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 תמיכתכם על ותודה GNE )DMP-(GNEM מסוג המיופתיה מחלת לניטור התוכנית של השמיני המידע לעלון הבאים ברוכים 
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 זה. עלון בנושא שיישלחו והצעות משוב כל בברכה מקבלים אנו .GNE מסוג למיופתיה הקשורים מדעיים עדכונים
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 2017 לאפריל, 22 המטופל, יום
 כאשר האוויר את אומיל הארץ' כדור 'יום נושא סביב מהנות ופעילויות גבוהה אנרגיה
 "יום במהלך נדירות ממחלות שנפגעו האנשים את ולשבח כבוד לחלוק כדי התכנס הקהל

-ב Ultragenyx של הראשיים במשרדים ,2017 באפריל 22-ב שנערך השנתי המטופל"
Novato, .קליפורניה 

 הוא המטופל" "יום ומוסיקה. אוכל אמנות, תערוכות יד, עבודות ממשחקים, נהנו האורחים
 ולשתף קשר ליצור להיפגש, נדירות, במחלות החולים קהילת חברי עבור הזדמנות
  קאקיס אמיל ד"ר היו הבולטים הנואמים בין העובדים. ועם השני עם אחד סיפורים

)Kakkis Emil Dr.,( מנכ"ל Ultragenyx, ג'עפר ולין מג'יד )Jafar Lynn & Majid( מקרן 
 מרשת )Schill Max and Lisa( שיל ומקס סהולי ),Foundation Loulou( לולו

RASopathies. 

 

 כולם את לראות נפלא "היה
 זו הייתה נהדר. ומבלים נינוחים
 המשא לאחר מדהימה הפסקה
 חיינו כל נושאים שאנו הכבד

 ההרסנית המחלה נגד במאבק
 שלנו." במשפחות

 

 שכתובתו שלה הבלוג את (שמנהלת )Voogel Tara( פוגל טרה
)www.taratalksgnemyopathy.blogspot.co.uk,( ותובנות באתגרים דנה היא שבו 

 הסקירה את ונתנה זה, באירוע נכחה )GNE גמסו מיופתיה עם שחי מי בפני הניצבים
 היום. אירועי על הבאה

 השנה המשתתפים. עבור המטופלים צורכי על היטב חשבו האירוע של החסות "נותני
 מסוג מיופתיה מטופלי של קבוצה זה, שקט במרחב האירוע. במקום 'שקט חדר' נוסף

GNE, החדר' היום. של בחגיגות יחד שהשתתפנו לאחר התכנסו ומטפליהם הוריהם 
 הטובות הדרכים על איכותי ומידע מעשיים טיפים ולשתף לחלוק מקום לנו העניק 'השקט
 עם ייחודי באופן בפנינו העומדים הרבים התמידיים האתגרים עם להתמודד ביותר

 ".GNE מסוג מיופתיה

 נדמה נפגשים, GNE מסוג מיופתיה מטופלי של קבוצה "כאשר כי ואמרה המשיכה טרה
 סיוע. מטופל כל יצטרך אופן ובאיזה מתי, לאיפה, בנוגע פנימי וידע מילים ללא הבנה ששי

 חברים קבוצת כאילו היה זה אך הראשונה, בפעם למעשה נפגשו מהמטופלים חלק אמנם
 המכנה היא - זו נדירה מחלה - GNE מסוג מיופתיה משמח. לאירוע נפגשת וותיקים
 מתמשכת". ידידות של ברית לכרות הללו המטופלים לכל המאפשר המשותף

 לטובת אחרים באירועים מעורבים להיות או להירשם כיצד לקרוא ניתן האירוע בדף
 Ultragenyx: www.ultrarareadvocacy.com שמארגנת מטופלים

 
 בה שיהיה כמה עד קר שימושית תהיה המרשמה

 אתה מעודכנים. יהיו שפרטיך לשמור חשוב ולכן מידע,
 של נוספת סדרה להשלים כדי בדוא"ל תזכורת תקבל
 הראשוניים השאלונים מילוי לאחר חודשים 6 שאלות
 חל אם זאת, עם חודשים. 12 לאחר שוב מכן ולאחר
 זכור אנא שלך, הקשר בפרטי למשל כן, לפני שינוי
 מרשמה.ב אותם לעדכן

 
 אם: לבדוק תשכח אל שלך, הפרטים עדכון בעת

 מידע, יותר לנו שיהיה ככל השאלונים; כל את מלאת
 שתמסור הפרטים שימושית. יותר להיות תוכל המרשמת
 ובשיפור עתידיים מחקרים של הידע בהעשרת לעזור עשויים

 המקובלים. הטיפולים
 

 אם שלך; השריר ביופסיית ואת גנטי הדו"ח את העלה
 לידה, תאריך (שם, האישיים פרטיך זאת. לעשות מסוגל אתה
 נגלה לא ולעולם מאובטחת, בצורה יישמרו מגורים) ארץ
 או משפחה בני ,)Ultragenyx (כולל שלישי צד לשום אותם
 מסחריות. חברות

