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עוד לא הצטרפתם? גם לנו יש עמוד חי ותוסס ב־

עובדים יקרים,
בעת כתיבת שורות אלה התבשרנו על פטירתו של מר סמי
עופר .הרבה נאמר ונכתב בתקשורת על אישיותו ,פועלו ותרומתו
של האיש .התרומה יוצאת הדופן של סמי עופר לבית החולים
אפשרה לנו להקים בניין מיוחד בעיצובו וברמת המלונאות
שלו ,ולהשלים את המהלך שבו התחלנו לפני יותר מעשור ,עם
תרומתה של משפחת אריסון ,מהלך של חיסול האשפוז בבניין
הישן של בית החולים .אין זה סוד שבשנים האחרונות לחייו
לא היה סמי עופר בקו הבריאות .אני שמח מאוד שהצלחנו
לסיים ולקיים ,אך לפני שלושה חודשים ,את טקס חנוכת הבניין
בנוכחותו של מר עופר .תודה מיוחדת למר יוסי שחר ולצוותו
שניהלו את הפרויקט המורכב הזה והביאוהו לגמר בזמן שיא של פחות משלוש שנים!
המחלקות הראשונות שיאכלסו את הבניין החדש יעברו אליו במהלך חודש יולי.
מיד לאחר חג השבועות חנכנו רחבה מיוחדת וחדשה במרכז הרפואי (כמה נוספות ייחנכו
בשנה הקרובה)  -רחבת סטפן לנדס ,הממוקמת ליד הסובה במפלס מינוס  1שבין בניין
סוראסקי לבניין עופר .לצעירים שבינינו אזכיר שד"ר לנדס ז"ל היה רופא בכיר ביחידה לטיפול
נמרץ לב שלנו בשנות השבעים ,והיה זה שיזם ,הקים והוביל מקצועית את רעיון הניידות
לטיפול נמרץ לב בתל־אביב.
סטפן לנדס נהרג כאשר מסוק הפינוי שבו שירת כרופא פינוי בהיטס הופל מעל דרום לבנון,
במלחמת שלום הגליל ב־ .1982חבריו ומוקירי זכרו יזמו עם הנהלת בית החולים את הקמת
הרחבה הזו ,שבה מוצב פסל של האמן הישראלי צדוק בן דוד ,שתערוכה מיצירותיו הוצגה
לאחרונה במוזאון תל־אביב.
חלק גדול מהעובדים ער ל"מתיחת הפנים" שעבר לאחרונה חדר האוכל שלנו .שדרוג זה
מתלווה לשיפור באיכות המזון המוגש לצוות ולחולים כאחד ,בהובלת מוטי פדידה .בשנה
הקרובה נשלים את בניית המטבח החדש והמודרני ונעבור לאספקת מזון משודרג במנות
אישיות ואסתטיות לחולים.
זה יותר מחודשיים אנו מתמודדים עם שביתת הרופאים המתמשכת .המאבק המוצדק
להצלת הרפואה הציבורית זוכה עד כה להבנה ולתמיכה של הציבור הרחב .עם זאת ,אין ספק
שהנזק המצטבר הנגרם לבית החולים ולחולים הוא גדול ,וקשה להעריך את מלוא היקפו
בשלב זה .אני ער למאמצי הרופאים במחלקות ובמרפאות השונות לצמצם את נזקי השביתה
ולהקל את מצוקת החולים .אני יודע שהמזכירות ביחידות השונות עסוקות מעל לראש בשינוי
ובתיאום תורים חדשים במקום אלו המתבטלים יום־יום .ללא ספק נידרש להרבה עבודת
תיקון והחזרה לתלם של השגרות ודפוסי העבודה שלנו ,שהשתבשו בזמן השביתה.

כמה בשורות טובות  -ומסר חשוב אחד:
השבוע הגיעו להנהלה תוצאות בחינות שלב ב' (מועד אביב) של המתמחים שלנו ,עם שיעור
הצלחה של  95אחוזים .זהו ציון לשבח לרמת המתמחים ,ההוראה והניהול של המערך הקליני
שלנו .ברכות למתמחים/מומחים הצעירים ותודות למנהלים!
כן התבשרנו על זכיית בית החולים שלנו ,עם מכון ויצמן ואוניברסיטת תל־אביב,
כקונסורציום שיקים את מרכז המצוינות לחקר המוח ,אחד מארבעה מרכזי מצוינות לאומיים.
מדובר באירוע רב משמעות של הכרה ברמה הלאומית (על בסיס בחירה של צוות בין־לאומי)
באיכות מחקר המוח המתבצע אצלנו בשנים האחרונות .זוהי תוצאה של השקעה רבת שנים,
עבודת צוות חברית של רופאים וחוקרים שלנו מתחומי הנוירולוגיה ,הנוירוכירורגיה ,הדמיית
המוח התפקודית והגנטיקה ואנו מצדיעים להם.
לפני סיום ,אני מבקש לחזור ולהדגיש :בריאות החולים והמטופלים  -בידיים שלנו! תרתי
משמע! יש לנו עדויות מובהקות על הפחתה דרמטית בשיעור הזיהומים הנרכשים בכמה
מחלקות אצלנו ,שבהן ננקטו צעדים חריפים להטמעת ההתנהגות הנאותה .התוצאות
הדרמטיות שהושגו במחלקות אלה מצביעות על הפוטנציאל והתועלת בהטמעת רחיצת
ידיים קפדנית .הנושא לא ירד ולא ירד מסדר היום של כולנו ,ואני קורא לכולנו להפנים את
המסר החשוב הזה.
לסיום ,ברצוני לברך את ד"ר יניב שרר ,אשר הצטרף אלינו לפני שנים מספר לצורך התמחות
במנהל רפואי והתמנה בחודש האחרון לסגן מנהל בית החולים הכללי.
מאחל לכולנו קיץ נעים עם חזרה לשגרת עבודה בריאה ופרודוקטיבית.

גבי ברבש

 .חפשו אותנו" ,המרכז הרפואי תל־אביב – איכילוב בשבילכם"
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חדשות

סוגרים שנה
ומתחילים מחדש

באירוע סיכום השנה נחשף כי ימי האשפוז בבית החולים גדלו בשיעור של חמישה אחוזים,
מספר הפונים למיון עלה ב־ 10,000איש ,מספר הלידות עלה ל־ 11,239ו־ 24אחוזים מהן
היו קיסריות מספר הביקורים במרפאות החוץ הגיע למספר שיא של מיליון וחצי

•

בהמשך למסורת הנהוגה במרכז הרפואי
תל־אביב התכנסנו כולנו  -מנהלי מחל־
קות ,יחידות ומרפאות ,אחיות אחראיות ,מנהלי
מחלקות במנהל ומשק ומקצועות הבריאות -
לאירוע סיכום שנת העבודה  2010והצגת היעדים
לשנת .2011
ראשון הדוברים היה מנהל בית החולים ,פרופ'
גבי ברבש ,שסקר ביסודיות את הגידול שחל
בשנת  2010בכל פעילויות בית החולים .בפתח
דבריו ציין פרופ' ברבש בגאווה כי השנה נרשם
גידול של חמישה אחוזים בימי האשפוז ,והאגף
המוביל בהיקף ימי האשפוז בבית החולים הוא
האגף הפנימי .גידול נוסף נרשם גם בפניות לחדר
המיון   10,000 -איש יותר מאשתקד בחרו ל�ה
גיע לחדר המיון שלנו .הסיבה העיקרית לכך היא
פתיחת חדר המיון המהיר .בשנה הבאה ,כך ציין
פרופ' ברבש ,צפוי להירשם גידול נוסף עם חתי־
מת הסכם עם חברת טרם להקמת מוקד לרפואה
דחופה בקהילה באזור בני ברק .המוקד יפעל 24
שעות ביממה בליווי מקצועי של ד"ר הלפרן.
מגמת הגידול המאפיינת את בית החולים באה
לידי ביטוי גם במספר הלידות שהמשיך לטפס
בשנת  2010והגיע ל־ 11,239לידות .אחד הנתונים
המעניינים שעליהם הצביע פרופ' ברבש הוא גידול
בשיעור הלידות הקיסריות ,שעמד השנה על 24
אחוזים מכלל הלידות .רוב היולדות מגיעות מא־
זור תל־אביב ומערי הלוויין רמת גן וחולון .גידול
מרשים נוסף נרשם גם במרפאות החוץ  -מספר
הביקורים והייעוצים הגיע למיליון וחצי.
גם בתחום המחקר והפיתוח עלה המרכז הרפואי
שלנו מדרגה ,ודורג במקום הראשון מבין המרכזים
הרפואיים בהכנסות ממחקר קליני בשנת ,2010
עם הכנסות של  44מיליון שקלים .גם פעילות
ועדת הלסינקי עלתה ומספר המענקים התחרו־
תיים שבהם זכה בית החולים עלה גם הוא .במס־
גרת עידוד המחקר ,עדכן פרופ' ברבש על פרויקט
"אמץ חוקר" ,יוזמת עמותת הידידים ואגף מחקר
ופיתוח ,שבמסגרתו זכו השנה שבעה חוקרים למ־
לגות מתורמים בגובה  150אלף שקלים לשנה לכל
אחד ,למשך שלוש שנים .ואם בתרומות עסקינן,
אזי מספר התרומות לבית החולים עמד השנה על
כ־ 90מיליון שקלים.
בית החולים ממשיך זו השנה ה־ 14להיות המרכז
הרפואי המועדף ביותר לביצוע סטאז' .לא פחות

מ־ 56אחוזים מקרב מסיימי בתי הספר לרפואה
ביקשו השנה לבצע את הסטאז' אצלנו.
בדבריו הדגיש פרופ' ברבש את חשיבות הש־
מירה על היגיינה למניעת התפשטות זיהומים בין
כותלי בית החולים ואמר" :חובה לשטוף ידיים
למניעת זיהומים .הנושא קריטי לעבודה תקינה
של המערכת ועדיין יש מקום לשיפור .אני מבקש
מכל הרופאים והאחיות שבאים במגע עם חולים
לשמור על היגיינת הידיים  -זה בנפשנו!"
בין היעדים המרכזיים של בית החולים לשנת
 ,2011עמד פרופ' ברבש בעיקר על שיפור השירות
בבית החולים ,בדגש על שיפור מתן המידע לחו־
לים ולבני משפחותיהם; צמצום העומס הקליני;
תוספת מיטות אשפוז; צמצום האשפוז במסד־
רונות במחלקות הפנימיות; תגבור חדרי הניתוח;
פיתוח המדע במרכז הרפואי באמצעות המשך
הגדלת מספר החוקרים ומלגות המחקר ,תוספת
מעבדות מחקר ומאבק על כל רופא מצטיין; ושי־
פור הקשר בין העובדים להנהלת בית החולים.
דבורה גורן ,מנהלת הסיעוד ,ציינה בדבריה כי
השנה נרשם גידול במספר האחיות שהצטרפו
לסגל בית החולים הודות לגיוס של  145אחיות

חדשות .עלייה נוספת נרשמה בהתנסות הקלינית
מ־ 1,058אשתקד ל־ 1,615לשנה זו .בין הפרויקטים
של מערך הסיעוד שנמצאים בתהליך עבודה:
המשך המאבק במניעת זיהומים בבית החולים
ובמיוחד זיהומים בצנתרים מרכזיים; פיתוח תחו־
מים חדשים ובהם השתלות מח עצם; בניית סט־
נדרט טיפול בחולי הסוכרת והעור; וליווי תהליך
שינוי תפיסת התפקיד של מזכירות המחלקה.
סקירה נרחבת על פיתוח תשתיות בית החו־
לים ניתנה מפי יוסי שחר ,המשנה למנהל המרכז,
שפירט את סדרי המעבר של היחידות והמחלקות
שיעברו במהלך השנה לבניין הלב החדש .כמו כן
הציג שחר את בית החולים לשעת חירום שבח־
ניון התת־קרקעי של הבניין ,שהוא ייחודי בעו־
לם בזכות גודלו ובזכות התשתיות המתקדמות
שהותקנו בו .בנוסף ,ציין שחר כי במהלך השנה
הוטמעו טכנולוגיות מתקדמות ומערכות מחשוב
חדשות .בדבריו הרחיב שחר על התשתיות הנו־
ספות שייבנו במהלך השנה הקרובה ,בין היתר:
שיפוץ מחלקות דנה ,שיפור תשתיות במרפאות
עיניים ,בניית חדרי ניתוח נוספים ושדרוג חדר
האוכל|| .
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חדשות
ממשיכים לרוץ
בעקבות הלב
המרכז הרפואי תל־אביב השתתף גם
השנה במרתון תל־אביב .השנה הש־
תתפנו בכל פעילויות האירוע הססגוני :רופאים
כבשו את מסלולי הריצה ,צוות המיון טיפל בכ־40
פצועים ופעילות ההסברה והבדיקות של beWell
סחפה אליה מאות מצטרפים חדשים.
בוק ר  8באפריל היה בוקר מיוחד ומרגש .מי ש�ה
גיע לשער בית החולים בשעה  05:00בבוקר יכול
היה להבחין ,למרות העלטה ששררה בחוץ ,בח־
בורה של אנשים נחושים ונלהבים ,שנסעו יחדיו
לנקודת הזינוק של מרתון תל־אביב ,על חוף ימה
של העיר .המטרה" :לרוץ בעקבות הלב" ולייצג
בכבוד את בית החולים שלנו.
השנה רצו כמאה מעובדי בית החולים שלנו במ־
קצים השונים :ארבעה רצו את המרתון המלא,
כ־ 20רצו חצי מרתון ,כ־ 70רצו במקצה עשרה ק"מ
וכמה בודדים הסתפקו ב־ 4.2ק"מ.
ד"ר ארי דירוא ,מנהל היחידה לאף־אוזן־גרון
ילדים הפליא בריצת מרתון מלאה ,ואמר בסיום,
בעודו מתנשף ,כי זו הייתה עבורו חוויה מדהימה.
פרופ' ענת לבנשטיין ,מנהלת מחלקת עיניים
וראש הקבוצה של מקצה עשרה ק"מ ,ייצגה אות־
נו גם השנה בכבוד עם זכייתה במקום השני בק־
טגוריה שבה השתתפה ,הישג שאף כיבד אותה
בגביע .היא כבר הצהירה שבשנה הבאה היא תרוץ
את חצי המרתון.
גם השנה מאהל המיון המרתוני שלנו הוכיח את
עצמו בהענקת טיפול ראשוני למשתתפי המר־
תון שנזקקו לכך .למאהל ,שניהל ד"ר פיני הלפרן,
מנהל המחלקה לרפואה דחופה ,בעזרתם של ד"ר
אייל בן אסא מפנימית ט' ,ד"ר לורין שוורץ מפ־
נימית י' וד"ר ולדימיר ורנקין ממחלקת הרדמה
וטיפול נמרץ ,הגיעו ־כ־ 40פצועים ,מתוכם של�ו
שה הוגדרו במצב קשה ,והיתר במצב קל .חמישה

רצים פונו לחדר המיון בבית החולים להמשך טיפול.
אחד מהם נפטר לצערנו לאחר כמה ימים כתוצאה
מאירוע לב.
גם למועדו ן  beWellהיה חלק פעיל במרתון ,ו�ל
מאהל הססגוני הגיעו מאות רבות של רצים ,מל־
ווים וצופים .כ־ 150משתתפים נהנו מייעוץ תזונתי
שנתנו מור מזרחי ודרור בן נוח מהיחידה לתזונה
ודיאטה .האחיות כאותר נאטור ממחלקת אא"ג,
אתי כהן ממרפאות עיניים ואיילת פיוקס ויוליה
דנוביץ מהיחידה להיריון בסיכון גבוה מדדו לחץ

דם לכ־ 600רצים ועם סיום פעילותן במאהל הן
סייעו ביעילות רבה לצוות שפעל במאהל המיון.
גם השנה ביצע צוות המכון לפיזיותרפיה בניהולה
של אורלי וקסלר־ינאי חימום ,מתיחות ותרגילי
יציבה נכונה.
צוות בית החולים שהשתתף בפעילות סיכם את
האירוע בהתרגשות גדולה וכבר מתכונן למרוץ
הבא|| .
אוסנת טאוב־טגנסקי

מצוינים ,גאים ושייכים!
 3,500עובדים ,שהם  70אחוזים מכלל
עובדי המרכז הרפואי ,השתתפו בסקר
שביעות רצון ראשון מסוגו שנערך לראשונה בבית
החולים .הסקר הוא יוזמה של הנהלת בית החולים,
אשר מייחסת חשיבות רבה ללמידה ולהבנה כיצד
עובדי המרכז תופסים את מקום עבודתם .שיעור
ההשתתפות בסקר זה ראוי בהחלט ומייצג נאמנה
את עמדת העובדים ,על מנת שיהיה אפשר להסיק
ממנו מסקנות.
דברי פרופ' גבי ברבש ,מנהל המרכז" :מניתוח
התוצאות עולה כי העובדים אימצו אל לבם את
ערכי הליבה של המרכז הרפואי ,בעיקר בהקפדה

עוד לא הצטרפתם? גם לנו יש עמוד חי ותוסס ב־

על מצוינות ומחויבות למתן שירות איכותי .כן
בולטת גאוות היחידה ותחושת ההשתייכות למו־
סד .שביעות הרצון מן הידע ומן הכלים שכל עובד
מקבל מן המנהל הישיר שלו ,התחושה שהתפ־
קיד של כל עובד מוגדר וברור ותחושת הביטחון
התעסוקתי של העובדים  -גבוהות ,ועומדות על
טווח ציונים של  .8.79-7.97אף על פי שהנתונים
המצוינים שעולים מהסקר הם תוצאות של עבו־
דה קשה ,הנהלת בית החולים רואה אתגר אישי
בחיזוק ובפיתוח הקשר בינה לבין העובדים בכל
הרמות".
עיקרי הממצאים בסקר הוצגו בפני פורום המ־

נהלים של המרכז הרפואי ,ובמהלך החודשים הק־
רובים יקיימו חברי ההנהלה פגישות בנושא עם
מנהלי היחידות והמחלקות .במפגשים אלה יידונו
הממצאים המחלקתיים ,שישמשו כלי ניהולי בידי
כל מנהל עד לשיפור הנדרש .בהמשך יתבקשו
המנהלים להציג את התוצאות היחידתיות בפורום
המחלקתי־יחידתי במטרה להגיע לכל עובד ועו־
בדת.
לסיכום ביקש פרופ' ברבש להודות לעובדי בית
החולים על השתתפותם בסקר ואמר" :האתגר
שלנו יהיה לתרגמו יחד לקידום נוסף של המרכז
הרפואי המצוין שלנו"|| .
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חדשות
מוכנים לכל תרחיש
בית החולים עבר בהצלחה רבה את הבק־
רה של האגף לשעת חירום ופיקוד העורף
שבדקו את המוכנות לאר"ן (אירוע רב נפגעים),
לאט"ה (אירוע טוקסיקולוגי המוני) ,לאירוע
רדיולוגי ,טרור ביולוגי ,פנדמיה ,שפעת עופות
ושפעת  ,H1N1חומרי לחימה כימיים ורעידת
אדמה .בסיום הביקורת הודה פרופ' גדליה פז,
הממונה על ההיערכות לשעת חירום במרכז הר־
פואי ,לכל הגורמים המעורבים ובעיקר לצוות
שעת חירום  -ד"ר אליעז מילר ,עירית דלל ואילה
פינטו  -ולצוות המורחב שכולל גם את אריה קניג,
חזי שחף ולאה אקס.
לדברי נועה חסדאי ,ראש תחום אשפוז ,כוננות
והנחלת ידע במשרד הבריאות" :ממצאי הבק־
רה מצביעים על הרצינות והמקצועיות של צוות
בית החולים האמון על שעת חירום .אנו מבקשים
להודות על שיתוף הפעולה והנכונות הרבה המא־
פיינים את פועלכם לקידום הנושא במשך שנים".

