטני מוקרן על גבי מסך, פרשו השניים 
את התוכנית שפיתחו. נקודת המוצא הייתה שגם אם יש לאדם גנים 
אותם  הנושא  שהאדם  מחייב  הדבר  אין  לדמנציה,  להביא  שעשויים 
יחלה בדמנציה. כבר מקובל על כולם שאורח החיים של האדם קובע 
בהרבה את הסיכון לחלות. לדעת זוג החוקרים יש להגביר את הידע 
אצלם  המזוהים  חשובים  מרכיבים   5 מציינים  והם  נכון  חיים  לאורח 

 .NEURO באותיות

ופירות,  ירקות  נכונה משמעה הרבה  NUTRITION=N, תזונה. תזונה 
אגוזים וגרעינים, הימנעות משומן טראנס ושומן רווי, מאכלים מהטבע, 

.B מזון מלא וגם תוספי מזון כמו ויטמין

רק  אפילו  הפעילות,  גופנית.  בפעילות  תרגילים  פשוט   ,EXERCISE=E
זה מכבר התועלת בפעילות  וידועה  של הרגליים- מזרימה דם למוח 

לבריאות הנפשית והגופנית.

ותחת  מתון  חיובי,  שהוא  לחץ  יש   לחץ.  חוסר  רגיעה,   ,UNWIND=U
שליטה- כך אפשר להתכונן למבחנים וכו'. אך עומס מטרות בו זמנית 
ליצור לעצמו סולם עדיפויות של  ועלול להזיק. האדם צריך  יעיל  אינו 

מטרות. מדיטציה מועילה לכך. 

RESTORATIVE SLEEP=R, שינה משקמת. שינה - מועילה מאד למוח, 
לחלות  הסיכון  את  מגביר  ממש   - שינה  חוסר  מרעלים.  אותו  מנקה 
לפעילות  בחיים שיובילו  ולמצוא מטרות  על האדם לחפש  בדמנציה. 

וירוממו את רוחו.

פעילות  של  אופטימיזציה   ,OPTIMIZE COGNITIVE ACTIVITY=O
המוח  הפעלת  קוגניטיבית,  הפעלה  שדורשים  עיסוקים  קוגניטיבית. 
יותר,  גבוהה  לרמה  לימוד  תחום  בכל  התקדמות  נגינה,  לימוד  כמו 
ושלבים  עקרונות  הינם  אלו  כל  חברתית...  אינטראקציה  יצירתיות, 
)שקופיות  לדמנציה.  הסיכונים  את  כמפחיתים  במחקרים  שהוכחו 

המאמר נמצאים באתר העמותה – באנגלית(

אהוד  מרתקת  בצורה  הדגים  קוגניטיביים  ואימון  להפעלה  דוגמאות 
שפירא, מנכ"ל רימיינד. אפשר להזרים דם למוח ע"י הכוונת העיניים 
בתנועת מצד לצד. כדאי להמעיט בפעולות נוחות כמו שימוש ביישומון 
"וויז" לניווט, או כמו הפעלת מחשבון- ולחזור להשתמש במוח שלנו. 
לאימון קוגניטיבי יש להשקיע מאמץ אינטלקטואלי מכוון הדורש ריכוז, 

כמו לימוד שפה חדשה ונגינה ולצאת ממצבים של "טייס אוטומטי".

סיכונים  הפחתת  בנושא  שיח  רב  היה  הכנס  של  האחרון  החלק 
הלאומית  התוכנית  מנהלת  שטרנברג,  שלי  ד"ר  )כמובן(.  לדמנציה, 
הפאנל  את  הנחתה  הבריאות,  במשרד  דמנציה  עם  להתמודדות 

שהשתתפו בו:
פרופ' דוד טנה, יו"ר האיגוד הנוירולוגי בישראל, מנהל מכון ברמב"ם, חיפה 

פרופ' פרלה ורנר, מהחוג לבריאות נפש קהילתית באונ' חיפה
ד"ר שי בריל, גריאטר ראשי בקופ"ח כללית

יוספה כחל, דיאטנית, רכזת תחום תזונה בגריאטריה, משרד הבריאות
הדוברים נתבקשו להתייחס לשלוש שאלות עיקריות:

1. מה דרוש במחקר 2. איך להעלות מודעות במערכת הבריאות להפחתת 
סיכון בדמנציה 3. אלו יוזמות כדאי/צריך לפתח מבחינת המדיניות

האדם  בריאות  על  דגש  שימת  כמו  בפאנל  חשובים  דברים  נאמרו 
וטיפול באוכלוסייה לפני דמנציה בתחלואת המוח  )ד"ר טנה(, התחלת 
על   דובר  יוספה כחל(.  )גב'  בגיל מוקדם, אפילו  מהעוברות  הטיפול  
היחס הנכון לזקנים ולזיקנה עם דגש על טיפול נכון בסוף החיים )ד"ר 

בריל(, והחשיבות בשמיעה של החולים עצמם )פרופ' פרלה ורנר(.

הכנס הסתיים בארוחת צהריים מגוונת וטעימה, והמשתתפים )למעלה 
מחמש מאות איש( יצאו בהרגשה ששוב העמותה הצליחה "להרים" 

כנס מעניין וחשוב. 

כאן המקום להודות לפרופ' פרלה ורנר, לד"ר שרה אלון ולחברי הצוות 
המדהים של עמדא על המאמץ שהשקיעו בהכנת הכנס.

את המצגות מהכנס ניתן לראות באתר עמותת עמדא:
/https://emda.org.il/%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d-2

רות יצחקי

ד"ר מרסל פרידמן וד"ר שרה אלון

ייחודית  תוכנית  הציגו  בקליפורניה,  לינדה  לומה  מאוניברסיטת  חוקרים 
NEURO למניעת דמנציה בשם

צוות העובדים של עמדא בכנס )יושב משמאל יו"ר העמותה החדש - בועז וייס(
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אלצהיימר בארץ

וחצי  כמיליון  ועוד  דמנציה  חולי  אלף  כ-150  חיים  בישראל 
האלה  והמספרים  אחרות,  נוירולוגיות  ממחלות  שסובלים 
העלות  כי  חושפת  חדשה  מחקר  עבודת  לעלות.  רק  צפויים 
למדינה כבר הגיעה לסכום אסטרונומי של כשבעה מיליארד 
שקלים בשנה, אבל אין מספיק מומחים, מחלקות נוירולוגיות 

ומיטות אשפוז כדי לטפל במשבר.

כשאיתן )שם בדוי( קיבל את הבשורה שאביו חולה באלצהיימר, הוא 
לא הבין במלואה את משמעות הצרה שנחתה על המשפחה. "הסבירו 
לנו שהמחלה מתפתחת בהדרגה, ויש תרופות שיכולות להאט אותה", 
במחלה  שמדובר  שלמרות  תחושה  עם  מהרופא  "יצאנו  מספר.  הוא 
שונה  הייתה  המציאות  אבל  העולם".  סוף  לא  זה  מרפא,  חשוכת 

בתכלית. "תוך זמן קצר מצבו של אבי החל להידרדר", הוא מספר.

"מהר מאוד הבנו שאמא שלי לא תוכל לטפל בו לבדה והבאנו עובד זר 
שיסייע להם. משכחה של דברים קטנים, שאפיינה את מצבו בתחילת 
הדרך, הוא עבר להתנהגות משולחת רסן, יצא לשוטט בחיתולים ושכח 
מי הוא ומאיפה הוא בא. אנשים טובים שהכירו אותנו היו מתקשרים 

אלינו באמצע הלילה לומר שהוא יושב ברחוב ובוכה".

והידרדר.  מצבו  הלך  במהלכן  שנים,  חמש  חולה  האב  היה  הכל  סך 
לזרוק  בתוקף  סירבנו  אבל  סיעודי,  למוסד  אותו  להעביר  לנו  "הציעו 
אותו במוסד כזה, בין השאר מתוך מחשבה שנקבל תמיכה בשירותי 
ושוב  שוב  צילצלנו  תמיכה.  שום  הייתה  לא  בפועל,  בבית.  גם  רפואה 
פעמיים  מהקופה.  עזרה  ביקשנו  התחננו,  הזהרנו,  המשפחה.  לרופא 
לא  פשוט  הזמן  שאר  תועלת.  שום  הביאה  שלא  אחות  אלינו  שלחו 
לנו  שהוצע  היחיד  הפתרון  החמיר  שמצבו  פעם  כל  עניין.  שום  גילו 
גם שם  כי  אופן,  רצינו בשום  חולים, מה שלא  לבית  אותו  לגרור  היה 
לא טיפלו בו. במקום לשכב בבית הוא שכב זרוק במחלקה. העדפנו 

שיישאר בסביבה המוכרת לו ולא יפחד לבד במיטה זרה".

בסופו של דבר, מת האב בבית, חלוש ומצומק, לאחר שסירב לאכול 
ולשתות ימים ארוכים. בני משפחתו לא הצליחו להזין אותו. "למרות 
שכבר חלפו שנתיים מאז שנפטר, רגשות האשם אוכלים אותי", מספר 
מה  לחשוב  להפסיק  יכול  לא  "אני  פניו.  את  שוטפות  והדמעות  בנו, 
ודעך  וכמה הוא סבל בסוף. הוא הלך  יותר טוב,  יכולנו לעשות עבורו 
מול עינינו, עד שמת מרעב ומצמא. אני עדיין לא מעכל שזה מה שקרה 

לנו ושכך הוא סיים את חייו, בסבל כזה".

וחצי  כמיליון  ועוד  דמנציה,  עם  איש  אלף  כ־150  כיום  חיים  בישראל 
ראש,  כאבי  כמו  מקלות  אחרות,  נוירולוגיות  ממחלות  שסובלים 
בתחלואת  העוסקת  חדשה  מחקר  עבודת  וסופניות.  קשות  עד 
מהמחלות  בחלק  כי  מגלה  לראשונה,  כאן  שנחשפת  בישראל,  מוח 
התחלואה בישראל גבוהה במיוחד בהשוואה לעולם המערבי. שיעור 

אפיסת מוחות
כך המדינה מפספסת מגיפה שפוגעת ב-1.5 מיליון איש

שרית רוזנבלום

חולי הפרקינסון, הדמנציה והאפילפסיה בישראל גבוה יותר מהשיעור 
דומה  ב־14 ארצות נבחרות מאירופה בעלות פרופיל כלכלי  המקביל 
הגדול  הפער  ועוד.  גרמניה  פינלנד,  דנמרק,  בריטניה,  בהן  לישראל, 
ביותר הוא בחולי האפילפסיה, ששיעורם כפול מבשאר הארצות, נתון 

שהרופאים לא יודעים להסביר אותו.

לפי הדוח, השינויים הדמוגרפיים הצפויים בגודל ובהרכב האוכלוסייה, 
ובפרט הגידול המשמעותי של האוכלוסייה בגילי 65 ומעלה - עתידים 
ואת העלות הכרוכה בטיפול בהם.  להגדיל מאוד את מספר החולים 
מזהירים  בה,  ולטיפול  התחלואה  להפחתת  תתגייס  לא  המדינה  אם 
המומחים, היא תמצא את עצמה מול צונאמי של חולים קשים ונכים, 
שהטיפול בהם יעלה מיליארדים. גם ברמת הפרט, המשמעות ברורה. 
יחול שינוי דרמטי, בעתיד הקרוב כל אחד מאיתנו ימצא את  אם לא 

עצמו מטפל בחולה כזה.

מיגרנות ב-200 מיליון שקל
תחלואת המוח ומערכת העצבים מקיפה מאות מוגבלויות תפקודיות 
אפילפסיה  פרקינסון,  כרוניות,  מיגרנות  דמנציה,  שבץ,  ומנטליות. 
פיזית  לנכות  בעולם  המוביל  הגורם  את  כיום  מהוות  נפוצה  וטרשת 
וקוגניטיבית, ונחשבות לגורם התמותה השני בשכיחותו אחרי מחלות 
וכלי דם. בשנת 2015 גרמו מחלות כאלה לאובדן של 250 מיליון  לב 
החיים  משך  על  המצביע  מדד   - העולם  ברחבי  בריאות  חיים  שנות 

הצפוי לפרט באיכות חיים טובה, ללא מוגבלות.

תחלואה כזו מהווה מעמסה כלכלית כבדה, בעיקר בשל הטיפול ארוך 
הטווח בנכות הנובעת ממנה. עלותן של ההוצאות הישירות והעקיפות 
על מחלות כאלה )קצבאות נכות, סיעוד ורווחה והפסד פריון( באירופה, 

גבוהה מעלות הטיפול הכולל במחלות לב ובסרטן.

גם עלותן הגבוהה,  שכיחותן הגבוהה של המחלות הנוירולוגיות, כמו 
לדחות  או  למנוע  מנסות  המערבי  העולם  מדינות  שכל  לכך  גורמות 
את התחלואה בהן. אבל בישראל עוד לא הפנימו את המסר. העבודה 
החדשה, שנעשתה על ידי פרופ' גבי בן נון, מהמחלקה לניהול מערכות 
בריאות באוניברסיטת בן־גוריון, מגלה כי עלות ששת סוגי התחלואה 
מיליארד  כארבעה  של  אסטרונומי  לסכום  מגיעה  שנבדקו  העיקריים 
מערכת  של  הישירה  ההוצאה  שקל.  מיליארד  כשבעה   - בשנה  יורו 
כ־6.4  הבריאות הישראלית על טיפול בשש המחלות שנבדקו מהווה 
20 שנה,  אחוזים מההוצאה הלאומית לבריאות. על פי המחקר, בעוד 
על  יעמוד   2040 בשנת  המוח  תחלואת  על  הצפויה  ההוצאה  שיעור 

כשמונה אחוזים.

קיים מחסור במידע לאומי מהימן על מרבית סוגי תחלואת המוח ומערכת 
כדי  מספיקים  הקיימים  המספרים  אולם  בישראל,  ההיקפית  העצבים 
נשים  הנגרם כתוצאה מהם. אחת מכל שתי  על הסבל העצום  להעיד 

ואחד משלושה גברים ילקו בחייהם בשבץ מוחי או בדמנציה.

מדי שנה סובלים למעלה מ־20 אלף איש מאירועים מוחיים - בממוצע 
אוטמים  אלף   100 שעה.  לחצי  אחת  בישראל  כזה  אירוע  מתרחש 
בהם,  מבחין  שהחולה  מבלי  בשקט,  מתרחשים  נוספים  זעירים 
וקוגניטיבית. למרות שזיהוי ואבחון  וגורמים אף הם לנכות תפקודית 
במניעתה,  אף  ולעיתים  הדמנציה  התפתחות  בעיכוב  מסייע  מוקדם 
בבית,  סובלים  מהם  ורבים  החולים,  של  חמור  תת־אבחון  יש  בפועל 
הרפואיים  לצורכיהם  אמיתי  מענה  קבלת  ללא  לסטטיסטיקה,  מחוץ 

והסוציאליים.

בנוסף, על פי ההערכות, 85 אלף איש חולים באפילפסיה, 25 אלף חולים 
הקלות  במחלות  החולים  מספרי  נפוצה.  בטרשת   6,000 בפרקינסון, 
יותר לכאורה, גדולים עוד יותר. אחד משבעה אנשים סובל ממיגרנה, 
סך הכל יותר ממיליון איש באוכלוסייה. עוד מספר לא ידוע של חולים 

סובלים ממחלות עצב שריר, בהן ALS, וממחלות חוט השדרה.

הבריאות  מדיניות  לחקר  המחקר  מכון  דוח  פורסם  כחודשיים  לפני 
בעולם  המוביל  המוסד  גייטס,  ומלינדה  ביל  קרן  של  מייסודם  הבינ"ל 
בהערכת נטל מחלות גלובליות, וגילה כי בישראל חל זינוק חד בהיקפי 
התחלואה. הדוח מצא כי בין השנים 1990־2016 במדינות מערב אירופה, 
חלה עלייה מתונה של ארבעה אחוזים באובדן שנות חיים בריאות, עקב 
תחלואה נוירולוגית. במדינות מרכז אירופה נרשמה אפילו הפחתה של 
תשעה אחוזים בתחלואה. בישראל, לעומת זאת, עלה האובדן הממוצע 
של שנות חיים בריאות ב־63 אחוז, בין השאר בשל שינויים שחלו בגודל 

האוכלוסייה, בהרכבה ובעלייה בתוחלת החיים.