 
 במרשמה: שלך לחשבון כניסה ידי-על האישיים פרטיך את עדכן

dmp.com-www.gnem 

 

  

 
 

 
 NDF - Foundation Disease Neuromuscular – (ארה"ב) 

www.curehibm.org 

 
Myopathies for Research of Advancement  

www.hibm.org 

 
Association Patients ystrophyD Muscular Distal -  

 www.enigata.org (יפן)

 
HIBM Equilibristi Gli Associazione – (איטליה) 

/hibm.org-www.gliequilibristi 

 
International Myopathy GNE 

myopathy.org-www.gne 

 
UK Dystrophy Muscular – (בריטניה) 

www.musculardystrophyuk.org 

 
 וחינוך הפניה עבור הספרדי הבריאות ארגון

www.shoreforlife.org 

 
Neuromusculares Enfermedades de Española Federación 

esp.org-www.asem 

 

 עדכניות על שמירה
 במרשמה שלך הפרטים

 

 מטופלים ארגוני
 וקבוצות המטופלים ארגוני כל של רשימה להלן

 ובניוון ,GNE מסוג במיופטיה העוסקות התמיכה
 הבינלאומית. ברמה בכלל, שרירים

 

 באירוע שנכחו GNE מקהילת מוזמנים אורחים של צילום

 למען ופעולה תמיכה
 -ב המטופלים
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 GNE ומיופתיה גופנית פעילות

 
 ובפרט גופנית, לפעילות הקשורים נושאים מגוון על מידע משתפת הנוירומוסקולרי, בתחום חוקרת פיזיותרפיסטית ),Moat Dionne( מואט דיון זה, במאמר
 .GNE מסוג מיופתיה עם אנשים של גופנית לפעילות
 עושה אתה האם‘ הבריאות בתחום אחר מקצוע בעל או שלך הפיזיותרפיסט ידי על המפחידה השאלה את נשאלת בוודאי GNE עם שלך המסע במהלך כלשהו "בשלב
 אני אוי...’ וכן ,‘האמת את להם להגיד האם‘ חושב אתה אותה אותך שכששואלים השאלה נוח, לא ממש להרגיש לך גורמת שלה שהתשובה השאלה .’כלשהי גופנית פעילות
 או זה את אוהב אתה אם ובין גופנית. פעילות על לדבר אוהבים הפיזיותרפיסטים שאנחנו לכך טובה סיבה יש גופנית'. פעילות לעשות יכול לא אני’ או גופנית' פעילות שונא
 וההכרחי!" הרע, הטוב, – הגופנית לפעילות בנוגע העניינים את יבהיר זה שמאמר מקווה ואני השליליות, את מכריעות החיוביות התוצאות זה, את שונא

 
 כפי זאת, עם גופנית. פעילות באמצעות מחלתך בשל נחלשו אשר שרירים לחזק ניתן לא

 יכול זה ודבר פעילים, פחות קרובות לעיתים הנם זו הממחל הסובלים אנשים שנמצא,
 נחלש בריא שריר בו האופן זהו שימוש.-אי בשל לניוון או השריר בתפקוד לירידה לגרום
 וזהו זה, תהליך להפוך יכולה גופנית פעילות מחלה. בגלל ולא ירוד, וכושר שימוש-אי עקב
 שלה. הכוללים מהיתרונות אחד רק

 לעשות? עלי גופנית פעילות של סוג איזה
 אנשים עבור גופנית. פעילות של שונות ועוצמות רמות וכן ושונים, רבים סוגים ישנם
 של בראש תמונה להם יש אוטומטי באופן גופנית, פעילות בפניהם מזכירים כאשר רבים,
 ניתן כך! לא זה ק"מ. 61 של לריצה יציאה או הכושר בחדר כבדים משקולות הרמת

  פעילות שקצת לזכור וחשוב אחד, כל של היכולת פי על הגופנית לותהפעי את להתאים
 כלל! פעילות שום על עדיפה

 תרגילים הנשימה. וקצב הדופק את מעלה אשר פעילות היא אירובית התעמלות
 לסייע ויכולים שלך, והריאות הלב כלומר שלך, הכללי הכושר לשיפור טובים אלה

 על ורכיבה ריצה, שחייה, כוללות אירובית גופנית פעילות של דוגמאות משקל. בשמירת
 מיופתיה עם לאנשים אופניים.

 קרובות לעיתים יש GNE מסוג
 והזרועות, ברגליים חולשה
 בביצוע עליהם להקשות שעלולה
 קיימות אך  זה. מסוג תרגילים
 לספק יכולות אשר רבות חלופות

 הליכה, כגון יתרונות אותם את
 – גינון או יתב בעבודות עיסוק
 לנשום לך שגורם דבר כל בעצם
 חזק. יותר קצת

 מתמקדים חיזוק תרגילי
 קרובות לעתים השרירים, בתרגול

 כבדות משקולות להרים מומלץ לא משקולות. באמצעות כגון התנגדות הפעלת ידי על
 וקלחיז חלופיות דרכים קיימות כלל. משקולות להרים מומלץ לא מסוימים, אנשים ועבור

 צריך שאתה היא הגסה ההנחייה למתעמל. להתאים ניתן התרגילים רוב ואת השרירים,
 עד חזרות 4 רק מבצע אתה אם לדוגמה, התרגיל. של חזרות 8 לבצע מסוגל להיות

 אם מסוימים, אנשים עבור המשקל. את להפחית עליך מדי, מתעייפים שלך שהשרירים
 אבל שהן, משקולות כל להרים מומלץ יהיה שלא ייתכן משמעותית, חולשה להם יש

 כגון חלופיים תרגילים
 יכולים מתיחות או פילטיס

 להתאים.