תרגיל בלוחמה כימית
בחודש מאי שחלף תורגל בית החולים (עד לקו
צהוב) בתרחיש של מוכנות לאירוע רב נפגעים,
כתוצאה משימוש בנשק ללוחמה כימית על אוכ־

כליה ולידה
לאחרונה נערכה במרפאת השתלות
איברים תכנית בת חמישה מפגשים
לנשים מושתלות כליה המעוניינות להרחיב
את התא המשפחתי .במפגשים השתתפו
פרופ' רישארד נקש מנהל יחידת ההשתלות,
ד"ר רוני ברוך מנהל מרפאת המושתלים וד"ר
אריאל מני מנהל חדר הלידה ,שהסבירו למ־
שתתפות כי היריון של מושתלות כליה הוא
תמיד היריון בסיכון גבוה ,אך הוא אפשרי ומ־
חייב מעקב קפדני.
בד בבד התנסו המשתתפות בתהליך
חווייתי ורגשי סביב נושאים של נשיות ,הר־
חבת המשפחה ,אמהות ועוד .כמו כן נחשפו
הנשים גם לחלופה של הרחבת המשפחה
באמצעות תהליך פונדקאות ,ונפגשו עם מו־
שתלת כליה שעברה היריון ולידה רגילים ועם
מושתלת כליה שבחרה להיות אם באמצעות
פונדקאית.
את התכנית הקבוצתית ,שזכתה להערכה
ולמעורבות גבוהה של המשתתפות בה ,יזמו
וריכזו יעל תירוש העובדת הסוציאלית של
מרפאת השתלות ורותי וקסלר אחות מצוות
מרפאה|| .

לוסייה אזרחית .התרגיל גם בדק את שיתוף הפ־
עולה בין המרכז הרפואי ליחידה הצבאית המתג־
ברת את בית החולים בשעת מלחמה ואת הקשר
של בית החולים עם גורמים בקהילה .האתרים
שתורגלו במרת"א :אתר פריקה מיון וטיהור ,אינ־
טובציה ,אתר קו צהוב ואתר חללים .התרגיל המ־
חיש את היערכות צוות בית החולים לקליטת נפג־
עים שבאה לידי ביטוי בדברי השבח מפי הגורמים
המעורבים|| .

הדרכת צוות שעת חירום בפארק

ב

התאם למסורת ,קיים צוות שעת חירום
יום הדרכה בפארק הירקון .היום נועד
לקדם ולשמר את היכולות האישיות ואת
עבודת הצוות בין כל הגורמים.
המשתתפים ,כשמונים איש ובהם רופאים,

אחיות ,אנשי מנהל ומשק ואנשי המערך הלו־
גיסטי ומטה החירום ,התנסו במגוון פעילויות
שדרשו הפעלת מיומנויות ניהול ומנהיגות,
תכנון משותף ,עבודת צוות מדוקדקת ,הפקת
לקחים ושיפור ביצועים.
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חדשות
סימולטור
אורתופדי
לאחרונה נחנכה בחטיבה האורתופדית
סדנת הדרכה ומחקר ,שמטרתה ללמד
את המתמחים טכניקות ניתוחים בסיסיות המת־
בצעות במסגרת עבודתם .לצורך כך ,קיבלה המ־
חלקה מחברות הציוד השונות ערכות זהות לאלו
המשמשות בחדר הניתוחים ,וההדרכה מתבצעת
על עצמות עשויות קצף מוקשה וספוג .הסדנה
מועברת על ידי רופא מצוות המחלקה ואח מהצ־
וות האורתופדי בחדר הניתוח.
מיכל עזרון ,אחות אחראית חדר ניתוח ,מציינת
כי "תחום האורתופדיה התוך־ניתוחית צבר תאוצה
במהלך השנה האחרונה .ראשי צוות אורתופדיה
בחדר ניתוח ידועים בזכות מקצוענותם הרבה,
שהיא שם דבר בקרב כל חדרי הניתוח בארץ .הם
אף משמשים מדריכים בכנסי טראומה ארציים
ובין־לאומיים ,כולל הדרכה לאורתופדים צעירים
ולאחיות חדר ניתוח החדשות בתחום .הסדנאות
שנוהלו על ידי אדוארד בקרמן ואנג'לה בן צבי כללו
הדרכה במגוון מיומנויות של טכניקות טראומה
ניתוחיות ,תוך כדי שימוש במקבעים חיצוניים,
פלטות ומשתלים תוך־ניתוחיים".
לדברי פרופ' משה סלעי ,מנהל החטיבה האור־
תופדית" ,אין לנו ספק שזו אחת הדרכים היעילות
והחשובות לשיפור המיומנות המקצועית של רו־
פאי החטיבה ,אשר תבוא לידי ביטוי גם בתוצאות
הניתוחים שיבוצעו"|| .

ואמוס עודדה!

עברו דירה

הפסקה פעילה

עודדה בנין־גורן ממשיכה במסעותיה
בעולם להכשרת צוותי הצלה מקומיים
במקרי אסון .לאחרונה חזרה גורן ממסע בט־
גוסיגלפה בירת הונדורס ובגואטמלה סיטי
בירת גואטמלה ,שם העבירה סמינרים בנושא.
הפעילות הוזמנה על ידי משרד החוץ הישראלי
ועסקה במעורבות הגורמים והסכנות המקצו־
עיות שעלולות להתרחש במקרי אסון במדינות
אלו ,ובעיקר בתיאום ובשיתוף הפעולה הבין־
ארגוני ,בהיכרות עם גורמי האיום ובבניית פרו־
טוקולים לעבודה משותפת.
עם סיום הסדנה בגואטמלה ,הובאה על ידינו
הצעה ראשונית לפיתוח מערך רפואי נייד במ־
דינה .ההצעה עוסקת בפיתוח חדר מיון נייד,
הספקת ציוד ,הכשרה וליווי של הצוותים בבתי
החולים ועוד .פעילויות אלו הן נדבך משמעו־
תי בחיזוק הקשרים עם מדינות אלו והושטת
עזרה הומניטרית ומקצועית בתחומים שבהם
אנו מנוסים ומובילים|| .

בשעה טובה ומוצלחת עברו ברבעון
האחרון למשכנם החדש בבניין הלב
ע"ש סמי עופר :בקומה מינוס  :1המלר"ם,
המרפאה להשתלות איברים ,המרכז להשמ־
נת יתר והיחידה לתזונה ודיאטה.
בקומת הקרקע :המרכז לבריאות השד ,קר־
דיולוגיה לא פולשנית (אקו לב ,אק"ג ,הולטר
וארגומטריה)|| .

מועדון  beWellוהמחלקה לקידום
בריאות במשרד הבריאות הובילו יחדיו
סדרה של  20תכניות בנושא קידום אורח חיים
בריא בקרב ילדים ונוער בערוץ הילדים.
כידוע ,שיעור המתבגרים והילדים הסובלים
מהשמנת יתר בישראל עולה מדי שנה .לנוכח
מצב זה ומתוך רצון להעלות את המודעות לנושא
בקרב הילדים והוריהם ,הופקו  20תכניות בהגשת
כוכבי הערוץ דון לני גבאי ,עודד פז ומדריך הכושר
מ"לרדת בגדול" נדב מאירסון העוסקות בחינוך
לאורח חיים בריא תחת השם "הפסקה פעילה".
התכניות עסקו בסוגי מאכלים טובים מול מזי־
קים ,השפעת תזונה נכונה על תהליך ההתפתחות
והגדילה ,ג'אנק פוד מול אוכל בריא ולא פחות
טעים ,חשיבות השמירה על כושר גופני ,הקשר בין
ספורט לגדילה ,חדר כושר בגיל צעיר ,שמירה על
כושר גופני בצורה מבוקרת ונכונה ועוד.
 20התכניות מקובצות בימים אלה ל־ DVDאחד
שיחולק לילדים במסגרת פעילויות בית ספריות|| .

עוד לא הצטרפתם? גם לנו יש עמוד חי ותוסס ב־
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חדשות
החטיבה הכירורגית  -מאוחדת!
במהלך חודש פברוא ר  2011מוזגו מ�ח
לקה כירורגית א' וחטיבה כירורגית ב'
ל"חטיבה כירורגית מאוחדת" ,בהנהלתו של
פרופ' קלאוזנר .החטיבה הכירורגית במרכז הר־
פואי שלנו היא הגדולה בארץ ומהגדולות בעולם
ומקיפה מסגרת של כ־ 145מיטות אשפוז.
החטיבה כוללת טיפול נמרץ כירורגי (היחיד
בארץ) ,יחידת טראומה אשפוזית ויחידות הת־
מקצעות :השתלות ,ניתוחי כבד ,כירורגיה אונ־
קולוגית מתקדמת (לבלב ,סרקומה ,ממאירויות
וצפקיות) ,כירורגיה של המעי הגס ,הרקטום
ורצפת האגן ,לפרסקופיה מתקדמת ,ניתוחי
השמנה חולנית ,סרטן שד ומלנומה וכירורגיה
כללית דחופה ומתוכננת.
החטיבה הכירורגית הייתה חלוצה בהנפת
נס ההתמקצעות בכירורגיה בארץ והוקמו בה
היחידות הראשונות בתחום .עם זאת נשמרה
המסגרת המאוחדת ,תוך הפריה הדדית וחשי־
פה מרבית של כל ההתמקצעויות למניעת הת־
פלגות מקצועית.
בצוות החטיבה מנתחים בכירים רבים הנ־
חשבים למובילים בישראל ,ורבים מבוגריה
ממשיכים אחר כך לקריירות בכירות כמנהלי
מחלקות ויחידות בבתי חולים ברחבי הארץ.
החטיבה הכירורגית הציבה כיעד את הטיפול

להשלים
עם הסרטן
בחודש מאי האחרון ציין בית החולים
שלוש שנים לפתיחת המרכז לרפואה
משלימה לחולי סרטן במסגרת המערך האונקו־
לוגי .בפרק זמן קצר זה הצליח צוות המרכז לטפל
ב־כ־ 600מטופלים ונערכו בו יותר מ־ 3,000טיפ�ו
לים.
גילה גילאור ,מנהלת המרכז ,מסבירה כי המט־
רה הגדולה שעומדת לנגד עיני עובדי המרכז היא
ללמד את המטופלים לחיות ביתר הרמוניה עם
מחלתם ועם גופם" .אנו מבקשים לעזור לחולים
למצוא שלוות נפש הן באמצעות מדיטציה ,הן
בעזרת נשימות יוגיסטיות .בנוסף ,אנו משרי־
שים בהם את חשיבות הצריכה של מזון בריא ושל
קבלת טיפולים במגע  -עיסויים ,רפלקסולוגיה,
דיקור ועוד"|| .

פרופ' קלאוזנר

המיטבי בחולים ,שיפור השירות והיחס ,המשך
העמקת ההתמקצעות ,ניצול היתרונות של מס־
גרת גדולה ,חשיפה מרבית למומחים מתחומים
רבים וקשר הדוק ביניהם ,העמקת פיתוח המח־
קר הקליני והבסיסי והמשך חינוך מתמחים ודור
ההמשך בכירורגיה .התוצאה :החטיבה היא אבן
שואבת לחולים כירורגיים מורכבים מכל הארץ|| .
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חדשות
מרכז מצוינות חדש לחקר המוח
המרכז הרפואי שלנו התכבד בהישג יוצא
דופן לפעילות המחקרית המתבצעת בין
כתליו ,עם זכייתו כחלק מקבוצת מחקר מובילה
של חוקרים ממכון ויצמן ומאוניברסיטאות תל־
אביב ובר אילן בתמיכה במרכז מצוינות בחקר
הקוגניציה בעזרת שיטות חדשניות בחקר המוח
המיושמות בארץ באופן ייחודי ,במרכז הרפואי
שלנו.
התמיכה ,בשווי כולל ש ל  30מיליון שקלים ל�ת
קופה בת חמש שנים ,הוענקה על ידי המועצה לה־
שכלה גבוהה ,הקרן הלאומית למדע וועדת ההיגוי
של תכנית מרכזי המצוינות  ,I-COREוכוללת גם
תמיכה של המרכזים עצמם.
התמיכה מיועדת להקמת מרכז מחקר מתקדם
של תהליכים קוגניטיביים שיתמקד במחקר בנו־
שא "הבינה המשחזרת :מן הנתפש לנזכר ובחז־
רה" .המחקר מתבסס על שימוש בשיטות מחקר
מהמתקדמות בעולם לחקר מוח האדם ,ובהן מי־

פוי מוחי מבני ותפקודי בהדמיה בתהודה מגנטית
( )MRIורישום חשמלי חוץ ותוך מוחי עד לרמת
התא הבודד.
שיטות אלה מקדמות את העתידנות היישומית
של התחום בשיפור רפואת המוח (נוירולוגיה,
נוירוכירורגיה ופסיכיאטריה).
מרכזי המצוינות הם פרי יוזמה של ממשלת יש־
ראל ,במטרה לחזק את המחקר המדעי בישראל
ולבסס את מעמדו כגורם מוביל בעולם .הציפייה
היא שהמרכזים יאפשרו החזרת חוקרים מצ־
טיינים לארץ ממרכזים דומים בעולם ,ויביאו לחי־
זוק היכולות המחקריות והסגל האקדמי במוסדות
להשכלה גבוהה.
בנוסף ,המרכזים צפויים ליצור מסה קריטית
בתחומי המחקר ,לשפר ולשדרג את התשתיות
המחקריות באוניברסיטאות ובמוסדות הרפואיים
הקשורים אליהן ,לעודד חדשנות אקדמית ושיתו־
פי פעולה מחקריים בין המוסדות להשכלה גבוהה

 אוניברסיטאות ומכללות  -וכן לקדם תכניותהוראה והכשרה מתקדמות בתחומים נבחרים.
לדברי פרופ' גבי ברבש ,מנהל המרכז הרפואי:
"אנו חייבים תודה לקבוצה מאוד מיוחדת של מד־
ענים בארבעה מוסדות ,שבעמל רב ולאורך שנים
רבות יצרו את המצוינות שבה כולנו מתברכים
היום .אלה אנשי מדע שחלקם גם רופאים שה־
שכילו לקיים מערכות יחסים מחקריות חבריות
ונטולות אגו ,מבוססות הוגנות והערכת מצוינות
מחקרית.
"אני מצפה שההכרה המדעית והמשאבים שי־
בואו בעקבותיה יסייעו לנו לקדם את המחקר המ־
דעי ולמנף את תשתיות המחקר והפעילות האקד־
מית בנושא הקוגניציה והמוח במרכז הרפואי תל־
אביב .ידע זה יעמיק את ההבנה שלנו בתהליכים
הקשורים לתפקודי המוח הבריא והחולה ובכך
ישפר את האבחון ואת הטיפול בחולים" ,סיכם
פרופ' ברבש|| .

רואים לכם
בעיניים
כ־ 300איש הגיעו ליום הבדיקות לאיתור
מוקדם של מחלת הגלאוקומה שהתקיים
לרגל יום הגלאוקומה הבין־לאומי במרכז הרפואי
שלנו .מטרת האירוע הייתה להעלות את המוד־
עות הציבורית לחשיבות המניעה והטיפול במח־
לת הגלאוקומה .במסגרת הבדיקות שערכו רופאי
העיניים של מחלקת העיניים ,גילו אצ ל  50נב�ד
קים גורמי סיכון להתפתחות עתידית של מחלת
הגלאוקומה ואצל שמונה נבדקים אובחנה מחלת
הגלאוקומה|| .

עוד לא הצטרפתם? גם לנו יש עמוד חי ותוסס ב־
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חדשות
ציון  100למסתם בצנתור

כן כולל שירות
בחודש פברואר שחלף נערך מפגש
של המערך האמבולטורי שבמסגרתו
הוצגו יעדיו לשנת .2011
דגש הושם על :שיפור השירות ותהליכי הע־
בודה ,הגדלת תפוקות ,השקעה בהון האנושי
ושדרוג מערך המחשוב ומערכות המידע במ־
ערך האמבולטורי .כמו כן הוצג המבנה האר־
גוני החדש של המערך האמבולטורי ופורטו
הגדרות התפקיד החדשות במערך|| .