היא  המוח  מתחלואת  גדול  "חלק 
דוד  פרופ'  אומר  גיל",  תלויית 
מוחי  לשבץ  המכון  מנהל  טנה, 
רמב"ם,  החולים  בבית  וקוגניציה 
בישראל.  הנוירולוגי  האיגוד  ויו"ר 
להאריך  יודעת  שהרפואה  "ככל 
טוב  יותר  ולרפא  שלנו  החיים  את 
חשופים  אנחנו  וסרטן,  לב  מחלות 
לפי  מוח.  למחלות  יותר  הרבה 
האוכלוסייה  גודל  שינוי  של  הצפי 
עד  תגדל  הזו  התחלואה  בישראל, 

שנת 2065 פי שלושה".

אבל גם תחלואה קלה יותר, מתברר, גורמת סבל ונכות ועולה למדינה 
המחלה  ראש,  בכאבי  העקיפות  ההוצאות  של  היחסית  העלות  הון. 
הנוירולוגית הנפוצה ביותר, היא הגבוהה ביותר מבין כל סוגי התחלואה, 
בעיקר בשל הפסדי פריון. מסקר שערכה חברת TNS טלסקר, נמצא 
ממיגרנה  מהסובלים  אחוז   36 כי 
אחד  יום  בין  הפסידו  בישראל 
בגלל  בשנה  עבודה  ימי  לעשרה 
מעריך  בעבודתו,  כאלה.  התקפים 
הישראלי  המשק  כי  נון,  בן  פרופ' 
שקל  מיליון  מ־200  למעלה  מפסיד 

לשנה בגלל מיגרנות.

כרונית  ממיגרנה  שסובל  "אדם 
ויש לו התקפים למעלה מ־15 ימים 
ולחיות,  לעבוד  מסוגל  לא  בחודש 
מתקשה  הוא  מהמקרים  בחלק 

אפילו לבצע משימות פשוטות בבית", אומר פרופ' גל איפרגן, מנהל 
שסובלים  "חולים  סורוקה.  החולים  בבית  הנוירולוגית  המחלקה 
ממיגרנות כאלה לא צועקים את הסבל שלהם ברחוב, כי הם מתביישים 
בו, ותרופות למיגרנה לא נכנסות לסל הבריאות בגלל ההיקף העצום 

של החולים שזקוקים להן, שמגדיל מאוד את עלותן למדינה".

זמן ההמתנה: 4־8 חודשים
ולמורכבות  החולים,  של  וגדלים  ההולכים  למספרים  במקביל 
בהיקף  עקבית  הפחתה  חלה  סובלים,  הם  שמהן  הקשות  המחלות 
בישראל  הנוירולוגי  השירות  מערך  מקבלים.  שהם  השירותים  ובטיב 
בתשתיות  בתתי־התמחויות,  מקצוע,  באנשי  קשה  מחסר  כיום  סובל 
מומחים,  נוירולוגים   323 רק  כיום  יש  לב,  שימו  בישראל,  ובמשאבים. 
30 אלף בני אדם. בכל המדינה יש  נוירולוג מומחה אחד לכל  כלומר 
מוח  ממחלות  הסובלים  ושאר  נוירולוגיות,  אשפוז  מיטות   357 רק 
מאושפזים במחלקות פנימיות או בחדרי מיון. בעשרה בתי חולים אין 
בכלל מחלקה נוירולוגית, מה שאומר שחולים שמגיעים אליהם יטופלו 

באחת המחלקות הפנימיות או יועברו למרכז מרוחק יותר.

בארצות מתוקנות זה נראה אחרת לגמרי. באוסטריה, למשל, שגודל 
האוכלוסייה בה דומה לישראל, יש למעלה מ־800 מומחים בנוירולוגיה, 
63 מחלקות נוירולוגיות הכוללות 30 מיטות לפחות כל אחת, 37 יחידות 

שבץ, ושמונה יחידות לטיפול נמרץ נוירולוגי.

ובהן 28  יותר: שתי מחלקות,  כמו תמיד, בפריפריה המצב חמור עוד 
מיטות נוירולוגיות שמשרתות מיליון וחצי תושבים בצפון, ובדרום יש 
42 מיטות עבור מיליון ורבע תושבים. המתנה לנוירולוג במרפאות בתי 

החולים נמשכת כיום ארבעה עד שמונה חודשים.

"המחסור בנוירולוגים  מורגש בכל המדינה, אבל בפריפריה הוא חמור 
במיוחד", אומר פרופ' איפרגן. "הבעיות של תל־אביב בתחום הזה הן 
המאכלסות  מיטות   33 שבה  איפרגן,  של  המחלקה  שלנו".  הפנטזיה 
חולי שבץ, חולים שסובלים מפרכוסים וחולים עם מחלות של מערכת 
העצבים, משרתת את כל אוכלוסיית הנגב. התוצאה: "עומסים ותפוסה 

מטורפת. אין מקום להכניס סיכה".

הבעיה העיקריית, אומר איפרגן, היא מחסור ברופאים שעברו התמחות־
נוירולוגים  שונות.  במחלות  בטיפול  שלהם  הידע  את  שממקדת  על 
וסקולרים, למשל, שלהם מומחיות בכלי דם במוח ובטיפול במקרי שבץ 
20 אלף מקרי שבץ מוחי בשנה(. מומחים  )עבור  כ־20 בלבד  יש  מוחי, 
 - - כ-25 בלבד. מומחים בטרשת נפוצה  ובהפרעות תנועה  בפרקינסון 

כ־15. מומחים בבעיות זיכרון וריכוז, וכן בכאב ראש ופנים - רק כעשרה.

"נוירולוג כללי יודע את היסודות של איך לטפל בחולה עם מחלת עצב־
שריר, למשל", מסביר איפרגן, "אבל התמחות־העל מאפשרת לטפל 
כאלה,  מומחים  בהם  לנו  שאין  בתחומים  יותר.  המורכבים  בחולים 
חולים  כאלה  במקרים  מיטבי.  שאינו  טיפול  להעניק  נאלצים  אנחנו 

מהנגב נאלצים לפנות למרכז הארץ, שגם שם המחסור קשה.

"בחלק מהתחומים אנחנו מתבססים על מומחה אחד, וכשהוא איננו 
בגלל חופשה או מחלה, השירות פשוט מפסיק לפעול. לא מזמן סגרנו 
את המרפאה לאפילפסיה בגלל שהרופאה המומחית היחידה נאלצה 
לצאת לחופשה ארוכה. אם מצנתרת המוח שלנו נוסעת לחו"ל, חולים 

שסובלים משבץ וצריכים טיפול דחוף נאלצים לנסוע למרכז".

ביחידות  מטופלים  אחוז  מ-40  פחות  בישראל,  השבץ  חולי  "מכלל 
השבץ הייעודיות או במחלקות נוירולוגיות", אומר פרופ' טנה. "חולים 

פרופ' דוד טנה. התחלואה תלוית 
גיל )צילום: אלעד גרשגורן(

פרופ' גל איפרגן. "המחסור 
בנוירולוגים מורגש בכל המדינה, 
אבל בפריפריה הוא חמור במיוחד"
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שסובלים  מורכבים  וחולים  כאלה 
שוכבים  אפילפסיה,  כמו  ממחלות 
בלי  אבל  פנימיות,  במחלקות 
בהם  הטיפול  נוירולוגי  מומחה 
היום  לנו  יש  מחלה  לכל  לא  חסר. 
תרופה, אבל לכל חולה כזה מגיעה 
הכי  הטיפול  את  לקבל  הזדמנות 
טוב שאפשר להציע לו. בתנאים של 

היום, לצערי, זה לא קורה".

"עזרו לנו לעזור לחולים"
בתוך הצפי הקודר הזה, יש גם בשורות טובות. בשנים האחרונות עברה 
רפואת המוח מהפכה, שמאפשרת לה לטפל טוב יותר ברוב המחלות 
הקשות. "באופן היסטורי, נוירולוגיה הייתה תחום אבחוני קטן ומעניין, 
אבל נטול כלים טיפוליים", אומר פרופ' טנה. "הסיטואציה הזו משתנה 
וצנתורים  קריש,  ממיסי  טיפולים  היום  יש  מוחי  לשבץ  במהירות. 
התקנים  יש  חדישות,  תרופות  מגוון  יש  באפילפסיה  קריש.  לשליפת 
וניתוחים בחולים שעמידים לטיפול תרופתי. גם בפרקינסון יש תרופות 
זה מחייב את מערכות הבריאות לעשות תכנון  וטיפולים מתקדמים. 

מחדש ולהתאים את השירותים העתידיים לאפשרויות החדשות".

ממקרי  אחוז  כ־75  למנוע  ניתן  היום  כבר  הרפואית,  הספרות  פי  על 
השבץ המוחי וכשליש ממקרי הדמנציה. "אחת הדרכים היעילות למנוע 
דמנציה היא למנוע או לטפל מוקדם במחלות כלי דם של המוח", אומר 
פרופ' טנה. "איזון תרופתי של חולה פרקינסון או אפילפסיה דוחה את 

הנכות שלו, וטיפול מוקדם בטרשת נפוצה עשוי לשנות כליל את מהלך 
המחלה. אבל כדי לעשות את מה שאנחנו יודעים ויכולים, חייבים לתת 
לנו עזרה דחופה: תוספת מיטות אשפוז נוירולוגיות, הכשרת רופאים 

צעירים ותשתיות מודרניות בקהילה לרפואת המוח".

נחסוך  "אם  למדינה.  גם  תשתלם  והנגשתו  הטיפול  איכות  שיפור 
נוכל  הבריאות,  למערכת  המוח  תחלואת  מעלות  אחוזים  עשרה  'רק' 
להכפיל את תקציב סל התרופות", אומר פרופ' בן נון. "בנוסף, צמצום 
הפסד ימי העבודה במשק כתוצאה ממחלות מוח יאפשר לפתור את 

בעיית התורים ולהוציא את הזקנה מהמסדרון".

על  שנטלה  מתנדבת,  ציבורית  מועצה  הוקמה  חודשים  כארבעה  לפני 
עצמה לקדם את הטיפול בתחלואת המוח בישראל, ובה חברים רופאים, 
מנהל  לשעבר  הלוי,  יונתן  פרופ'  המועצה,  יו"ר  וכלכלנים.  ציבור  אישי 
שערי צדק ויו"ר ועדת סל התרופות, מוטרד. "בנוירולוגיה, איכות הטיפול 
יכולה להבדיל בין חיים עם שיתוק על כיסא גלגלים לבין בריאות שלמה. 
אבל כמו כל המגזרים גם אנחנו תקועים כי המטרה שלנו מחייבת עבודה 

משותפת עם משרדי האוצר והבריאות, והמדינה בבעיה".

"הממשלה חייבת  לקחת על עצמה את מחלות המוח כפרויקט לאומי", 
מזהיר פרופ' איפרגן. "היום כבר אין ברירה. אם השינוי הזה לא יתרחש 
במהירות, הטיפולים החדשים יגיעו רק לאלה שידם משגת, ורוב אזרחי 

המדינה ימשיכו להיות מטופלים ברמה של תחילת המאה".

 YNET |12.10.19-פורסם ב

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5606400,00.html

פרופ' יהונתן הלוי. המדינה בבעיה

בדמנציה,  שלקה  משפחה  בקרוב  או  בהורה  שמטפל  אדם,  כל 
היכולות  את  לחזק  כדי  למוח  אקטיבית  פעילות  של  לחשיבות  מודע 
ונגד  הזמן  נגד  מאבק  של  סוג  זהו  קיימות.  שעדיין  והמיומנויות 

התקדמות המחלה.

"פעילות  פרויקט  את  מפעילים  תל-אביב  סניף  מציון'  'עזר  מתנדבי 
ולמשפחתו  לחולה  לסייע  שנועד  וכישורים'(  )'קשרים  לבריאות" 
במצב הקשה והמורכב הזה. מטרת הפרויקט היא להפעיל את האדם 
שלוקה בדמנציה על ידי גירויים שונים ומגוונים. כל פעילות אקטיבית 
של המוח יוצרת סינפסות ומחזקת את הקשרים שבמוח, וכל הפעלה 
- שמגרה כישורים שעדיין קיימים אצל האדם עם דמנציה - מחזקת 
ותחושת  הנאה  סיפוק,  ונותנת  מיומנויות  משמרת  היכולות,  את 
גם  מתחזק.  העצמי  ובטחונו  משתפרת,  המטופל  הרגשת  משמעות. 
ביניהם  והקשרים  ב'הישגיו',  שמחים  אותו  הסובבים  המשפחה  בני 
המשפחה  בני  את  המתנדב  מעשיר  הפעילות  במהלך  מתהדקים.  
במידע על שירותים, שיכולים להקל במצב הנתון, ועל התנהלות נכונה 

עם האדם המתמודד עם דמנציה.

 את הפרויקט יזמה ופיתחה עמותת "עמדא". הפרויקט מופעל בעזרת 
מתנדבים שעוברים הכשרה על-ידי צוות מקצועי ביותר של העמותה: 
באמצעות  מטפלת  בגריאטריה,  מומחית  עו"ס   - גולן-שמש  דפנה 
במהלך  בעיסוק.  מרפאה   - להב  ודבי  בעלי-חיים,  ובעזרת  אמנויות 
ההכשרה לומדים המתנדבים גם דרכי גישה טיפולית נכונה והתייחסות 
הפעלת  החולה.  באדם  העיקרי  למטפל  ו/או  למשפחה  מתאימה 
המטופלים נעשית בעזרת ערכה מיוחדת שהוכנה על-ידי הצוות של 
"עמדא". בערכה ישנו מיגוון רחב של הפעלות חושיות וקוגניטיביות: 
הפעלה גופנית, העלאת זיכרונות, פעילות יצירתית, משחקים, מיומנות 
אנשים  של  שונות  לרמות  מותאם  בערכה  המיגוון  ועוד.  חברתית 
עוברים  העיונית  ההכשרה  סיום  עם  המחלה.  של  שונים  בשלבים 
המתנדבים של 'עזר מציון' שנת הכשרה מעשית. בשנה זו מקבל/ת 
זוכה  המטופל  מדמנציה.  שסובלים  מטופלים  שלושה  מתנדב/ת  כל 

ל-15 מפגשים שאורכם כשעה וחצי. 

עובדות  ידי  על  לפרויקט  מופנות  דמנציה  עם  אנשים  של  משפחות 
סוציאליות ב'עזר מציון' ת"א, שמטפלות בזכאי חוק הסיעוד הסובלים 
מדמנציה, ועל ידי העובדות הסוציאליות מ"מרכז ציפורה פריד", שהוא  
והסביבה,  'עזר מציון' בבני-ברק  לחולי דמנציה-אלצהיימר של  מרכז 
וכן עמותת  עיריית תל-אביב מפנות משפחות  רווחה של  גם עובדות 
'מפה  יש הפונים לבקש מתנדבים לאחר ששמעו המלצות  "עמדא". 

לאוזן' מפי משפחות שנהנו מהשירות.

מנהלת  של  טלפון  בשיחת  מתחיל  למטופל  מציון'  'עזר  בין  הקשר 
של  הקשר  לאיש  שלזינגר,  בלהה  הסוציאלית  העובדת  הפרויקט, 
עיסוקיו  על  ולומדת  המטופל  בבית  מבקרת  היא  בהמשך  המטופל. 
ברמתו  מתעדכנת  ויכולותיו.  התעניינותו  תחומי  תחביביו,  בעבר, 

למתנדבים בעם1
פרויקט "קשרים וכישורים - פעילות לבריאות"

בלהה שלזינגר

אנשי  יש  האם   - שלו  הסביבתי  הרקע  את  ולומדת  העכשווי  ובמצבו 
המתנדב.  פעילות  את  ולתרגל  להפנים  להשתתף,  שיכולים  קשר 

בהמשך נוצר הקשר בין המתנדב למטופל ומשפחתו.