 למרבה יודע, שאתה כפי
 על לנו ידוע לא הצער
 מסוג למיופתיה תרופה

GNE, בהחלט לך יש זאת, עם במחלה. לשליטה להביא יכולה אינה גופנית ופעילות 
 האפשר, ככל פעיל ולהיות בריא, להרגיש ,בכושר להיות מקפיד אתה בו האופן על שליטה
 וגופנית נפשית מבחינה הניתן ככל בריא עצמך על לשמור לעזור יכולים אלה ודברים
 להתחיל המוטיבציה מציאת שלך. החיים איכות ואת התפקוד את לשמר לך ולאפשר
 הקשה החלק להיות יכולה שלך מהשגרה לחלק והפיכתה גופנית פעילות של בתוכנית

 יכול בקבוצה או חברים עם לעשות יכול שאתה או ממנו נהנה שאתה משהו למצוא ר.ביות
 MDUK מאת זה מסמך קריאת הוא ממנו להתחיל טוב מקום בזה. להתמיד לך לסייע
culardystrophyuk.org/app/uploads/2015/05/Exercisewww.mus-( בקובץ

adults.pdf-for-advice( עם לשוחח גם יכול ואתה ומעודד, שימושי מידע הרבה שמעניק 
 המתאימה הגופנית הפעילות של והרמה הסוג על שלך הפיזיותרפיסט או המשפחה רופא
 כלל!! פעילות שום על עדיפה פעילות קצת – זכור אבל לך,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 גופנית? פעילות מהי

 או לשמר מנת על המתבצע גופני, מאמץ הדורשות "פעילות -כ מוגדרת גופנית פעילות
 אוקספורד) (מילון והכושר". הבריאות את לשפר

 המומלצת? הגופנית הפעילות מידת מהי
 שנבצע ממליצה בריטניה ממשלת בשבילנו". טובה היא גופנית "פעילות כי יודעים כולנו

 5 גופנית, פעילות של דקות 30-ל שווה בערך זה( מתונה אירובית פעילות של דקות 015
 בשבוע. פעמיים כוח ואימוני נמרצת פעילות של דקות 75 או ),בשבוע פעמים

)-for-guidelines-activity-Livewell/fitness/Pages/physicalwww.nhs.uk/
adults.aspx.( יותר טובה פעילות כל כי לזכור וחשוב מנחים קווים רק אלה זאת, עם 

 אחר. לאדם מאוד שונה להיות עשוי אחד לאדם שמתאים ומה פעילות, חוסר מאשר

 גופנית פעילות של היתרונות

 
 ...EGN מסוג מיופתיה לי יש אבל
 אך הבריאה, האוכלוסייה לגבי גופנית פעילות של בתועלת התומכות ראיות של ים יש

 עבור גופנית פעילות של והיתרונות ההשפעות לגבי מוצקות ראיות חסרות יש עדיין
 השפעות שום היה לא הרוב, שלגבי זוהה זאת, עם נוירומוסקולרית. מחלה עם אנשים

 זאת ולתרגם הבריאה באוכלוסייה שנמצאו תרונותהי על להסתכל ניתן ומכך שליליות,
 נוירומוסקולרית. מחלה עם אנשים עבור אפשריות להשפעות

 חולים שאינם אלה מאשר פעילים פחות הם נוירומוסקולרית מחלה עם אנשים כי הוכח
 במשקל, לעליה לגרום וגם לבריאות להזיק עלולה כשלעצמה, זו, פעילות חוסר בה.

 גם ועלולה שימוש,-אי בשל בריא שריר של לניוון או שרירים מסת של נוסף להפסד
 ליכולת ושרירים, פרקים לכאבי ולהביא העייפות את להגביר העמידות, את להפחית
 יותר. גרועה חיים לאיכות דבר של ובסופו בהליכה יותר גדול לקושי ירודה, תפקודית

 לבעיות לגרום יכולה פניתגו פעילות שבהן נוירומוסקולריות מחלות כמה ישנן כי נכון
 מסוג מיופתיה השרירים, מחלת של אופייה בשל אך התסמינים, של ולהחמרה נוספות
GNE היא סבירה, בצורה מתבצעת הגופנית הפעילות וכאשר הנ"ל, המחלות אחת אינה 

 מהנה! שגם לקוות יש רצויה בטוחה,

 שרירים דלדול מחלות עם אנשים עבור הגופנית הפעילות יתרונות

 