בטקס מרגש לציון מאה המקרים הרא־
שונים של השתלות מסתם בצנתור שטו־
פלו במרכז הרפואי שלנו ,חגגו המטופלים ובני
משפחותיהם את הצלחת השיטה ובעיקר את
בריאותם המחודשת עם צוות המחלקה הקר־
דיולוגית .המסתם מתוצרת חברת מדטרוניק מוכר
בעולם זה חמש שנים והפך לסיפור הצלחה עול־
מי .המרכז הרפואי שלנו מוביל בארץ במספר הצ־
נתורים שבוצעו להחלפת מסתם.
"היום אנחנו חוגגים את החיים .האירוע עומד
בסימן ההתקדמות המדעית ,שבזכותה אנחנו פה
היום ,מחבקים ושמחים יחד אתכם .לקחת טכנו־
לוגיה מסובכת וליישם אותה בהצלחה על מטופ־
לים  -זהו אירוע מרגש עבורנו" ,אמר בטקס פרופ'
גדי קרן ,מנהל המערך הקרדיולוגי במרכז הרפואי.
ד"ר אריק פינקלשטיין ,מנהל יחידת הצנתורים
במרכז הרפואי ,שביצע את ההשתלה בצנתור,
זכה לחיבוקים ולדמעות התרגשות מהמטופלים,
בעקבות המפגש המחודש עמו .בדבריו ציין פינ־
קלשטיין את עבודת הצוות שאפיינה את הכנסת
השיטה החדשה והדגיש כי "השיטה החדשה היא
מהפכה אמיתית שהצילה את חייכם ואני הייתי רק
השליח .אתם הגיבורים האמיתיים".
השתלת מסתם בצנתור מבוצעת בחולים
מבוגרים (מעל גיל  )80הסובלים ממחלות רקע
שונות ונתונים בסיכון ניתוחי גבוה .מניתוח
התוצאות של מאה המקרים הראשונים עולה
כי נצפה שיפור דרמטי מבחינה קלינית ואקו־
קרדיוגרפית בתפקוד המסתם האורטלי ובתפקוד

הלב .כן עולה כי שיעור הסיבוכים במקרים אלו הוא
מהנמוכים בעולם ,ושיעור התמותה בתוך  30יום
מההשתלה עומד על כשני אחוזים בלבד לעומת
ארבעה אחוזים וחצי בעולם.
בעת כתיבת שורות אלו ,עומד כבר מספר
השתלות מסתם בצנתור על יותר מ־ 160השתלות
וד"ר פינקלשטיין מוזמן ללמד שיטה זו בבתי
חולים בעולם|| .

פסטיבל גורמה שבועות
רב בית החולים אברהם רזניקוב ועובדת
השירות הלאומי בלשכתו אפרת פרנס
הפתיעו את עובדי בית החולים עם יוזמה ברוכה
לרגל חג השבועות .כידוע ,חג השבועות הוא גם
חג החלב ,ולכן הוחלף בערב החג תפריט חדר
האוכל הבשרי בפסטיבל גורמה חלבי .עובדי בית
החולים נהנו מהמעדנים הרבים שצוות המטבח
עמל שעות ארוכות על הכנתם ,והודו בסיום
הארוחה המשובחת לאחראים על ההשקעה
הרבה|| .
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חדשות

אירוע בלתי נשכח

•

קרוב לאלף איש באו לחדד את המוח ביריד לשימור הזיכרון במרכז הרפואי היריד כלל בדיקות
חינם לאבחון ראשוני של הפרעות זיכרון ,פעילות חווייתית ,עמדות מידע והסברה ומרתון הרצאות
כאלף איש מכל רחבי הארץ נהרו לבית
החולים בחודש פברואר שחלף והשתתפו
ביריד לשימור הזיכרון שנערך בלובי מגדל האש־
פוז ע"ש אריסון.
האירוע החווייתי זכה להדים חיוביים רבים ,סוקר
וצולם על ידי רשתות התקשורת השונות בארץ
וכלל מספר מוקדי פעילות :מתחם בדיקות לאב־
חון ראשוני להפרעות זיכרון ,עמדות של פעילות
חווייתית לשימור הזיכרון ,עמדות מידע והסברה
על פעילות המרכז להפרעות זיכרון וריכוז ,עמדה
של היחידה לתזונה ודיאטה ,עמדת ייעוץ בנושא
הפרעות שינה וזיכרון ועמדת כושר הודות למכון
לשיקום הלב בניהולו של אבי לב .כמו כן הופע־

לו עמדות להתנסות חווייתית באמצעות תוכנות
מחשב לאימון קוגניטיבי ולפעילות חשיבתית
מאתגרת ,ועמדה של עמותת חולי האלצהיימר.
רבים מהמבקרים הביעו התעניינות רבה ושביעות
רצון מהתכנים שהוצגו ביריד וחלקם אף קבע תור
למרפאה להמשך בירור.
בד בבד עם היריד התקיים לאורך היום כולו מר־
תון הרצאות של מומחי המחלקה הנוירולוגית בנו־
שא חשיבות האיתור המוקדם של הפרעות זיכרון,
טיפים על התמודדות עם ירידה בזיכרון ואף מידע
על חשיבותן של תזונה נכונה ופעילות גופנית
לטובת שימור הזיכרון.
הבדיקות הנוירולוגיות ופעילות עמדות המי־

דע וההסברה התאפשרו הודות לפרופ' ניר גלעדי
מנהל המחלקה לנוירולוגיה ,ד"ר אליסה אש מנה־
לת המרכז להפרעות זיכרון וריכוז ואורנה מור אח־
ראית תחום הפרעות זיכרון וריכוז וצוותם ,שכלל
רופאים ,מאבחנים ,צוות פרא־רפואי ואדמיניס־
טרטיבי .צוות המרפאה העניק למבקרים מידע
על פעילות המרכז בתחום האבחון המוקדם של
בעיות בזיכרון ,בתפקודי החשיבה וביכולות המנ־
טליות ועל הטיפול הרב־מקצועי במרכז.
כאן המקום להודות לחברות שנתנו חסות לאירוע:
נוברטיס ,ג'נסן סיאג ,לונדבק ורי־מיינד|| .
אוסנת טאוב־טגנסקי

ואני קורא לך
ספרייה חדשה לרווחת מטופלי הרשות
הפלסטינית ומלוויהם ,הוקמה במלונית
ביוזמת השירות הסוציאלי של בית החולים.
המלווים נמצאים שבועות ולעתים חודשים במ־
תחם בית החולים ,רחוק מבני המשפחה ומהחב־
רים ,וזקוקים לפעילות להפגת הבדידות ולמילוי
שעות הפנאי .הפרויקט התבצע הודות לשיתוף
פעולה בין בית הספר אג'יאל ביפו לעובדות הסו־
ציאליות איאת ורואיידה ושתי סטודנטיות לעבודה
סוציאלית ,סומוד ואיה ,שעשו השנה את הכשר־

עוד לא הצטרפתם? גם לנו יש עמוד חי ותוסס ב־

תן המקצועית בבית החולים שלנו .הסטודנטיות
קיימו פעילות הסברה בבית הספר אג'יאל ורתמו
את התלמידים לאיסוף הספרים .בסך הכל נאספו
כמאתיים ספרים שהובאו למלונית והתקבלו בש־
מחה ובהערכה על ידי המאושפזים ומלוויהם.
חגית שימל | עו"ס

ספרייה ניידת

בחטיבה האורתופדית .הספרים בשפות השונות
נאספו על ידי צוות החטיבה ,סודרו בעגלות והוצבו
במקומות בולטים במחלקות האשפוז .כך יכולים
החולים לשאול ולקרוא ממיטב הספרות העברית
והעולמית העדכנית ,וגם שבועונים וירחונים שו־
נים.
לעזרת החולים שאינם ניידים נחלצים מדי יום
מתנדבי יע"ל או השירות הלאומי שעוברים בין
החדרים ומציעים ספרים וחומרי קריאה אחרים|| .

לאחרונה הוקמה ספרייה ניידת לרווחת החולים
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חדשות סיעוד

בית הספר לאחיות
המוביל הארצי
זה כבר נראה כמעט שגרתי :גם השנה הישגי
הסטודנטים מצביעים עלינו כמוסד מוביל
בהכשרת אחיות להתמחויות קליניות .אלא שה־
שנה ההישג אפילו גדול יותר ,והוא עומד על 100
אחוזי הצלחה(!) וציון ממוצע כיתתי גבוה בקורס
התמחות באי ספיקת לב .בקורס זה מכשירים
אחיות לניהול טיפול בחולי אי ספיקה ,טיפול
נמרץ משולב ,מניעת זיהומים ,חדר ניתוח וב־
ריאות הציבור.

בלעדי  -תכנית
ייחודית להכשרת אחיות
לראשונה נפתחה תכנית לימודים בת שנ־
תיים להכשרת אחיות בעלות תואר שני לפ־
סיכותרפיה קוגניטיבית־ביהביוריסטית .כמו כן
החלה ההרשמה לשנ ת  2012לקורס רישום מר�ש
מים רפואיים ,אי ספיקת לב ,טיפול נמרץ ,חדר
ניתוח ,מניעת זיהומים ובריאות הציבור.

למידה מרחוק
בית הספר מתקדם לעידן הלמידה מרחוק.
לאחרונה נרכשה מערכת ממוחשבת לניהול
תיק סטודנט ,המאפשרת גם למידה מרחוק בא־
מצעות האינטרנט .בשלב ראשון מופעל הפיילוט
בקורס מחלות כליה .הקורס פותח בשיתוף ד"ר
גדי סגל מפנימית ט' וחברת מדידקטיק .הסטוד־
נטים כבר מצביעים על היתרונות בלמידה זו ואנו
עוקבים אחר התוצאות גם בתהליך מחקרי ,המ־
שווה בין התוצאות של הכיתה שלנו לעומת כי־
תות אחרות בתכנית של אוניברסיטת תל־אביב.

אתר חדש!
הושק אתר אינטרנט חדש לבית הספר.
האתר הוא שער כניסה לפורטל סטודנט ול־

העצמת אחיות

פורטל מרצה וכן משמש אמצעי שיווקי ושירותי
למועמדים ללימודים בבית הספר.

מקרה בשיתוף .הקורס נפתח ביוזמת אתי לוי,
מנהלת הסיעוד של המערך האמבולטורי.

בהצלחה בבחינות!

 100אחוז!

 34סטודנטים של שנה ד' ,המסיימים את
ההתנסות הקלינית המתקדמת ,ייבחנו
בבחינות הסיום בחודש ספטמבר הקרוב .אנו
מאחלים להם הצלחה בבחינות ומודים לכלל
האחיות ,הרופאים ושאר בעלי מקצועות הבריאות
שתרמו להכשרתם ולהצלחתם.

 100אחוזי הצלחה לבוגרי תכנית הסבת
אקדמאים של בית הספר בבחינת הרישום
הממשלתית שהתקיימה באפריל האחרון .אנו
מאחלים לסטודנטים הצלחה בעשייתם ובטוחים
שימצאו מקומם אתנו.
התכנית להסבת אקדמאים היא תכנית בלעדית
לבית החולים ולבית הספר לסיעוד ,המתקיימת
במתכונת לימודי בוקר וערב ,שלושה ימים בש־
בוע .בימים אלו החלה ההרשמה לשנת הלימודים
הבאה|| .

העשרת אחיות אחראיות!
בימים אלו בא לסיומו קורס העשרה לאחיות
אחראיות במערך האמבולטורי ,שבו השתל־
מו בסיעוד ומשפט ,בתחקור אירוע חריג ובניהול

פרטים באתרhttp://www.staans.com :

תמיכה עם שדרה
כחלק ממאמצינו באשפוז היום
הראומטולוגי לשפר את השירות הניתן
לחולים הסובלים ממחלות ראומטיות ,נפתחה
קבוצת תמיכה לחולים בדלקת חוליות מקשחת.
הקבוצה נפתחה עקב צורך של החולים בהדרכה
מעמיקה ויעילה ,שתעשיר הן את הידע והן את
הכלים העומדים לרשותם כדי לשפר את התמו־
דדותם עם מחלתם .החשיבה ,התכנון והביצוע של
קבוצות ההדרכה נעשו על ידי פרופ' אורי אלקיים,

מנהלת אשפוז יום ראומטולוגי ,ומזל סלמון
האחות האחראית.
הקבוצה כוללת נציגים מכל הצוות הרב־תחומי:
רופא ,אחות ,פיזיותרפיסט ,תזונאית קלינית ופסי־
כולוג .התכנית בת חמישה מפגשים המתקיימים
בשעות אחר הצהריים בתדירות של אחת לשבוע.
בנוסף מתקיים מפגש מעקב כשלושה חודשים
אחר כך ,שמטרתו לבחון את הטמעת המסרים
ואת השפעתם ארוכת הטווח על החולים.

הקבוצה הראשונה התחילה את פעילותה לאחרו־
נה והיא מורכבת משמונה חולים צעירים ,גם בגיל
וגם במשך המחלה ,והיא מתקיימת בליווי בני הזוג.
לדברי פרופ' אלקיים" :אנו תקווה כי הקבוצה
אכן תגשים את יעדיה ותספק ידע ,כלים וביטחון
לחולים ולבנות זוגם להתמודדות בחיי היום־יום,
ותהיה מנוף עבורנו להמשיך ולחזק את הקשר עם
החולים במרפאתנו ולספק להם את השירות הטוב
ביותר"|| .
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חדשות סיעוד
קרדיו־ליה
צוות המחלקה הקרדיולוגית השתתף
לאחרונה בסדנת "ליה"  -סדנה ייחודית
וחווייתית בת  15מפגשים לשיפור ההתמודדות
עם מצבי לחץ ,שחיקה בעבודה וגיבוש הקשר עם
הארגון ומטרותיו.
סדנת ליה נולדה בעקבות לידה מוקדמת לתינו־
קת פגה בשם ליה ,שנולדה בשבוע ה־ .32הוריה של
ליה נחשפו לעבודת אחיות הפגייה והקימו עבורן
סדנה להתמודדות עם תופעות של לחץ ושחיקה.
הסדנה לוותה במחקר שנערך על ידי ד"ר רון קדם,
שתוצאותיו מצביעות על שיפור בהתמודדות עם
מצבי סטרס וירידה בתחושת השחיקה בעבודה
ובחיי היום־יום .כמו כן נמצא כי ההשתתפות בס־
דנה תורמת לגיבוש הצוות.
בין התכנים שהועברו במפגש :שיפור תפקוד גו־
פני ,העצמה אישית ,הקשר בין תזונה לתפקוד ,כוח
האמונה ,תרגולי סימולציות מחיי היום־יום בעבו־
דה ,חשיבה חיובית ,כלים מעשיים להקלה על העו־
מס הפיזי והנפשי שעמו מתמודדים בתפקיד ועוד.
משתתפי הסדנה דיווחו על אווירה טובה יותר בע־
בודה ,על שיפור בתקשורת הבין־אישית ובעבודת
הצוות ועל שיפור יכולת העמידה בלחצים|| .

השובל של שרה
בסוף חודש אפריל נפרד צוות חדר הני־
תוח מאחת הדמויות המזוהות ביותר
בחדר הניתוח בארבעים השנים האחרונות  -הגב'
שרה שובל ,סגנית א"א חדרי ניתוח ואחראית רכש
חדרי ניתוח .שובל החלה עבודתה בשנת 1972
בחדר ניתוח בבית החולים ומאז זכתה להוקרה
רבה ,להערכה ,לתעודות ולמחמאות.
במסגרת תפקידה בחדר ניתוח מילאה שרה לא
מעט תפקידי ניהול ,ובהם ראש צוות נוירוכירורגיה,
אורתופדיה ועוד .שלל התפקידים העשירו אותה
בידע בלתי נדלה של כל פריטי חדר הניתוח כולל
כל הפרוצדורות התוך־ניתוחיות .ידע מקיף זה
הוביל אותה לתפקיד החשוב ביותר בחדר ניתוח -
אחראית רכש ובינוי.
במהלך השנים הובילה שרה לא מעט רכישות
גדולות בחדר ניתוח תוך התמודדות ושילוב בין
צורכי החולה ,הניתוח ,המנתחים והמדיניות הכ־
לכלית של בית החולים .כמו כן הובילה שובל לא
מעט פרויקטים ששדרגו את עבודת האחיות
בחדר ניתוח ,את לוגיסטיקת עבודת חדר הניתוח
ואת הבינוי ,השיפוץ והוספת חדרי ניתוח חדשים.
האירוע נערך באודיטוריום של הבניין החדש

עוד לא הצטרפתם? גם לנו יש עמוד חי ותוסס ב־

חדר הניתוח
מתרחב

ע"ש סמי עופר ,שהוסיף מיופיו לאירוע מכובד,
מכבד ומרגש .באירוע נכחו חברי הנהלת בית החו־
לים ,מנהלי מחלקות ,רופאים בכירים ,אנשי רכש,
סוכני חברות ,ותיקי חדר ניתוח ,צוות חדר ניתוח
וכמובן שרה ומשפחתה .שיהיה בהצלחה! ||

הישג נאה למרכז הרפואי שלנו .על
אף המחסור ההולך וגובר באחיות,
גויסו ברבעון שחל ף  17אחיות חדשות לעב�ו
דה בחדרי הניתוח .הישג זה התאפשר בזכות
תכנית הסבת אקדמאים במסלול ישיר לקו־
רס חדר ניתוח של בית הספר לאחיות .העבו־
דה בחדר ניתוח מצריכה הדרכה ממוקדת
ובית הספר לאחיות דאג להטמיע את נוהלי
העבודה בחדר הניתוח.
לשם הצלחת הנושא אף נבנתה תכנית הדר־
כה חדשנית על ידי אחות אחראית חדרי ניתוח
צפי יוסקוביץ ורכזת הדרכה חדרי ניתוח לאה
פלץ' .התכנית כללה הכנסת כל התלמידים
למגוון רחב של שדות ותחומים בחדר ניתוח.
במסגרת הלימודים התמקצעו האחיות בנוהלי
עבודה ובהם :נוהל אספטיקה ,נוהל ספירה
ורחצה ,תרשימי זרימה של מהלכי ניתוחים,
סימולציות ניתוחיות ועוד .לכל אחות חדשה
הוצמדה חונכת אישית והן זכו למגוון הדרכות
על ידי ראשי צוות בחדר ניתוח|| .