הפרויקט מופעל על ידי מתנדבים מסורים, שכאמור עוברים הכשרה 
לאנשים  שיתאימו  כוונה  מתוך  לחלוטין,  הטרוגנית  הקבוצה  ארוכה. 
שונים  ומסגנונות  מרקעים  בעצמם  שמגיעים  עובדים,  הם  עמם 
שלהם  המוטיבציה  את  ולחזק  המתנדבים  את  לשמר  כדי  ומגוונים. 
מתקיימים מפגשי העשרה, שבהם לומדים תכנים חדשים ומשתפים 
המפגשים  באחד  ההתנדבות.  במהלך  שמתעוררות  בדילמות 
התבטאה מתנדבת ותיקה: "מעולם לא פגשתי קבוצת אנשים כל-כך 
מגוונת בכל התחומים, כשמטרה אחת מאחדת אותם - לעזור לאנשים 

הסובלים מבעיות דמנציה, ולעשות להם ולמשפחתם טוב".  

הפרויקט,  מנהלת  מצטרפת  למתנדב  מטופל  בין  ראשון  מפגש  לכל 
עו"ס בלהה שלזינגר. בפגישה נערך מעין חוזה, שבו מגדירים ציפיות 

ותוחמים גבולות ועקרונות אודות ההתנדבות. 

פחות  לא  מהפרויקט  נתרמים  שהם  המתנדבים  חשים  פעם  לא 
לפרויקט  מזמנה  שתורמת  א.אמונה,  מסורה,  מתנדבת  מהמטופלים. 

למעלה מתריסר שנים, משתפת:

בפרויקט.  שנים  הרבה  כל-כך  מחזיקה  אני  כיצד  אותי  "שואלים 
כלים  מקבלת  שאני  הרגשתי,  ההכשרה  שבמסגרת  היא,  התשובה 
ולמדתי כיצד לכבד  ונזקקים,  להתייחסות כללית לגבי אנשים חולים 
ולשמר את ה'אני' של המטופל. למדתי כיצד להפחית תחושות תסכול 
שלהם וכיצד לגרום להם להרגיש טוב יותר. ואכן, טוב לי, כשאני רואה 
רואה את החיוך,  אני  בבואי.  טוב למטופל/ת. כמה הם שמחים  כמה 
אנו  לעתים  השונות.  בפעילויות  להצליח  והיכולת  הפעולה  שיתוף 
פותרים תשבצים או מבוכים, צובעים, קוראים סיפור או שיר ומנסים 
נושאים  על  ומדברים  העיתון  על  עוברים  יחד  הנקרא.  את  להסביר 
שמעניינים אותם. אנו מעלים זיכרונות וחוויות, וכל זאת ללא ביקורת, 
בהרגשת נינוחות מלאה. כשנפרדים - תמיד חיוך על הפנים ובקשה 
גמול  מקבלת  כמתנדבת,  שאני,  בסיכום,  לומר  ניתן  לבקר.  שאחזור 
רגשי רב מהמטופל ומשפחתו. כמו שאמרו רבותינו: "יותר ממה שבעל 
הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית"2 וזה מה שגורם לי 

להחזיק מעמד בהתנדבות".

עם   אנשים  עם  שבעבודתי  מרגיש,  "אני  משתף:  נוסף  מתנדב 
אלצהיימר או דמנציה אחרת, ההשפעה והקידום הן של המטופל והן 
של סביבתו הקרובה )בן/בת זוג, צאצא( ניכרים בשטח. תוצאה זו היא 

למתנדבים בעם הוא שם שיר ידוע מאת המשורר חיים נחמן ביאליק. וגם אפשר   1
לומר למתנדבים בע"מ – ראשי תיבות "בעזר מציון"

מדרש זוטא – רות, פרשה ב'   2

המשך בעמוד 15 <<<

גיליון זה יוצא לאור בחסות

עמותת עמדא מודה לחברת פנאקסיה על הסיוע

פנאקסיה עד הבית
 פנאקסיה-עד-הבית היא הספק הגדול בארץ 

של מוצרי קנאביס רפואי עד לבית הלקוח.
 אנו מחזיקים את מגוון מוצרי הקנאביס הרפואי הגדול בארץ 

הכולל את מיטב המגדלים.
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אלצהיימר בארץ

לפני כשנתיים התמניתי להיות הנציגה של עמותת עמדא בדרום. תמיד 
הייתי דרומית גאה, אך עם הכניסה לתפקיד התחוורה לי המשמעות 

האמיתית והחשיבות הרבה של הצורך בפעילויות של עמדא בדרום.

המרכז  היא  היא  שבאר-שבע  פי  על  )אף  הארץ  ממרכז  המרחק 
הגיאוגרפי של ישראל( מהווה תמיד אתגר עבור אנשים הגרים בדרום 
לשירותים  להגיע  כדי  ומשאבים  זמן  אחת  לא  ומצריך  ובפריפריה 
חיוניים שאינם נמצאים בסביבה. הקהל שלנו – אנשים עם דמנציה ובני 
המשפחה המטפלים, עסוקים יום יום במשימה טיפולית חשובה מאין 
לכן  בקרבתם,  זמינים  יהיו  שלא  שירותים  לצרוך  מסוגלים  ולא  כמוה 

ייחדה עמותת עמדא תפקיד חדש של ריכוז וניהול הפעילות בדרום.

בדרום היו קיימים "מעוזים" חזקים של עמדא, כגון קבוצות התמיכה 
הליווי  בעזרת  שנה.  כעשרים  מזה  רציף  באופן  הקיימות  בבאר-שבע 
השטח:  את  להכיר  התחלתי  בעמדא  המקצועי  הצוות  של  המסור 
היכרות עם פרוייקטים קיימים, אפיון צרכים ופיתוח שירותים חדשים.
אני מאמינה כי המשאב החשוב ביותר הוא המשאב האנושי. בדרום 
ישנם אנשי מקצוע )רובם נשים( מעולים, מסורים, העובדים ללא לאות 

עם כל הלב והנשמה וחשוב מאוד – שמחים לשיתופי פעולה.

אסקור בקצרה את הפעילות הקיימת בדרום כיום:

פעילות הדגל של עמדא.  הן  לבני משפחה מטפלים  קבוצות תמיכה 
עומד  ומתמשך  מסור  טיפולי  בנטל  הנושאים  המשפחה  לבני  הסיוע 
לנגד עינינו, ואנו גאים בקבוצות שלנו בדרום. כיום מתקיימות קבוצות 
להצטרף  שניתן  מתמשכת  )קבוצה  "רכבת"  קבוצת  בסגנון  תמיכה 
לחודש(  אחת  או  שבועות  לשלושה  אחת  הנפגשת  עת,  בכל  אליה 
בערים באר-שבע, אשקלון, קריית-גת, ערד, אשדוד ובמועצה האזורית 

אשכול.

מספר  עם  )קבוצות  "סגורות"  קבוצות  התקיימו  החולפת  בשנה 
כלל  בדרך  מראש,  קבוע  פעמים  מספר  הנפגשות  קבוע  משתתפים 
ברהט  בירוחם,  מפגשים(  שנים-עשר  או  עשרה  למשך  לשבוע  אחת 
ובמועצה האזורית באר-טוביה. בחודשים הקרובים עומדות להיפתח 
קבוצות תמיכה לבני משפחה מטפלים בדימונה ובמועצות האזוריות 

באר-טוביה ושפיר.

כי מדרום תיפתח הטובה...
פעילות עמותת עמדא בדרום 

עו"ס הדס בר-אל פרמדר

חודש הקשר של העמותה עם אילת והמועצות האזוריות חבל אילות 
ובחודש  באילת,  מקצועיות  פגישות  מספר  קיימנו  התיכונה.  והערבה 
זקנה  בנושא  מקצוע  לאנשי  בהשתתפותנו  כנס  התקיים  דצמבר 
והאזור  יטבתה  בקיבוץ  לחברים  הרצאה  התקיימה  כן  כמו  ודמנציה. 
בנושא דמנציה והתקשורת עם אדם עם דמנציה. אנו ממשיכים לעבוד 
בשילוב כוחות עם הצוות המקצועי באילת ובאזור כדי לפתח שירותים 

הנחוצים לאנשים עם דמנציה בעיר.

פעילות חשובה ופורצת דרך היא 
הבדואית  החברה  עם  העבודה 
בדרום – לאחר תהליך של מיפוי 
הצרכים  את  להבין  כדי  ומיקוד 
כיום  הדגש  הבדואית,  בחברה 
הוא על העלאת מודעות ועבודה 
לתת  כדי  המקצוע  אנשי  עם 
לצרכי  תרבותית  מותאם  מענה 
ובני  דמנציה  עם  האנשים 
האזורית  במועצה  המשפחה. 
היגוי  ועדות  התקיימו  אל-קסום 
אליו  מקצוע,  לאנשי  כנס  וכן 
משפחה  בן  גם  הגיע  היתר  בין 
בדואי שסיפר בגלוי על הקשיים 

והאתגרים עמם הוא מתמודד. כמו כן כיבד את הכנס בנוכחותו "אימאם 
האימאמים" – המנהיג הדתי העליון, אשר בירך את הנוכחים והדגיש 
את החשיבות שבעיסוק בדמנציה בחברה הבדואית. ברהט התקיימה 
כאמור קבוצה לבנות משפחה מטפלות, אשר היוותה פעילות חדשנית 

בעיר. בחודשים הקרובים צפוי כנס לאנשי מקצוע ברהט.

עו"ס  מוכשרת  במסגרתו  )ליטו"ף(,  פרטני"  וטיפול  "ליווי  פרוייקט 
למשפחות  ומסייעת  המקומית  ברשות  דמנציה"  "רפרנטית  המהווה 
באופן פרטני, גם הוא מיושם בדרום. בין היתר עובד הפרוייקט בבאר-
נגב  ושדות  הנגב  שער  אשכול,  האזוריות  במועצות  בשדרות,  שבע, 
ועוד. בקרוב ייפתח קורס נוסף להכשרת עו"ס בפרוייקט "ליווי וטיפול 

פרטני" בדרום.

ביניהם  בדרום,  התקיימו  דמנציה  בתחום  יצירתיות  של  פרוייקטים 
פלמנקו  גת,  בקריית  מטפלים  משפחה  לבני  טיפולי  גינון  פרוייקט 
לאנשים עם דמנציה במרכזי היום סביונה בבאר-שבע, ווידאו -תרפיה 

באשקלון.

אשר  הדרום  מתושבי  פניות  מקבלת  אני  בדרום  הפעילות  כמרכזת 
ומסייעת להם  או באמצעות הקו החם של עמדא,  ישירות  פונים אלי 
בנושאים הקשורים בטיפול, בהפניה לאנשי מקצוע ולקבוצות תמיכה.

עו"ס רחמה אלאטרש ממועצה אזורית 
אל-קסום.

הרצאה ביטבתה

כמו כן אני מקיימת הרצאות בכנסים מקצועיים, בקבוצות התמיכה של 
פרוייקט  "ידידי דמנציה" העולמי, שהוא  וכן במסגרת פרויקט  עמדא 
מקיימים  שאנו  הדמנציה  מחלות  עם  ולהיכרות  מודעות  להעלאת 
ברחבי הארץ ברשויות ובחברות גדולות. אני שותפה לארגון של ערבי 
חשיפה, כנסים והרצאות לבני משפחה מטפלים ולאנשי מקצוע במגוון 

רשויות בדרום.

נוסף שאני גאה בו מאוד הוא קבוצת הווטסאפ לאנשי מקצוע  מיזם 
בקבוצה  מדובר  פעיל.  חלק  לוקחת  אני  בה  בדרום  הזיקנה  בתחום 
יוזמות  כנסים,  אודות  מידע  המקצוע  אנשי  משתפים  בה  דינאמית 
על מאה  עומדת הקבוצה  כיום  בזה.  זה  נעזרים  וכן  ופעילויות שלהם 
מוזמנים  מקצוע  אנשי  הרף.  ללא  וגדלה  משתתפים  וחמישה-עשר 

בחום לפנות אלי ולהצטרף לקבוצה.

בשם  מקצוע  לאנשי  עיון  יום  בבאר-שבע  התקיים  פברואר  בחודש 
"דמנציה 2020", בו הציגו תשעה ארגונים את הפעילות שלהם בתחום 
מקצוע  אנשי  של  הרצאות  שלוש  התקיימו  וכן  בדרום,  הדמנציה 
כבר  כי  לנו  ונמסר  נלהבות,  היו  הקהל  תגובות  בתחום.  מהמובילים 

מחכים ליום העיון הבא...

מטב  עמותת  ביניהם  הרבים,  שותפינו  לכל  לב  מקרב  מודה  אני 
בבאר-שבע;  שהתקיים  לכנס  חסות  נתנה  גם  אשר  בדרום,  הפרוסה 
עיריית באר-שבע – המחלקה לרווחת הקשיש; מרכזי היום לאוכלוסייה 
המבוגרת סביונה בבאר-שבע שהם הבית שלנו בדרום ושמחים לארח 
ותיקים  לאזרחים  המחלקה   – אשקלון  עיריית  הזדמנות;  בכל  אותנו 
קצרה  מטב.  עמותת  של  דמנציה  עם  לאנשים  "אהבה"  יום  ומרכז 
בקשר  אני  עמם  הנהדרים  המקצוע  אנשי  כל  את  מלהזכיר  היריעה 

רציף. מאחלת לכולנו המשך עבודה פורייה כתף אל כתף.

אנחנו, אנשי המקצוע והמתנדבים בעמדא, לא קופאים על השמרים 
וממשיכים בפעילות החשובה למען אנשים עם דמנציה. אנו פתוחים 
לכל רעיון ויזמה ושמחים לפתח שירותים עבור רשויות שאנו עובדים 

בהן, וליצור שירותים חדשים ברשויות נוספות.

 hadasbarel@gmail.com -מוזמנים לפנות אלי, הדס, בכל עניין ל

וגם באמצעות הקו החם של עמדא 8889* או במספר 03-5341274.

הנותנת סיפוק יותר מכל. החוויה העיקריית שלי, מטיפול ומעבודה עם 
ניתן להעלות בת צחוק על פניהם של  זו, היא הקלות בה  אוכלוסייה 
וצחוק תמיד משפיעים לטובה,  המטופלים. הגישה שלי, לפיה הומור 
לטווח קצר וארוך, באה לידי ביטוי, בכל פעם, עם כל המטופלים שאני 

פוגש לאורך השנים, והיא שמנחה אותי בעבודתי עמם במסגרת זו".

לא אחת נוצרים בין המתנדבים לבין המשפחות קשרים חמים. באחד 
המקרים חלתה מתנדבת, ובתה של הקשישה, אצלה היא מתנדבת, 
התנדבה להסיע אותה לרופא ולבדיקות והביאה לה תרופות. והרי לכם 

מתנדבת אצל המתנדבת...

של  בתרומה  אותנו  שיתפה  מכבר  לא  שנפטרה  מטופלת  של  בת 
הפרויקט לאמה בערוב ימיה:

שהפליאה  מיוחדת  אישיות  בעלת  מתנדבת  אלינו  והופנתה  "זכינו, 
לעשות בעבודתה עם אמא. בבוקרו של כל יום ראשון היינו אני ואבא, 
שייבדל לחיים ארוכים, טורחים בהכנת שולחן עבודה וכסאות לקראת 
ברגע  אותה.  לכנות  נהג  כפי שאבא  "הדודה",  של המתנדבת,  בואה 

שהיא נכנסה לחדר, תמיד הייתה אמא מקדמת אותה בפנים מאירות. 
מגוונת,  תמיד  הייתה  השולחן,  סביב  שהתרחשה  עצמה,  הפעילות 
להוציא  ומכוונת  אמא,  של  ליכולותיה  תחילה  במחשבה  מותאמת 
הניתן  ככל  לה  לספק  מאמץ  הושקע  בפעילות  המיטב.  את  ממנה 
ציור, תשבץ,  ורגשי, אם באמצעות שיחה, סיפור,  גירוי אינטלקטואלי 
תמיד  המפעילה  התעמלות.  או  חשבון  תרגילי  משחק,  תמונות,  פזל, 
לזמן שהוקצב למפגש.  הקדישה לאמא בסבלנות רבה הרבה מעבר 
חם  בקשר  התוכנית  מרכזת  אתנו  עמדה  תקופה  אותה  כל  במהלך 
ותומך והתמידה להתעניין בתוכן המפגשים, ובמה שהפיקו מהם אמא 
העוסקים  לכל  הלב  מכל  כאן  להודות  מבקשת  אני  אותה.  והסובבים 
במלאכת קודש זאת, ומאחלת לעוד ועוד משפחות שאיתרע מזלן, ויש 
בקרבן אדם שחלה בדמנציה, לקחת חלק בפרויקט חשוב זה וליהנות 

מפירותיו".