 חלופות פעילות

 הליכה בית, ניקוי גינון, ריצה

 במים התעמלות במים, אירובי שחייה

 דוושות תרגיל כושר אופני אופניים על רכיבה

 חלופות פעילות

 פילטיס יוגה, פה,רצ תרגילי כושר בחדר אימון

 למחלות הסיכון את מפחיתה

 עייפות מפחיתה

 משקל בקרת

 שינה משפרת

 הרוח מצב ואת הנפשית הרווחה את משפרת

 והריאות הלב תפקוד את תמשפר

 טווח את תמשפר או תמשמר
 במפרקים התנועה

 שרירים על לשמור לעזור היכול
 חזקים

 הירידה את להפחית או למנוע היכול
  השריר בתפקוד

)conditioning-de( 

 כאב להפחית היכול

 התפקוד, את ולתחזק לשפר היכול
 הליכה כלומר

http://www.musculardystrophyuk.org/app/uploads/2015/05/Exercise-advice-for-adults.pdf
http://www.musculardystrophyuk.org/app/uploads/2015/05/Exercise-advice-for-adults.pdf
http://www.musculardystrophyuk.org/app/uploads/2015/05/Exercise-advice-for-adults.pdf
http://www.nhs.uk/Livewell/fitness/Pages/physical-activity-guidelines-for-adults.aspx
http://www.nhs.uk/Livewell/fitness/Pages/physical-activity-guidelines-for-adults.aspx
http://www.nhs.uk/Livewell/fitness/Pages/physical-activity-guidelines-for-adults.aspx


 

 
 דרך זוהי שרירים). (כאב/חולשת שלו השרירים עם משמעותיות בעיות חווה אשר אדם על לעיתים מתבצעת השריר של ביופסיה

 הארגון טיפול. תכנית ויוזמים השרירים למחלת הסיבות את מעריכים שלך הרפואי הטיפול על האחראים הרופאים באמצעותה
UK Dystrophy Muscular (בריטניה) בביופסיות ובפרט שריר, לביופסיות הקשורים רבים בנושאים העוסק מאמר לאחרונה סםפר  

 GNE מסוג למיופתיה ביחס שלהם במאמר המוזכרים מרכזיים היבטים נסקור בהמשך נוירומוסקולריות. מחלות עם לאנשים שעושים
 בכתובת: המלא המאמר את למצוא (ניתן

2017.pdf-Biopsies-www.musculardystrophyuk.org/app/uploads/2015/02/Muscle(  

 
 הפתולוגים? מחפשים מה

 הם רקמה. ודגימות תאים בדיקת ידי-על מחלה המאבחנים רופאים הם פתולוגים
 מדללת מחלה ע"י שנפגע שריר השריר. ופסייתמבי שהתקבלה הרקמה את מנתחים
 אופייני, מראה יש בריא לשריר ).2 (איור תקינים משרירים שונה נראה שרירים
 השרירים אחיד. יותר או פחות בגודל והם לזה, זה צמודים צפופים מסיבים המורכב
 בהם. שפוגעת למחלה בהתאם שלהם, במראה שונים שנפגעו

 נפגעו ושלא שנפגעו שרירים של ביופסיות של מאפיינים מספר :2 איור

 
 אבחנה לקבוע לרופא לאפשר כדי מידע מספיק מספקות תמיד לא שריר ביופסיות
 ספציפיים מאפיינים בביופסיה שאין יתכן כי בפניו, המוצגת המחלה של סופית
 של הקליניים התסמינים ושל הביופסיה של אנליזה זאת, עם ספציפית. למחלה

 למטופל לסייע מנת על אישית מותאמת טיפול תוכנית הקמת אפשרת המטופל,
 צורך שיהיה ייתכן סופית, אבחנה לקבל מנת על יום.-היום חיי של בהיבטים
 דם בדיקת סמך על DNA-ה את יבדוק רפואי מומחה במהלכן גנטיות, בבדיקות
 למחלה. לגרום שיכולים בגנים שינויים למצוא כדי פשוטה,

 עם לדבר עליך גנטיות, בדיקות או שריר ביופסיות אודות סףנו מידע תרצה אם
 שמבצעות מעבדות של לרשימה שלך. האישיות בנסיבות לדון כדי שלך הרופא
 נוסף: למידע הבאים באתרים עיין שלך, במדינה גנטיות בדיקות

Orphanet:)bin/ClinicalLabs.php?lng=EN-www.orpha.net/consor/cgi( 
International Myopathy GNE: )myopathy.org/Diagnostic_Centres.html-www.gne( 

UK Alliance Genetic The: )www.geneticalliance.org.uk/services.htm(  
 
 
 
 
 
 
 
 

 שריר? ביופסיית מהי
 של בגודל כלל בדרך – שריר של קטנה דגימה נוטלים שבו הליך היא שריר ביופסיית

