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 בורמן סיפורה של משפחת

  11-בת ה  עבור ביתם EMFITן ה משתמשים בחייש  
 

 

בדיוק נולדו לנו הורים ושלושה ילדים,  . זוגהיינו משפחה צעירה רגילה"

עבודה, משפחה ובעיקר ילדים.  חייכו אלינו.החיים ובן ובת  ,תאומים

 לא היינו מסוגלים לדמיין איך המציאות תשתנה בין לילה.  שגרה.

, אני מנסה לתאר לכם חיים בהם לא היה לילה אחד בו עם האפילפסיה של נויה שנים לתוך ההתמודדות 10היום, 

   יכולנו לישון ללא חרדות וללא סכנת חיים אמיתית.

כחולה לגמרי. זאת תמונה כשהיא מצאתי את נויה שוכבת בשלולית של רוק  חודשים 10כשהתאומים היו בני 

זה היה התקף האפילפסיה הראשון, אחריו וני עד יומי האחרון. התעשתתי והזמנתי אמבולנס. רשלא תימחק מזכ

 הגיעו רבים נוספים.  

 ריבויעמידה לטיפול תרופתי ומתבטאת ב אפילפסיה זוהיה גנטית אבחנה כי היא סובלת מסינדרום דרווה, יקבד

דמיינו חיים עם תינוק שסובל מהתקפים מסכני חיים מספר  עיל עבורה.שום טיפול ימצאנו לא  התקפים קשים.

פעמים ביום ובלילה. אי אפשר לעזוב אותה לשנייה. אי אפשר להשאיר אותה לבד במיטה. לא הצלחנו לישון 

ניסינו דיאטה מיוחדת שהבנו שעזרה נוסף לכל התרופות . ללא שינה שנים 10לילה אחד שלם מאז האבחון. 

 ולא פחתו.  וההתקפים לא פסק. אך כל זאת ללא הצלחה שהתווספו לטיפול התרופתייפולים טגם לילדים אחרים ו

ההתקפים המשיכו בתדירות מאוד גבוהה. ההתקפים הקשים  .שינתה את החיים של כולנושל נויה המחלה 

ועלול לגרום למוות פתאומי. רק והמסוכנים ביותר הם אלה של הלילה, שכן כל התקף כזה מסכן את הילדה 

למנוע את הסיכון, אז למדנו להסתדר עם ההתקפים  יםהתערבות מהירה שלנו ובמידת הצורך של צוות רפואי יכול

 פחדנו ללכת לישון ולקום בבוקר ולגלות שהנורא מכל קרה.     - ל פחדנו ללכת לישון. פשוט ככהבמהלך היום, אב

 הטכנולוגיה חדשחודשים גילינו  כמהעד שלפני  ,במיטה ישנה איתנווהיא עדיין שנים  11לנויה כבר מלאו 

תנועה.  טכנולוגיה המזההעל המבוסס  EMFITמדובר במכשיר באמצעות חיישן.  ה על התקף פרכוסעמתריש

 הגוף בזמן ההתקף ומתחיל לצפצף חזק.תנועת את קלוניים, המכשיר מזהה -כיוון שההתקפים של נויה הם טוניי

מתריע ו ראינו שאכן המכשיר עובד עברה לישון במיטתה. נויה לראשונה, EMFIT - השקיבלנו את לאחר 

 ,רעהבזכות ההת התקףתעורר עם כל לה ממשיכים . אנחנוופרטיות נפשי שקטל זכינואנו ו כאשר יש התקף.

 . התקף יתחילבמידה ואבל אנחנו יכולים ללכת לישון ולסמוך על זה שנתעורר 

העובדה . נורמליים יותר לחיות חייםויכולה לעזור ליתר בני הבית  הטכנולוגיה הזו יכולה להציל את חייה של נויה

 באופן ישיר על מצב הרוח בבית גם כלפי יתר הילדים. המשפיע ,והעייפות פוחתתמצליחים לישון לילות שאנו 

 "חייב להיות מכשיר חובה בכל בית בו יש חולה אפילפסיה.  לדעתנו,  EMFIT-מכשיר ה

 

   

 

 


