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צילום :שאול גולן

אפילפסיה קשים אחרי שכל התרופותנכשלוגילתה הרופאה שלה
מיה שחם  19סבלה מדי יום מהתקפי
תקווה' /היא מספרת",עכשיו כל מה שרציתי מתגשם״
הפתרון דווקא ברומא
מדבקותניקוטין "לא הייתה

את

בלימודים
מסבירה האם .בשנה הקרובה תחל מיה
שמצאנו תרופה״ ,אמרה שגיא בשיחה
כנראה
מאפילפסיהבלתינשלטת ,שנחשבת נדירה.
בריאות
כתבנו ל /נייני
ירון קלנר
מרומא ושלחה את טלי לקנות את המדבקות.
החיפושים אחרי רופא הכירו מיה
במהלך
קדם־אקדמיים כדילהגשים אתהחלוםוללמוד
אמנות באוניברסיטה .״יש לה כוחות נפש שק־
$TS1$שקשה$TS1$
ואמה את פרופ׳ טלי שגיא ,מנהלת היחידה
 rzTאחרי שמונה שניט של סבל מיה שחמ
״זה היה אחדהרעיונות הכי משוגעים ששמעתי,
גילה״ ,מעידה אמה.
$DN2$שקשה $DN2$למצוא בבני
שה
משחזרת מיה .אחרי
אבל אמרתי ננסה ונראה״,
וולפסון ,שה־
$TS1$שהפכה$TS1$
בבית־החולים
(s)1D )91־־( יבולהלקום בבוקר בחיוך.לנוירולוגיהילדים
mr
בחודש הבא יתפרסם סיפורה של מיה במגזין
שבועיים של שימוש לא חל שום שינוי,וטלי
משפחה של ממש .״היא דיברה אית־
$TS1$איתנו$TS1$
$DN2$שהפכה $DN2$לבת
פכה
ללימודים,להתעמל,לנגן
היאיכולה לצאת
״אפילפסיה״ .פרופ׳ שגיא
הרפואההבינלאומי
כבר ביקשה
$DN2$איתנו$DN2$אפילו מקצה
נו
שוב בסקסופון ובעיקר להתעורר בלי לח־
$TS1$לחשוש$TS1$
לוותר ,אבל פרופ׳ שגיא התעקשה
העולם ,ולא משנה מה עשתה
חשש
לחולים .אין
מקווה שהוא יהווה בשורה
שוש
משבחתטלי ,אחות בקופתחולים להמשיך .אחדי חודש שלטיפול במדבקות הת־
$TS1$התקשו$TS1$
חשוש $DN2$מעוד אחד מהתקפיהאפילפסיה הקשים
באותורגע״,
שמדבקות הניקוטין יפגעו בבריאותה של מיה,
$DN2$התקשו $DN2$מיה ואמהלהאמין :שמונה שנים של סבל
קשו
החדשים היא
שחוותה מדי יום .את החיים
במקצועה.
מכיוון שבניגוד
לקיצן.
לבריאות,
לסיגריות המסוכנות
עם השנים החל מצבה של מיהלהידרדר וטיפוליםהגיעו
חייבת למוצר מפתיע שמזוהה בדרך כלל עם
הן אינן מםרטנות.
מאז השיפור במצבה החלה מיהללמוד במכי־
$TS1$במכינה$TS1$
כששום תרופה או טיפול אינםעוזרים .״היא
נזק בריאותי
מדבקותניקוטין.
״כשהייתיחולה לא ראיתי תקווה .החיים שלי
$DN2$במכינה $DN2$״כנפיים״ של עמותת״כיוונים״ ,שמשלבת
נה
סבלה מפרכוסים קשים ,מתמידים ומסכני חיים
מחלתהאפילפסיה פרצהלחייה של מיהבגיל
מספרת מיה.״עכשיו יש לי סיבה
היו קשים״,
בחברה צעירים עם צרכים מיוחדים.
$TS1$לתהלוכת $TS1$שהובילו אותהאפילו לתרדמת של
 11היא ואמה,טלי ,בדיוק התכוננו לצאתלתהלו־
שבועיים״,
לקום בבוקר .אני מגלה שכל מה שרציתי מת־
$TS1$מתגשם$TS1$,
במאי ,אחרי כמה חודשים ללא כל התקף ,היא
כת
כת$DN2$
העדלאידע בנהריה .״קראתי לה והיא לא ענ־
$TS1$ענתה$TS1$,
מספרתטלי .אבל פרופ׳ שגיא סירבהלוותר עד
שקשה להשיג בחיים כמו
$DN2$מתגשם$DN2$,אפילו דברים
גשם,
שבהלסבול מפרכוסים ,אך ברמה קלה בהרבה
שלפני שנה ,בכנס ברומא ,צץ הפתרון .רופא
ה $DN2$,אז רצתי לחדר שלה וראיתי שהיא מפרכסת״,
תה,
מבעבר .״פעם היו לה מספר פרכוסים קשים בכל
שפגשה סיפר לה כיצד טיפל במקרה רומה בא־
$TS1$באמצעות$TS1$
בבית־ההולים איבהנו מיד:
טלי .הרופאים
משחזרת
בריאות ,חברים או בן הזוג שיש לי כבר עשרה
חודשים .זה פשוטפלא״.
יום ,עכשיו יש פרכוסיםקלים פעם בכמהימים״,
$DN2$באמצעות $DN2$מדבקות ניקוטין .״אני מאמינה בניסים,
באפילפסיה .בהמשך התברר כי מיהסובלת
מדובר
מצעות