 נעשה והוא "קל", להליך נחשב זה מיקרוסקופ. תחת אותה ובוחנים – תפוז גרעין
 או מקומית בהרדמה יום באשפוז או מקומית בהרדמה חוץ במרפאת כלל בדרך
 בדיקה לאחר באבחנה לסייע כדי שריר ופסייתבי מבקש כלל בדרך רופא כללית.
 ).EMG( אלקטרומיוגרפיה גם ולפעמים דם, בדיקות גופנית,

 היא MRI שריר. ביופסיית להם שעושים לפני MRI סריקת שעוברים אנשים יש
 מפיקים חזק מגנטי ושדה המחשב ידי-על שנוצרו רדיו גלי שבה הדמיה בדיקת
 בשרירים. ניווניות הפרעות בה לזהות תןוני גוף, מבני של מפורטות תמונות

 כרוך? זה במה
 הזרוע מהירך, כלל בדרך – שונים שרירים ממספר שריר ביופסיית ליטול ניתן

 מסוג מיופתיה עם אנשים של במקרה ירך (שריר הסובך שריר או הכתף העליונה,
GNE.( אך המשוערת, ממחלתך המושפע השריר של הדגימה את ייקח שלך הרופא 
 מגבירה אינה שריר ביופסיית הזמן. במשך מחדש יגדל השריר קשות. נפגע שלא

 נוחות-אי לחוש או כלום, להרגיש לא עלולים הביופסיה, במהלך בשרירים. חולשה
 משיכה. או לחץ קצת שתרגיש ייתכן קלה.

 שריר. ביופסיית של שונים סוגים שני קיימים
 מחט-ביופסיית .1

 שלך. השריר לתוך מ"מ, 5-כ של בקוטר מחט, בהחדרת כרוכה מחט-ביופסיית
 נלקחת אשר השריר, של קטנה דגימה בתוכה יש המחט, את מוציאים כאשר

 מעבדה. לבדיקת

 מאד, קטנה היא מחט מביופסיית הצלקת
 ופלסטר. סטריליות רצועות עם נסגרת והיא
 מחט ביופסיית לתפרים. תזדקק לא אתה
 או חוץ במרפאות המבוצע מיוחד, הליך היא

 בבריטניה מרכזים במספר יום באשפוז
 בלבד.

 
 פתוחה ביופסיה .2

 בעורך חתך בביצוע כרוכה פתוחה ביופסיה
 לאחר סנטימטרים. מספר רק כלל בדרך החתך אורך שריר. דגימת להוציא כדי

 גדולה היא פתוחה מביופסיה הצלקת תפרים. עם החתך את סוגרים הדגימה, נטילת
 גדולה דגימה יותר. גדולה שריר דגימת הוצאה כי מחט, ביופסיית של מצלקת יותר
 שנייה. לביופסיה שתזדקק סביר פחות ולכן לפעמים, נחוצה יותר

 שונים חולים בתי קרובות, לעתים וחסרונות. יתרונות יש הביופסיה סוגי לשני
 שונות. בשיטות להשתמש מעדיפים

 

 שריר ביופסיות
 מיופתיה עם אנשים ומדוע שריר, ביופסיות מהן
 אותן לעבור קרובות לעיתים צריכים GNE מסוג

 שלהם לאבחנה כעזרה

 נפגעו) (שלא ביקורת שרירי

 )A( דומה בגודל סיבים תאי•
 דומה בצבע סיבים תאי•
 בגבול ממוקמים התאים גרעיני•

 סיב. תא כל של
 תאים של דלקת אין•

 (פגוע) GNE שריר

 הומוגני אינו הסיבים תאי מבנה•
 הביקורת כבשרירי

 )C( התא בגודל שינויים•
 (שריר שומן רקמות יותר של נוכחות•

 )D( שהוחלף)

 (חלולית)

 שריר של מחט לביופסיית דוגמה :1 איור

 הדלתא שריר

 מחט-ביופסיית

 הזרוע עצם

http://www.musculardystrophyuk.org/app/uploads/2015/02/Muscle-Biopsies-2017.pdf
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/ClinicalLabs.php?lng=EN
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/ClinicalLabs.php?lng=EN
http://www.gne-myopathy.org/Diagnostic_Centres.html
http://www.gne-myopathy.org/Diagnostic_Centres.html
http://www.geneticalliance.org.uk/services.htm
http://www.geneticalliance.org.uk/services.htm


 

 
 אישי מחשב והפעלת נוירומוסקולריות מחלות עם חיים

 אתגרים) על להתגבר (דרכים
 להם שיש הקשיים על אותנו ליידע כדי האחרונים החודשים במהלך האוצרים צוות עם קשר יצרו DMP-GNEM ממרשמת מסוימים משתתפים 

 מסוג מיופתיה עם אנשים שלהם. הגוף על GNE מסוג המיופתיה של ההשפעות בשל ממושכים, זמן למשכי נייד מחשב או שולחני מחשב בתפעול
GNE לא הזמן. עם מתקדמת שהמחלה ככל בידיים, / הידיים מפרקי הזרועות/ של התחתון בחלק השרירים מצב מהידרדרות לסבול להתחיל עשויים 

