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היום: אישום נגד אייל 
פלג החשוד שסיפק 

סמים למפורסמים
היום ככל הנראה יוגש כתב 
הלילה  חיי  איש  נגד  אישום 
אייל פלג באשמת סחר בסמים 
והחזקה שלא לצריכה עצמית, 
זאת לאחר שנמצאו אצלו סמים 
מסוג מריחואנה וחשיש במשקל 
42 גרם. בחקירתו מסר לשוט	
רים רשימת שמות של אנשים 
שלהם סיפק מריחואנה, ובהם 

כמה מפורסמים. 
עו"ד  פלג,  של  פרקליטו 
תומר זיידן, אמר: "בביתו נתפס 
סם מסוג מריחואנה בכמות של 
42 גרם, ומדובר בכמות קטנה 
במיוחד שמייחסים לחשוד בסחר 

ובהחזקה".
אבי כהן

אסון אוטובוס 
התיירים: ערעור 
על קולת העונש

המחלקה הפלילית בפרקליטות 
המדינה עירערה אתמול לבית 
המשפט העליון על גזר דינו של 
נהג אוטובוס לשעבר, אדוארד 
גלפונד, שהורשע בהריגתם של 
24 סוכני תיירות מרוסיה ובפ	

ציעתם של רבים נוספים בתאונת 
דרכים שאירעה בדצמבר 2008 
ונידון לעונש מאסר בפועל של 

שמונה שנים. 
יעל  עו"ד  טוענת  בערעור 
עליו  שנגזר  העונש  כי  שרף 
"אינו חמור דיו". הפרקליטות 
טענה בכתב האישום שהוגש 
לבית המשפט המחוזי בבאר שבע 
כי ב	6 בדצמבר 2008, בכביש 
12 ליד אילת, יצא הנאשם לע	
קיפה מסוכנת בנוהגו באוטובוס 
ארוך ורחב מימדים, כשהוא מלא 
בנוסעים על כבודתם, בניסיון 
לעקוף אוטובוס נוסף והתהפך. 
הנאשם ידע עד כמה מסוכנת 
נסיעה במהירות הגבוהה שא	

ליה הגיע. 
הנהג הורשע בהריגה, חבלה 
חמורה ופציעה - והפרקליטות 
ביקשה לקבוע מתחם ענישה בין 

15 ל	20 שנות מאסר. 
עדנה אדטו

 :C תקווה לחולי הפטיטיס
תרופה חדשה פורצת דרך

ד"ר יואב לוריה: מדובר במהפכה שאפשר להשוות לגילוי הפניצילין √ התכשיר 
החדש אמור להיות משווק עד סוף השנה בארה"ב, ולאחר מכן יגיע גם לישראל

תקווה חדשה לעשרות אלפי 
חולי דלקת הכבד הנגיפית מסוג 
C: טיפול תרופתי חדש ופורץ דרך, 
שניתן בכדורים למשך שלושה חוד	
המחלה  את  להעלים  הצליח  שים, 
עם תופעות  וזאת  בתום התקופה 

לוואי מעטות יחסית.
הממצאים המעודדים על התרופה הח	
דשה עולים ממחקרים שבוצעו בשלוש 
השנים האחרונות על כ	2,300 חולים 
וכ	50 בתי חולים ב	25 מדינות, ובהן 
שלושה בתי חולים בישראל: שערי צדק 
בירושלים, שיבא בתל השומר 

ורמב"ם בחיפה.