בלהה שלזינגר היא עו"ס ב'עזר מציון' תל אביב 

המשך מעמוד 13

כנס לאנשי מקצוע באילתכנס "דמנציה 2020" בבאר-שבע
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אלצהיימר בארץ

"ידידי דמנציה" היא תוכנית בינלאומית רחבת היקף, שמטרתה שינוי 
לדמנציה.  הקשור  בכל  בקהילה  המודעות  והעלאת  ההסתכלות  דרך 
מהתוכנית  כחלק  נעשית  בישראל  דמנציה  ידידי  של  הפעילות 

הלאומית להתמודדות עם דמנציה.

יעדי התוכנית:

העלאת המודעות למחלת הדמנציה.  .1

של  צרכיהם  ועל  המחלה  על  הרחב  הציבור  של  הידע  הרחבת   .2
אנשים עם דמנציה. הסטיגמה המתלווה לדמנציה גורמת לאנשים 
החיים עם דמנציה לבדידות ולניתוק חברתי. ידע והבנה של המחלה 
- את המציאות של  ידי כך  ועל  נחוצים כדי לשנות את הסטיגמה 

בדידות וניתוק חברתי בעבור החולים בדמנציה. 

יוכלו  בהן  דמנציה,  עם  אנשים  בעבור  'ידידותיות'  סביבות  יצירת   .3
להמשיך לחיות באיכות חיים מיטבית.

איך עושים את זה?

2019 החלה  התוכנית החלה בשנת 2017 ברשויות מקומיות, ומשנת 
עמותת עמדא לפנות לארגונים גדולים, תוך הבנה כי אנו רוצים לפנות 
לקהל הרחב. תהליך הכניסה לארגונים, כדי להעביר בהם מפגשים של 
העלאת המודעות, היה הדרגתי. רוב הארגונים עמם נפגשנו הבינו את 
חשיבות הנושא ומיד הסכימו לארגן הרצאות/מפגשים. בכל המקרים 
העובדים,  לכלל  הרצאות  לעוד  פנייה  אחריה  הביאה  אחת  הרצאה 

לפורשים ואף לגימלאים. 

הפרישה  מתוכנית  לחלק  הפך  דמנציה"  "ידידי  מסוימים  במקרים 
שעובר כל עובד, למשל - בנק הפועלים. ההרצאות בארגונים אפשרו 
לנו להגיע לאנשים רבים ולהגדיל את מספר ידידי הדמנציה בישראל.

בספטמבר 2019 הוקמו אתר אינטרנט ודף הפייסבוק לתוכנית, ותוך 
הדמנציה  ידידי  מספר  עלה  חודשים  כשלושה  של  קצרה  תקופה 
בשל  הדרגתית   בצורה  לעלות  ממשיך  והוא  ל-25,000,  בישראל 

התנופה הגדולה בה נמצא הפרויקט.

קביעת  של  בתהליך  ואנו  ארגונים  בעשרה  הרצאות  הועברו  כה  עד 
מועדים עם שמונה ארגונים נוספים.

ידידי דמנציה
נתי בלום

המשטרה,  חדש,  תיכון  מד"א,  החשמל,  חברת  בזק,  הם:  הארגונים 
יזרעאל, בית ספר לסיעוד שיבא  שב"ס, בנק הפועלים, מכללת עמק 

ומשרד הבריאות.

אירגונים עמם נקבעו מיפגשים הם: CALL, רב בריח, טבע, אוניפארם, 
ובית  אילן  בר  אוניברסיטת  הרצוג,  תיכון  יובלים,  תיכון  לאומי,  בנק 

חולים שיבא.

מפגשי "ידידי דמנציה" הביאו איתם תנופה להקמת קבוצות תמיכה 
לעובדים  תמיכה  בקבוצת  הצורך  את  הבינו  רבים  ארגונים  נוספות. 
בתוך  זאת  לעשות  מעוניינים  והם  דמנציה,  עם  באדם  המטפלים 
תמיכה  קבוצות  לפתח  מנסה  עמדא  עמותת  מכך  כתוצאה  הארגון. 
לקבל  אדם  לכל  שתאפשר  בצ'ט,  בכתיבה  או  בווידיאו  וירטואליות 
נתיב  יהיו  לעבודה. קבוצות אלה  או בדרך  גם מתוך המשרד  תמיכה 
רחב  לקהל  להגיע  לעמותה  ויאפשרו  התמיכה  קבוצות  במערך  נוסף 

ומגוון של בני משפחה מטפלים. 

ולסיום, הפרויקט הביא לכך, שישנם ארגונים שמעוניינים להכשיר את 
פרטני,  וטיפול  ליווי  )פרויקט  ליטו"ף  פרויקט  על-פי  לטיפול  עובדיהם 
שעמותת עמדא מפעילה למשפחות של חולי אלצהיימר ודמנציה(, כדי 
לאפשר לצוות הרווחה בארגונם לתמוך בהם באופן פרטני. אנו מאמינים, 
כי הכשרה כזו תעניק להם מידע בנושא ותתן להם כלים לעבודה עם בני 

משפחה המטפלים באדם זקן בכלל, ואדם עם דמנציה בפרט. 

פעילות ענפה זו נמצאת כרגע בתנופה, ואנו מקווים למנף אותה לעוד 
פעילויות למען בני משפחה של אנשים עם דמנציה .

נתי בלום - מנהלת תוכנית ידידי דמנציה בעמותת עמדא

התמונות הן מחברת החשמל במחוז חיפה והצפון ובזק

מהן  גריאטריות,  מחלקות   3 פועלות  בנתניה  "לניאדו"  החולים  בבית 
2 סיעודיות, ובראשן מנהלת האגף הגריאטרי - ד"ר ורד חרמוש. ד"ר 
חרמוש הינה רופאה בעלת מוניטין בינלאומי בתחומה, הזוכה להכרה 
רופאים  של  )לצידם  ובחו"ל  בישראל  הרפואית  בקהילה  ומוניטין 
גילתה  חרמוש  שד"ר  פורסם  לאחרונה  ב"לניאדו"(.  נוספים  ורופאות 
דרך להפחית הפרעות התנהגות של חולי דמנציה באמצעות זן מסוים 

של קנאביס. 

ביקשנו לשוחח איתה והיא ניאותה לענות לשאלותינו.

ש. כיצד הגעת לרעיון של ניסוי בקנאביס לטובת חולי אלצהיימר?

קנאביס  ביקשו  שלי  במחלקה  מטופלים  במקרה.  די  לכך  הגעתי  ת. 
נוירולוגית  השפעה  שיש  והבנתי  הנושא  את  למדתי  כאבים.  להקלת 
חיובית על חולים. )מקרים כמו אפילפסיה(. עלה בדעתי הרעיון לנסות 

את ההשפעה הנוירולוגית גם על מטופלים הסובלים מדמנציה.

ש. נא הסבירי לנו, הדיוטות בנושא, אלו תהליכים היו כרוכים בבדיקת 
ההשלכות הנוירולוגיות של צמח הקנאביס על חולי דמנציה.

הוא  רפואי  קנאביס  בהגדרה,  מרכיבים.  מאד  הרבה  יש  לקנאביס  ת. 
הכינוי לחלקים שונים של צמח הקנאביס )או חומרים טבעיים( שבודדו 
מן הצמח, לטיפול במחלות. זן הקנאביס בו השתמשנו הינו "אבידקל" 
- זן עשיר ב-CBD שמכיל מינון נמוך מאד של החומר הפסיכואקטיבי 

THC, ואין לו כמעט תופעות לוואי.

קנאביס לשירות חולים עם דמנציה?
שיחה עם ד"ר ורד חרמוש- ביה"ח לניאדו1 

רות יצחקי

ש. האם עצם ההתמקדות בזן CBD מהווה חידוש?

עיקר  אך  אפילפסיה,  בחולי  בטיפול  ומקובל  אישור  קיבל   CBD-ה ת. 
 CBD את  לבדוק  רציתי  אני   .THC בקניבואיד  הינו  המחקריית  הספרות 
מפחית  שהוא  נוכחתי  וגם  העצב  תאי  על  השפעתו  את  שראיתי  מפני 

דלקות.

ש. ואיך התבצע המחקר?

למחקר  הבקשה  עולם"2.  "תיקון  עם  בשיתוף  התבצע  המחקר  ת. 
רפואי  לקנאביס  היחידה  כמו  הרלוונטיים  הגורמים  לכל  הוגשה 
במשרד הבריאות, ועדת הלסינקי המוסדית וועדת הלסינקי העליונה, 
ולפני כשנתיים קיבלנו את האישור. המחקר כלל 64 מטופלים, גברים 
ונשים בגיל ממוצע של 80. צוות המחלקה, רופאה גריאטרית נוספת, 
מרפאות בעיסוק ואנכי עקבנו במשך קרוב לשנתיים אחר התגובות, 
קרי התנהגות, של החולים שקיבלו "אבידקל". והתוצאות היו מצוינות.

ש. האם תוכלי לפרט?

ת. ניכרה בבירור השפעה חיובית. בממוצע, אצל כלל החולים שופרו 
שלוש הפרעות התנהגות שונות, כ-72% מהמטופלים שקיבלו קנאביס 
שיפרו באופן משמעותי הפרעת התנהגות אחת לפחות, ולא הורגשו 

תופעות לוואי.

ש. כלומר אפשר לומר שהמחקר הסתיים בהצלחה?!

מחקר  עבודות  ולבצע  להמשיך  צורך  ויש  ראשוניים  בנתונים  מדובר  ת. 
יש לפרסם את תוצאות המחקר בפרסום מדעי  כן  כמו  בנושא.  נוספות 
מדויק, אך כבר עתה המחקר זכה להדים חיוביים מפי אנשי מקצוע בעולם.

ש. כיצד הגיעו אלייך תגובות אלו?

ת. בחודש נובמבר האחרון התקיים בברלין כנס של מומחים מהעולם 
והוא  המחקר  את  הצגנו  שם   ,IACM קנאביס  ברפואת  העוסקים 

התקבל בהתעניינות רבה ובשמחה.

ש. מילות סיכום ברשותך....

עתה:  עד  בארץ  כך  על  שפורסמו  הכתבות  בכל  המובא  הציטוט  ת. 
תהיה  כי  הייתה  המחקר  השערת  אותי.  הפתיעו  הללו  "התוצאות 
מובהקות  כה  לתוצאות  ציפיתי  לא  אך  החולים,  על  חיובית  השפעה 
וברורות. אני פוגשת מדי יום מטופלים רבים ובני משפחה, שסובלים 
יקדם  המחקר  כי  מאמינה  אני  התנהגות,  הפרעות  בעקבות  רב  סבל 

פתרון לסבל הזה”.

בית חולים לניאדו נוסד בשנת 1976 על ידי האדמו"ר מקלויזנבורג - הרב יקותיאל   1
בשואה.  רבים  משפחה  ובני  ילדים   11 אישה,  איבד  אשר  ז"ל,  הלברשטם  יהודה 
בית החולים הינו תאגיד ציבורי ללא כוונות רווח אשר בראשו עומד וועד הנאמנים 
העולמי. הוא מושתת על דרישות ההלכה בכל פרט ופרט. בית חולים לניאדו אינו 

שובת לעולם ומטפל בכל אדם באשר הוא, ללא הבדל דת גזע ולאום.
2  תיקון עולם בע"מ היא חברה לגידול, פיתוח ואספקה של קנאביס רפואי ברישיון 

ובפיקוח משרד הבריאות החברה החלה את דרכה כגוף ללא מטרות רווח.

ד"ר ורד חרמוש
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אלצהיימר בעולם

במהלך הפגישה במשרדי ארגון הבריאות העולמי בג'נבה ביולי 2018, 
דנו חברי קבוצות הפיתוח במימצאים ובראיות, חיפשו הבהרות ופירשו 
על מנת לפתח את ההמלצות. חברי הקבוצות לקחו  את המימצאים 
מההתערבויות  אחת  כל  של  לתועלת  נזק  בין  האיזון  את  בחשבון 
האפשריות; את הערכים וסדרי העדיפויות; את העלויות ואת השימוש 

במשאבים ונושאים מעשיים אחרים הרלוונטיים להתערבויות.

בטוחים  היו  הם  מוצקות,  בהמלצות  יצאו  הקבוצות  חברי  כאשר 
הבלתי- ההשפעות  על  עולות  ההתערבות  של  הרצויות  שההשפעות 
רצויות. במקרים בהם חברי הקבוצות לא היו בטוחים בדבר האיזון בין 

התוצאות הרצויות לבלתי-רצויות הם הציגו המלצות-על-תנאי.

ההתערבות  את  ירצו  האדם  בני  שמרבית  פירושן  מוצקות  המלצות 
פירושן  שהמלצות-על-תנאי  בעוד  אותה,  לקבל  להם  ומגיע   –
שהתערבויות שונות יתאימו לאנשים שונים, וכי ייתכן שתידרש עזרה 
בקבלת החלטות ניהוליות בבחירת ההתערבות. חברי הקבוצות הגיעו 

להסכמה פה-אחד בכל ההמלצות והדירוגים.

תקציר ההמלצות
התערבות של פעילות גופנית

גופנית למבוגרים שמצבם הקוגניטיבי תקין,  על פעילות  יש להמליץ 
וזאת על מנת להקטין את הסיכון להתדרדרות קוגניטיבית.

איכות הראיות: בינונית
חוזק ההמלצה: חזקה

אפשר להמליץ על פעילות גופנית למבוגרים בעלי פגיעה קוגניטיבית 
קלה כדי להקטין את הסיכון להתדרדרות קוגניטיבית.

איכות הראיות: נמוכה
חוזק הראיות: על-תנאי

התערבויות להפסקת עישון

בטבק  המשתמשים  למבוגרי  עישון  להפסקת  התערבויות  להציע  יש 
מכיוון שהפסקת השימוש בטבק עשויה להקטין את הסיכון להתדרדרות 

קוגניטיבית ולדמנציה, בנוסף ליתרונות בריאותיים נוספים.

מבוא
"דמנציה הינה בעיה הולכת וגדלה בתחום בריאות הציבור, המשפיעה 
כ-10 מליון מקרים חדשים  יש  על 50 מיליוני אנשים ברחבי העולם.  

בכל שנה, ונתונים אלו ישלשו את עצמם לקראת שנת 2050. 

הניתנים  גורמי הסיכון  נכון של  ניהול  לדמנציה,  למרות שאין תרופה 
לשינוי עשוי להביא לדחייה או להאטה של התקדמות המחלה.  

תכנית  הבריאות  ארגון  של  העולמית  האסיפה  אישרה   2017 במאי 
כלל-עולמית של תגובת בריאות הציבור לדמנציה לשנים 2017-2025, 
– מהר  תכנית המיועדת לדרבן את המדינות החברות בארגון לפתח 
עם  להתמודדות  שאפתניות  לאומיות  תכניות-תגובה   – שניתן  ככל 
האתגר. הפחתת הסיכון לדמנציה הוא אחד משבעת תחומי-הפעילות 

בתכנית הפעולה הכלל-עולמית.

הקווים המנחים החדשים של ארגון הבריאות העולמי )WHO( מספקים 
את בסיס הידע לספקי שירותי-הטיפול, לממשלות, לקובעי-המדיניות 
ולגורמים אחרים היכולים להשפיע על צמצום הסיכון שבהתדרדרות 

קוגניטיבית ודמנציה, באמצעות גישה של בריאות הציבור."

מתוך דברי ד"ר רן מינגווי, סגן מנהל היחידה לכיסוי רפואי אוניברסלי 
של מחלות ניתנות לתקשור ובלתי-ניתנות לתקשור בארגון הבריאות 

העולמי. 

לירידה  ידוע  סיכון  גורם  הוא  שגיל  שבעוד  בכך  נעוץ  מכריע  נתון 
של  בלתי-נמנעת  או  טבעית  תוצאה  איננה  דמנציה  קוגניטיבית, 
בין  קשר  מוכיחים  לאחרונה  שנעשו  מחקרים  מספר  ההזדקנות. 
הקשורים  גורמי-סיכון  לבין  ודמנציה  קוגניטיביים  ליקויים  התפתחו 
לא  תזונה  בטבק,  שימוש  גופנית,  פעילות  חוסר  כגון  חיים,  לסגנון 

בריאה ושימוש מזיק באלכוהול.

