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במבט חד
עלון עמותת נמ"ג
מקבץ עדכונים אוקטובר 2011

חדשות העמותה
העתקת משרדי העמותה לתל אביב
בתחילת חודש ספטמבר  2011העתיקה עמותת נמ"ג את משרדיה מרמת
השרון לתל אביב יפו ,במתחם התחנה המרכזית החדשה בקומה .5
כתובתנו החדשה :
רחוב לוינסקי  ,108התחנה המרכזית החדשה תל אביב–יפו
מיקוד .61594
ת.ד 59519
טלפון  03–5472751פקס ) 03-5477648ללא שינוי(
העברת המשרדים התאפשרה
הודות לתרומתו הנדיבה של מר
אברהם לבנת )בונדי( איש יקר
וחבר העמותה ,אשר ראה את קשיי
העמותה וצרכיה ,והחליט לעשות
מעשה למען כלל חולי נמ"ג ,ועל
כך אנו מודים לו ומוקירים את
פועלו.
בערב ראש השנה 26/9/2011
קיימנו אירוע ,רב משתתפים ,בו

חנכנו את המשרדים החדשים
והרמנו כוסית לשנה החדשה,
בהשתתפותו של מר אברהם
לבנת )בונדי( ,חברי ההנהלה,
מנכ"ל קניון התחנה המרכזית
אל"מ
)במיל( מיקי זיו ועובדיו ,אשר
סייעו לנו רבות בהערכות
למעבר ,מתנדבים ,אורחים
ועובדי העמותה.

התחנה המרכזית החדשה ,לוינסקי  108תל-אביב
ת.ד 59519 .מיקוד 61594
פקס03-5477648 :
טל03-5472751 :
office@namag.org.il
www.namag.org.il

חבר בארגוןMember of: AMD Alliance International :

ד"ר גדעון נאור ,יו"ר העמותה ,הודה לתורמים ,להנהלת הקניון ,לחברי
העמותה ,למתנדבים ולעובדים ולכל מי שסייע בהעברת המשרדים ,הוא
ברך את הנוכחים ומנה ציוני דרך והישגים של העמותה בעשר שנות
קיומה .כן אמר כי הדרך עוד רבה וציין את המשימות שעומדות בפנינו.
במסגרת המשרדים החדשים והמרווחים יפתח סניף תל אביב –יפו למען
החברים המתגוררים בתל-אביב והסביבה ,חברים מוזמנים להצטרף.
⊳⊳⊳⊳⊳⊳⊳⊳⊳⊳
פעילות משותפת עם המרש"לים
עמותת נמ"ג הרחיבה את
פעילותה ונכנסה לפעילות
משותפת עם המרש"לים )מרכזים
רב שירותיים לעיוורים וללקויי
ראייה( ברחבי הארץ ,במגמה
להגדיל את מספר חולי הנמ"ג
הנהנים משירותי העמותה
ומאידך ,לאפשר לחברי העמותה
להיחשף וליהנות מהשירותים
הקיימים במרכזים .לשם כך
קיימנו מפגשים ,בהכוונתה של
מנהלת השירות לעיוור במשרד
הרווחה ד"ר אילנה גלייטמן עם
מנהלי המרש"לים.

ואנו שמחים לבשר על שיתופי
פעולה ותוכניות שיוצאות "לדרך"
בשלב זה בערים :תל אביב–יפו,
רמת גן ,אשדוד ,רחובות ונהריה.
בהמשך אנו מקווים להצליח
ולהגיע לכלל המרכזים.
כחלק מתוכנית זו תיפתחנה מיד
לאחר החגים קבוצות תמיכה
חדשות במרש"לים בערים
אשדוד ,נהריה ורמת-גן.
לפרטים והצטרפות ניתן לפנות
למיכל מנהלת קבוצות תמיכה
בעמותה בטלפון .03-5472751