 .חפשו אותנו" ,המרכז הרפואי תל־אביב – איכילוב בשבילכם"
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חדשות סיעוד
אחותי החוקרת
בחודש מרס התקיים זו השנה השלישית
ברציפות כנס המחקר בסיעוד .פרופ' גבי
ברבש פתח את הכנס בדברי ברכה והדגיש את
תמיכתו במחקר הנערך על ידי הצוות הסיעודי של
בית החולים.
בכינוס הוצגו שמונה עבודות מחקר של אחיות
ואחים מסגל בית החולים שתוצאותיהן יכולות לה־
שפיע על מדיניות ארגונית־מחלקתית .בין היתר
הוצגו בפני המשתתפים עבודת מחקר של עירית
דלאל משעת חירום בנושא נוכחות בני משפחה

בהחייאה במחלקה לרפואה דחופה ,וכן עבודתה
של רינת הירש מאשפוז טרום־לידה ,על הקשר בין
השתתפות בפורום אינטרנטי בנושא היריון לבין אי
ודאות בקרב נשים בהיריון.
בנוסף הוצגו שני מחקרים אפידמיולוגיים .האחד
בתחום האונקולוגיה ,שנערך על ידי ד"ר ג'לאל
טרביה מהנהלת הסיעוד ,שחקר את הקשר בין
גורמים תזונתיים וסרטן ריאה בקרב גברים מעש־
נים באוכלוסייה הערבית בישראל .השני ,עבודתו
של וואסף נעמנה משיקום ב' שסקר את המגמות
בפער בתוחלת החיים בין ערבים ליהודים בישראל
בשנים .2004-1975
עוד הוצגו בכנס :עבודה של לנה חזנוב מהמחל־

קה האונקולוגית בנושא סוגיית ההיענות של צוות
סיעודי להתמגנות בעת טיפול בתרופות ציטוטו־
קסיות .עבודה זו זכתה במלגה של העמותה היש־
ראלית למחקר בסיעוד ותוצג בכינוס הארצי של
העמותה שיתקיים באוקטובר הקרוב .עבודה של
מרגריטה גלרשטיין ממחלקת נשים בנושא הקשר
בין רקע דמוגרפי ודת של אחים ואחיות בישראל
לבין עמדתם והתנהגותם בנושא הפסקת היריון
מסיבה שאינה רפואית.
מחקרים במנהל בסיעוד הוצגו על ידי אתי לוי
שהציגה את תפיסת הסיעוד במערך האמבולטורי
ואת השפעת מאפייני תפקיד האחות בעקבות שי־
נויים אפשריים במסגרת העבודה|| .

חילופי סטודנטים
לאחרונה הסתיימו התנסויות הסטודנטים
משנה ד' בבית הספר האקדמי לאחיות
ע"ש שיינברון לסמסטר זה .השנה ,כמה מרפאות
נבחרות (מרפאת עור פצעים  -ללי קורן; אשפוז יום
אונקולוגי  -דפנה אחיטוב וברוריה יכיני ,אשפוז יום
המטולוגי  -אורנה אייפשיץ; פנימית מייעצת -
זינה אברמזון; אשפוז יום קרדיולוגי  -אלין רוזנטל;
אשפוז יום ראומטולוגי  -מזל סלומון; ומרפאה
פסיכוגריאטרית  -רחל אלפרט) פתחו את שעריהן
והזמינו אליהן את הלומדים.

ההתנסות כוונה לשלושה מישורים עיקריים:
מפגש עם המטופל הכרוני ,מפגש עם אוכלוסיית
חולים באותה מחלה וחיזוק מיומנויות קליניות
סיעודיות.
כל סטודנט התנסה במשך כארבעה ימים במר־
פאה נבחרת ,ובסך הכל ,במשך שלושת החודשים
שבהם התקיים הפרויקט ,התנסו כשישה סטודנ־
טים בכל מרפאה .מדברי הלומדים והצוותים הסי־
עודיים עולה כי ההתנסות במרפאות מאפשרת
מפגש בין־דורי וחשיפה לעשייה סיעודית מתקד־

האחיות המצוינות שלנו
עשרים אחיות ותיקות מצוות בית החולים
קיבלו ברבעון האחרון דרגה אישית .דבורה
גורן ,מנהלת הסיעוד במרכז הרפואי ,ציינה בדבריה:
"אחת הדרכים של הארגון לבטא את הוקרתו לאנ־
שים שיוצרים בעבודתם את המצוינות שלנו ,ומ־
ביאים לידי ביטוי את מערכת הערכים שאנו דוגלים
בה היא הענקת דרגות אישיות .האחיות שזכו בק־
בלת הדרגה מתאפיינות כולן במצוינות ,מקצוענות,
מחויבות לארגון ושירות למופת".
האחיות שקיבלו דרגה אישית:
חנה אקהלה  -פנימית ח' .טטיאנה בונדרנקו  -כיר�ו

רגית ב' .איטה ולדמן  -אורתופדיה אונקולוגיה .יפית
זבולון  -שיקום צעירים .סבטלנה חיימובה  -פנימית
ט' .חנה טיברגר  -מיון .ליליאנה לבדב  -ילדים ב'.
זויה לייליביב  -אורתופדיה .לובה מרקולוביץ  -כירו�ר
גית ב' .אמיליה סבויסקי  -חדר ניתוח .רחל סמייה -
כירורגית כלי דם  .ג'נט סרוסטאנוב  -כירורגית מו�ג
ברת ילדים .אוליאנה פרישברג  -פנימית י' .אלמירה
פוגריבניאק  -אונקולוגיה .טלי קוגוס  -אורולוגיה.
יאנינה קוטילוב  -פנימית ה' .אסתי רום  -מתאמת
השתלות מח עצם  .מירי שלום  -אא"ג .אמירה ש�ט
נגר  -מתאמת נושא .שרה פשקס  -מיון ילדים|| .

מת בקרב אוכלוסיות ייחודיות ,ותורמת גם לעיצוב
המקצועי של דור ההמשך שלנו .מעבר לכך ,צוות
העובדים במרפאות דיווח על תחושת התחדשות
תוך עדכון ידע ותחושת סיפוק מעצימה.
לדברי יפה בן אברהם ,ראש החטיבה העליונה
בבית הספר ,ואתי לוי ,אחראית הסיעוד במערך
האמבולטורי" ,אנו מתכננות ימי עיון לאחיות אח־
ראיות מרפאות ומדריכותיהן ,וכן הרחבת מספר
המרפאות שבהן הסטודנטים יתנסו במחקרים
משותפים"|| .

תמיכה לבבית
אלין רוזנטל ,אחות אחראית של
אשפוז יום קרדיולוגיה ,תציג בכנס
האירופי הקרוב את עבודתה בנושא "אי
ספיקת לב" .רוזנטל מצאה כי יש חשיבות
רבה לפתיחת קבוצת תמיכה עבור חולים באי
ספיקת לב ובני משפחותיהם .לדברי רוזנטל,
"מפגשים אלו מהווים עבור החולים ,שהם
כאמור חולים כרוניים ,אפשרות להעלות את
הקשיים בהתמודדות עם המחלה ,בקשה
לעזרה ,שינויים במצבי רוח ,חשיפת רגשות,
ביטוי חרדות ועוד".
את הקבוצה מנחה רוזנטל ,בוגרת לימודי
הנחיית קבוצות ,עם הפסיכולוגית הרפואית
יעל שרון ,ועד כה השתתפו בה  90משתתפים,
מתוכם  70מטופלים ב־ 73מפגשים|| .
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חדשות דנה

אוסנת טאוב־טגנסקי

דנה צוהלת ושמחה

פורים אמנם מאחורינו ,אבל הדי שמחת הילדים ליוו אותנו עוד זמן
רב אחריו גם השנה לא פסק זרם המבקרים בדנה־דואק

•

כמדי חג ,גם בפורים האחרון לא שכחו
את הילדים שלנו בדנה־דואק חברי ארגון
רוטרי נתניה ,בניצוחם של דרור שנקביץ ויולי
תמם ,בליווי ידוענים נוצצים.
מי לא היה שם? רגע לפני קיסריה ,כוכב הנו־
ער ואליל המוזיקה נאור אורמיה שר לילדים את
הלהיט שלו "לכי לך" וגרף תגובות נלהבות ,ואורי
חזקיה הצחיק כהרגלו .עוד השתתפו השחקן דדי
זוהר ,להקת סיסטרס ,החנון העולה אלון בלומנ־
טל מתכנית הריאליטי "היפה והחנון" ,השחקנית
מיכל קפטה ואשת העסקים והדוגמנית שלי גפני.
היה נוצץ.
המשיכו את החגיגות בדנה־דואק שחקני הפו־
על תל־אביב גילי ורמוט ,איתי שכטר ,טוטו תמוז,
אביחי ידין ,עמרי קנדה ,שי אבוטבול וסלים טוע־
מה ,שהגיעו עם מתנדבים ,ליצנים ויהלומנים מבו־
רסת היהלומים לביקור בבית החולים .השחקנים
חילקו לילדים משלוחי מנות והפתעות רבות ,שרו
אתם ובעיקר רוממו את רוחם .גילי ורמוט הסביר
את חשיבות ההתנדבות של מפורסמים" :יש לנו
זכות גדולה לשמח ילדים ,ואנחנו עושים את זה כל
שנה ,כמה פעמים בשנה .כשבאים למקומות כאלו,
מקבלים פרופורציה לחיים ומבינים שהבריאות
היא הדבר הכי חשוב שאדם יכול לייחל לו".
ביוזמה של ארגון השחקנים ורשת טויס אר אס,
גם אריה אלטר ,מנכ"ל איגוד השחקנים ,השוער
לירן שטראובר ותמיר כהן ,בנו של אבי כהן ז"ל ,בי־
קרו את ילדי דנה־דואק וחילקו להם מתנות שוות!

מיון צמחי
בזכות ערנות צוות בית החולים דנה־
דואק ,החליטה עיריית תל־אביב לעקור
את צמח הדטורה המסוכן משטחה .ההחלטה
התקבלה בעקבות דיווח של ד"ר אילת רימון,
מנהלת חדר מיון דנה־דואק ,ויעל סטל ,עובדת
סוציאלית בבית החולים ,על מקרי אשפוז של
בני נוער בעקבות צריכת הצמח המסוכן.
צמח הדטורה לא מוכר כסם בפקודת הס־
מים המסוכנים ,זאת אף על פי שהוא עלול
לגרום לתופעות לוואי רבות .כאמור ,ערנות
הצוות הרפואי שטיפל בכמה מקרים של תו־
פעות אלו בקרב בני נוער הובילה להחלטה
החשובה .סילוק הצמח המסוכן מרחבי העיר
ימנע הישנות מקרים דומים בקרב בני נוער
נוספים|| .

עוד לא הצטרפתם? גם לנו יש עמוד חי ותוסס ב־

עוד הפגינה נדיבות ורוחב לב שושי אורן ,הבע־
לים של רשת שילב ,שהגיעה לדנה־דואק עם עו־
בדי הרשת אשר התחפשו וחילקו לילדים משלוחי
מנות.
גם מנהל אגף חיובי ארנונה בעירייה ,מר אלי

צועדים
להחלמה מהירה
חברת קרוקס תרמה נעליים צבעוניות
לילדי היחידה להמטו־אונקולוגית ילדים
בדנה־דואק לרגל פתיחת חנות הקונספט החדשה
של קרוקס במרכז ויצמן סיטי.
את המזוזה קבע הרב הראשי של תל־אביב ,הרב
ישראל לאו ,שבירך את הילדים שיזכו לצעוד עם
הנעליים החדשות להחלמה מהירה ושלמה|| .

מלאכי ,ועובדי יחידת חיוב המים בעירייה הגיעו
לשמח את ילדי דנה־דואק לקראת החג .הם חי־
לקו משלוחי מנות ומתנות ,העמידו לרשות היל־
דים מכונת שערות סבתא  -צמר גפן מתוק ,ארמון
ענקי מתנפח ,התחפשו לבובות ענק ועוד|| .

אנשים טובים
ביום המעשים
הטובים
וכמו בכל שנה ,גם השנה ביום המע־
שים הטובים ,הגיעו אנשים טובים
לשמח ולרגש את ילדי דנה־דואק .בין האנ־
שים הטובים גם ארגון אורות של אמת שאר־
גן לילדים המאושפזים מסיבה בהשתתפות
פבלו רוזנברג ,שירי מימון ,תאטרון בובות,
ליצנים ,מתופפים ועוד הרבה הפתעות .תו־
דות גם לצוות חברת טופ מגנט ולצמד הליצ־
נים של שמחת הלב  -ניב ורוני יושע|| .

 .חפשו אותנו" ,המרכז הרפואי תל־אביב – איכילוב בשבילכם"

15

חדשות
דנה
חדשות
ת"א  -סינסינטי

הסכם לשיתוף פעולה רחב היקף נחתם
בין בית החולים דנה־דואק לבית החולים
לילדים סינסינטי ,השלישי בגודלו בארצות הב־
רית .על ההסכם חתמו מנהל המרכז הרפואי פרופ'
גבי ברבש ועמיתו האמריקאי ,נשיא בית החולים
בסינסינטי ,מר מייקל פישר.
שיתוף הפעולה בין בתי החולים יכלול היבטים
רבים ,ובהם :שיתוף מידע רפואי ,קידום מחקרים
מדעיים משותפים ,הכשרת סטודנטים לרפואה,
מתמחים ,אחיות ומדענים בתחומי המטו־אונקו־
לוגית ילדים והשתלות מח עצם ,אלרגיה ואימונו־
לוגיה ,וכן השתלמויות של רופאים ועובדים פרא־
רפואיים.

נטעו תקווה
כוכבת הילדים רינת גבאי ושחקני הפועל
תל־אביב בכדורסל הגיעו לרגל ט"ו
בשבט לבית החולים דנה־דואק ונטעו עצים (וגם
תקווה חדשה לבריאות מלאה) עם הילדים
המאושפזים .זה המקום להודות לארגון אורות
של אמת ,אשר עושה עבודת קודש בבית החולים
שלנו על בסיס קבוע ,ולאתי תמוז וצביה צ'וחובוי
מהיחידה להמטו־אונקולוגית ילדים|| .

ממתיקים
את הסוכרת

מאוקראינה
לישראל

בחודש מרס נערך בבית החולים דנה־
דואק כנס מתגייסים למתנדבים סוכר־
תיים המבקשים להתגייס לצה"ל למרות מחלתם.
את הכנס אירחה היחידה לסוכרת ומחלות מטבו־
ליות בילדים בניהולה של פרופ' נעמי ויינטראוב,
והגיעו אליו בני נוער ,המטופלים במרפאות ברחבי
הארץ ומבקשים להתנדב לצה"ל ,עם בני משפ־
חותיהם.
בכנס נערכה שיחה פתוחה עם ד"ר טלי טקסיר,
רופאת סוכרת ואנדוקרינולוגיה במרפאת בית
החולים ,בנושא איזון הסוכרת לקראת הגיוס|| .

ראש ממשלת אוקראינה ביקר ילדים
אוקראינים חולי סרטן המטופלים
בבית החולים דנה־דואק לילדים ,והביא לכל
אחד מהם מחשב נייד(!) במתנה .את ראש
הממשלה אירחו פרופ' גבי ברבש וד"ר רונית
אלחסיד ,מנהלת היחידה להמטו־אונקולוגית
ילדים ,והוא סוקר גם על ידי שלושה ערוצי טל־
וויזיה אוקראיניים .לראש הממשלה האוקראיני
הוצגו הטיפולים הכימותרפיים והשתלות מח
העצם שמקבלים הילדים בבית החולים שלנו,
ואף סוכם על שיתוף פעולה עתידי עם בית חו־
לים אוקראיני שיוקם למטרת טיפול בילדים
חולי סרטן|| .

אפרת ארבל | עו"ס

"מטרת ההסכם היא לשתף פעולה ומידע רפואי
לטובת שיפור הטיפול בילדים בישראל ובארצות
הברית .היכולות של בית החולים דנה־דואק ,עם
העוצמה של בית החולים לילדים סינסינטי מב־
טיחות עשייה מבורכת זו שתקדם את שני המרכ־
זים" ,ציין פרופ' ברבש.
מייקל פישר הצטרף לדברי פרופ' ברבש והדגיש:
"We are proud to collaborate in scientific,
clinical and educational exchanges,
that will bring together the talent,
innovation and top level care at both of
our institutions to improve child health
|| in Israel, Cincinnati, and worldwide".
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חדשות ליס
למרות הסרטן:

הגשימה חלום והפכה לאם
•

כשהילה לפיד הייתה בת  28היא חלתה בסרטן ,שעלול היה למנוע ממנה להיות אם פרופ'
יוסי לסינג ופרופ' פואד עאזם מביה"ח ליס הציעו לנסות להקפיא חלק זעיר מהשחלה שלה,
כך שבעתיד השחלה המוקפאת תוכל לייצר ביציות  11שנים מאוחר יותר ,הילה הפכה לאם

•

הסיפור של הילה לפיד הוא סיפור
ניצחון של החיים ,של הרצון הבלתי
מתפשר להיות אם ושל המדע שמחולל
פלאים מדי יום מחדש .בחודש שעבר הג־
שימה הילה לפיד ,בת  ,39את חלומה הגדול
והפכה לאם לבן בריא בשם עדי .בכך הפכה
לפיד למקרה שימור הפוריות הראשון של
בית החולים שלנו ,ולמקרה ה־ 15בעולם
שהתחיל בתור טיפול ניסיוני לפני יותר
מעשר שנים.
לפיד חלתה בסרטן לפני כעשור ,ועם גילוי
דבר מחלתה הציע לה הצוות הרפואי ,ברא־
שותם של פרופ' יוסי לסינג ,מנהל בית החו־
לים ליס ליולדות ,ופרופ' פואד עאזם ,מנהל
המרפאה לשימור פוריות בבית החולים,
להוציא פיסות שחלה מגופה ולהקפיאן ,כדי
שיהיה אפשר לשמר את פוריותה.
בשנת  2005חזרה מחלת הסרטן ותקפה
אותה שוב .הילה נדרשה לעבור טיפולים
קשים ,ובהם השתלות מח עצם .הטיפולים
הביאו לכשל שחלתי ולהפסקת המחזור
החודשי .בכך למעשה איבדה הילה את היכו־
לת להרות ולהביא ילד לעולם.
חמש שנים לאחר מכן ,בחודש יונ י  ,2010ה�ח
ליטה הילה לממש את רצונה להיות אם .לזכותה
עמדו עדיין ממתינות בהקפאה אותן פיסות שחלה
שהיו תקוותה היחידה .הילה חזרה לפרופ' לסינג

ולפרופ' עאזם ושיתפה אותם בהחלטתה .השניים
הסכימו להרים את הכפפה ולהשתיל את פיסות
השחלה שוב בגופה מתוך תקווה ,ולו הקלושה
ביותר ,כי ייקלטו בהצלחה .מכאן הופך סיפורה של
הילה לרצף הצלחות חסר תקדים שריגש את כל

המעורבים בו ושסופו  -תינוק בריא ויפה.
פיסות השחלה נקלטו בהצלחה אצל הילה
וייצרו ביצית אחת בלבד שהיה אפשר להפ־
רותה .ההפריה בוצעה ביחידה להפריה חוץ
גופית בבית החולים בניהולו של פרופ' עמי
עמית ,שהפרה את הביצית הבודדה בזרע של
ידיד .למרבה השמחה התפתח עובר ,כאמור
 מביצית אחת ויחידה!בזכות המדע וטיפול רפואי מהמתקדמים
בעולם ,הגשימה הילה את חלומה והפכה
לאם .הילה לא רק ניצחה את הסטטיסטיקה,
אלא היא גם המקרה הראשון של הצלחת
פרוצדורה חדשנית לשימור הפוריות בבית
החולים ליס ליולדות.
לדברי פרופ' לסינג" ,מקרה זה מעלה את
החשיבות לשימור פוריות במהלך קבלת
טיפולים אונקולוגיים .הגשמת חלומה של
הילה להפוך לאם היא מסר חשוב ומעודד
לנשים רבות בכל רחבי העולם".
גם פרופ' עאזם מצטרף למסר החשוב,
ומבקש להדגיש כי "אין ספק שעם התקד־
מות הרפואה וההצלחה של מקרה זה ,עולה
בבירור כי הקפאת שחלה היא פתרון טיפולי מוצ־
לח אצל נערות ומתבגרות שעדיין לא קיבלו מח־
זור חודשי או אצל נשים שחייבות בלחץ של זמן
להתחיל בטיפול אונקולוגי ,ומעוניינות לשמר את
פוריותן"|| .