לפתח  הסיכון  להגברת  הקשורים  מסוימים  רפואיים  תנאים  קיימים 
דמנציה, כולל יתר לחץ-דם, סכרת, רמות כולסטרול גבוהות, השמנת-
לשליטה  הניתנים  נוספים  פוטנציאליים  סיכון  גורמי  ודיכאון.  יתר 

כוללים בידוד חברתי וחוסר פעילות קוגניטיבית.

את  למנוע  שניתן  פירושו  לשליטה  הניתנים  גורמי-סיכון  של  קיומם 
של  יישום  כולל  הציבור,  בריאות  של  גישה  באמצעות  הדמנציה 
או  הקוגניטיבית  הירידה  את  להאט  או  לדחות  העשויות  התערבויות 

את הדמנציה.

השיטות לפיתוח קווים-מנחים 
קבוצות הפיתוח, שהן קבוצות בינלאומיות של מומחים בנושא, סייעו 

לפתח את מגוון הקווים המנחים ושאלות-מפתח.  

להתערבות,  לאוכלוסייה,  הנוגעות  שאלות-מפתח   12 פותחו  סה"כ 
להשוואה ולתוצאות.

הפחתת סיכון לירידה קוגניטיבית 
ודמנציה

ארגון הבריאות העולמי

איכות הראיות: נמוכה
חוזק הראיות: חזק

התערבויות תזונתיות

במצב  מבוגרים  עבור  הים-תיכונית  הדיאטה  על  להמליץ  אפשר 
קוגניטיבי נורמלי ועם פגיעה קלה במצב הקוגניטיבי על מנת להפחית 

את הסיכון להתדרדרות קוגניטיבית ו/או לדמנציה.

איכות הראיות: בינונית
חוזק הראיות: על-תנאי

יש להמליץ לכל המבוגרים על דיאטה בריאה ומאוזנת המבוססת על 
המלצות ארגון הבריאות העולמי.

איכות הראיות: גבוהה-נמוכה )עבור רכיבים שונים בתזונה המומלצת(
חוזק הראיות: על-תנאי

שומנים  של  צריכה  על   ,E-ו  B ויטמינים  של  צריכה  על  להמליץ  אין 
הסיכון  את  להפחית  מנת  על  וזאת  מורכבים,  תוספי-מזון  ועל  רוויים 

להתדרדרות קוגניטיבית ו/או לדמנציה.

איכות הראיות: בינונית
חוזק הראיות: חזק

התערבות בהפרעה של שימוש מופרז באלכוהול

שתייה  הרגלי  להפסיק  או  להפחית  המכוונות  התערבויות  להציע  יש 
ובעלי  נורמלי  קוגניטיבי  מצב  בעלי  למבוגרים  מסוכנים  או  מזיקים 
פגיעה קוגניטיבית קלה, וזאת על מנת להפחית את הסיכון להתדרדרות 

קוגניטיבית ו/או לדמנציה, בנוסף ליתרונות בריאותיים אחרים.

איכות הראיות: בינונית )לראיות תצפיתיות(
חוזק הראיות: על-תנאי

התערבות קוגניטיבית

אפשר להציע תרגול קוגניטיבי למבוגרים זקנים יותר במצב קוגניטיבי 
הסיכון  את  להפחית  מנת  על  קלה  קוגניטיבית  פגיעה  עם  או  נורמלי 

להתדרדרות קוגניטיבית ו/או לדמנציה.

איכות הראיות: נמוכה מאוד עד נמוכה
חוזק הראיות: על-תנאי

פעילות חברתית

הסיכון  להפחתת  חברתית  פעילות  שבין  לקשר  ראיות  מספיק  אין 
השתתפות  בין  הדוק  קשר  יש  לדמנציה.  או  קוגניטיבית  לירידה 
חברתית ותמיכה חברתית לבריאות באופן כללי במהלך החיים, ולכן 

יש לתמוך בהכלה חברתית במהלך החיים כולם.

התמודדות עם עודף-משקל 

או  להציע התערבות במקרים של משקל-יתר באמצע החיים  אפשר 
על מנת להפחית את הסיכון להתדרדרות  במקרה של השמנת-יתר 

קוגניטיבית ו/או לדמנציה

איכות הראיות: נמוכה עד בינונית
חוזק הראיות: על-תנאי

התמודדות עם יתר לחץ-דם

יש להציע איזון של יתר לחץ-דם למבוגרים הסובלים מיתר לחץ-דם, 
וזאת על פי הקווים המנחים הקיימים בארגון הבריאות העולמי.

איכות הראיות: גבוהה עד נמוכה )עבור סוגים שונים שלהתערבות(
חוזק הראיות: חזק

אפשר להציע ניהול של יתר לחץ-דם למבוגרים הסובלים מיתר לחץ-
דם על מנת להפחית את הסיכון להתדרדרות קוגניטיבית ו/או לדמנציה

איכות הראיות: מאוד נמוכה )בהקשר לתוצאות של דמנציה(
חוזק הראיות: על-תנאי

התמודדות עם סוכרת 

יש להציע למבוגרים הסובלים מסוכרת ניהול של המחלה באמצעות 
תרופות ו/או התערבויות באורח החיים, וזאת על פי הקווים המנחים 

של ארגון הבריאות העולמי.

איכות הראיות: נמוכה מאוד עד בינונית )עבור סוגי התערבות שונים(
חוזק הראיות: חזק

ניתן להציע ניהול של הסוכרת למבוגרים הסובלים מהמחלה, וזאת על 
מנת להפחית את הסיכון להתדרדרות קוגניטיבית ו/או לדמנציה.

איכות הראיות: נמוכה מאוד
חוזק הראיות: על-תנאי

התמודדות עם דיסליפידמיה

מנת  על  וזאת  החיים,  באמצע  דיסליפידמיה  של  ניהול  להציע  ניתן 
להפחית את הסיכון להתדרדרות קוגניטיבית ו/או לדמנציה.

איכות הראיות: נמוכה
חוזק הראיות: על-תנאי

התמודדות עם דיכאון

אנטי- בתרופות  שימוש  על  להמליץ  כדי  ראיות  מספיק  אין  כרגע 
קוגניטיבית  להתדרדרות  הסיכון  את  להפחית  מנת  על   דיכאוניות 

ו/או לדמנציה.

ניהול הדיכאון בצורה של מתן תרופות אנטי-דיכאוניות או בצורה של 
מדיכאון,  הסובלים  למבוגרים  להינתן  צריך  פסיכולוגית  התערבות 

וזאת בהתאם לקווים המנחים הקיימים של ארגון הבריאות העולמי.

התמודדות עם אובדן-שמיעה

מנת  על  בעזרי-שמיעה  שימוש  על  להמליץ  כדי  ראיות  מספיק  אין 
להפחית את הסיכון להתדרדרות קוגניטיבית ו/או לדמנציה.

יש להציע בדיקה ובעקבותיה שימוש בעזרי-שמיעה לאנשים זקנים על 
מנת לזהות אובדן שמיעה ועל מנת לטפל בו, וזאת על פי ההמלצות 

הקיימות של ארגון הבריאות העולמי.

14.5.19
https://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/

/guidelines_risk_reduction/en
תרגום: עפרה בר-טל - מאירי

קיומם של גורמי-סיכון הניתנים לשליטה 
פירושו שניתן למנוע את הדמנציה 

 באמצעות גישה של בריאות הציבור, 
 כולל יישום של התערבויות העשויות 

לדחות או להאט את הירידה הקוגניטיבית 
או את הדמנציה.

 קיימים תנאים רפואיים מסוימים 
הקשורים להגברת הסיכון לפתח דמנציה, 

כולל יתר לחץ-דם, סכרת, רמות כולסטרול 
גבוהות, השמנת-יתר ודיכאון. גורמי סיכון 

פוטנציאליים נוספים הניתנים לשליטה 
כוללים בידוד חברתי וחוסר פעילות 

קוגניטיבית.
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אלצהיימר בעולם

הוושינגטון פוסט

 איגוד האלצהיימר בארה"ב 
לקרובי משפחה: דברו על זה

כשאביה של טטיאנה לאגוס הפסיק לנהוג, היא לא הקדישה לכך יותר 
אותי?'",  לאסוף  לבוא  יכולה  את  'היי,  אומר  היה  "הוא  מחשבה.  מדי 
לחייו  המוקדמות  השישים  בשנות  שהיה  אביה,  על  מספרת  לאגוס 
ואך זה פרש מקריירה בתחום המשפט הבינלאומי. "הוא גם היה נעזר 

באשתו בדברים הקטנים ביותר, כמו קביעת פגישה לקפה".

משפחתה,  בני  בפני  חששותיה  את  העלתה  מרילנד,  תושבת  לאגוס, 
ובהם קרובים של אביה שמתגוררים בצ'ילה, אך אלו תירצו שההתנהגות 
נובעת מהשינויים באורח חייו ומפרישתו לגמלאות. "חשבתי שאולי זו 
והיא אכן  זה", אומרת לאגוס,  רק אני, אם אף אחד אחר לא ראה את 
עזבה את העניין. רק שנתיים או שלוש לאחר מכן, כאשר לאביה היה 
שבץ, אבחנו את האלצהיימר שלו. אז כבר נעשה מאוחר מדי לכלול אותו 

בדיונים לגבי אפשרויות הטיפול, ותכנון סוף חייו.

לדמנציה,  ראשונים  סימנים  מראה  אדם  כאשר  קרובות,  לעיתים 
מתחיל  הורה  זאת.  שיזהו  הראשונים  הם  ראשונה  מדרגה  קרובים 
לספר את אותם סיפורים שוב ושוב. בעל או אישה שוכחים כיצד לחזור 

הביתה מהסופר. תחושת חיי היום־יום משתנה.

דיבור על היחלשות קוגניטיבית בפני קרוב משפחה יכול להביא לכאב, 
והכחשה, שרבים מעדיפים להימנע מהם עד שהדמנציה כבר  בושה 
מצא  האמריקני  האלצהיימר  איגוד  של  סקר  להכחשה.  ניתנת  בלתי 
שכמעט 90 אחוזים מאמריקנים אומרים שהיו רוצים שאחרים יאמרו 
להם אם הם חווים אובדן זיכרון או סימני דמנציה אחרים. אך כמעט 
שלושה רבעים גם אמרו ששיחה כזו עלולה להיות "מאתגרת" בעבורם.

האלצהיימר,  באיגוד  תמיכה  ושירותי  מידע  מנהלת  דרו,  רות  לדברי 
בהתפתחותה  מוקדם  בשלב  בה  דיון  אך  למחלה,  תרופה  אין  אמנם 
הוא קריטי, שכן הוא נותן לחולה זמן לטפל בעניינים חוקיים וכספיים, 
הטיפול  תוכניות  על  דעה  להביע  שנים,  במשך  שתוכנן  לטיול  לצאת 
נותן לחולה קול", אומרת דרו. "אם  "זה  בו או להצטרף לניסוי קליני. 
הוא יודע בשלב מוקדם, יש לו דעה על התפתחות העניינים, ועל קבלת 

החלטות בהמשך".

את  מהשולחן  להסיר  לעזור  עשויה  גם  התסמינים  על  גלויה  שיחה 
האפשרות שמדובר באלצהיימר. "יש הרבה סימפטומים של הידרדרות 
קוגניטיבית שעלולים להעיד על מחלה אחרת, שייתכן שאפשר לרפא 

אותה", לדברי דרו.

לגדול  צפוי  והמספר  מאלצהיימר,  סובלים  אמריקנים  מיליוני  כ־5.8 
דרך  פריצות  יהיו  לא  אם  ב־2050,  מיליון   13.8 עד  שניים,  מפי  ביותר 
תמיד  יכולים  אינם  חולים  בריפויה.  או  בהאטתה  המחלה,  במניעת 
הם  אם  יבדקו  או  לאלצהיימר  לב  ישימו  שרופאיהם  כך  על  לסמוך 
סובלים מהמחלה. רק מחצית מהאזרחים הוותיקים מאובחנים כבעלי 
בעיות זיכרון וחשיבה, ורק 16 אחוזים עוברים הערכה מנטלית באופן 

סדיר, לפי אגודת האלצהיימר.

מהחולים  אחוזים   45 רק  אלצהיימר,  מאבחנים  כשרופאים  גם 
ומטפליהם מודעים לכך, לפי דו"ח של הארגון משנת 2015. גם כאשר 
מיידעים חולים על מחלתם, זה בדרך כלל קורה בשלב מתקדם יותר 
של המחלה. "הרבה רופאים, גם כשהם רושמים תרופה לאלצהיימר, 
או חולקים מידע על המחלה עם  'אלצהיימר'  לא משתמשים במילה 
מתחיל  לא  מוקדם  שזיהוי  יודעים  "אנחנו  דרו.  אומרת  המטופל", 

במשרד הרופא; הוא מתחיל בשיחות משפחתיות".

לפי רונלד פיטרסון, מנהל המכון לחקר אלצהיימר בקליניקת מאיו, כשהם 
פותחים בשיחה בנושא, על בני המשפחה להיזהר מלקפוץ למסקנות. 
לך  לי שיש  נראה  'אבא,  ולהגיד  לתוך העניין,  רוצה לקפוץ  לא  "אתה 
אלצהיימר'", אומר פיטרסון. "אפשר להגיד, 'אבא, שמת לב שבזמן האחרון 

אתה שוכח יותר דברים? ונראה שאתה קצת חוזר על עצמך'".

פיטרסון, שמעביר מפעם לפעם הרצאה שכותרתה "כמה זה יותר מדי 
ִׁשכחה?", אומר שאמריקנים חשים בנוח בשיחות על קושי קוגניטיבי 
בין  והבחנה  מורכבות  יותר  הרבה  כאלו  ושיש בשיחות  יותר מבעבר, 
בעלי  ואנשים  נורמלים,  אנשים  לנו  היו  שנה,  עשרים  "לפי  דקויות. 
מושג  היא  קלה"  קוגניטיבית  "דעיכה  כיום  אך  אומר,  הוא  דמנציה", 
מוכר לתיאור בעיות שעלולות להיות סימן מוקדם לדמנציה, או אולי 
שינויים  או  לתרופות  תגובה  כמו  אחרות,  מסיבות  להיגרם  עשויות 

בדפוסי השינה.

שנתיים  במשך  בהכחשה  שהייתה  אומרת  מווירג'יניה  פארקר  קרול 
לאחר שבעלה, דייוויד )78(, הראה תסמינים של דמנציה. "ההתנהגות 
פשוט  הוא  שאולי  חשבנו  אבל  דרמטי,  באופן  השתנתה  דייב  של 
הגז  ארגון  כמנכ"ל  מתפקידו  שפרש  מכיוון  מספרת,  היא  משועמם", 
האמריקני. הם הבינו שיש בעיה אמיתית רק כשחברת משפחה, אחות 
לנו  אמרה  "היא  ובתה.  פארקר  בפני  הנושא  את  העלתה  במקצועה, 
שאנחנו לא עוזרים לדייב עם השינויים שהוא עובר, ואנחנו לא עוזרים 
לעצמנו בכך שאנחנו מתכחשים להם", אומרת פארקר. "היה קשה לנו 

לשמוע את זה, אבל הבנו שבסופו של דבר היא אומרת את האמת".

עם חברתם, הם חזרו הביתה והעלו את הנושא בפני דייב. בהתחלה 
שהחברה  לאחר  אך  הבעיה,  מה  מבין  ולא  בסדר  שהוא  אמר  הוא 
הראתה לו מידע באינטרנט, הוא התחיל להפנים. "זו לא הייתה שיחה 
מדכאת. זה היה 'הנה הדברים שאנחנו יכולים לעשות, הנה הדרכים 
שיעזרו לנו להתמודד'", אומרת פארקר. "היום דייב ואני מדברים על 
המחלה כל הזמן. אנחנו מנסים להיות פתוחים ואמיתיים ככל האפשר. 

זה הרבה יותר טוב כשאתה מבין ויודע מה קורה לך".