⊳⊳⊳⊳⊳⊳⊳⊳⊳⊳
הכשרת מדריכים
כחלק מהרחבת הפעילות להעלאת המודעות לגילוי המוקדם של מחלת
הנמ"ג ,מתוכננת להיפתח אחרי החגים תוכנית הכשרה למתנדבים אשר
ישמשו כמרצים ומשיבים לפניות טלפוניות ,ואשר יסייעו בידינו להרחיב
את הפעילות ההסברתית של העמותה.
ההכשרה תתקיים בתל-אביב ותכלול הרצאות בנושא המחלה ,המניעה,
הטיפול והשיקום ,וכן סדנאות ותרגול בתורת ההרצאות בפני קהל,
שיועברו על ידי מומחים בתחום.
מתנדבים המבקשים להשתתף בהכשרה מוזמנים לפנות טלפונית
ולהירשם במשרדי העמותה טל.03-5472751 :
ההכשרה ללא תשלום.
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כנס-בריאות העין וחידושים בתחום מחלת הAMD-
עמותת נמ"ג מקיימת בשיתוף עם מחלקת עיניים של בית החולים
"העמק" בעפולה ,כנס מודעות בנושא "בריאות העין".
הכנס יתקיים בבית החולים "העמק"  -עפולה
ביום חמישי 1/12/2011
בין השעות 19.00 – 15.00
בכנס יינתנו הרצאות על ידי רופאי עיניים מומחי רשתית מבית החולים "העמק"
בנושאים הקשורים למחלת הנמ"ג  -טיפולים וחידושים.
כן תוצג טכנולוגיה של מכשיר לשימוש ביתי לגילוי המוקדם של המעבר
לסוג ה"רטוב" והחמור של המחלה אשר פותח ע"י חברת נוטלוויז'ן.
בכנס ישתתפו רופאים ואנשי מקצוע והוא מיועד לחברי העמותה תושבי
הצפון ,וכן לקהל הרחב.
תיאום וארגון הכנס התאפשר הודות לפעילותה המבורכת של ד"ר אתי נצר
מרכזת סניף חיפה והצפון בעמותה.
⊳⊳⊳⊳⊳⊳⊳⊳⊳⊳
פריצת דרך בארץ לגילוי עצמי של המעבר לסוג ה"רטוב" של נמ"ג -
קיום פיילוט עם חברת נוטלוויז'ן
חברת נוטלוויז'ן פיתחה מכשיר
בדיקה ביתי המאפשר התרעה וגילוי
מוקדם במצב של החמרה במחלה
באמצעות בדיקה יומית שגרתית בת
מספר דקות המתבצעת על ידי
החולה בביתו ,נתוני הבדיקה
מועברים למוקד ,המפענח את
הנתונים המתקבלים ,ובכל מקרה
של שינוי במצב הרפואי מדווח
המוקד לרופא המטפל ,והוא מתאים
מידית את המשך הטיפול הנחוץ.
בארה"ב כבר פועל המכשיר
בהצלחה בקרב  800חולים בשיתוף
עם מספר מרכזים רפואיים.
חשיבותה של הבדיקה היומיומית
בכך שהיא מאתרת שינויים ומתריעה
בזמן אמת על החמרה ומעבר ממצב
של נמ"ג "יבש" ל"רטוב" ,כך ניתן
לתת טיפול מידי ולהציל את החולה
מאובדן הראייה.

פרופ' ענת לוינשטיין ,מנהלת
מערך העיניים ,במרכז הרפואי
סוראסקי ,בבית החולים איכילוב,
בתל אביב ,נענתה ליוזמת העמותה
בנדון וסיכמה עם חברת נוטלוויזן
כי יבוצע פיילוט ,אשר ילווה על-
ידה וישתתפו בו כ 200-חולים
בשלב הראשון ,כחלק ממחשבה
כוללת להביא את הטכנולוגיה גם
לישראל.
בימים אלה אנו שוקדים על רישום
מועמדים לפיילוט וגיוס משאבים
למימון חלק מעלויות הפרויקט.
חברים בעלי הסוג ה"יבש" בכלל
או בעלי סוג "רטוב" בעין אחת
בפרט ,המעוניינים לקחת חלק
בפרויקט מוזמנים להירשם
בעמותה.
כל המקדים ,ויימצא מתאים ,יזכה
להיות חלק מתהליך זה.
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מחקר קליני :השתלה תוך-עינית של טלסקופ זעיר בחולי נמ"ג
העמותה מסייעת למחלקת העיניים בבית החולים תל-השומר
לאתר חולים המעוניינים להשתתף במחקר
במחלקת העיניים ,במרכז הרפואי
"שיבא" בתל-השומר ,החל מחקר
קליני לבדיקת טלסקופ זעיר,
תוך-עיני המושתל בעין אחת של
חולי  .AMDלטלסקופ המושתל
יתרונות רבים על טלסקופ חיצוני
הנישא על משקפיים מבחינת
שדה הראיה והתפקוד.
מחקר זה הינו גרסה משופרת של
הטלסקופ המושתל ,עליו פורסמו
כבר תוצאות מחקרים קודמים.
למחקר הוכן גם סימולטור
משופר ,שידגים למועמדים לפני
ההשתלה כיצד יראו לאחר
ההשתלה.

רק מועמדים העומדים בקריטריונים
ואשר השתכנעו באמצעות
הסימולטור ,שהטלסקופ המושתל
מתאים להם – יעברו השתלה.
ההשתלה מתבצעת בעין הטובה
יותר ,כאשר העין השנייה משמשת
לראייה היקפית.
חולי  AMDהמעוניינים להשתתף
במחקר זה ,והם בגיל  65שנים או
יותר ,שלא עברו ניתוח קטרקט -
או שעברו ניתוח קטרקט רק בעין
אחת ,שאינה מטופלת יותר
)בשלב בו כבר לא ניתן להיעזר
בזריקות אבסטין או לוסנטיס(,
מוזמנים לפנות לפרופ' רוזנר.

חולים מתאימים מוזמנים לפנות לפרופ' רוזנר בטלפון 03-5302874
או לרינת וגל בטלפון .03-5302877
⊳⊳⊳⊳⊳⊳⊳⊳⊳⊳

שובר הנחה
מצורף בזה שובר הנחה לחברי נמ"ג.
תוקף השובר הוארך עד .31/12/2011

ד"ר גדעון נאור
יו"ר עמותת נמ"ג

עליזה רז
מנכ"לית
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