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חגי ברוש ,ראש אגף טיפול ושיקום
ברשות למלחמה בסמים ואלכוהול,

דני רופ  :ונמצא כאן חגי ברוש ,ראש אגף טיפול ושיקום ברשות
למלחמה בסמים ואלכוהול .איך זה קשור למירב פתאום הסמים
ואלכוהול? היא נבהלה לרגע.
מירב  :צורכת המון.
דני רופ :

אתמול צוין יום המודעות הבינלאומי לתסמונת

האלכוהול העוברי .זה שם גדול ומפוצץ .מה זה האלכוהול העוברי?
חגי ברוש :

אז אני אסביר .תראה ,אנחנו בערך בסוף שנות ה-

 60חוקרים בארה"ב גילו שלאלכוהול יש השפעה מאוד מאוד
מזיקה על העוברים בזמן ,כמובן בזמן ההריון של נשים .החומר
מסוג האתנול ,שזה למעשה השם הכימי של האלכוהול ,פוגע
בשליה ,גורם לה להיווצרות של כלי הדם ,דרך זה ההזנה לתינוק
נפגעת .החמצן שהתינוק מקבל נפגע ועוד כל מיני פרמטרים
אחרים שבסופו של דבר יוצרים מצב שבו העובר נפגע .עכשיו
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הפגיעה שלו היא לא פגיעה חד משמעית .זה לא אומר שכל
שתיה של כוס יין פוגעת ,אבל לדוגמה בשונה ,חוקרים לדוגמה
טוענים שבשונה לדוגמה מהתמכרות לסמים ,שבו כאשר אשה
לדוגמה היא מתמכרת לסמים והיא נמצאת בהריון ,אנחנו משאירים
אותה מיוצבת עם תרופות תחליף בתוך תהליך ההריון ואז בסופו
של ...אחרי הלידה גומלים אותה ואת התינוק ,את העובר באופן
מבוקר ומסודר ,במקרה של האלכוהול הפגיעה היא פגיעה כמו
עקיצת נחש.
דני רופ :
חגי ברוש :

עד כדי כך.
אתה אף פעם לא יודע ,אתה אף פעם לא יודע

כמה נעקצת וכמה ארס נכנס וכמה נזק נוצר .ברור שכאשר יש
לך שתיה על בסיס קבוע ,כן ,אם האשה לדוגמה היא
אלכוהוליסטית או היא רגילה לשתות מדי יום.
דני רופ :

אבל חגי ,זה ברור ,אם שותים מדי יום או שותים

הרבה .אבל אנחנו יודעים ,לפחות אני שמעתי שזה לא נורא אם
האשה פעם פעמיים בשבוע ,אולי יותר אפילו ,שותה כוס יין ,חצי
כוס יין ,מה כבר יכול לקרות?
חגי ברוש :

אז זה מה שאני ,זה מה שמאוד מאוד חשוב לי

לחדד .המחקרים מוכיחים שגם שתיה אפילו פעם אחת באלכוהול
עלולה לפגוע .אתה ,אנחנו לא יודעים איך ,אצל כל אשה זה בנוי
אחרת ,המבנה הגופני ,החוזק ,אבל מספיק שתיה אחת של כוס
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במהלך ההריון ויכול להיווצר נזק .עכשיו אני שואל אותך...
דני רופ :
חגי ברוש :

...שתיה של כוס אחת?
אז אני אומר לך שוב ,למה אנחנו צריכים בענין

הזה לשחק עם המסרים? המסר הוא מאוד מאוד ברור ,כשאת
שותה אז העובר שותה וכשאת שותה כמובן יותר אז הוא נפגע
יותר .יש קשר ברור וההצעה שלנו ברשות הלאומית למלחמה
בסמים ואלכוהול ,זה פשוט שנשים בהריון הן לא שותות.
דני רופ :
חגי ברוש :
דני רופ :

בכלל.
בכלל.
מחקרים אומרים שנשים ששתו אפילו מעט ,מה היתה

ההשפעה על העוברים?
חגי ברוש :

בדומה להשפעות שיש לנו לדוגמה בסוגיות של...

הפגיעה דרך אגב היא פגיעה נוירולוגית ,היא לא פגיעה
התנהגותית ,זאת אומרת שהפגיעה היא במערכת העצבים המרכזית
והפגיעות הן דומות לפגיעות של קשב ,של ריכוז ,אימפולסיביות.
דני רופ :
חגי ברוש :

קשב וריכוז ,ממש...
קשב וריכוז ,אימפולסיביות ,חוסר יכולת לסדר את

הזכרון ,בעיות שאחר כך מלוות אותנו כהורים לאורך כל החיים.
אנחנו נצטרך ללכת ,אין לזה איזה שהוא פתרון ברמה של תרופה.
כל החיים נצטרך ללמד את החברים...
דני רופ :

...אפילו לא כוסית אחת.
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חגי ברוש :
דני רופ :

חד משמעית.
תימנעו במהלך ההריון.

חגי ברוש :
דני רופ :

נכון.
לפני ההריון אין לזה השפעה ,נכון? זה רק במהלך

ההריון עצמו.
חגי ברוש :

מהלך ההריון ויש לנו בעיה בתקופה שהן עוד לא

יודעות הנשים...
דני רופ :
חגי ברוש :
דני רופ :

זהו.
שהן נקלטו להריון ויש לנו פה בעיה.
מירב ,מה ,שותה קצת יין?

מירב  :לא אוהבת אלכוהול.
דני רופ :

פתרה את זה בשניה ,לא אוהבת אלכוהול .חשבתי

שזה אייטם בשבילך ,אבל זה בכלל לא מעניין אותה.
חגי ברוש :
דני רופ :

אנחנו בעד אנשים שלא אוהבים אלכוהול.
כן .טוב מאוד ,בריאות ,רק בריאות .טוב ,מירב תודה

רבה לך ותודה רבה לך חגי ואל תשתו בכלל בזמן ההריון.
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