תרגם: אלחנן שפייזר

פורסם ב”מקור ראשון“ | 16.6.19

/https://www.makorrishon.co.il/scienceandtech/146457 

נשים עובדות חוות ירידה איטית יותר בכושר הזיכרון שלהן, וכנראה 
לפי מחקר שפורסם  כך   – גם מפחיתות את הסיכוי שיחלו בדמנציה 

לאחרונה בכנס הבינלאומי של אגודת האלצהיימר.

החוקרים מצאו שנשים שעבדו בין גיל 16 ל־50, בין שהיו אמהות ובין 
שלא, היו בעלות זיכרון טוב יותר בגילאים מבוגרים יותר מנשים שלא 
עבדו. קצב אובדן הזיכרון, שהוא אחד הסימנים למחלת האלצהיימר, 

היה גבוה ביותר בקרב נשים שלא עבדו למחייתן.

מאוניברסיטת  בלוס־אנג'לס,  קליפורניה  מאוניברסיטת  החוקרים 
שנה  עשרים  במשך  עקבו  קולג'  ומבוסטון  בסן־פרנסיסקו  קליפורניה 
אחר 6,836 נשים אמריקניות שנולדו בשנים 1935־1956. המשתתפות 
הצטרפו למחקר ארוך הטווח של מערכת הבריאות והפרישה, במימון 

פדרלי, המתמקד באוכלוסייה המזדקנת בארה"ב.

בעשור האחרון, יותר ויותר מחקרים הראו שגורמים ניתנים לשליטה – 
כולל גירוי מנטלי קבוע – יכולים לצמצם את הסיכון לירידה קוגניטיבית. 
והחוקרת  קליפורניה  באוניברסיטת  מרצה  מאידה,  רוז  אליזבת 
המרכזית, אמרה שממצאי המחקר מצביעים על חשיבותן של מדיניות 

הממריצה את השתתפותן של נשים בכוח העבודה.

מיליוני  מ־5.8  שלישים  שני  כמעט  השנה,  שפורסמו  נתונים  לפי 
מנהלת  סניידר,  הת'ר  נשים.  הם  באלצהיימר  החולים  האמריקנים 
והמדעית באגודת האלצהיימר, אמרה שהמחקר  הפעילות הרפואית 
יותר  הוא "חתיכה בפאזל" שתעזור לנו להבין מדוע המחלה שכיחה 
בקרב נשים. "כוח העבודה השתנה, וכך גם סוג העבודות שנשים עסקו 
בהן במאה השנים האחרונות, ואנחנו לא יודעים איך זה יכול להשפיע 
העניין,  את  שבוחנים  הראשונים  המחקרים  אחד  זה  שלנו.  המוח  על 

ויהיה מעניין לראות את התוצאות".

המשתתפות במחקר, שהיו כולן בנות 50 ומעלה בראשיתו, דיווחו על 
לגיל  בין אמצע שנות העשרה שלהן  וענו אם עבדו  מצבן המשפחתי 
בשנתיים,  פעם  אישה  לכל  זיכרון  מבחני  ערכו  החוקרים  העמידה. 
במשך כשני עשורים. המבחן בדק אם הנשים זוכרות רשימת מילים 
זו  מאידה,  לפי  הראשונה.  בפעם  אותה  ששמעו  לאחר  דקות  כמה 

"הערכת זיכרון סטנדרטית".

גיל  בין  יכולות הזיכרון הממוצעות של נשים  כי  וצוותה מצאו  מאידה 
60 ל־70 ירדו במהירות רבה יותר ב־61 אחוזים בקרב אמהות נשואות 
גילה  שמעולם לא עבדו, מאצל אמהות נשואות שעבדו. המחקר אף 
יותר  רבה  במהירות  ירדו  הזאת  הגיל  בקטגוריית  הזיכרון  יכולות  כי 
ב־81 אחוז אצל נשים שבילו זמן רב כאמהות חד־הוריות בלא תעסוקה 

בהשוואה לנשים נשואות שעבדו.

בקרב האמהות הנשואות שעבדו, קצב אובדן הזיכרון לא השתנה אם 
האמהות לקחו הפסקה קצרה או ארוכה מעבודה כדי לגדל את ילדיהן 

או אם המשיכו לעבוד ברצף, הסבירה מאידה.

 מחקר: נשות קריירה 
סובלות פחות מאלצהיימר

הוושינגטון פוסט

בשוק  היו  הנשים  שבו  ארוך  שלב  שהיה  הוא  שחשוב  מה  לדבריה, 
העבודה. "אנחנו לא יכולים לומר בוודאות, בהתבסס על המחקר שלנו, 
מהי תקופת המפתח", מודה מאידה. "נראה שמעורבות בכוח העבודה 

היא מעין מגן. אין זה אומר שאת צריכה לעבוד כל חייך".

שאמהות  מעידות  אינן  המחקר  שתוצאות  הדגישו  וסניידר  מאידה 
לדברי  דמנציה.  למנוע  כדי  עבודה  למצוא  צריכות  עובדות  שאינן 
מאידה, ירידה בזיכרון בגיל מבוגר אינה בהכרח מובילה לאלצהיימר; 
אלא רק מעלה את הסיכוי למחלה. בנוסף, שתיהן הציעו שגם עקרות 
בית יכולות למצוא דרך ליהנות מהיתרונות הבריאותיים שמושגים על 

ידי עבודה מחוץ לבית.

מאידה אמרה שלא ברור מדוע תעסוקה מגנה מפני אובדן זיכרון, אך 
ציינה כי מחקרים קודמים מראים שחדות מנטלית בגיל מבוגר קשורה 
בחלקה ל"גירוי קוגניטיבי והטבות חברתיות" – שני גורמים שנתקלים 
הגורמים  את  להעתיק  שאפשר  ייתכן  זה,  עם  העבודה.  במקום  בהם 
הללו לבית באמצעות מנהגים כמו קריאת עיתון, פתרון תשבצים ובילוי 

עם שכנים.

כ־50 מיליון בני אדם סובלים מדמנציה ברחבי העולם. עד 2050 צפוי 
 .2018 של  העולמי  האלצהיימר  דו"ח  לפי  שלושה,  פי  לגדול  המספר 
דולר,  כטריליון  הייתה  שעברה  בשנה  דמנציה  של  העולמית  העלות 

והנתון יוכפל עד 2030.

שכרן.  היה  ומה  עבדו  הן  עבודות  באילו  הנשים  את  שאלו  לא  במחקר 
העת  בכתב  שפורסם   ,2008 משנת  מחקר  על  הצביעה  מאידה 
יותר  תובעניות  עבודות  כי  שהראה  קהילתית  ובריאות  לאפידמיולוגיה 
ונשים  גברים  של  חייהם  בשלהי  גבוהים  קוגניטיביים  לביצועים  הובילו 
כאחד. "בשלבים הבאים נוכל להסתכל על סוג העבודה", אומרת מאידה.

תרגום: אלחנן שפייזר

הכתבה פורסמה ב"מקור ראשון" | 21.7.2019

/https://www.makorrishon.co.il/scienceandtech/156289
הכתבה פורסמה במקור ב"וושינגטון פוסט" על ידי האנה נתנסון

https://w w w.wash ingtonpost .com/loca l /soc ia l - i s sues/
women-who-work-for-a-salary-see-slower-memory-decline-
in-old-age-reducing-their-risk-of-dementia-a-new-study-
suggests/2019/07/15/c1819880-a72a-11e9-9214-246e594de5d5_
story.html?noredirect=on

 החוקרים מצאו שנשים שעבדו בין 
 גיל 16 ל־50, בין שהיו אמהות ובין שלא, 

היו בעלות זיכרון טוב יותר בגילאים 
מבוגרים יותר מנשים שלא עבדו

מחקרים
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מחקרים

תמרה בהאנדרי

מחקר ראשוני מלמד, שתרופות 
ניסיוניות לא הצליחו להאט את אובדן 

הזיכרון ואת הירידה הקוגניטיבית 
במקרים נדירים של אלצהיימר תורשתי

האם  שבדק  בינלאומי,  ניסויי  קליני  מחקר  של  ראשוניים  נתונים 
שתי תרופות נסיוניות עשויות להאט את אובדן הזיכרון ואת הירידה 
הקוגניטיבית אצל אנשים המצויים בשלבים המוקדמים של אלצהיימר 
זאת,  עם  מאכזבות.  תוצאות  הניב  שהניסוי  מראים  ותורשתי,  נדיר 
והקליניות  הקוגניטיביות  התוצאות  את  לחקור  ממשיכים  החוקרים 
שהתקבלו, וממתינים לניתוח של הסמנים הביולוגיים ושל מידע נוסף, 

כדי שיוכלו להבין טוב יותר את תוצאות המחקר.

של  לרפואה  ביה"ס  ע"י  שבוצעו  שלושה  מתוך  שני  שלב  הנו  המחקר 
למחקרי  היחידה  באמצעות  לואיס  שבסנט  וושינגטון  אוניברסיטת 
אלצהיימר. במחקר נבדקו באופן נפרד השפעותיהן של שתי תרופות - 
,Eli Lilly and Co שמיוצרת ע"י חברת ,)solanezumab( סולאנזומאב 
 Roche חברת  ע"י  המיוצרת   )gantenerumab( וגנטנרומאב 
מצורה  הסובלים  אנשים  על   -  Genentech האמריקאית  ושלוחתה 
גנטית.  הנשלט  אלצהיימר  הקרויה  אלצהיימר,  של  ותורשתית  נדירה 
אנשים אלה סובלים מירידה בזיכרון וביכולות החשיבה המתחילות כבר 
בגילאי 50-40 , ולעתים אפילו בשנות ה-30 לחייהם. הניתוח הראשוני של 
תוצאות המחקר הראה, שאף אחת משתי התרופות לא הביאה לתוצאה 

כפי  הקוגניטיבית,  הירידה  והאטת  בזיכרון  הירידה  האטת  של  הרצויה 
שאלו נמדדו בעזרת מיגוון רחב של מבחני זיכרון וקוגניציה.

הניסוי  הרצויה,  לתוצאה  הביאו  לא  בדקנו  אותן  שהתרופות  "למרות 
יקדם אותנו לקראת הבנה טובה יותר של מחלת האלצהיימר", אומר 
 – המחקר  של  החדשני  "העיצוב  בייטמן.  ג.  רנדל  ד"ר  הבכיר  החוקר 
עם  תרופות,  חברות  של  קונסורציום  עם  פעולה  בשיתוף  שפותח 
אנשי  ועם  רגולטוריות  רשויות  עם  לבריאות,  הלאומיים  המכונים 
בנושא  עתידיים  במחקרים  להתקדמות  יביא   – מובילים  אקדמיה 
 - מטרתנו  אל  אותנו  יקרבו  מתמשכים  וניסויים  מחקר  האלצהיימר. 
לעצור את מחלת האלצהיימר. אנחנו נמשיך עד שנצליח", הוא מבטיח. 

ד"ר בייטמן מאמין, כי למרות תוצאותיו של המחקר, הוא הניב תובנות 
לסייע  עשויות  אשר  האלצהיימר,  מחלת  התפתחות  לגבי  חדשות 
לחוקרים עתידיים של המחלה, כולל הצורה הנפוצה יותר של המחלה 
הפורצת בגילאי 65 ומעלה. השינויים במוח המתחוללים בעת מחלת 
האלצהיימר התורשתית, המתפרצת בגיל מוקדם, דומים מאוד לאלו 
מאוחרים  בשלבים  מאלצהיימר  הסובלים  אנשים  אצל  המתחוללים 

יותר של חייהם.

"חברות התרופות Roche ו- Genentech גאות מאוד לעבוד בשיתוף 
פעולה עם אוניברסיטת וושינגטון ועם חברת Lilly על מחקר חשוב זה 
הנוגע למקרים הנדירים של מחלת האלצהיימר התורשתית", אומרת 
ד"ר רחל דודי העומדת בראש היחידה העולמית להתדרדרות נוירולוגית 
יותר של האלצהיימר,  בחברת התרופות. "יחד עם הקהילה הנרחבת 
גם אנו מאוכזבים מכך, שהמחקר לא הוכיח את מטרתו המקורית. יחד 
עם זאת אנחנו עדיין בטוחים, שתוצאות המחקר מביאות מידע חדש 
לכיוון של מחקר עתידי בנושא. אנו אסירי תודה, שהתאפשר לנו לקחת 
והחולים,  האקדמיה  התעשייה,  בין  זה  הדוק  פעולה  בשיתוף  חלק 

ונמשיך להתמודד עם האתגר של מחלת האלצהיימר".

גם לאלצהיימר המתפרץ מוקדם וגם לאלצהיימר המתפרץ בגילאים 
מבוגרים יותר יש שלבים "שקטים", המתחילים לעתים כמה עשורים 
של  הצטברות  עם  מתחיל  התהליך  המחלה.  תסמיני  הופעת  לפני 
ככל  דבר,  של  בסופו  במוח.  בטא  העמילואיד  של  פלאק  שכבות 
ומתחילה  יותר,  מקיף  נעשה  למוח  הנזק  מתקדמת,  שהמחלה 

התדרדרות בזיכרון, בחשיבה ובהתנהגות של החולה.

העמילואיד  את  לנטרל  מכוונות  שנבדקו  הנסיוניות  התרופות  שתי 
בטא במוח, וזאת באמצעות מנגנונים שונים, והן נבדקות גם על סוגי 

האלצהיימר הנפוצים יותר.

"אנו מודים למשתתפי המחקר האמיצים, לבני משפחותיהם ולחוקרים 
דניאל  ד"ר  אומר  למחקר",  ומחויבותם  מסירותם  על  הקליניים 
סקוברונסקי, המנהל המדעי של חברת התרופות Lilly ונשיא מעבדות 
שבטיפול  הקושי  את  משקפות  אלו  "תוצאות  החברה.  של  המחקר 
במחלת האלצהיימר ואת הצורך העצום בהמשך המחקר.  אם יש דבר 
אחד, אותו למדנו אחרי יותר מ-30 שנות מחקר של האלצהיימר, הרי 

זה, שאפילו תוצאות שליליות מניעות את המדע קדימה".

המחקר עקב אחרי 194 משתתפים במשך עד 7 שנים, כאשר הממוצע 
היה 5 שנים. כל משתתפי המחקר באים ממשפחות הנושאות מוטציה 
גנטית הגורמת להתפרצות מוקדמת של מחלת האלצהיימר.  לאנשים, 
ויפתחו  ודאות כמעט מוחלטת, שיחלו במחלה  יש  הנושאים את הגן, 
אצל  התסמינים  התגלו  בו  גיל  באותו  בערך  תסמינים  אותם  את 
הוריהם. המוטציות הגנטיות האלו אכן הרסניות מבחינת המשפחות, 
אולם הן מאפשרות לחוקרים לזהות אנשים כבר בשלבים המוקדמים 

של המחלה, עוד לפני שחלים שינויים בהתנהגותם ובזיכרון שלהם.

משתי  אחת  לקבלת  אקראית  בצורה  חולקו  במחקר  המשתתפים 
האלצהיימר,  של  בגן  לקו  שלא  המשפחות,  בני  פלצבו.  או  התרופות 
הוגדלו  החדשני,  מהמחקר  כחלק  השוואה.  כקבוצת  הם  אף  נכללו 
מינוני התרופות הניסיוניות במהלך המחקר, וזאת כדי לנסות ולהגביר 

את ההשפעות החיוביות הפוטנציאליות.

החוקרים גייסו אנשים, לגביהם היה צפי, שיפתחו את תסמיני המחלה 
הראו  שכבר  כאלו  או  במחקר,  השתתפותם  מיום  שנים   15 בתוך 
קוגניטיבית בתחילת המחקר.  וירידה  זיכרון  סימנים קלים של אובדן 
סימנים  כבר  התגלו  המשתתפים  של  במוחותיהם  המקרים  במרבית 
ראשוניים למחלה. מטרת המחקר היתה לקבוע, האם אחת מהתרופות 
ואת  הזיכרון  אובדן  את  למנוע  או  לעצור  להאט,  עשויה  הנסיוניות 

הירידה הקוגניטיבית הנובעות ממחלת האלצהיימר.

"אנו מודים גם לאותם נשים וגברים, שהשתתפו במחקר המניעה של 
מחלת האלצהיימר, מכיוון שהם עוזרים באופן אישי לקדם את הידע 
שלנו אודות המורכבות של מחלת האלצהיימר ושל מחלות דמנטיות 
הלאומי  המכון  מנהל  הודס,  ג'.  ריצ'ארד  ד"ר  אומר  אליה",  הקשורות 
להזדקנות, המספק מימון למחקר. "אנו מצפים ללמוד יותר באמצעות 
עתידי  למחקר  והדרכה  חיוני  מידע  יספקו  אשר  שיפורסמו,  הנתונים 

בעבור מיגוון רחב של חוקרים". 

