6

א • לבריאות • חשוון תש"ע ,אוקטובר 2009

מנסיונה של
חולת סרטן
שילוב רפואה
קונוונציונאלית ,רפואה
אלטרנטיבית ונחישות
הם הדרך הנכונה להלחם
בסרטן השד

אסתר קרפל ,אז...

שרון לוין

ל

פני מעט יותר משלוש שנים ,בשנת  ,2005נודע
לאסתר קרפל ,אז בת  59שחלתה בסרטן השד.
אסתר אמא לשניים ,מקרית שמונה ,הרגישה שה־
שמים נפלו על ראשה .היא לא ידעה אז דבר וחצי
דבר על מחלת הסרטן ,על טיפולים אפשריים ועל אפשרויות
ההחלמה מהמחלה" .הייתי בטוחה שנגזר דיני למוות תוך זמן
קצר ,ושילדי ישארו יתומים בקרוב".
אלא ,שלשמחתה של אסתר ולשמחת בני משפחתה התב־
רר שמחלת הסרטן איננה בהכרח גזר דין מוות.
היא החלה בטיפולים נגד הסרטן שבו חלתה ,אולם אז
התברר לה שמחלת הסרטן היא רק חלק מהבעיות הרפואיות
שאיתן עליה להתמודד .הטיפולים עצמם שאותם קיבלה גרמו
לה בעיות קשות מאד וסבל רב ,עד כדי שמנעו ממנה לתפקד
באופן רגיל וכמובן שסיכנו את חייה.
אסתר קיבלה  33טיפולי הקרנה ,שגרמו לה לחולשה קשה,
לעייפות מתמדת ולכוויות באזורי ההקרנה ובריאה הימנית.
הטיפולים הכימותרפיים שקיבלה במקביל ,גרמו לה לירידה
ברמת ההמוגלובין ,הלויקוציטים והטרומבוציטים ,לעייפות,
בחילות ,הקאות ,לפגיעה בעצבים הפריפריאליים שיצרו חוסר
תחושה בגפיים ,כאבים ותחושת נימול (הרגשה שכאילו נמ־
לים זוחלות על הגוף) ,לנשירת שיער ,לבעיות במערכת העי־
כול ,ולאפטות בפה.
אסתר הרגישה כשבר כלי ,ולא תפקדה כבשגרת חיים רגי־
לה.

אלא שאסתר אשה חזקה ונחושה ,החליטה לא לוותר .לא
לוותר למחלה ולא להיכנע לתופעות הלוואי של הטיפולים.
אסתר שמעה על חברה קטנה הממוקמת באזור התע־
שייה הצפוני של קריית שמונה ,המפתחת ומייצרת מוצרי
כוורת בריאותיים שיכולים אולי לעזור לה .אחרי שקיימה
התייעצות רפואיות היא החלה להשתמש בשלושה ממוצרי
החברה.
אסתר השתמשה בלייפמל( )lifemelשנועד לשפר את
תמונת הדם שלה ,ואת תחושתה הכללית ,ולמנוע את הני־
מול .כדי לטפל באפטות הנוראיות בפה השתמשה אסתר
בפלורמל ,וכדי לטפל בבעיות במערכת העיכול השתמשה
אסתר בגסטומל.
"המוצרים הצילו את חיי" ,היא מספרת" .התחזקתי מאד,
כל תופעות הלוואי כמעט ונעלמו לחלוטין ותמונת הדם שלי
חזרה לנורמה ,חזרתי לתפקוד מלא גם בבית וגם בעבודה
והייתי בן אדם חדש".
אסתר שהחלה להאמין ביתרונות של הטיפולים האלטרנ־
טיביים ,כתוספת לטיפולים הקונוונציונאלים ,עברה גם טיפו־
לים בדיקור סיני וניקוז לימפתי.
באוקטובר  ,2006כשנה וחצי אחרי שהחלה בטיפולים
סיימה אסתר את הטיפולים אלא ש"ליתר בטחון" ממשיכה
אסתר להשתמש בלייפמל ובפלורמל עד היום .הלייפמל
( )lifemelמאזן את תמונת הדם שלה ,שומר על המערכת
החיסונית ומחזק אתה מאד ,והפלורמל מונע ומטפל בבעיות
בחניכיים ובחלל הפה.
אסתר מאמינה שהשילוב של טיפולים קונוונציונאליים עם
מוצרי הכוורת שהם מוצרים טבעיים לחלוטין ,גרם לכל שתו־
פעות הלוואי שמהם סבלה פחתו במידה ניכרת מאד ,שהרג־
שתה הכללית תהיה טובה ותפקודה יהיה מלא ,כל אלא חיזקו
את גופה ואת נפשה ,וכך הצליחה להתגבר על המחלה.
אסתר התגברה על הסרטן" .מצבי כעת ברוך השם תמיד

אסתר קרפל ,כיום
צריך להיות עם יד על הדופק ,עדיין יש לי שרידים של תופעות
הלוואי מהטיפולים שעברתי ,כעת אני מתפקדת ממש כרגיל,
אני משמשת כיו"ר אילן באזור הצפון (קריית שמונה וסביב־
תה ,צפון רמת הגולן כולל ישובי הדרוזים) ,מתנדבת במחל־
קה האונקולוגית בבית החולים זיו בצפת ,מתנדבת שנים רבו
בחמ"ל העירוני בשעות חירום וחברת מועצת המנהלים של
החברה לקידום נוער".
כעת היא רואה במחלת הסרטן לא רק קללה אלא גם ברכה.
"ממחלת הסרטן יוצאים גם נשכרים .האדם לומד להכיר את
עצמו ואת הסביבה הקרובה והרחוקה ,לומד לאהוב ולכבד
את עצמו ועל ידי כך תורם לסביבה .בזמנים הקשים בהם נא־
בקים במחלה ,צריך האדם להסתכל על חצי הכוס המלאה".
"לדעת שהטיפולים יסתיימו וכל תופעות שסובלים מהם
יחלפו  -צריך להאמין שהמחלה תמוגר" ,היא מסכמת" .החיים
מאוד יפים ויש למה לצפות ולשאוף".

המוצרים הצילו את חיי ,התחזקתי מאד ,כל תופעות
הלוואי כמעט ונעלמו לחלוטין ותמונת הדם שלי חזרה
לנורמה ,חזרתי לתפקוד מלא גם בבית וגם בעבודה
והייתי בן אדם חדש