ליס ברשת  -מהפך
בית החולים ליס מככב לאחרונה בשיחות
ברשת האינטרנט .בשלושת החודשים
האחרונים אפשר לראות את ליס בולט בשיחות
הבנות המרכזיות ברשת .בכלל זה התלבטויות,
שיתוף בחוויות ,בקשות לעצה ועזרה בכל נושאי
ההיריון ,אם בשלב אבחון בעיות הפוריות ואם
בזמן ההיריון והלידה המתקרבת  -ליס נמצא שם,
ובגדול!
כך לדוגמה :בשלושת החודשים האחרונים נערכו
כ־ 50שיחות ביום על ליס .בשיחות נספרו כ־4,617

עוד לא הצטרפתם? גם לנו יש עמוד חי ותוסס ב־

אזכורים ,מתוכם כ־ 87%חיוביים ,המשבחים
את צוות בית החולים בשלבים השונים:
במרפאות ,בחדרי הלידה ובמיון ,וגם בפ־
אזכורים
עילויות של מועדון מאמי ליס  -המציע
חיוביים:
סיורים וקורסי הכנה ללידה מסוגים
4,007
שונים|| .

13%
87%

ליס ברשת  -אזכורים
בשלושת החודשים האחרונים
(אפריל-יוני )2011

 .חפשו אותנו" ,המרכז הרפואי תל־אביב – איכילוב בשבילכם"

אזכורים
שליליים:
610
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חדשות
ליס
חדשות
לידה טבעית באווירה ביתית

היריון בריא

עד לאמצע המאה הקודמת ,כל הלידות
בעולם היו לידות טבעיות ,והמיילדת
ניהלה את הלידה בזמן שהיולדת מוקפת בבני
משפחתה ובהרבה חום ואהבה .עם התקדמות
הרפואה והכנסת האפידורל ,בחרו רוב הנשים
ללדת ללא כאב ובדרך זו .עם זאת ,בשנים האח־
רונות אנו עדים לגל עצום של נשים שמבקשות
לחזור לטבע וללדת ללא התערבות רפואית.
למען נשים אלו פתח בית החולים ליס את המ־
רכז ללידה טבעית ,שמעצים את חוויית הלידה
עתיקת היומין אך עדיין מעניק את מרב הביט־
חון והאמצעים של בית חולים מודרני.
במרכז החדש מציעים חדר המעוצב באווירה
ביתית ומאובזר באמבטיה רחבה ,כדור פיזיו
לטלטולי אגן ,כריות לשינויי תנוחה בזמן הצי־
רים והלידה ,טיפול בשמנים ,כיסא פרסה ללדת
עליו ,חבל המשתלשל מהתקרה ומיטה מתכ־
ווננת .היולדת יכולה להביא אתה כל חפץ שע־
שוי לסייע לה לתחושה נינוחה ויתרום לאווירה
נעימה ולתחושה של לידה בבית .משך השהייה
במרכז לאחר הלידה הוא כשעתיים.
התכנית ללידה טבעית מתאימה ליולדות
המעוניינות ללדת ללא התערבות רפואית וללא
נטילת משככי כאבים .התכנית מיועדת לנשים
בריאות עם היריון תקין ועם עובר אחד במצג
ראש ,המגיעות ללדת בין השבועות ,42-37
שביצעו מעקב היריון רציף ואין בעברן ניתוח
קיסרי.
ניבה קסטין ,המיילדת והאחראית למרכז
ללידה טבעית ,מציינת כי לידה ובעיקר לידה
טבעית היא חוויה מעצימה ,מרגשת ,אישית
ופרטית" .לכל אישה יש הדרך המיוחדת משלה
ללדת ,וכל לידה היא כמו סיפור מסתורין ההולך
ונגלה.
"היולדת מוזמנת להביא אתה כל דבר אשר
יגרום לה להרגיש נוח ויתרום לאווירה הביתית.

בית החולים ליס ליולדות פתח מרפאה
חדשה שמיועדת לנשים בהיריון או כאלה
שמעוניינות להיכנס להיריון ,וסובלות ממחלות
כרוניות שבגינן הן נוטלות תרופות.
במסגרת המרפאה ניתן ייעוץ של רופאה גינקו־
לוגית המומחית בפרמקולוגיה ובטרטולוגיה  -ענף
ברפואה העוסק בסיבות להתפתחות עוברית בלתי
תקינה ,בעיקר על רקע גורמים סביבתיים במהלך
ההיריון ,ובהם נטילת תרופות ,מחלות אמהיות ועוד.
ד"ר חגית קליגר ,מנהלת המרפאה ,מסבירה:
"נשים החולות במחלה כרונית המחייבת נטילת
תרופות או כאלה שמסיבות שונות נטלו תרופות
בזמן ההיריון ,תוכלנה לקבל ייעוץ לגבי נטילת
תרופות מבוקרת בהתאמה למצב ההריוני .במהלך
הייעוץ תינתן הכוונה לגבי המשך בדיקות ומעקב
המותאם באופן פרטני למטופלת ,למען שלומה
ושלום עוברה"|| .
אורית ארטל־דלוגין

הלידה תתרחש בתנוחה המתאימה ליולדת
ועל פי בקשתה .המעקב העוברי במהלך הלי־
דה נעשה בעזרת מוניטור אלחוטי ,כאשר אחת
־ל־ 30דקות תשמע המיילדת את דופק הע�ו
בר למשך חמש דקות ,בכל מקום שבו תשהה
היולדת .לאחר הלידה ,התינוק החדש נשאר עם
הוריו לשם תהליך ההתחברות (.)BONDING
המיילדת מלווה את המשפחה במשך כשעתיים
לאחר הלידה ,בודקת את התינוק ומדריכה את
האם לקראת ההנקה הראשונה".
צוות המיילדות במרכז ללידה טבעית הוכשר
במיוחד על מנת לתמוך ביולדת ובתהליך הלידה.
מטרת המרכז החדש לספק תחושת ביתית ,תוך
כדי שמירה על בטיחות הלידה ורצון היולדת.
פרופ' יוסי לסינג ,מנהל בית החולים ליס
ליולדות מציין כי "תהליך הלידה יכול לעתים
להסתבך ,ולכן יש צורך ללדת בהשגחה רפואית.
המרכז החדש ממוקם בצדו של מתחם חדרי הלי־
דה ולכן הוא מעניק את החוויה הטבעית והביתית
עם הבטיחות הרפואית המקסימלית"|| .

עצה לדרך
 21אחיות מוסמכות בבית החולים שלנו
סיימו בהצלחה תכנית התמחות ראשונה
מסוגה ,והוסמכו כיועצות הנקה מטעם משרד הב־
ריאות .יועצות ההנקה החדשות ,מסייעות ליולדות
ולתינוקותיהן בתחילת ההנקה .בקורס הוכשרו
מיילדות ,אחיות פגייה ,אחיות ממחלקת תינוקות,
אחיות ממחלקת יולדות ,אחיות ממחלקת טרום
לידה ,מיון נשים וילדים .הכשרת היועצות החד־
שות מבטיחה סיוע בהנקה לכל יולדת כבר בשלב
ההכנה ללידה ,במהלך הלידה ואחריה ,באשפוז
שלאחר הלידה ובמהלך השהות בבית החולים|| .
אורית ארטל־דלוגין

הצצה קטנה לפרגון גדול ,מתוך
פורום "היריון בר־סיכון  -תמיכה" בתפוז:
"מהצהריים הבטן הייתה קשה לסירוגין
וקצת דאגתי ,הגעתי מהעבודה ונשכבתי על
הספה ,הרגשתי הקלה לא נורמלית .התעוררתי
אחרי שעה לקורס הכנה ללידה באיכילוב .איך
שקמתי מהספה הרגשתי זוועה .הגעתי לשם עם
הבעל ,ואחרי שיחה קצרה עם המדריכה שהיא גם
מיילדת ,היינו כבר במיון נשים .חשד לצירים ומ־
תברר ששליית פתח שמה אותי אוטומטית
בהיריון בסיכון וזה עוד בלי הקרישיות.

הטיפול שקיבלתי היה מדהים!!! לא חיכיתי
אפילו רגע אחד מהשנייה שנכנסתי למיון ,מיד
בדיקת שתן וחיבור למוניטור .הלחץ דם היה קצת
גבוה ,אבל הייתי בלחץ היסטרי .הרופא הבכיר
שראה אותי היה מקסים ,וניסה להוציא אותי מה־
סטרס עם בדיחות משעשעות .המוניטור הראה
פעילות רחמית ומספר צירונים בודדים .אחרי
שעה ורבע שהייתי מחוברת אליו פתאום הגיעה
מתמחה ולהפתעתי הרבה היא זכרה אותי מהמיון

במרכז בריאות האישה .היא הייתה חמודה להפ־
ליא ,עשתה אולטרה־סאונד בנינוחות ,בלי לחץ
ועוד בסוף הצטרף הרופא הבכיר לסיים את המ־
פגש המוצלח עם עוד בדיחה קטנה .שלחו אותי
למנוחה בבית ונראה לי שהכי נכון יהיה לדבר עם
הרופא שלי ולספר על מעלליי במיון בשבוע החו־
לף .בשורה התחתונה ,אם זה היחס באיכילוב...
אני לא דואגת בכלל"|| .
חגית פזגל

18

חדשותעניין
עושים
סיכול ממוקד

חלבון בהזרקה

טיפול חדשני של הקרנה ממוקדת לרשתית ,לטיפול במחלת
ניוון הרשתית כתוצאה מגיל ( ,)AMDאושר לאחרונה לשימוש
ומבוצע במחלקת עיניים במרכז הרפואי שלנו .כידוע ,מחלת ניוון הרש־
תית פוגעת ברבים מבני ־ה־ 50ומעלה והיא מתבטאת בירידה קלה ו�מ
תונה בראייה ובחדותה ,ובשלביה המתקדמים מביאה אף להידרדרות
מהירה יותר ,במיוחד ביכולת להבחין בפרטים ובצבעים ,ועלולה לגרום
לעיוורון.
"עד העשור האחרון מגוון הטיפולים במחלה היה קטן ולא יעיל
במיוחד ,ואלפי אנשים איבדו את ראייתם .בשנים האחרונות מטופלים
רוב החולים בהזרקות תוך עיניות של לוסנטיס  -נגזרת משופרת של
אווסטין  -שהתגלה כיעיל בעצירת הידרדרות המחלה" ,מסביר ד"ר
עדיאל ברק ,מנהל יחידת רשתית.
"בעקבות ניסוי בין־לאומי שבו השתתף בית החולים שלנו ,נבד־
קה השפעת ההקרנה לרשתית בטכנולוגיה חדשנית שייבאה לארץ
חברת לביא .תוצאות הניסוי הצביעו על יעילותו של הטיפול .כמחצית
ממשתתפי הניסוי השיגו שיפור שעצר את המשך הידרדרות המחלה,
ושאר המשתתפים נזקקו לשתי הזרקות בממוצע בשנה ,במקום שמונה
ויותר" ,מוסיפה פרופ' ענת לבנשטיין ,מנהלת מחלקת עיניים.
בעקבות הצלחת הניסוי ,אושר לאחרונה הטיפול במסגרת ניתוח שג־
רתי של רשתית.
הניתוח החדשני מתבצע בחדר ניתוח .החולה שוכב על גבו ,ועיניו מו־
רדמות בהרדמה מקומית .המנתח מקבע מערכת שדוחפת נוזלים לעין
המנותחת במהלך הניתוח כדי לשמור על הנפח הטבעי שלה .הזגוגית,
אותו חומר העשוי מעין ג'ל הממלא את העין ,נשאבת החוצה .המנתח
מחדיר פנימה את מקור הקרינה ,שהוא למעשה מעין מחט דקה .אחרי
שהרופא ממקם אותה בדיוק מוחלט מתבצעת ההקרנה עצמה ,שנמש־
כת ארבע דקות ועשרים שניות ,ואחריה נשלפת המחט החוצה .הנקודה
שדרכה הוחדרה המחט נתפרת ,והמנותח מתאושש ונשלח לביתו|| .

טיפול חדשני המיועד לחולים הסובלים מחוסר בחלבונים
(אימונוגלובולינים) הוכנס לאחרונה לשימוש במרכז הרפואי
שלנו .הטיפול המוצע הוא הזרקה של חלבונים באופן תת־עורי ולא דרך
עירוי כפי שהיה נהוג עד כה.
לדברי פרופ' שמואל קיוויתי ,מנהל היחידה לאלרגיה ואימונולוגיה
קלינית" ,הטיפול החדש הוא בשורה לסובלים ממחלה זו  -קבוצת
קטנה של חולים שנולדו עם חוסר בחלבונים ולחלופין פיתחו חוסר
כזה עם השנים .הטיפול שניתן להם עד כה היה הזרקת החלבונים לגוף
באמצעות עירוי .הבעיות של שיטה זו התמקדו במשך זמן הטיפול,
שהתקיים פעם בחודש במשך כשמונה שעות ,הטיפול בוצע רק בין
כותלי בית החולים ותופעות לוואי היו כרוכות בו ,ובהן קרישיות יתר.
"כיום אנו מציעים את הטיפול המתקדם בעולם ,שזוכה לפופולריות
רבה בקרב הסובלים מהמחלה ונחשב לפורץ דרך בתחומו  -מתן טיפול
דרך מחט תת־עורית .היתרונות של שיטה זו הם שהוא מתבצע פעם
בשבוע במשך שעתיים בלבד ,הטיפול ניתן בבית ,והוא אינו כרוך בתו־
פעות לוואי .זאת מכיוון שבמתן טיפול דרך מחט תת־עורית ,החלבונים
מוזרמים לגוף בקצב אחיד ובצורה מבוקרת ,זאת בעוד בשיטה הקודמת
באמצעות העירוי היה פיק גדול עם החדרת העירוי שעלול היה לגרום
לקרישיות דם ,שכן מדובר בחומר סמיך".
פרופ' קיוויתי מציין כי "המרכז הרפואי תל־אביב הוא המוסד היחיד
בארץ שהתחיל לטפל בשיטה זו"|| .

רדיו חזק
טיפול חדשני המיועד לחולים הסובלים מהחזר ושטי (רפלו־
קס) ,הוכנס לאחרונה לשימוש במרכז הרפואי שלנו .השיטה
החדשה ,המבוססת על טיפול באמצעות גלי רדיו ,חוסכת את הפרוצ־
דורה הניתוחית המורכבת.
החזר ושטי הוא תופעה שמאפיינת כ־ 40%מהאוכלוסייה מעל גיל
ארבעים והיא באה לידי ביטוי בכך שתוכן הקיבה חוזר לוושט .בעיה זו
שכיחה ביותר בתחום מחלות דרכי העיכול ושכיחותה עולה ככל שהגיל
עולה.
הסכנה הכרוכה בתופעה זו טמונה בחשיפה של הוושט לתוכן הקי־
בה שברובו חומצי .לאורך זמן הציפוי של הוושט עלול להיפגע ולהביא
להתפתחות טרום סרטנית הידועה בשם "ושט ע"ש בארט" .אחוז קטן
מקרב הסובלים מבעיה זו אף מפתחים לבסוף גידול סרטני באזור.
עד כה הטיפול המקובל לסובלים מבעיה זו היה ניתוח מורכב ,שבמה־
לכו היו כורתים חלק מהוושט ולעתים אף את כולו .טיפול זה היה כרוך
בהחלמה אטית ובאשפוז ארוך ,הנע בין שבוע לעשרה ימים.
השיטה החדשה עושה שימוש חיצוני בגלי רדיו באמצעות מכשיר
בשם "בארקס" ומבוצעת באמצעות פעולת גסטרוסקופיה רגילה.
מחדירים לוושט גסטרוסקופ דרך פיו של המנותח ,ובאמצעותו מוחדר
צנתר שמוליך בלון מקופל .לאחר זיהוי מוקד ההפרעה ,ממקמים עליו
את הבלון ומנפחים אותו .על הבלון מלופפים סלילים חשמליים ,שד־
רכם מועברים גלי רדיו לרירית החולה ,הורסים אותה ובכך מאפשרים
צמיחת רירית חדשה ובריאה במקומה|| .