המחקר כוון אמנם להערכת השפעתן של התרופות על האטת אובדן 
והירידה הקוגניטיבית, אולם החוקרים ערכו גם סריקות מוח  הזיכרון 
אחר  לעקוב  שיוכלו  כדי  המשתתפים,  של  עצם  ומח  דם  ודגימות 
הסימנים הביולוגיים של המחלה. בשלב זה עסוקים החוקרים בניתוח 
האלצהיימר  מחלת  מתפתחת  כיצד  יותר  טוב  להבין  כדי  הדגימות, 
קליניים  לניסויים  מידע  יספקו  התוצאות  אותה.  לעצור  ניתן  וכיצד 

עתידיים.

ב-2  הראשונה  בפעם  יוצג  המחקר  נתוני  של  יותר  מפורט  ניתוח 
באפריל במפגש השנתי של חידושים בטיפול באלצהיימר ובפרקינסון, 
האגודה  של  השנתי  בכנס  מחקרים  יוצגו  ואחריו  בוינה,  שיתקיים 

הבינלאומית לאלצהיימר, שיתקיים באמסטרדם בחודש יולי.

"הנתונים העיקריים של המחקר אכן לא הניבו את התוצאות המקוות, 
יותר  מושלם  לדו"ח  מצפה  לאלצהיימר  הבינלאומית  האגודה  אולם 
בכנסים הקרובים", אומרת ד"ר מריה סי. קרילו העומדת בראש אגודת 
יימצא  כאן  בממצאים  קליני.  ניסוי  מכל  לומדים  "אנו  האלצהיימר. 
קליני  ניסוי  לנהל  ביותר  הטובה  הדרך  מהי  לשאלה,  ערך  יקר  מידע 
בקרב חולי אלצהיימר ובקרב אנשים המצויים בסיכון לחלות במחלה, 
ובמה למקד את המאמצים. האגודה הבינלאומית לאלצהיימר תמשיך 
היא   – עתה"  שבוצע  זה  כגון  חדשניים,  מחקרים  עם  פעולה  לשתף 
היא  משפחותיהם",  ולבני  המחקר  למשתתפי  מודים  "אנו  ממשיכה. 
מוסיפה, "ומברכים את החוקרים על העיצוב רב המחשבה והגמיש של 
המחקר, ועל התמדתם בחיפוש תשובות לטיפול במחלת האלצהיימר 

ולמניעתה".

בנוסף לאגודה הבינלאומית של האלצהיימר השתתפו במימון המחקר 
גם גופים פרטיים.

פעולה  שיתוף  מייצג  הוא  המחקר  של  המאכזבות  תוצאותיו  למרות 
קבוצות  תרופות,  חברות  אקדמיים,  מוסדות  בין  דרך  ופורץ  מוצלח 
הניסוי  פרטיים.  וגופים  הלאומי  הבריאות  ארגון  בחולים,  התומכות 
נערך ב-24 מקומות באוסטרליה, בקנדה, בצרפת, בספרד, בבריטניה 
שנוצר  לפרטיים,  הציבוריים  הגופים  בין  הפעולה  שיתוף  ובארה"ב. 
לשם ביצוע הניסוי, יכול למנף את המחקרים הבאים בנושא תרופות 

לאלצהיימר.

לפני  עוד  האלצהיימר  מחלת  את  להאט  שלנו,  הראשון  "הנסיון 
של  הירואית  מחוייבות  של  תוצאה  הנו  לעין,  נראים  שהתסמינים 
של  הגן,  הימצאות  של  בסיכון  הנמצאות  משפחות  ובני  החולים 
הלאומי,  הבריאות  ארגון  של  עולמי,  שם  בעלי  אקדמאיים  חוקרים 
של אגודת האלצהיימר, של תומכים פילנטרופיים פרטיים, של איגוד 
ובתחומי  בתי החרושת לתרופות, של עמיתים במוסדות ממשלתיים 
הרגולציה וחברות התרופות שהתרופות שלהן נבדקו", אומר בייטמן. 
"הניסוי הזה לא היה אפשרי אלמלא התאחדו כל הגופים הללו במטרה 

לעצור את מחלת האלצהיימר".

10.2.2020 | אוניברסיטת וושינגטון, בי"ס לרפואה סנט לואיס
/https://medicine.wustl.edu/news/alzheimers-diantu-trial-initial-results

תרגום: עפרה בר-טל - מאירי

ד"ר ג. בייטמן, מביה"ס לרפואה שבאוניברסיטת וושינגטון שבסנט לואיס

 "תוצאות אלו משקפות את הקושי 
שבטיפול במחלת האלצהיימר ואת הצורך 
העצום בהמשך המחקר. אם יש דבר אחד, 
אותו למדנו אחרי יותר מ-30 שנות מחקר 
של האלצהיימר, הרי זה, שאפילו תוצאות 

שליליות מניעות את המדע קדימה".
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מחקרים

ג'ינה קולטה

בדיקת דם למחלת אלצהיימר?
זה מגיע, מדווחים מדענים

מדויקת  עמילואיד,  בטא  החלבון  כמות  את  שמודדת  בדיקה, 
יותר מסריקת מוח ויכולה להצביע שנים-לפני על צרה עתידית.
במשך עשרות שנים חיפשו חוקרים בדיקת דם לגילוי בטא עמילואיד, 
החלבון שהוא סימן ההיכר של מחלת האלצהיימר. כמה קבוצות וחברות 
אכן התקדמו במחקרם, ולאחרונה דיווחו מדענים באוניברסיטת סנט 
לואיס, כי הם תכננו את בדיקת הדם הרגישה ביותר שפותחה עד כה.

הבדיקה לא תהיה עדיין שימושית בשנים הבאות, ובכל אופן עמילואיד 
במוחם  שנמצאו  הקשישים,  רוב  אלצהיימר.  של  מושלם  מנבא  אינו 
משקעי עמילואיד, אבל לא הראו סימפטומים של המחלה, לא יפתחו 

בחייהם דמנציה.

יחד עם זאת החלבון הוא גורם סיכון משמעותי, ובדיקת הדם החדשה 
זיהתה חולים עם משקעי עמילואיד עוד לפני שסריקת מוחם עשתה זאת.

בתרופות  ניסויים  העורכים  למדענים  בר-חשיבות  יהיה  זה  דבר 
למניעת אלצהיימר. לשם כך הם חייבים למצוא משתתפים בשלבים 

המוקדמים ביותר של המחלה.

הרופאים  האלצהיימר.  מחלת  של  דיאגנוזה  לערוך  קל  לא  בהווה 
מסתמכים בעיקר על מבדקי חדות נפשית ועל ראיונות עם המטופלים 
מדייקים  קהילה  רופאי  כי  מוכיחים,  המחקרים  משפחותיהם.  ובני 
בדיאגנוזה של מצב המטופל בשיעור של 50 עד 60 אחוז, בערך אותו 
סיכוי של הטלת מטבע... שיטות ,שיכולות לשפר את דיוק הדיאגנוזה, 

כמו סריקות PET, הן יקרות ולעיתים קרובות בלתי נגישות.

הבדיקה החדשה מסתמכת על ספקטרונומיה של מאסה, כלי שנמצא 
בשימוש בכימיה אנליטית, ובתוספת שכלולים טכניים היא יכולה למצוא 
מולקולות חמקמקות של בטא עמילואיד בדם בדייקנות גבוהה. החוקר 
המוביל, ד"ר רנדל בייטמן, ניאורולוג באוניברסיטת וושינגטון, עובד על 

הבדיקה של ספקטרונומיה של מאסה ב-20 השנים האחרונות.

הוא וקולגה שלו, ד"ר דיוויד הולצמן, יסדו לפני 10 שנים חברה והשיגו 
בדיקת  את  להפוך  כדי  שלהם  מהאוניברסיטה  לפטנטים  רישיונות 
לפתח  יצליחו  אי-פעם  אם  למסחרית,  מאסה  של  הספקטרונומיה 

בדיקה מסוג זה.

עמילואיד הוא חלבון נורמלי של המוח שנוצר מפירוקו של חלבון גדול 
ממנו בהרבה. אף אחד אינו יודע מהו תפקידו. "איננו יודעים כלל אם 
יש לו תפקיד כלשהו", אומרת ד"ר סוזאן שינדלר, ניאורולוגית וכותבת 

המאמר, "זה עלול להיות סתם פיסת פסולת".

מה:  במידת  פרדוקסלי  הוא  הדם  בדיקת  מאחורי  העומד  הרעיון 
יש  שלמטופל  מסתבר  נמוכות,  מאד  הן  בדם  העמילואיד  רמות  אם 
שעמילואיד  היא  שינדלר,  ד"ר  של  לדבריה  הסיבה,  במוחו.  משקעים 

הוא חומר "דביק". כאשר הוא נלכד בגושים במוח, הוא טובל בדם.

וה-70  ה-60  בשנות  רובם  מתנדבים,   158 השתתפו  החדש  במחקר 
לאוניברסיטת  באו  והם  תקין,  קוגניטיבי  במצב  מרביתם  לחייהם. 
גם  ועברו  הגיונית,  וחשיבה  זיכרון  לבדיקות  לעת  מעת  וושינגטון 

שאיבת נוזל מחוט השידרה וסריקות מוח.

מאסה  של  בספקטרונומיה  השתמשו  למחקר  ועמיתיה  שינדלר  ד"ר 
לבדוק את דמם של המתנדבים לגבי בטא עמילואיד. לאחר מכן הם 
את  ניבאו  שלהם  עמילואיד  הבטא  רמות  האם  השאלה:  את  הציגו 

תוצאות סריקת PET שהם עברו במשך השנים.

ספקטרונומיה של מאסה זיהתה אנשים בלי סימפטומים כמי שצוברים 
שליליות.  עדיין  היו   PET סריקות  כאשר  עמילואיד,  בטא  במוחם 
הסריקות הצביעו על הימצאות בטא אעמילואיד במוח רק אחרי שנים.

החוקרים חיברו את תוצאות בדיקות הדם עם גורמים אחרים הידועים 
כמשפיעים על מחלת האלצהיימר: גיל, הימצאותו או אי-הימצאותו של 
ב-94%  מדויקת  הייתה  הדם  שבדיקת  ומצאו   ,APOE4 גנטי  משתנה 

בחיזוי הימצאותם של משקעים אפילו באנשים בלי סימפטומים.

יכולה  המחלה  של  מוקדמת  מאד  ודיאגנוזה  לאלצהיימר,  טיפול  אין 
להיות בעייתית, כי ייתכן שהיא לא תתפתח בעתיד. נראה שהשימוש 
קליניים  לניסויים  אנשים  לסקור  יהיה  הזאת  הדם  לבדיקת  הראשון 
ניאורולוג  ווינר,  מיכאל  ד"ר  אמר  אלצהיימר,  למניעת  תרופות  של 
באוניברסיטת קליפורניה, סן פרנסיסקו. "אם אתה עושה ניסוי מניעה, 
אתה מחפש הוכחות ל'מחלה שקטה", הוא אומר. בערך כרבע מהאנשים 
באמצע שנות ה70 שלהם מתחילים לצבור לוחיות של בטא אמילואיד במוחם, 

אך זכרונם ויכולת החשיבה ההגיונית שלהם נשארים כשהיו.

כדי לזהות מטופלים לניסויי המניעה על החוקרים לבצע הרבה סריקות 
 1000 של  איתורם  ווינר.  ד"ר  אומר  כ"א,  דולר  כ-5,000  שמחירן   PET
מטופלים לניסוי מניעת אלצהיימר יעלה כ-250 מיליון דולר, רק עבור 
הסריקות. בדיקת דם פשוטה תעלה הרבה פחות. "זה פנטסטי" הוא אומר. 

1.8.2019 | ניו יורק טיימס
תרגום רחל רנד

סריקה של אלקטרונים המצויים בנוירונים, מהונדסים גנטית לייצר עמילואיד. 
זהו חלבון היוצר לוחיות במוחותיהם של חולי אלצהיימר רבים.
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שימו לב! תביעה לקבלת תגמולי סיעוד מתיישנת בתוך 3 שנים מיום   .4
היקרות מקרה הביטוח:

ניתן לממש ולתבוע את תשלום תגמולי הסיעוד בפוליסת הסיעוד   
בתוך 3 שנים בלבד מיום שאדם הפך להיות סיעודי על-פי הגדרת 

מקרה ביטוח כמפורט לעיל.

ודהיינו: מבוטח בפוליסת סיעוד, שהפך להיות סיעודי, יכול לתבוע רק   
בעבור 3 השנים שקדמו למועד בו הגיש את תביעתו לחברת הביטוח.

דעו וזכרו: הגשת תביעת סיעוד לחברת הביטוח וכל הקשור לזמן   
הביטוח  חברת  עם  והתכתבויות  שיחות  ניהול  בתביעה,  הטיפול 
לבית  תביעה  הגשת  רק  ההתיישנות:  את  עוצרים  אינם  וכיו"ב 
המשפט - בתוך 3 שנים מיום בו הפך החולה לסיעודי או הסכמתה 
בכתב בלבד של חברת הביטוח להאריך את תקופת ההתיישנות - 

הם בלבד יעצרו את תקופת ההתיישנות.

כדאי לדעת

האם יש לכם ביטוח סיעודי?
מדריך מקוצר וטיפים מעשיים למימוש זכויות 

בפוליסת ביטוח סיעודי

1.  כיצד אדע אם להוריי יש 
ביטוח סיעודי?

התחילו בבדיקה בקופת החולים 
כי  ידוע,  ההורה.  משתייך  אליה 
בביטוחים  מבוטח  הציבור  רוב 
סיעודיים קולקטיביים הנערכים 

דרך קופות החולים השונות.

בנוסף, תוכלו לבדוק גם באתר 
"הר הביטוח" של משרד האוצר  
 )haotzarsheli.mof.gov.il(
וחינמי  מאובטח  באופן  המציג 
שרכשו  הביטוח  מוצרי  כל  את 
הביטוח  חברות  מכל  הוריכם 

בישראל.  

גם  היתר,  בין  למצוא,  ניתן  באתר  שמוצגות  הפוליסות  סוגי  מבין   
את ביטוח הבריאות )קבוצתי ומסוג פרטי-סיעודי, תאונות אישיות, 

פוליסות ניתוחים למיניהן, השתלות ועוד(.

ולא  האוצר  משרד  של  הרשמי  באתר  מדובר  אכן  כי  לב,  )שימו   
באתרי פרסום למיניהם(.

מה היא הגדרת "מקרה ביטוח" בפוליסת סיעוד? או במילים אחרות:   .2
מי נחשב לחולה סיעודי?

מקרה ביטוח הוא תרחיש אחד או יותר מהמקרים הבאים:  

המקרה הראשון הוא מצב של בריאות ותפקוד ירודים אצל המבוטח   
אינו  הוא  בשלו  אשר  בריאותי,  ליקוי  או  תאונה  ממחלה,  כתוצאה 
מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי )50% לפחות מהפעולה( של 

3 פעולות, לפחות, מתוך הפעולות הבאות: 

ממצב  לעבור  המבוטח  של  העצמאית  יכולתו   - ולשכב  לקום   .1
שכיבה לישיבה ולקום מכיסא, לרבות מכיסא גלגלים או ממיטה.

ללבוש  המבוטח  של  עצמאית  יכולת   - ולהתפשט  להתלבש   .2
של  הרכבה  או  חיבור  לרבות  ופשיטתם,  סוג  מכל  לבוש  פרטי 

חגורה רפואית או גפה מלאכותית.

באמבטיה,  להתרחץ  המבוטח  של  עצמאית  יכולת   - רחצה   .3
להתקלח במקלחת או בכל דרך מקובלת אחרת, לרבות כניסה 

לאמבטיה או למקלחת ויציאה מהן.

עצמו  את  להזין  המבוטח  של  עצמאית  יכולת   - ושתיה  אכילה   .4

עו"ד עינת ריזברג שושני

ולרבות  קשית,  באמצעות  אכילה  למעט  אמצעי,  או  דרך  בכל 
שתייה באמצעות קשית, לאחר שהמזון הוכן בשבילו והוגש לו.