 בעבר. שעשו כפי נייד מחשב/מחשב בידיהם להפעיל מסוגלים יהיו שלא כדי עד שרירים מדילול יסבלו GNE מסוג מיופתיה עם שאובחנו האנשים כל
 דרכי כאשר נייד במחשב/מחשב לשימוש ניגשים הם שבו האופן את להתאים יאלצו במרשמה), מהמשתתפים חלק (כולל מסוימים שאנשים ייתכן אך

 הזמן. במשך אפשריות נוחות/בלתי ללא יהפכו המסורתיות השימוש

 ניידים למכשירים יישומים
 לשלט שלך החכם/הטבלט וןהטלפ את להפוך שיכולים להורדה זמינים יישומים מספר ישנם
 להפעלת עכבר או מקלדת בתור שלך במכשיר להשתמש לך ומאפשרים אוניברסלי, רחוק
 להפעיל מסוגלים הם כי לגלות עשויים מהמשתתפים חלק נייד. מחשב או שולחני מחשב

 או מגע מסך על מקשים לוח בהצלחה
 לגלול כדי באצבע/המצביע להשתמש
 רמאש בקלות יותר נייד במכשיר
 סטנדרטי. מקשים בלוח או בעכבר
 מיוצר הללו הזמינים היישומים אחד
 Remote Unified בשם חברה ע"י

 הוא: שלה האינטרנט שאתר
www.unifiedremote.com. 

 של התקנים עבור זמינים היישומים
Windows -ו אייפון, אנדרואיד,

Phone. 
 

 דיבור זיהוי
 זיהוי תוכנת מקשים, בלוח שימוש בעת נוחות אי או קושי לך שיש או לאט, מקליד אתה אם

 לתוך אומר שאתה מה שכל כך אוזניות, באמצעות שלך המחשב אל לדבר לך מאפשרת דיבור
 אך דיגיטלית, להכתבה תוכנה פיתחו אשר חברות מספר ישנן המסך. על מוקלד המיקרופון

 לכן .Apple או Windows מחשב לו שיש מי לכל זמינות זו תוכנה של חינם גרסאות גם קיימות
 כדי החינמית הגרסה את לנסות לך כדאי מתקדמת, תוכנה על כסף מוציא שאתה לפני

 NHS של האינטרנט באתר למצוא ניתן נוסף מידע התוכנה. עם היכרות ולעשות להתנסות
 talking.html-www.nhs.uk/accessibilityhelp/Keyboard כתובתב

 

 מצלמה עכבר
 המאפשרת חינמית תוכנה היא מצלמה עכבר

 ידי-על העכבר בסמן לשלוט המחשב למשתמש
 השארת ידי על מתבצע  ה'קליק' ראשו. הזזת
 ואז מה, לזמן המסך על מסוימת בנקודה הסמן
 קהל רגיל. עכבר כל כמו בדיוק יקליק, ברהעכ
 שאין אנשים הם זו תוכנית עבור העיקרי היעד
 להזיז יכולים אבל ידיהם, על אמינה שליטה להם
 צורך יש זו בתוכנה להשתמש כדי הראש. את

 אינטרנט מצלמת או מובנית אינטרנט במצלמת
USB של הצג ליד או על שמותקנת סטנדרטית 

 קולג'. בבוסטון חהפות התוכנית המחשב..
www.cameramouse.org/about.html 

 
 
 

 עם היסוס ללא קשר צור זה, במאמר המוזכרים ההתקנים או התוכנות לגבי שאלות לך יש אם
 לך יש אם כן, כמו נוסף. מידע לקבלת )nmd.eu-eatGNEM@tr( בכתובת האוצרים צוות

 עם שוחח אנא האמבולטוריות, ליכולותיך הנוגעות סוגיות או ההתקנים להתאמת בנוגע ספקות
 וההתקנים התוכנה שלך. במיקום הזמינה התמיכה על נוסף מידע לקבלת שלך הרפואי המטפל

 בלבד. מידע למטרות הוא מאמרוה האוצרים, צוות ידי על אושרו לא זה במאמר המתוארים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (עם רגילה במקלדת שימוש בעת הזמן, במשך כי לנו סיפרו מסוימים משתתפים
 ויותר יותר להיות להם גרמה המחלה התקדמות (עכבר), הצבעה מתקן ו/או מקשים)

 ארוכים. טקסטים הזנת בעת במיוחד מוגבר, פיזי מאמץ מהם ונדרש מתוסכלים,
 יד), (בכל אחת לאצבע מוגבלת כיום שלו ההקלדה איך הסביר אחד משתתף
 בין ידיו את מחדש למקם הצורך בגלל ניכרת במידה מואט במקלדת שלו והשימוש

 המקש את לבחור קשה ויותר יותר לו נהיה כי גם הסביר זה מטופל הקשות. שתי
 סמוכים קשיםמ שני (או רצויים בלתי מקשים על ללחוץ לו יוצא ושלפעמים הרצוי,
 לבחירת הנכונה הכוח במידת  להשתמש מתקשה למעשה או אחת), ובעונה בעת