Keith Brooks | Dreamstime.com

עוד לא הצטרפתם? גם לנו יש עמוד חי ותוסס ב־

 .חפשו אותנו" ,המרכז הרפואי תל־אביב – איכילוב בשבילכם"
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לשחק ולשפר
את הזיכרון
מחקר שבוצע במחלקה הנוירולוגית במרכז הרפואי שלנו ,בדק
את השפעת משחקי המחשב על היכולות הקוגניטיביות ועל
הזיכרון .תוצאות המחקר הראו כי אימון במשחקי מחשב אכן משפר
את הזיכרון ,ואימון בתוכנות מחשב ייעודיות לכך עשוי להביא לתוצאות
עוד יותר טובות.
במחקר השתתפ ו  150נבדקים הסובלים מבעיות בזיכרון .הם חו�ל
קו לשתי קבוצות ,האחת שיחקה במשחקי מחשב קלאסיים ורגילים,
האחרת שיחקה במשחקי מחשב שיועדו לשיפור היכולות הקוגניטי־
ביות .הנבדקים לא ידעו בזמן המחקר לאיזו קבוצה הם משתייכים.
האימון באמצעות המחשב נערך במשך שלושה חודשים ,שלוש פעמים
בשבוע ,ונמשך עשרים דקות בכל פעם.
לדברי פרופ' ניר גלעדי ,מנהל המחקה הנוירולוגית" ,מהמחקר עולה כי
משחקי מחשב משפרים את התפקודים הקוגניטיביים ,כנראה על בסיס
תרגול המחייב התמודדות עם בעיות ופתרונן ,קבלת החלטות ותגובה
מהירה ומתאימה ,התמודדות עם נתוני מרחב משתנה והתמצאות במר־
חב והטמעת היכולות בשל התרגול האינטנסיבי שנדרש מהנבדקים".
תוצאות המחקר התפרסמו ב"|| ."Neuroepidemiology Journal

קבוצת חוקרים בראשותו של פרופ' אלי שפרכר ,מנהל מחלקת
עור במרכז הרפואי שלנו ,בשיתוף המרכז הרפואי רמב"ם,
הביאה לפריצת דרך בהבנת הבסיס הגנטי של מחלת עור תורשתית
חשובה .במחקר שנערך לאחרונה במרכזים אלו ,הצליחה קבוצת החו־
קרים לפצח את הבסיס הגנטי לצורה נדירה של איכטיוזיס  -מחלה
שבה העור מתכסה בקשקשים מגיל צעיר .מחלה נדירה זו עלולה
להיגרם מפגמים גנטיים שונים ,אשר רובם מביאים בסופו של דבר לה־
פרעה בייצור או בפיזור של שומנים בשכבה העליונה של העור .ללא
שומנים אלה ,העור לא מסוגל להגן על הגוף מפני גורמים חיצוניים.
פירוק שומנים מסוימים המכונים "טריגליצרידים" חיוני לבניית אותה
שכבה עליונה של העור .זהות החלבון (אנזים) האחראי לפירוק אותם
טריגליצרידים באפידרמיס הייתה עד לא מזמן בגדר תעלומה .במחקר
הנוכחי הצליחו החוקרים כאמור לפצח את הבסיס הגנטי לצורה נדירה
של איכטיוזיס ,המתאפיינת בהופעה מאוחרת של תסמינים עוריים.
המחקר גילה כי סוג נדיר זה של איכטיוזיס נובע מהיעדר חלבון המתב־
טא בשכבה העליונה של העור בלבד .שמו של החלבון ליפאז  Nותפקידו
להפוך טריגליצרידים לשומנים קטנים יותר ,תהליך שכאמור חיוני לש־
מירת תפקודו התקין של העור.
לדברי פרופ' שפרכר" ,לתוצאות המחקר משמעויות רבות .מצד אחד
הוא מצביע על החשיבות של חקר מחלות נדירות הנקראות גם 'מחלות
יתומות' ,שבשל נדירותן אינן זוכות להכרת הממסד .חקר מחלות אלה
חיוני ,לפני כל דבר אחר ,על מנת להעניק טיפול וייעוץ נאותים לחו־
לים ולמשפחותיהם .כמו כן ,המחקר הנוכחי ומחקרים קודמים אחרים
מוכיחים כי חקר אותן 'מחלות יתומות' שופך אור חדש על תהליכים
ביולוגיים מרכזיים (במקרה הנוכחי ,תהליך היווצרותו של האיבר הגדול
ביותר בגוף האדם  -העור) ,ועשוי להביא להבנה טובה יותר ולטיפולים
חדשים במחלות עור שכיחות יותר ,שמאופיינות בפגמים דומים".
במחקר השתתפו שתי קבוצות חוקרים ,מהמרכז הרפואי סוראסקי
תל־אביב (שירלי ישראלי ,דנה פוקס־תלם ,ד"ר ג'אנה נוסבאק וד"ר
עופר שריג) ומהמרכז הרפואי רמב"ם (ד"ר זיאד חמאיסי ופרופ' ראובן
ברגמן) ותוצאותיו פורסמו בעיתון היוקרתי "The American Journal
|| ."of Human Genetics

20

עניין מרכזי

בניין מהלב
בטקס רב משתתפים במעמד נשיא המדינה ובנוכחות בני משפחת עופר ואישי
ציבור ,נחנך בניין הלב ע"ש סמי עופר הבניין ,שנבנה בסטנדרטים המודרניים ביותר,
משתרע על שטח של כ־ 56אלף מ"ר 13 ,קומות מעל האדמה וארבע קומות
תת־קרקעיות ,שתשמשנה חניון בעת שגרה ותוסבנה בעת מלחמה לבית חולים חירום

•

ישוב על כסא גלגלים ,לבוש בחליפה אל־
גנטית ומוקף בבני משפחה ,בחברים ובנ־
שיא המדינה ,הגיע סמי עופר לחנוכת בניין הלב
שנקרא על שמו וממוקם במרכז הרפואי תל־
אביב .תמונה זו תיזכר ,בדיעבד ,כתמונה הפומ־
בית האחרונה שלו ,שכן סמי עופר ז"ל הלך לעול־
מו שלושה חודשים בלבד לאחר הטקס.
שלוש שנים קודם לכן ,עם הנחת אבן הפינה
לבניין החדש ,הבטיח מנהל המרכז הרפואי ,פרופ'
גבי ברבש ,כי עופר עוד יזכה לראות בחייו את הב־
ניין המפואר ששמו חקוק על קירותיו .ואכן ,בחו־
דש מרס השנה הגשים ברבש את הבטחתו לנ־
דבן ואיל הספנות .עופר ,נרגש במיוחד מהאהבה
שהורעפה עליו ,ראה איך בזכות תרומתו הנדיבה
בסך  44מיליון דולר הוא ייזכר כמי שעשה רבות
למען החולים בישראל.
לכבודו של עופר הנרגש הגיעו בני משפחה וחב־
רים רבים ,שכיבדו אותו על המפעל האדיר שקידם.
בראש המברכים עמד האזרח הראשון של מדינת
ישראל ,נשיא המדינה מר שמעון פרס" .איני מכיר
מצווה גדולה מזו שסמי עופר עשה למען אזרחי
ישראל בהקמת בניין הלב החדש שיציל אלפי חו־

לים .הרפואה מחזירה חיים לאנשים וזו המצווה
הגדולה ביותר שיש .דרכו של סמי מביאה כבוד,
הצלה וטעם לחיים" ,שיבח פרס את עופר בדברים
מרגשים.
פרופ' גבי ברבש ,מנהל המרכז הרפואי ת"א,
הדגיש בדבריו כי "להקמת בניין הלב יש היבטים
פסימיים ואופטימיים כאחד  -הפסימיים  -מתחת
לקרקע ,והאופטימיים  -מעל הקרקע .שני המע־
רכים הרפואיים שיעברו לבניין החדש  -מערכי
הלב והמוח  -נחשבים למובילים בתחומם בארץ
ובעולם .אני רואה זאת כזכות גדולה ,ששני מערכי
האשפוז ע"ש תד אריסון ז"ל וסמי עופר העומדים
זה לצד זה ,נבנו מתרומות של שני אילי הספנות
הישראלים שנטעו את שורשיהם בארץ ,הפלי־
גו וכבשו אוקיינוסים רחוקים ועמוקים .הבנייה
של בניין הזכוכית ,על בית החולים לשעת חירום
שבו ,מסמלת את הנחישות שלנו להמשיך ולתפ־
קד בכל תנאי ,כשהתרומה הענקית של סמי עופר
תאפשר להשלים את המהפכה והשדרוג בתנאי
האשפוז של בית החולים ,עבור החולים הרבים
המתדפקים על דלתותינו .חשוב להדגיש שה־
תרומה של סמי עופר היא חלק מתרומה ענקית,

הגדולה בהיסטוריה של מדינת ישראל כתרומה
אחת למערכת הבריאות ,ומבטאת את האמון של
עופר במצוינות ובמקצוענות של המרכז הרפואי
תל־אביב".
עוד חלקו כבוד לעופר והגיעו לאירוע על אף
הגשם השוטף :ראשי עיריית תל־אביב לדורו־
תיהם :שלמה להט ,רוני מילוא ורון חולדאי; מנכ"ל
משרד הבריאות ,פרופ' רוני גמזו ,שייצג גם את
סגן שר הבריאות; שגריר ישראל לשעבר באו"ם,
מר דני גילרמן; מגיש הטלוויזיה ,עורך עיתון "ידי־
עות אחרונות" בדימוס וחברו הטוב של עופר,
רפי גינת; וכמובן בני משפחתו של עופר :רעייתו
אביבה ,בניו אייל ועידן עם ילדיהם ובני משפחה
נוספים.
אירוע פתיחת הבניין סוקר בהרחבה בכל אמצעי
התקשורת בארץ ובעולם ,וזכה לכותרות בכל העי־
תונים ומהדורות החדשות ,אשר הביעו התעניינות
רבה בבניין החדיש והמשוכלל ,ובפרט בבית החו־
לים התת־קרקעי לשעת חירום.
להשלמת הבניין נוספו על תרומתו של עופר עוד
תרומות מתורמים שונים בארץ ובחו"ל ,בסך של
כ־ 45מיליון דולר|| .

על העיצוב הייחודי של בניין הלב
ייחודו של בניין הלב הוא לא רק בתנאי האש־
פוז המעולים שהם ברמה הגבוהה ביותר כיום
בארץ ,אלא גם בעיצובו החדשני והמקורי .הבניין,
שנבנה בסטנדרטים המודרניים ביותר ,משתרע על
שטח של כ־ 56אלף מ"ר 13 ,קומות מעל האדמה
וארבע קומות תת־קרקעיות ,שתשמשנה חניון
בעת שגרה ותוסבנה בעת מלחמה לבית חולים חי־
רום.
בניין הלב ,שתכננו האדריכלים ארד שרון ורני
זיס ,מעוצב כקוביית זכוכית המחוברת לבניינים
האחרים של בית החולים באמצעות גשרים אדו־
מים המסמלים בעיצובם את כלי הדם .הבניין תוכנן
ללא גדר מפרידה לרחוב (ויצמן) ,באופן שמאפשר
מפגש עם הקהילה הבריאה.
בית החולים לשעת חירום ,המשתרע על כ־18
עוד לא הצטרפתם? גם לנו יש עמוד חי ותוסס ב־

אלף מ"ר ,מונה ארבעה מפלסים שבשגרה משמ־
שים חניון תת־קרקעי ,והוא המתקן הרפואי הרא־
שון בארץ שמוגן בפני נשק קונבנציונלי ,ביולוגי
וחומרי לחימה כימיים .בית החולים לשעת חירום
ערוך לאכלס  1,000-700מיטות ,ובכל מפלס קיימת
חלוקה לאזורי משנה מסומנים מראש .בכל אזור
משנה תחנת אחות מזוודת ,אזור מקלחות ושירו־
תים לחולים ואזורי עבודה מוגדרים לצוות .בבית
החולים לשעת חירום תשתיות חיוניות מתאימות,
ובהן מערכות קריטיות :חמצן ,ואקום ,חשמל ועוד.
בכל עמדה פס אספקה ובו כל קווי האספקה הנ־
דרשים לחיבור למערכות הקריטיות ,וכן עמדות
דיאליזה עם כל התשתיות המתאימות.
המבנה ,שנבנה בסטנדרטים של בנייה ירוקה וחי־
סכון באנרגיה ,מצויד במערכת טיהור אוויר שפית־

חה בארץ חברת בית אל ,ובה חוות מסננים ייחודית,
מערכות מיזוג אוויר ,מאגר מים ,מרכז חמצן וגנר־
טורים המאפשרים תפקוד עצמאי במשך יממות
מספר .מבית החולים לשעת חירום מובילים מע־
ברים לתשתיות החיוניות של בית החולים  -חדרי
הניתוח וחדר המיון ,וכן מרכז לשליטה ובקרה על כל
מערכות ביה"ח ,ובהן תשתיות תקשורת ,טלפוניה
ומחשבים.
באירוע מיוחד שנערך למחרת חנוכת הבניין ,ובו
השתתפו הקבלנים ואנשי המקצוע שסייעו בהק־
מת הבניין ,אמר המשנה למנכ"ל בית החולים ,מר
יוסי שחר ,כי ״הבנייה התאפשרה הודות לקבוצת
אנשים שעבדה כמו תזמורת וסיימה את הפרויקט
הענקי הזה בתוך שלוש שנים בלבד .לשמחתי,
בחרנו שני משרדי אדריכלים שהם מהטובים ביותר

 .חפשו אותנו" ,המרכז הרפואי תל־אביב – איכילוב בשבילכם"
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הדיירים החדשים

ב

ניין הלב החדש ע"ש סמי עופר יאכלס את
המערך הקרדיולוגי של המרכז הרפואי תל־
אביב ,על כל המחלקות והיחידות העוסקות בלב,
בכלי דם ובמוח .עוד יאכלסו את הבניין שתי מחט
לקות פנימיות המתמחות בטיפול בלב ובכלי דם,
שיעברו מהבניין הישן של בית החולים ,ויאפשרו
אשפוז בתנאים נוחים יותר .בהמשך יעברו לבניין
גם המחלקות הנוירולוגית והנויורוכירורגית ,וכל
המערך הקליני של מרכז המוח.

לזכרו של סמי עופר ז"ל

בשוק .את הפרויקט הובילו לתפארת קבלנים רבים,
ובהם סולל בונה ואלקטרה ,שעשו עבודה נפלאה
ובצורה היפה ביותר".
פרופ' גבי ברבש הפתיע את המשנה למנכ"ל
שחר ,כאשר הגיש לו מגן בדמות תקליט זהב לאות
הערכה על המהירות ,היעילות והנחישות שגילה
בניהול פרויקט מורכב זה ובהבאתו לסיום בפרק
זמן כה קצר|| .

בתחילת יוני  2011נפטר איש העסקים
סמי עופר ,בגיל  89ולאחר מאבק במחלה
קשה .עופר הניח אחריו רעיה  -אביבה ,שני
בנים  -אייל ועידן ,שמונה נכדים ונינה .עופר
נולד ־ב־ 1922ברומניה ומשפחתו עלתה לי�ש
ראל ב־ .1924הוא עבד כנער שליח בסוכנות
אוניות בחיפה והיה חבר ב"הגנה" לפני קום
המדינה .ברבות הימים הפך לאחד הישרא־
לים העשירים ביותר ,איל ספנות שבבעלותו
נכסים בשווי של יותר מ־ 10מיליארד דולר.
עם פטירתו מסרה משפחת עופר" :סמי אהב
את החיים ,היה לו חוש הומור מפותח ,ולצחוק
היה חלק גדול בכך ,אף על פי שהוא תמיד
התייחס לעסקים ברצינות .הוא היה איש מר־
שים ומעניין שתמיד היה נעים להיות במחיצ־
תו .הוא היה באמת איש יוצא דופן .באמצעות
ילדיו ונכדיו ,וברוחו של המייסד ,עסקי הקבו־
צה יימשכו ללא שינוי תוך שמירה על המסורת
שלו  -עבודה קשה ומסירות  -המהוות את
המורשת הגדולה שסמי השאיר אחריו".
ראש הממשלה בנימין נתניהו ספד לו ,וציין

כי עופר בנה עסקים חובקי עולם בכישרון,
ביוזמה ובתעוזה" :הוא תרם תרומות רבות
למען הציבור בתחומי הבריאות ,התרבות
והאמנות .עופר היה ציוני בכל רמ"ח איבריו
וגם כשעלה לפסגות לא שכח את מחויבותו
לזולת".
פרופ' גבי ברבש אמר על עופר" :זיהיתי בו
משהו מיוחד .היה ברור שהוא בנה אימפריה
עסקית מדהימה ,אך עם זאת ,אני ראיתי בו
פן אחר ,של אדם שמתרגש בקלות ובוכה
המון ממעשים טובים"|| .
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בראש חוקר

בעריכת פרופ' גיל זיו

מוות חיוני לחיים
ללימפוציטים ציטוטוטים מסוג ( CD8 –Tצט"ל) יש תפקיד מכריע בהבראה
מזיהומים וירליים ,בהבראה מחיידקים תוך־תאיים ובמניעה של גידולים סרטניים
ד"ר דוד חסין | מחלקה פנימית ח' ,המרכז הרפואי תל־אביב ע"ש סוראסקי
ד"ר אורית גל ,דר' אביחי מירז ,פרופ' גדעון ברקה | המחלקה לאימונולוגיה ,מכון ויצמן למדע ,רחובות
ללימפוציטים ציטוטוטים מסוג CD8 –T
(צט"ל) יש תפקיד מכריע בהבראה
מזיהומים וירליים ,בהבראה מחיידקים תוך־
תאיים ובמניעה של גידולים סרטניים; כמו כן הם
גורמים לדחיית שתל ,למחלת השתל כנגד המא־
חסן ולמחלות אוטואימוניות ,למשל סוכרת נעו־
רים .המפגש בין הצט"ל לבין תא המטרה (תא
מודבק בווירוס ,תא סרטני ,תא מושתל וכיוצא
באלה) הוא מפגש ספציפי שבו הרצפטור של
הצט"ל מזהה ומתחבר לקומפלקס  MHC-Iעם
פפטיד וירלי או גידולי ,ואז נוצרת "סינפסה אימו־
נולוגית" בין שני התאים.
לאחר היווצרות הסינפסה הצט"ל מפעיל בתא
המטרה מערכת תוך־תאית של השמדה עצמית
 אפופטוזיס .הפעלת האפופטוזיס מתבצעת עלידי הצט"ל בשתי שיטות :אחת סקרטורית ,שבה
הצט"ל מפריש לסינפסה האימונולוגית חלבו־
נים –  Perforinו־ - ranzymesהמוחדרים לתא
המטרה וגורמים להפעלת האפופטוזיס .השי־
טה השנייה היא על ידי רצפטור :לאחר היווצרות
הסינפסה נשלפות מולקולות של  FasLעל פני

תמונה 1

הצט"ל ,המתחברות לרצפטור שלהן על פני תא
המטרה  ,Fas -התחברות המתחילה בתוך התא
את האפופטוזיס.
בשני מאמרים שפורסמו לאחרונה ב־
 ,Immunologyעקבנו אחר לוח הזמנים של
הופעתם ,היעלמותם ומהירות פעולתם של שני
מנגנוני ההרג של הצט"ל .כמו כן הדגמנו שיתוף