על  לשלוט  המבוטח  של  עצמאית  יכולת   - בסוגרים  שליטה   .5
פעולת המעיים או פעולת השתן. אי-שליטה על אחת מפעולות 
 , )פיונית(  בסטומה  קבוע  שימוש  למשל,  משמעה,  אשר  אלה, 
למיניהם,  בסופגנים  או  בחיתולים  השתן,  בשלפוחית  בקטטר 

ייחשבו כאי-שליטה על סוגרים.

יכולת עצמאית של מבוטח לנוע ממקום למקום בלא   - ניידות   .6
עזרת הזולת. היעזרות בקביים, במקל, בהליכון, בכיסא גלגלים 
או בכל אביזר אחר, לרבות אביזר מכני, מוטורי, או אלקטרוני, 
כפגיעה  תיחשב  לא  עצמאי  באופן  לנוע  למבוטח  שמאפשר 

ביכולתו העצמאית של המבוטח לנוע.

נהוג לכנות פעולות אלו בשם:  
- כלומר: שש פעולות   ADL=ACTIVUTIES OF DAILY LIVING  
הביטוח  על  המפקח  ידי  על  הוגדרו  אשר  ויומיומיות  חיוניות 

כקריטריונים למצב סיעודי.

המקרה השני שייחשב כמצב סיעודי הוא:   
זה  לעניין  בתחום.  מומחה  רופא  ידי  על  שנקבעה  נפש  תשישות   
המבוטח  של  הקוגניטיבית  בפעילותו  פגיעה   - נפש"  "תשישות 
וירידה ביכולתו האינטלקטואלית, הכוללת ליקוי בתובנה ובשיפוט, 
ירידה בזיכרון לטווח ארוך או קצר וחוסר התמצאות במקום ובזמן, 
רופא  קביעת  פי  על  היממה  שעות  במרבית  השגחה  הדורשים 
מומחה בתחום, שסיבתה במצב בריאותי, כגון: אלצהיימר, או צורות  

דמנטיות שונות.

יכול לקבל מכולן  הוא  האם  סיעוד.  ביטוחי  מספר  יש  להורה סיעודי   .3
תגמולי סיעוד בעת ובעונה אחת? 

בעיקרון - כן! יחד עם זאת, התשובה תלויה בסוג הביטוח הסיעודי   
שרכש - האם הוא מסוג פיצוי או שיפוי.

הסיעוד  תגמולי  כי  הביטוח,  בפוליסת  רשום  פיצוי:  מסוג  בביטוח   
החודשיים משולמים בסכום הקבוע מראש, והמבוטח - שברשותו 
מכל  חודשיים  סיעוד  תגמולי  לקבל  זכאי  יהיה   - ביטוחים  מספר 

הביטוחים שרכש.

תגמולי  כי  הביטוח,  בפוליסת  רשום  שיפוי:  מסוג  בביטוח  ואילו   
וזאת  הסיעוד משולמים רק על פי עלויות הסיעוד שהוצאו בפועל 
להמציא  יש  )לדוגמא:  בפועל.  ההוצאה  אישור  להמצאת  בכפוף 

לחברת הביטוח קבלה בגין תשלום עבור מוסד סיעודי(.

"תשישות נפש" - פגיעה בפעילותו 
הקוגניטיבית של המבוטח וירידה ביכולתו 

האינטלקטואלית, הכוללת ליקוי בתובנה 
ובשיפוט, ירידה בזיכרון לטווח ארוך או 

קצר וחוסר התמצאות במקום ובזמן, 
הדורשים השגחה במרבית שעות היממה 

על פי קביעת רופא מומחה בתחום, 
שסיבתה במצב בריאותי, כגון: אלצהיימר, 

או צורות דמנטיות שונות.

עו"ד עינת ריזברג שושני

אילו זכינו לעזור 
לכם במעט, דיינו!

עמותת עמדא התומכת בחולי אלצהיימר ובני משפחותיהם
בהתמודדותם עם המחלה כבר 30 שנה,

מאחלת לכם חג פסח מלא שמחה, אהבה ובריאות טובה.

הדגשים חשובים וטיפים מעשיים להגשת תביעת סיעוד:  .5

על  המעידים  עדכניים  רפואיים  מסמכים  ברשותכם  שמרו   .1
הקשיים התפקודיים של יקירכם ועל חוסר יכולתו לבצע את כל 

או חלק מפעולות התפקוד היומיומיות.

לרבות  בתביעה,  התומך  רפואי  תיעוד  הסיעוד  לתביעת  צרפו   .2
חוות דעת, סיכומי יעוץ, רשימת ביקורים אצל רופאים מומחים 
חוסר  ואת  הקשיש  של  התפקודיים  קשייו  את  המפרטים  וכו' 

היכולת שלו לבצע באופן עצמאי פעולות יומיומיות חיוניות.

אחות  רופא/  ידי  על  בביתו  הקשיש  בדיקת  בעת  נוכחים  היו   .3
והמגבלות  הקשיים  בכל  אותם  ושתפו  הביטוח  חברת  מטעם 
מהן סובל הקשיש. ככל ויש כאלו, הציגו להם, או תנו להם צילום, 

ממסמכים רפואיים עדכניים שלא צורפו לכתב התביעה. 

דעתם  מחוות  עותק  הביטוח  מחברת  לקבל  זכותכם  על  עמדו   .4
של הרופא/ אחות שערכו את הבדיקה לקשיש.

לממש  כדי  הביטוח  לחברת  התביעה  להגשת  במהרה  פעלו   .5
הפוליסה  על-פי  הסיעודי  הקשיש  של  זכויותיו  את  ולמצות 

שברשותו.

מומלץ להתייעץ עם עו"ד הבקי בתחום הביטוח הסיעודי לפני   .6
הגשת התביעה.

המשך יבוא.......
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במבט אישי

חיפשתי את אמא 
בתיה מורבצ'יק

אמרתי שלום 
ונדמה היה לי שהיא מחייכת.

חיפשתי.
את הפרמננט הצבוע בקפידה,

את העיניים החומות הטובות
עם המבט החם, האוהב.

חיפשתי
את השמלה עבודת יד

על גופה המלא, 
הזקוף,

חיפשתי את אמא.

הלבן הסתור,
הסנטר המדולדל,

הידיים התומכות זו בזו שלא תרעדנה 
החלוק המכופתר ברישול

העיניים הכבויות
החיבוק

לא היו שלה.

חיפשתי את אמא,
והאישה הזאת סיפרה לי 

על בת אחת שיש לה
וקוראים לה בתיה

שלא ראתה כבר הרבה זמן.
הלכתי.

וכששבתי
המשיכה אמא לחפש אותי

וידעתי
ששתינו 

כבר לא נמצא.

קו חם ואוזן קשבת
סיוע טלפוני למידע, הדרכה ותמיכה  8889*

סניפי העמותה
סניפים וקבוצות תמיכה של עמותת עמדא 2019

טלפוןשםעיר
08-9568364טלי כהן / פליסיה אהרוןאשדוד

08-6748623שירן מרזוק / שרה שאעראשקלון
08-6205166/77תמרה פייגלין / חפצי מלכהבאר שבע

052-3781004לאה בהרבבני ברק
03-5782628בתיה צלמון

08-9911712מיכל דלומי / רינת סבגבני שמעון
03-7762611אנבל דיקבת ים

03-7762603עפרה קורן
5319259 03אנה ספיקובסקיגבעת שמואל

03-5722389/75אפרת נחוםגבעתיים )בוקר(
03-5722371/5תמר שטרן

052-8011310רחל רוטגליל מערבי / כברי
052-8346129תלמה בן דודגליל מערבי/עכו

03-9000595 מיטל גלעדדרום השרון
09-9552865ניצה סירקיסהרצליה

055-8821364מרלנה דסקלחדרה
03-5025662איריס פורת חולון

04-8136302לירון קפלןחוף הכרמל
054-4507607גליה איזןחיפה
04-9539201יעל רוםטבעון

04-8573232מירב שחר פישרטירת כרמל
055-6696913אלעד אבלגוןירוחם

02-6298970צורית וינברגרירושלים /רווחה
02-5456976/84מרים גרוס

09-7675001אלינה קניגהיים   כפר סבא
04-9088173מיכאל טילקין כרמיאל

054-7919068דינה פלג מ.א אשכול
08-8509831/2שירי גורי / ענת שחר כהןמ.א.באר טוביה

053-7292596איילת פינברג מלמדמ.א לב השרון )פרוטיאה בכפר(
052-4706633מרסל חלוצימ.א זבולון
04-9902332נטע רוזנאימ.א.משגב

054-6648115דובי כדורי/ מיכל דורוןמבשרת ציון
02-5418808דבי בריטברדמעלה אדומים

050-6850137אסתר ספקטורנווה מונוסון
08-9301725 עידית חן סייגנס ציונה

08-9383718חיה גדיש
09-8603386לאה יניב/ ליאוני מייכורנתניה
053-6748621שאהירהסכנין

04-6520106/3קרנית כהןעמק יזרעאל
052-2479466דבורה גרינברגעפולה

04-6375654סמירה ג'מל פרדס חנה
054-4676034 רותי יצחקיפתח תקוה

052-3422494אילנה סגל
03-5343487נחמה רודןקריית אונו

054-7800823תמר גישרי אלון
03-5341274ורד בוצר / ענבר מיכאלי ראשון לציון

08-9392677/71לאה סופר / נטלי יצחקרחובות
052-5348833אנדריאה שקיופורמלה 

052-3223740טלי שריקי
050-2640643 דפנה גריןרמת גן

050-6263196יעל רייכנטלרמת השרון
09-7711598ליאת לשץרעננה

09-7610470/14חגית ענבר/עירית מושקוביץ
052-4002239רנאשפרעם

052-2959313ז'ני זלוצ'וברתל אביב )מרכז רייך(
054-5336781דבי להב

03-7246316בתיה גלידאי / שלומית דודתל אביב )התקווה / אפקה(
03-7246703יוליה וטושציוק/מישל חנוךתל אביב )איילון(

055-6640199מירי נוחיפו
 

טלפון עיר   איש קשר 
08-8555555 אתי אלמליח  אשדוד 

050-7548874 סבטלנה וקס  אשדוד לדוברי רוסית 
08-6748623 שרה שאער  אשקלון )בוקר( 
 08-6205166 ליאת  באר שבע )בוקר( 

04-65844220 ענבר וייס לשם  בית שאן עמק המעיינות 
03-5782628 בתיה צלמון   בני ברק 

052-2428897 פנינה אורן  בת ים 
04-6628221 נחמה קהת                     מ.א. גליל תחתון-כדורי 
04-9952214 רחל רוט  גליל מערבי  
 04-9578915 רוחמה אטוצ’קין וקנין  מעלות-תרשיחא )בוקר( 
08-6558777 לינדה גבאי  דימונה 
08-6558777                                                       ענת אפריאט 
09-9552865 ניצה סירקיס  הרצליה 
04-6342506 חדרה  מרלנה דסקל 
04-6390918                                                       מרים וובר 

050-6515777 דרורה חריף  חולון 
054-4507607 גליה איזן   חיפה 

04-8100262 יהודית דובובי                                                       
02-6298970 צורית וינברגר  ירושלים )בוקר( 
08-9439811 חווה ברק  יבנה 
09-7675001 אלינה קניגהיים  כפר סבא )בוקר( 

052-2799463 רותי צוקר  מועצה אזורית- גלבוע 
03-9730997 חיה בשקין  מ.א.חבל מודיעין-שהם 

058-4661264 מודיעין מכבים רעות )גם יידיש(  שרה ארנטל 
03-5336643 אסתר ספקטור  נווה מונוסון 
08-9383718 חיה גדיש  נס ציונה 
09-8343275 מגדה גולן  נתניה 

04-6520135/103 קרנית כהן  עמק יזרעאל )בוקר( 
052-2479466 דבורה גרינברג   עפולה )בוקר( 

04-6785810 עילבון                          נואל לואנסה/ ג’ואנה מועלם 
054-4676034 רותי יצחקי  פתח תקוה 
052-7871935 מטילדה שבתאי  צפת 

04-8440598 דליה כהן  קריות-אזור חיפה וצפון 
054-4210757 דפנה מור  קריית מוצקין 

03-5343487 נחמה רודן  קריית אונו 
08-6874706 בת-אל דיין  קריית גת )בוקר(  
04– 6950867 המדור לזקן  קריית שמונה )בוקר( 
04–6908473   
03-9690991 חרסה חרפ  ראשון לציון 
08-9392677 לאה סופר  רחובות 

050-2640643 דפנה גרין  רמת גן 
 03-5495204 אביגיל מוטולה  רמת השרון 
08-9392671 לאה סופר  לדוברי איטלקית 

054-4237797 פולה וג’ף פלברג  לדוברי אנגלית 
04-6390918 מרים וובר   
04-8344592 שרה אלקובי  לדוברי ספרדית 

052-4002239 רנין ח’ריש  לדוברי ערבית 
054-2127525 פולט גרינברג ברזילי  לדוברי צרפתית 
054-7976056 אירנה בר-סלע  לדוברי הולנדית 
 03-5341274 גרי רוט  מנכ”ל 

מידע ופרטי התקשרות

ְחָמט ַהֵּכִלים עֹוְמִדים ְצפּוִפים ַעל לּוַח ַהּׁשַ
ַהְּקבּוצֹות ְמֻעְרָּבבֹות זֹו ְּבזֹו

ַאָּתה ּבֹוֶהה
ֵמִזיז ֵּכִלים ְלֹלא ַמָּטָרה ְוִכּוּון
ַאָּתה, ֶׁשָהִייָת ַׂשְחָקן ְמֻעֶלּה

ְמַנֵּצַח ְּבטּוְרִניִרים ֵּבין ַהֲחֵבִרים
ַעְכָׁשיו

ָּכל ַהַחָּיִלים עֹוְמִדים ְלֹלא ִניַע
ַהַּמְלָּכה ָּפְרָׁשה, ַהֶּמֶלְך הּוַבס

ַהְּקָרב הּוְכַרע
ָמט

'ואז הגיע אלצהיימר' עמ' 99

ִמְשַחק ַהְּמָלִכים
דבורי קרסיק

ִמי ַיְמִציא ִלי ְמנּוָחה ְנכֹוָנה
ֵׁשָנה ְרצּוָפה

ְלֹלא ְּדָאָגה
ִמי ִיֵּתן ִלי ִרְגֵעי ַׁשְלָוה

ְרָגִעים ְרגּוִעים
ְלֹלא ְּכָעִסים

ִמי ָיִביא ִלי ִׂשְמָחה
ְצחֹוק ְּבִלי ִסָּבה

ִחיּוְך ּוְמִסָּבה
ַאף ֶאָחד

ַאף ֶאָחד ֹלא ַחָּיב ִלי ְכלּום
ַהֹּכל ָּתלּוי ַרק ִּבי

ְּבָיִדי ַהָּדָבר ַלֲעׂשֹותֹו.

'ואז הגיע אלצהיימר' עמ' 104

ַרק ֲאִני
דבורי קרסיק



רפואה שלמה מבחינתנו זה לא איחול או ברכה
זו התפישה הרפואית הכוללת שגיבשנו:

 צוות מנוסה  ציוד מתקדם  תזונה מאוזנת  תעסוקה

  חיי חברה  ניקיון  קשר חם וטיפול אוהב

 יישומה בפועל של תפישת הרפואה הכוללת, היא ההתחייבות 

שלקחנו על עצמנו ואנחנו רואים בה שליחות שמובילה אותנו 

ביחד - רשת בתי הורים המובילה ברפואה.

www.beyahad.co.il
info@beyahad.co.il | 072-2211001

עטרת רימונים - רח' אהרונוביץ 10, בני ברק )סיעודיים, סיעודי מורכב ותשושי נפש(
מרכז סיעוד וותיקים - רח' עמרם גאון 2, בני ברק )סיעודיים ותשושי נפש(

בית הורים ביחד - רח' ז'בוטינסקי 94, בני ברק )תשושים עצמאיים(
הבית לאזרחים וותיקים - רח' המעלית 2, קדימה )סיעודיים ותשושי נפש(

הדסים - שדרות מנחם בגין 110, בית שאן )סיעודיים ותשושי נפש(