 בטעות. פעמים מספר להופיע לאותיות שגורם מה המקשים,

 הקיימות עדכניות התאמות מספר לבחון מועיל להיות שיכול חשב האוצרים צוות
 אולי אך מהם כמה של לקיומם מודעים כבר שאתם וייתכן המידע, טכנולוגיות בתחום

 למגוון יועילו שלדעתנו המידע טכנולוגיות של בהתאמות בפרט נבחן אנו לכולם. לא
 .GNE מסוג מיופתיה כגון נוירומוסקולרית ממחלה הסובלים אנשים של רחב

 

 המסך על מקלדת
 למשתמשים המאפשרים גישה" "נוחות כלי של מגוון עם מגיעים Apple-ו Windows מחשבי
 שלהם. במערכות והעכבר המקלדת של הפעולה אופן את לשנות

 הפונקציה היא אלה מפונקציות אחת
 מקשים לוח .'המסך על מקשים לוח'

 של כתמונה בדיוק נראה המסך על
 ניתן המסך. על אך מקשים, לוח

 באמצעות מהמקלדת אותיות לבחור
 להקליד יכול אדם כלומר העכבר,
 כלל להשתמש מבלי המסך על טקסט

 מסורתית, מקלדת באמצעות להקליד שמתקשה מי כל עבור שימושי הוא זה ליכ במקלדת.
 המקשים לוח אודות נוסף מידע המחשב. את לתפעל כדי בעכבר להשתמש עדיין מסוגל אבל
 ):הבאים (בקישורים NHS של האינטרנט באתר למצוא ניתן המסך על

7.html-Windows-in-keyboard-screen-on-Windows-www.nhs.uk/accessibilityhelp/Using 
keyboard.html-screen-on-OSX-Mac-www.nhs.uk/accessibilityhelp/Using 

 

 עקיבה) כדור (בעל Trackball עכבר
 כדור עם הפוך עכבר כמו - בשקע שמוחזק מכדור המורכב הצבעה התקן הוא הטרקבול עכבר
 הסמן. את להזיז כדי היד, כף או האצבעות, האגודל, עם הכדור את מגלגל המשתמש בולט.
 גלילה גלגל על גלילה בשל באצבעות בעיות שחווה מי עבור אידיאלי הוא הטרקבול עכבר

 מה שטוח, משטח על לשימוש מוגבל שאינו הוא זה מסגנון עכבר של נוסף יתרון קונבנציונלי.
 לדוגמה. שלהם, הרגל כנגד העכבר את להחזיק שמעדיפים מי כל עבור אידיאלי אותו שהופך

 
 
 
 
 

 Windows-ב המסך על מקשים לוח של מסך צילום

 עקיבה כדור בעלי למחשב עכברים סוגי של רחב מגוון

 העכבר תוכנת את מציג המסך צילום
 מצלמה

http://www.unifiedremote.com/
http://www.nhs.uk/accessibilityhelp/Keyboard-talking.html
http://www.cameramouse.org/about.html
mailto:GNEM@treat-nmd.eu
http://www.nhs.uk/accessibilityhelp/Using-Windows-on-screen-keyboard-in-Windows-7.html
http://www.nhs.uk/accessibilityhelp/Using-Mac-OSX-on-screen-keyboard.html


 

 כה עד שלי המסע – )Pinto Vitor( פינטו וויטור•
 בפורטוגל. בגודלה השנייה העיר שהיא פורטו, בעיר גר ,39 בן הוא רוויטו
 משתתף והוא ,2012 בשנת GNE מסוג ממיופתיה כסובל אובחן הוא
 עם חייו על מדבר וויטור .2014 שנת מאז DMP-GNEM במרשמת פעיל

 של שהחוויות לזכור נא – עצמו על סיפורים בכמה אותנו ומשתף המחלה
 המחקר. משתתפי כל את מייצגות ואינן בלבד שלו הן וויטור

 חיים ניהלתי להופיע, החלו שלי שהתסמינים לפני ,GNE מסוג מיופתיה אובחנה אצלם האנשים כל כמו
 להתרחק התחלתי 15 גיל בסביבות הנוער. בני רוב שעושים דברים – רצתי כדורגל, שיחקתי נורמליים.
 ובפרט למוזיקה, הפנוי זמני את הקדשתי זאת ובמקום ,הזו האינטנסיבית הספורטיבית מהפעילות
 תופים. על לנגן ללמוד התחלתי

 
 

 שלי הראשונים התסמינים
 קצת שהרגשתי הראשונה הפעם הייתה זו שלי... בגוף בשינוי לראשונה הבחנתי כדורגל, לשחק כדי חבריי עם נפגשתי אחד יום כאשר ,22-כ בן שהייתי לי זכור
 הרבה עושה לא אני כי קורה שזה שאולי חשבתי בהתחלה לי. קורה מה להבין הצלחתי ולא המשקל, שיווי את מאבד הייתי הכדור תא אלי העבירו כאשר מוזר.
 בכושר. לא קצת פשוט ואני כבעבר, ספורט