תמונה 2

תמונה 3

פעולה ביניהם ( .)1,2המודל ששימש למחקר הוא
של דחיית שתל בעכברים :לחלל הפריטוניאלי
הוזרקו שורת תאי לויקמיה מתרבית רקמה הלו־
גניים לעכבר.
החל ביום השישי לאחר ההזרקה מופיעים צט"ל
ספציפיים לתאים המוזרקים ,מלווים בהיעלמות
מהירה של תאי הגידול .בהמשך ,לאחר היעלמות
תאי הגידול ,נעלמים הצט"ל (תמונה  .)1הצט"ל
שהופקו מהחלל הפריטוניאלי לאחר החיסון יהיו
ציטוטוקסיים נגד שורת תאי הלויקמיה בתרבית
רקמה.
תמונה 4

עוד לא הצטרפתם? גם לנו יש עמוד חי ותוסס ב־

 .חפשו אותנו" ,המרכז הרפואי תל־אביב – איכילוב בשבילכם"
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בראש חוקר

ניתוח? לא בכל חולה
מחקר ראשון מסוגו מוכיח :טיפול שמרני עדיף על
התערבות כירורגית למניעת עיוורון בחולי פיברוס
דיספלזיה עם לחץ על עצבי הראייה
ד"ר עמית מורן | מחלקת אא"ג ,ניתוחי ראש וצוואר
פרופ' גיל זיו | היחידה לניתוחי ראש וצוואר ,מחלקת אא"ג וראש צוואר

במעקב אחרי צמדים בודדים של צט"ל עם תא
מטרה ,נמצא שיש צט"ל שהורגים מהר (אף בתוך
דקות) ויש צט"ל שהורגים לאט (בתוך יותר משע־
תיים) את תא המטרה .בדקנו את הציטוטוקסיות
של שני מנגנוני ההרג יחד ולחוד :כדי לבדוק ציטו־
טוקסיות ש ל  Fas/FasLבלבד בדקנו צט"ל מע�כ
ברים שבהם נוטרל הגן ) .(knock-out miceכדי
לבדוק ציטוטוקסיות של Perforin/Granzyme
בלבד השתמשנו בתאי מטרה חסרי מולקולות
 .Fasמצאנו שה־ Perforin/Granzymeמתחיל
להרוג מהר ואילו ההרג של  Fas/FasLנראה רק
שעתיים אחרי המפגש בין הצט"ל לתא המטרה.
שני המנגנונים יחד הורגים מהר יותר מאשר כל
אחד לחוד ,בכל זמן לאחר המפגש בין הצט"ל לתא
המטרה (תמונה .)2
עוד הראינו שרמת ה־ Perforinיורדת בצט"ל
מהר בעוד רמ ת  FasLמתמידה ,ויש צט"ל עש�י
רים ־ב־ Perforinויש צט"ל דלי ( Perforinתמ�ו
נה  .)3הוכחנו ששני המנגנונים מתחילים לעבוד
מיד ושיש שיתוף פעולה ביניהם .תמונ ה  4מ�ס
כמת את מהלך הופעתם ,פעילותם והיעלמותם
של הצט"ל|| .

(Fibrous
דיספלזיה
פיברוס
 )dysplasiaהיא מחלת עצם שפירה,
שבה מוחלפת עצם בריאה ותקינה בעצם שה־
תמיינותה פסקה טרם זמנה .מקורה של מחלה
זו הוא במוטציה גנטית בכרומוזו ם  ,20אשר ג�ו
רמת לעצירה בהבשלת העצם ולגדילה לא מבו־
קרת של רקמה זו .עם קבוצה זו נמנים כעשי־
רית מהחולים עם גידולי עצם ,ובמרבית
המקרים המחלה מערבת עצמות שונות בגוף
ובכללן עצמות בסיס הגולגולת .בסיס הגולגולת
הוא אזור אנטומי צפוף ביותר המכיל מבנים
עצביים רבים בעלי חשיבות תפקודית ניכרת -
ראייה ,שמיעה ותנועה .לכל תהליך זה "אפקט
מסה" משמעותי אשר עשוי לפגוע באיכות חייו
של החולה .לכן נהוג היה לחשוב כי כריתת הנג־
עים היא כורח המציאות ,במיוחד במקרים
שבהם יש הוכחה הדמייתית ( CTאו )MRI
ללחץ על מבנים חשובים כעצב הראייה.
אחת הדילמות בטיפול בחולים אלה סבבה
מאז ומתמיד סביב הצורך בכריתת הנגע וש־
חרור הלחץ (דקומפרסיה) מעצב הראייה במ־
קרה של עדות רנטגנית לכך .המצדדים בגישה
ההתערבותית טענו כי ההידרדרות בראייה היא
פתאומית ובלתי הפיכה ונובעת מדגנרציה (הת־
נוונות) אטית של עצב הראייה .אולם לאחרונה
הוצגו כמה סדרות חולים קטנות אשר מציגות
שיעורי עיוורון בתר־ניתוחיים גבוהים בחולים
אלו .בנוסף ,פורסמו גם כמה תיאורי מקרה של
חולים עם ראייה תקינה למרות קיומו של נגע
הלוחץ על עצב הראייה.
במחקר משותף למחלקת אא"ג ולחוקרים
מהמכון הלאומי האמריקאי לבריאות ()NIH
בראשות ד"ר מיכאל קולינס ,עקבנו אחר הת־
פקוד ש ל  368עצבי ראייה ב־ 231חולים עם פ�י
ברוס דיספלזיה שלהם עדות רנטגנית ללחץ על
עצב הראייה .זמן המעקב החציוני הי ה  54חו�ד
שים וטווח המעקב  228-6חודשים.
בניתוח הממצאים עלה כי מבין  368עצבי
הראייה שנחקרו ,כרבע מהחולים ( )n=86סבלו
מליקוי בתפקוד עצב הראייה ,בעוד רוב החו־
לים היו אסימפטומטיים .כל החולים הסימ־
פטומטיים עברו ניתוח לדקומפרסיה של עצב
הראייה ,ומביניהם כשני שלישים הציגו שיפור
בתפקוד העצב לאחר הניתוח( ( .)67%מבין הח�ו
לים האסימפטומטיי ם  )15%( 41עברו דקומפ�ר

טומוגרפיה ממוחשבת של חולה עם לחץ על
עצב הראייה (חץ לבן)

סיה פרבנטיבית ,ו־ )85%( 241היו במעקב בלבד.
הנתונים הדמוגרפיים והקליניים של החולים
בשתי הקבוצות היו זהים .בעוד בחולים המנות־
חים נשמרה הראייה לטווח ארוך ב־ 31מתוך 45
מקרים ( ,)68%בקרב אלה שלא נותחו נמצאה
ראייה תקינה ב־ 229חולים מתוך .)95.1%( 241
עיבוד סטטיסטי של הנתונים הראה כי בחולים
אסימפטומטיים צפויים החמרה בראייה ועיוורון
לאחר ניתוח בסיכון יחסי של פ י  4.9מאשר בח�ו
לים שטופלו באופן שמרני (.)p=0.003
מסקנה :במחקר זה ,הראשון מסוגו ,הראינו
כי רוב החולים עם פיברוס דיספלזיה של בסיס
הגולגולת ולחץ על עצב הראייה יישארו אסי־
מפטומטיים במהלך מעקב ארוך טווח .שיעור
העיוורון נמוך יותר בחולים שטופלו באופן שמ־
רני מאשר בחולים מנותחים .תוצאות המחקר
משנות למעשה את הטיפול המקובל בחולים
אלו )1 :מומלץ להימנע מניתוח במקרים שבהם
החולים אסימפטומטיים ,אפילו בנוכחות של
ראיות רדיולוגיות ללחץ על עצב הראייה  )2 .נ�י
תוח שמור לחולים סימפטומטיים בלבד אשר
להם סיכוי של  33%לעיוורון|| .
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ממרת"א תצא תורה
"עלייה משמעותית בפציעות
ספורט בקרב ילדים ומתבגרים"
בית החולים דנה־דואק לילדים קיים
בחודש אפריל את "סמינר דנה הבין־
לאומי הראשון לרפואת ספורט בילדים ומתבג־
רים" .הסמינר ,שהוא נקודת ציון בהתייחסות
לנושא חשוב זה ,התפרש על פני יומיים והש־
תתפו בו רופאים מומחים מארה"ב ,מקנדה
ומאירופה וכן אורתופדים ,רופאי משפחה ,פי־
זיותרפיסטים ואנשי כושר מישראל.
היום הראשון התרכז בנושאים המייחדים את
הספורטאים הצעירים ,ובהם השפעת פעילות
גופנית על הצמיחה ,אימוני כוח בילדים ,הער־
כת בריאות ילדים טרם השתתפותם בפעילות
ספורטיבית ,הקשר בין פעילות גופנית לבריאות
העצם ותזונת האתלט הצעיר .כמו כן נדונו המל־
צות לספורטאים צעירים הלוקים במחלות רקע
דוגמת סוכרת ,מחלות ריאה ,דלקות מפרקים

או משקל יתר .היום השני של הסמינר התרכז
בטיפול בפגיעות ספורט המייחדות את הספו־
רטאים הצעירים והמתבגרים ,ובדרכי מניעה,
אבחנה וטיפול כולל שימוש בטכניקות טיפו־
ליות ושיטות חדישות לניתוחים אורתופדיים.
הכנס נערך על רקע דיווח של בית החולים דנה־
דואק לילדים כי חלה עלייה מתמדת ומשמעותית
במקרים של פגיעות ספורט בקרב ילדים ומתב־
גרים .את הכנס יזם ד"ר מוקי יניב ,מנהל השירות
לכירורגיה ארטרוסקופית ופגיעות ספורט ביל־
דים ,עם פרופ' שלמה ויינטרוב ,מנהל המחלקה
האורתופדית לילדים .ד"ר יניב" :לפציעות ספו־
רט אצל ילדים יש השלכות רבות על התפתחות
הילד .הן משפיעות על תהליך הגדילה והצמיחה
ובנוסף גם על כל הגישה הפסיכולוגית של הילד
כלפי פעילות ספורטיבית"|| .

לחיות עם פאוצ'
בחודש אפריל נערך ערב עיון למטופ־
לים שעברו ניתוח פאוצ' .מטרת הערב
הייתה לעדכן את המטופלים בנושאים קליניים,
פסיכו־סוציאליים ומחקריים הקשורים ישירות
לבעיה שממנה הם סובלים .ניתוח הפאוצ' הוא
ניתוח בחירה לחולים בקוליטיס כיבית.
במרכז הרפואי שלנו פועלת מרפאה רב־תחו־
מית ,ייחודית מסוגה בארץ ובעולם ,המוקדשת

לחולים אלו .המרפאה מנוהלת במשותף על ידי
ד"ר איריס דותן ,גסטרואנטרולוגית ,ועל ידי
ד"ר חגית טולצ'ינסקי ,כירורגית קולורקטאלית,
ובה גם תזונאית ועובדת סוציאלית .מטרת המ־
רפאה היא לשפר את הטיפול המורכב בחולים
אלו ,העלולים לסבול ממכלול בעיות כירורגיות
וגסטרואנטרולוגיות|| .

תל־אביב-שכם

 HIVפרנדלי

בתחילת חודש אפריל הוזמן ד"ר ג'לאל
טרביה מהיחידה לאפידמיולוגיה על ידי
העמותה של רופאים לזכויות אדם ומועצת
הסיעוד הפלסטינית בשכם להרצאה בנושא
"העקרונות במניעת זיהומים נרכשים במערכות
הבריאות".
הכנס אורגן בחסות אוניברסיטת א־נג'אח
שיוצגה על ידי ד"ר עאידה אלקיסי ,ראש החוג
לסיעוד באוניברסיטה .עוד נכחו בכנס :נציגי
הסיעוד במשרד הבריאות הפלסטיני ובראשם
ראש מועצת הסיעוד .ד"ר טרביה הציג בכנס:
אמצעי זהירות שגרתיים ,היכרות עם חיידקים
יציבים ,סוגי בידוד והיגיינת ידיים .דגש נרחב
ניתן על הכרזת יום הבריאות העולמי שהתמ־
קד השנה בנושא "חיידקים עמידים לאנטי־
ביוטיקה"|| .

בתחילת חודש יוני התקיים במל־
טה כינוס בנושא איידס ובו הש־
תתפו כ־ 60רופאים ,אחיות ובעלי מקצועות
מנהלתיים מהמדינות :מרוקו ,תוניסיה,
מצרים ,ישראל ,לבנון ,עיראק ,טורקיה ,יוון,
מקדוניה ,רומניה ,בולגריה ,קרואטיה ,בו־
סניה ,סרביה וסלובניה .בין הרופאים
שייצגו את ישראל היה ד"ר דן טורנר ,מנהל
מרכז האיידס במרכז הרפואי שלנו.
לדברי ד"ר טורנר" ,הניסיון הישראלי
בתחום האיידס ,הן במישור הרפואי והן
במישור החברתי זכה לעניין רב מכל המ־
דינות ,כולל מדינות ערב שנכחו ,ואף הוגשו
בקשות מצד אותן מדינות לשיתופי פעולה
בעתיד"|| .

עוד לא הצטרפתם? גם לנו יש עמוד חי ותוסס ב־

הדמיה נכונה
המרכז הרפואי שלנו אירח בתחילת חודש
אפריל את הכנס הראשון בנושא דימות
מערכת השלד .הכנס ,שהועבר בצורת קורס למי־
דה ,אורגן על ידי צוות החטיבה האורתופדית
בראשותו של פרופ' משה סלעי מנהל החטיבה;
פרופ' משה גרייף ,מנהל אגף הדימות; ד"ר גדעון
פלוסר ,מנהל היחידה לדימות מערכת השלד; ופ־
רופ' נ' הרמתי מנהל הדימות בבית החולים מונ־
טיפיורי בניו יורק.
בכנס השתתפו כ־ 170רופאים ,ובהם אורתופדים,
רדיולוגים וראומטולוגים ,וכן פיזיותרפיסטים וט־
כנאים .הכנס עמד בסימן שימוש מושכל באמצ־
עי הדמיה מתאימים .לדברי פרופ' סלעי" ,מטרת
הכנס היא להביא לידיעת הרופאים כי בדיקת MRI
אינה הבחירה ההכרחית לאבחון וכי יש מצבים רבים
שבהם דווקא בדיקת  CTאו אולטרה־סאונד עשויות
לתת מידע מרבי ולשפר את תוצאות הטיפול בחו־
לים .יש לזכור כי העדפת בדיקות  CTאו אולטרה־
סאונד חוסכת גם עלויות יקרות לבית החולים ושי־
מוש מושכל ונכון יתרום לחולה ולמערכת כאחד.
לאור הצלחת הקורס והתגובות הטובות של המ־
שתתפים ,כבר מתכננים בחטיבה האורתופדית
את הקורס הבא .בקורס יינתנו דגשים נוספים
לשיתוף הפעולה הבין־תחומי ,תוך כדי התמקדות
באזורים אנטומיים ספציפיים ,למשל כף רגל ,כף
יד ומחלות מפרקים|| .

לראות את העור
בחודש פברואר שחלף אירחה מחלקת
העור בבית החולים את כנס איגוד רופאי
העור בישראל ,שאליו הגיעו רופאי עור מכל קצות
הארץ .כמדי שנה ,נדונו בכנס מקרים סבוכים
אשר אובחנו וטופלו במחלקה במשך השנה האח־
רונה .כמו כן הועלו בכנס מגוון בעיות רפואיות
שאתן מתמודדים רופאי העור  -גנטיקה של מח־
לות עור ,מחלות דלקתיות של העור ,סרטן העור
ועוד .הכנס הבליט יותר מתמיד את חשיבות שי־
תוף הפעולה הפורה שבין מחלקת העור למכון
הפתולוגי ולמחלקות רבות בבית החולים|| .
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מחברים בין רפואה ליופי
•

טיפולים חדשים מוצעים כעת במרכז לרפואה אסתטית שנפתח בבית החולים הזרקות
בוטוקס ,מילוי קמטים ,טיפול בצלקות אקנה ,הפחתת סימני מתיחה ,פילינג ,הצערת מראה הפנים
והמחשוף הכל על ידי רופאי עור מומחים בלבד ועם ביטחון מלא של בית החולים

•

המרכז הרפואי שלנו מגדיל את היצע
שירותיו וחונך בימים אלה מרכז חדש
לרפואה אסתטית ,שיפעל במסגרת שירותי
המלר"ם .המרכז החדש ,בניהולה של ד"ר בת
שבע מרקוס  -מומחית לרפואת עור ורופאה מו־
בילה בתחום הרפואה האסתטית ,מציע טיפולים
לא פולשניים המבוצעים על ידי רופאים מומחים
לרפואת עור של המרכז הרפואי.
לדברי פרופ' אלי שפרכר ,מנהל מחלקת עור,
"המרכז הרפואי תל־אביב החליט לפתוח את
המרכז החדש לרפואה אסתטית ,מתוך מטרה
לאפשר למעוניינים לבצע פרוצדורות אסתטיות
במקצועיות ,בביטחון מלא ובשמירה על נורמות
טיפוליות קפדניות ביותר".
בין הטיפולים שמציע המרכז החדש לרפואה
אסתטית :ייעוץ אסתטי ,הזרקות בוטוקס לטיפול

בקמטים באזור הפנים ,מילוי קמטים והחזרת נפח
באמצעות חומרי מילוי ,טיפול באמצעות מכשיר
דרמרולר להסרת צלקות אקנה ,סימני מתיחה ועוד,
פילינג פנים וגב כפות הידיים ,טיפולי לייזר ואור
להצערה ומיצוק לפנים ולמחשוף ,צריבת נגעי עור,
הזרקת בוטוקס למניעת הזעת יתר ועוד.
לראשונה הוחלט כי במסע הפרסום יככבו לא
אחרות מאשר רופאות מחלקת עור  -ד"ר בת שבע
מרקוס ,ד"ר חגית מץ וד"ר גילה אייזמן־נלקנבאום
 ולא פרזנטוריות מפורסמות מעולם הבידור כפישנהוג בדרך כלל .אמינות הרופאות והיופי הטבעי
שהן מקרינות יבליטו ויעצימו את יתרונות המרכז
וייחודיותו על פני מרכזים מתחרים.
המרכז לרפואה אסתטית ממוקם במלר"ם של
בית החולים איכילוב ,בבניין הלב ע"ש סמי עופר,
קומה מינוס || .1