התכשיר התרופתי הוא של ענקית 
התרופות האמריקנית AbbVie, שמפ	
תחת ומשווקת תרופות ל	170 מדינות 
בעולם. התכשיר (ששמו המסחרי עדיין 
לא פורסם) מתוכנן להירשם לשימוש 
בארה"ב ב	2014, ורק לאחר מכן ביש	
ראל, ועד אז אפשר לקבלו רק במסגרת 

מחקרים בבתי החולים.
כיום כבר יש טיפולים תרופתיים יעי	
לים למחלה, הניתנים במימון מלא של 
קופות החולים, אך לדברי רופאים בכי	
רים חלק ניכר מהטיפולים הקיימים לא 
יעילים מספיק לחלק משמעותי מהחו	
לים, ולחלקם תופעות לוואי קשות מאוד.
דלקת הכבד הנגיפית מסוג C היא 
מחלה מידבקת הנגרמת על ידי וירוס 
ה	HCV ומועברת מאדם לאדם בדר	
כים שונות באמצעות מגע של דם עם 
דם נגוע, למשל באמצעות קבלת עירוי 
שי	 נגוע,  דם 
במחטים  מוש 
לא סטריליות, 
מגע מיני בלתי 
מוגן ועוד. המח	

לה עלולה להיות קטלנית מאחר שהיא 
גורמת לפגיעה קשה בתפקודי הכבד, עד 
כי חלק מהחולים יפתחו דלקת כבר כרו	

נית, חלקם יזדקקו להשתלת כבד וחלקם 
אף עלולים לפתח סרטן קטלני בכבד.

על פי הערכות, כ	160 מיליון בני 
אדם סובלים בעולם מהמחלה (הידועה 
גם בשמה הפטיטיס C או צהבת מסוג 

C), כ	4 מיליון בני אדם נדבקים במחלה 
בכל שנה ויותר מ	350 אלף איש מתים 
בכל שנה מהמחלה ומסיבוכיה. על פי 
הערכות, כ	100 אלף בני אדם בארץ 
סובלים מהמחלה, ועשרות מהם זקוקים 

להשתלת כבד.
ד"ר יואב לוריה, מנהל יחידת הכבד 
במערך הגסטרו	כירורגי בבית החו	
לים שערי צדק בירושלים, שניהל את 
המחקר בבית החולים, אומר שהתכ	
שיר החדש הוא בבחינת "בשורה ועשוי 
להביא למיגור המחלה. אצל כל המ	
טופלים שהשתתפו במחקר היה ריפוי 
מהמחלה בתוך שלושה חודשים, וזאת 
ללא תופעות לוואי. התוצאות היו רק 
בגדר חלום שלא ייאמן עד לפני חוד	
שים מספר. הרופאים שעוסקים בתחום 
זה בארץ ובחו"ל הולכים בתחושה של 
קסם מאחר שהתוצאות שהולכות ומצט	

ברות מראות כי מדובר בטיפול תרופתי 
פורץ דרך, שאפשר להשוות אותו ממש 
לגילוי תרופת הפניצילין. רק לעיתים 
רחוקות הרפואה מגלה את כדור הפלא 

שמביא ריפוי למחלה".

צילום: ליאור מזרחי ד"ר לוריה  

רן רזניק

זאב קליין

לבקשת משרד האוצר: ועדת 
הכספים בראשות ח"כ ניסן סלו	
מינסקי תתכנס בתחילת השבוע הבא 
לדיון דחוף כדי לאשר העברת 46 מי	
ליון שקלים למימון הקפאת ההליכים 

בהדסה.
זאת במסגרת ההסכם להקפאת הלי	

כים, שנחתם בזמנו בין משרדי הבריאות 

והאוצר לבין הדסה. תקופת הקפאת 
ההליכים אמורה להסתיים ב	13 במאי, 
ונראה כי יהיה צורך להאריכה. קופת 
הדסה ריקה ממזומנים ומתחילת השנה 
צבר בית החולים גירעון של כ	50 מיליון 
שקלים, נוסף על גירעון של מיליארד 

שקלים שצבר בשנים הקודמות.
כמו כן, ועדת הכספים תתבקש לאשר 
העברת 45 מיליון שקלים נוספים לת	

שלום מענקים למתמחים.

הדיון הדחוף יתקיים בתחילת השבוע, לבקשת משרד האוצר √ הסיבה: קופת ביה"ח ריקה ממזומנים

צילום: קונטקט ביה"ח הדסה 

צילום אילוסטרציה

ועדת הכספים התבקשה לאשר 
העברת 46 מיליון שקלים להדסה