 שאתקדם. שחשבתי כפי מתקדם לא שאני הבחנתי מהר די אך יותר. קבוע באופן גופנית בפעילות ולהתחיל מקומי, כושר לחדר להצטרף החלטתי זה, אירוע לאחר
 שלהם, המוגברת הגופנית הפעילות עקב השתנה כן שלי החברים של שהגוף והבחנתי הכושר, בחדר להתאמן שהתחלתי לפני כמו מצב באותו נשארו שלי השרירים

 המרחק. אותו את לעבור כדי בעבר, מאשר מאמץ יותר הרבה להשקיע נאלץ אני רץ, שכשאני גם הבחנתי זה בשלב שהיו. כפי נשאר שלי השרירים ואילו

 
 

 אבחנה מחפש
 לעשות מה ידעתי לא אחרת. אבחנה לי נתן אחד וכל שונים, ומומחים רופאים כמה אצל ביקרתי שנים מספר במשך
 יותר, גדול בקצב מדרדר מצבי כי הרגשתי 26 בגיל כאשר 2004 עד היה זה כך – חיי עם והמשכתי זה בשלב
 Hospital de São João החולים ביתל ללכת החלטתי זה, בשלב הרגליים. בכפות כוח של רברו חוסר וחשתי

 על לי כשנאמר זוכר אני .GNE מסוג מיופתיה לי שיש אבחנו סוף סוף 2012-ב רק זאת, עם פורטו. מולדתי בעירש
 אותי. הדאיג זה זמינה, תרופה לה אין ושכיום - המחלה

 היה זה – )foot drop( הנגררת הרגל עם לי לסייע כדי מיוחדות נעליים תישנעל הראשונה הפעם את זוכר אני
 הליכה. בעת שלי התנועות את מגביל אני כאילו נראה זה חיי. של זה בשלב לי לקרות היה שיכול גרוע הכי הדבר
 Up-Foot את גיליתי אשר עד היה זה מאד. מתסכל היה וזה לי, שהיו מהנעליים אחת אף לנעול יכולתי לא בנוסף,
 עם שחוויתי והבעיות )),foot drop( נגררת לרגל דינמית תמיכה המציעה הרגל כף-לקרסול קלה אורתופדית (נעל

 זה. בשלב משוחרר יותר הרבה הרגשתי – נעלמו נעליים

 GNE קהילת עם תקשורת
 אז עזר. בהכרח ולא ברור היה לא לקריאה עבורי  זמין שהיה מה כי מצאתי אך באינטרנט, מידע חיפוש ידי-על GNE מסוג מיופתיה על עוד ולחקור לנסות החלטתי
 הכירה והיא GNE מסוג ממיופתיה כסובלת היא גם שאובחנה פייסבוק, דרך מישהי שפגשתי עד היה זה כך שרציתי. במידה המחלה על ללמוד יכולת ללא נשארתי

 שנערכו הקליניים המחקרים אודות מידע לרבות צריך, שהייתי המידע כל את למצוא יכולתי זאת, מקבוצה חלק היותי באמצעות בפייסבוק. הסגורה הקבוצה את לי
 אקלים עם יחסית שקטה במדינה לחיות היתרון את לי שיש למרות .GNE מסוג במיופתיה לטיפול Inc Pharmaceutical Ultragenyx שעושה העבודה במסגרת

 די מקבל אינני בפורטוגל, התשתיות בגלל אבל מחלתי, בגלל עובד לא אני כיום, אחרות. אירופיות מדינות מוכ כלכלית מבחינה חזקה אינה פורטוגל לצערי טוב,
 צריך. שאני כפי מהמדינה, כספית תמיכה

 כרגיל החיים עם להמשיך
 אנשים של גדולה בקבוצה מוקף להיות המזל לי היה הזאת, המחלה עם שלי המאבק במהלך

 כוח, לי מעניקים אשר האנשים הם שלי והחברים המשפחה עם יחד אשתי, בי. לתמוך שמסוגלים
 אני בשבילי. נהדר מפלט מקום גם היא מוזיקה הפנים. על חיוך עם לחיות להמשיך לי ומאפשרים

 כוח! לי יהיה לא שכבר עד תופים על לנגן אמשיך אני באחרת. בתופים ומנגן אחת, בלהקה זמר
 הכלב עם בפארק לטייל בבוקר, הספר לבית שלי בתה את לקחת כוללת שלי יום-היום שגרת

 שלי הלהקה עם לחזרות וגם התעמלות קצת לעשות כדי CrossFit לשיעור הולך אני ולפעמים
 נורמליות ברמת הבית בסביבת רבות יומיות-יום פעילויות לעשות מצליח עדיין אני קבוע. באופן

 הגבלות. הכמ עם אבל נורמליים חיים מנהל אני בקיצור, מסוימת.

 
 

 

 חבר אני שבה הלהקות באחת שרתי

 הכושר רבחד האימון לפני מתיחות קצת לעשות

 להקה במסגרת בו מנגן שאני הכלי זה - בתופים נגינה

 וויטור. שלי, הסיפור לקריאת מזמנכם שהקדשתם תודה
 