נלחמים בהשמנת יתר

אור על העור

מרפאת גסטרו ייעודית ,שתיתן מענה
לבעיות במערכת העיכול והכבד של
המטופלים ,תשולב לראשונה בארץ במסגרת
המרכז להשמנת יתר שבמרכז הרפואי שלנו.
במרפאה החדשה יפעל צוות רב־מקצועי ,ובו
כירורג ,אנדוקרינולוג ,גסטרואנטרולוג ,פסיכו־
לוג ,עובד סוציאלי ותזונאית.
מרפאת הגסטרו תיתן מענה למגוון בעיות,
ובהן טיפול בבעיות מערכת העיכול; ריפלוקס
וגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס; גילוי ,מעקב
וטיפול בכבד שומני ,באמצעות שימוש במכשור
חדיש ובלתי פולשני להערכת מחלת כבד שומ־
ני; הערכת מערכת העיכול לפני ניתוח בריאטרי,
כולל הערכה אנדוסקופית; מעקב אחר המטו־
פלים לאחר ניתוח בריאטרי וטיפול אנדוסקופי
בסיבוכים כתוצאה מהניתוח; טיפולים אנדוס־
קופיים בהשמנה (לא ניתוחיים) ,כולל תמיכה
של תזונאית ופסיכולוגית ועוד.
כידוע ,מחלת כבד שומני עלולה להידרדר עד
לשחמת הכבד .כמו כן ,חולים הסובלים מהש־
מנת יתר ,העוברים ניתוחים שונים להרזיה ,הם
אוכלוסייה מיוחדת הזקוקה להערכה של מער־
כת העיכול לפני ניתוח ולאחריו.
לפני הניתוח דרושה ההערכה כדי לזהות בעיות
במערכת העיכול העליונה ,העלולות להשפיע על

הצלחת הניתוח .ההערכה אחרי הניתוח דרושה
במקרים של סיבוכים או כישלון הניתוח ועלייה
במשקל.
מגפת ההשמנה פוגעת בכל שכבות האוכ־
לוסייה ובכל הגילים ומצריכה פתרונות יעילים
וארוכי טווח .ברור כיום כי טיפול מוצלח וארוך
טווח בהשמנה כולל התערבויות במערכת העי־
כול ,כגון הפחתת נפח הקיבה ,הורדה בספיגה
של רכיבי מזון וויסות ההורמונים האחראיים
לתחושות רעב ושובע ומופרשים במערכת
העיכול.
להשמנת יתר יש השלכות בריאותיות ישירות
על מערכת העיכול ועל הכבד :עלייה בשיעור של
מחלות מערכת העיכול העליונה ,ובהן החזר קי־
בתי־ושטי (ריפלוקס) ,תסמינים של דיספפסיה
(הפרעה שעיקרה תחושת אי נוחות המתמקדת
בחלק העליון של הבטן) ,עלייה בשכיחות סרטן
המעי הגס ומחלת כבד שומני.
המרכז להשמנת יתר מעניק מגוון טיפולים
לטיפול בהשמנה ,ובכללם :טיפול בסיבוכי הש־
מנה הקשורים במערכת העיכול ,מעקב אחר
מטופלים שעברו ניתוחים בריאטריים (לקיצור
קיבה) וטיפול אנדוסקופי חדשני .המרפאה
ממוקמת בבניין הלב ע"ש סמי עופר ,קומה מי־
נוס || .1

מרפאה ייחודית המיועדת לחולי סרטן
הסובלים מתופעות לוואי עוריות של
תרופות אונקולוגיות ,נפתחה בימים אלה במחל־
קת העור שבמרכז הרפואי שלנו .כידוע ,תופעות
לוואי של תרופות כימותרפיות שניתנות לחולי
סרטן מערבות לעתים קרובות את העור ,השיער
והציפורניים.
לדברי ד"ר אילן גולדברג ,מנהל המרפאה הח־
דשה" ,בשנים האחרונות פותחו תרופות חדשות
רבות נגד סוגי סרטן שונים (כגון מעכבי קינאזות
טירוזין או מעכב י  )EGFRהגורמות למגוון תו�פ
עות לוואי עוריות .המרפאה החדשה הוקמה כדי
לתת מענה לחולי סרטן הסובלים מתופעות אלו,
הן בהיבט האבחוני והן בהיבט הטיפולי"|| .
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עובדים מצטיינים זוכי פרס
"ידיעות אחרונות" ו"מעריב"
שמונה מעובדי המרכז הרפואי זכו להיות חלק מקבוצה איכותית ומיוחדת של עובדים,
שקיבלו פרס עובד מצטיין מטעם העיתונים "ידיעות אחרונות" ו"מעריב" בטקס חגיגי
פרופ' גבי ברבש ,מנהל המרכז הרפואי ,שיבח בטקס את העובדים ואמר" :אנו גאים
ומודים לעובדים המהווים דוגמה ליתר העובדים בבית החולים"

•

זוכים בפרס
"ידיעות אחרונות"
ד"ר קיי סיגי
מנהלת היחידה לאפיון תאים
במעבדה ההמטולוגית
ד"ר קיי אחראית לאפיון תאים
וממונה על צוות שמפעיל
מכשירים מסובכים ביותר לאפיון
אימונולוגי של תאי דם מסוגים
שונים בטכנולוגיה ,באיכות וברמה
מקצועית .היא בעלת יוזמה,
אחראית וניחנה ביחסי אנוש
מצוינים וביכולות ניתוח וניהול
ברמה גבוהה .ד"ר קיי יזמה את
פרויקט החוקרים ,שבמסגרתו
היא מורה מצוינת לרופאים
ומדריכת סטודנטים העוסקים
באפיון אימונולוגי .ד"ר קיי בולטת
ומצטיינת בין עובדי המעבדה
בכל התחומים.

צוות סיעודי ועובדים
סוציאליים במחלקה
האונקולוגית
הצוות במחלקה האונקולוגית
מטפל בחולי סרטן במצבים קשים
ביותר ,ושם דגש על מתן מענה
הן בהיבט הפיזיולוגי והן בהיבט
הנפשי .הצוות מעניק טיפול
מקצועי ,ענייני ומסור ,תוך כדי
התחשבות במטופל ובמשפחתו.
מדובר בצוות שיודע ברגעים
הקשים להעניק נוסף על הטיפול
הרפואי חיבוק ,תמיכה והקשבה
לצורכי המטופלים ומשפחותיהם,
בשאיפה מתמדת לשיפור
ולמצוינות ראויים לשבח.

עוד לא הצטרפתם? גם לנו יש עמוד חי ותוסס ב־

גב' צ'וחובוי צביה
אחות אחראית ביחידה
להמטו־אונקולוגית ילדים
צ'וחובוי מקצועית מאוד ,אחראית,
חרוצה ,נמרצת ומקדמת בכל כוחה
את הטיפול והשירות הניתן לילדים
ולמשפחות ביחידה .צ'וחובוי
בעלת יכולת הבנה של תרבויות
שונות ,גמישות ומתן שירות
לבעלי צרכים מיוחדים כגון ילדים
מהרשות הפלסטינית .בחודשים
האחרונים הוקם שירות חדש
למושתלי מח עצם וזאת לקראת
הקמת יחידה למושתלים .פרויקט
זה דרש לימוד מעמיק של הנושא,
התארגנות לוגיסטית ,הכנת ציוד
מתאים ,הכשרה מתאימה ומיוחדת
לצוות ושיתוף פעולה עם גורמים
רבים בבית החולים .למען הצלחת
השירות פעלה צ'וחובוי בצורה
מקצועית ויסודית ,תוך כדי עמידה
בלוח זמנים שנקבע עד להשתלה
הראשונה שעברה בהצלחה.

גב' ענתבי אביבה
מזכירת האגף למיילדות
וגינקולוגיה
זה שני עשורים ענתבי היא מופת
לקשר בין עובד למקום עבודתו.
בתפקידה נותנת ענתבי שירותים
לכל מנהלי היחידות ולאחיות
האחראיות באגף ,נוסף על ניהול
לשכה פעילה ביותר של מנהל
האגף .ענתבי ניחנה במזג יוצא מן
הכלל ,היא חיובית ,מלאת הומור
ובעלת זיכרון ואחריות יוצאי דופן.
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גב' בלה שמחה
מזכירה בבית המרקחת
זה שנים רבות בלה מעניקה
שירות אדיב לכל מחלקות בית
החולים ,ללקוחות בדלפק ולצוות
העובדים בבית המרקחת .היא
מסבה תשומת לב לליקויים ומעלה
רעיונות לשיפור .בלה ניחנה ביחסי
אנוש מעולים ,היא נעימה ומוכנה
להושיט עזרה בכל עת.

אלי שם טוב
סגן רכז תחבורה
במחלקת התחבורה
שם טוב משמש דוגמה לעובד מסור,
אחראי וחרוץ ,שתודעת השירות
היא נר לרגליו .הוא ממלא תפקידו
בסבר פנים יפות ועל הצד הטוב
ביותר .מנהליו של שם טוב סומכים
עליו בכל מטלה ,גדולה כקטנה.

זוכים בפרס "מעריב"
ד"ר רגנבוגן מיכאל
רופא במחלקת עיניים
ד"ר רגנבוגן הוא דוגמה למצוינות
אישית וקלינית הן בעבודתו בבית
החולים והן במסגרת חיצונית.
משמש חוקר ראשי בכמה מחקרים
רב מרכזיים בין־לאומיים בתחום
ניוון מרכז הראייה ברשתית הקשור
לגיל .ד"ר רגנבוגן נעים הליכות,
בעל גישה אנושית אמפטית ונכונה
לעזור ,ועם זאת מקצועית ויעילה.

ד"ר צירקין סמיון
רופא ביחידה לפגים ויילודים
ד"ר צירקין נרתם לכל משימה
והוא אמין אישית ומקצועית.
נועם הליכותיו הפך אותו לאחד
הרופאים הפופולריים ביחידה ובזכות
מקצועיותו הרבה הוא מנהל בהצלחה
את הסיטואציה המורכבת של
ההחייאה ,המלווה במתח עצום .ד"ר
צירקין משכיל באישיותו המיוחדת
ליצור הרמוניה של עבודת צוות
לטובת הפגים החולים והנתונים
במצבים הקשים ביותר בבית החולים.

מינויים
מינויים למנהל
מחלקה/יחידה/אגף:
•ד"ר אורי אייל  -מנהל השירות
לנוירואנדוקרינולוגיה בילדים.
•ד"ר רמון איילת  -מ"מ מנהל מיון ילדים.
•פרופ' חנן גוזנר־גור  -מנהל האגף הפנימי.
•ד"ר קרין ויסקין־הלר  -מ"מ מנהל מיון פנימי.
•ד"ר אלחנן לוגר  -מ"מ מנהל היחידה לכף הרגל.
•ד"ר אהרון מנחם  -סגן בכיר בחטיבה
האורתופדית ומ"מ מנהל היחידה להחלפת
מפרקים.
•ד"ר אריק פינקלשטיין  -מנהל יחידת
הצנתורים.
•ד"ר יוסי פז  -מנהל השירות לניתוחי ריאה
בכירורגית לב־חזה.
•ד"ר רוקסנה קלפר  -מנהלת השירות
לנפרולוגיה ילדים.
•ד"ר אורן שיבולת  -מ"מ מנהל היחידה למחלות
כבד במכון למחלות דרכי העיכול והכבד.
•ד"ר אפרים שדות  -מנהל היחידה לטיפול נמרץ
ילדים.
•ד"ר אלי שטיינברג  -סגן בכיר בחטיבה
האורתופדית ומ"מ מנהל היחידה לטראומה
אורתופדית.
•ד"ר יניב שרר  -סגן מנהל בית חולים כללי.

מינויים לתפקידים בכירים:
•פרופ' נדיר ארבר  -ראש המכון לאונקולוגיה
ע"ש ג'רסי ,בפקולטה לרפואה אוניברסיטת
תל־אביב.
•פרופ' נתן בורנשטיין  -ד"ר כבוד מאוניברסיטת
דברצן.
•פרופ' ענת לבנשטיין  -נציגת ישראל
ב־International Council of
 Ophthalmologyוחברה במועצת המנהלים
של איגוד ( EURETINAאיגוד הרשתית הגדול
ביותר באירופה).
• ד"ר רונית לובצקי  -מזכ"ל החברה הישראלית
לפדיאטרייה קלינית.
•ד"ר דרור מנדל  -יו"ר החברה הישראלית
לפדיאטרייה קלינית.

מינויים בסיעוד:
מינויים בכירים:

•סיגלית דיין  -מרכזת הסיעוד במערך
הקרדיולוגי.

•אסתר לוי  -מרכזת תחום בכירה אמבולטוריה.
•אמירה שטנגר  -אחות אחראית ומתאמת
המרכז לבריאות השד.

אחיות אחראיות:

•סילביה חילו  -אחות אחראית מערך
אורתופדיה.
•כרמלה כמי־גאלי  -אחות אחראית נפרולוגיה.
•לאה מטע  -אחות אחראית כירורגית־
אורתופדית ילדים.
•אירינה סרקיוקוב  -אחות אחראית מרפאה
אנדוקרינית ילדים.

מקבלי תואר
פרופסור/מרצה בכיר/מרצה:
• פרופ' אריק בלשר  -פרופ' חבר קליני לדימות,
בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל־אביב.
•פרופ' רון בן אברהם  -פרופ' חבר קליני בחוג
להרדמה וטיפול נמרץ כללי ,בפקולטה לרפואה
באוניברסיטת תל־אביב.
•פרופ' דן גריסרו  -פרופ' חבר בחוג לגינקולוגיה,
בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל־אביב.
•פרופ' ג'פרי האוסדורף  -פרופסור מן המניין
לפיזיותרפיה ,בפקולטה לרפואה באוניברסיטת
תל־אביב.
•פרופ' פואד עאזם  -פרופ' חבר קליני
לגינקולוגיה ,בפקולטה לרפואה באוניברסיטת
תל־אביב.
•פרופ' ארדון רובינשטיין  -פרופ' מן המניין
לפנימית ,בפקולטה לרפואה באוניברסיטת
תל־אביב.
•פרופ' צבי רם  -פרופ' מן המניין לכירורגיה,
בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל־אביב.
•פרופ' יצחק שפירא  -פרופ' מן המניין בחוג
לקרדיולוגיה ,בפקולטה לרפואה באוניברסיטת
תל־אביב.
•ד"ר ירון ארבל  -מרצה לרפואה פנימית,
בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל־אביב.
•ד"ר אלי ברזובסקי  -מרצה בכיר קליני
לפתולוגיה ,בפקולטה לרפואה באוניברסיטת
תל־אביב.
•ד"ר ערן ממן  -מרצה לאורתופדיה ,בפקולטה
לרפואה באוניברסיטת תל־אביב.
• ד"ר נחום נשר  -מרצה בכיר לכירורגית חזה ולב,
בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל־אביב.
•ד"ר רוני רחמיאל  -מרצה לאופתלמולוגיה,
בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל־אביב.
•ד"ר דורון שוורץ  -פרופ' חבר לרפואה פנימית,
בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל־אביב.
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סיום תת־התמחות 2010
 94%מהמתמחים במרכז הרפואי תל־אביב עברו
בהצלחה את בחינות תת־ההתמחות:
יבואו על הברכה:

•ד"ר אורי ארד
•ד"ר רמי אבו פנה
•ד"ר אמיר בר־שי
•ד"ר מרינה ברזלי
•ד"ר ויקטוריה בוגוסלבסקי
•ד"ר אלכסנדר דנילסקו
•ד"ר רגב כהן

•ד"ר חגית סרביל־ממן
•ד"ר אביה מוזס־סרנגה
•ד"ר שירה פרז
•ד"ר אריה קויפמן
•ד' אורי רוזובסקי
•ד"ר יוליה רון
•ד"ר ויקטור שבדוב
•ד"ר יניב שרר

הישג מרשים של  95.4%הצלחה למתמחים במרכז הרפואי
תל־אביב שניגשו לבחינות שלב ב' במועד סתיו
•ד"ר ברוך דנינו

יבואו על הברכה:

•ד"ר אמין אבו ג'בל
• ד"ר עמית אובנטל
• ד"ר הדר אמיר
• ד"ר ריי אסף
• ד"ר אייל בן־אסא
•ד"ר שני גולן
• ד"ר אושרי וסרצוג
•ד"ר אלון חכם

•ד"ר עמרי כהן
•ד"ר מיכל מזרחי
•ד"ר רונית מרום
•ד"ר גילה אייזמן־נלקנבאום
•ד"ר אלכסנדר סוטמן
•ד"ר חן סירוטה־כהן
•ד"ר אורטל סגל
•ד"ר דפנה עידן־פרוסק
•ד"ר זיו צפריר
•ד"ר גל קרן־פז
•ד"ר אהוד רגב
•ד"ר יואל שפירא־אייל

סטאז'ר מצטיין 3 X
כמדי שנה מוענקת מלגה בסך 5,000
שקלים לסטאז'רים חוקרים מצטיינים
השנה זכו במלגה:
•ד"ר נילי רז על עבודת מחקר במסגרת אגף
המיילדות בנושא" :אפיון מסלולי העברת
אותות בתאי סרטן השחלה ,הכוללים CD138
) (Syndecan-1והפרנז ,במטרה לזהות
מסלול אפשרי לעיכוב תאי הסרטן" .ד"ר רז
הובילה את המחקר בהנחיית ד"ר דן גרסרו,
מנהל היחידה לגינקולוגיה אונקולוגית.
•ד"ר מעיין גלבוע על עבודת מחקר במסגרת
היחידה למחלות זיהומיות בנושא" :השפעת
מתח חמצן על שחרור אנטיגן גלקטומנאן

• ד"ר יובל בר־יוסף  -לרגל קבלת הסכמה
לעמית האקדמיה האירופית לאורולוגיית
ילדים (FEAPU-Fellow of the European
.)Academy of Pediatric Urology
•למעבדה להפרעות הליכה בראשותו של פרופ'
ג'פרי האוסדורף לרגל קבלת שלושה מענקים
מהאיחוד האירופי.
• לפרופ' יצחק שפירא ,לרגל קבלת דרגת
תת־אלוף (במיל').

בחזרה לעתיד

עוברי שלב ב'
מתוכם סיים בהצטיינות:

זר ברכות

מאספרגילוס פומיגטוס" .ד"ר גלבוע הובילה
את המחקר בהנחיית ד"ר רונן בן עמי ,רופא
מומחה לרפואה פנימית ולמחלות זיהומיות.
•ד"ר ארז ברוך על עבודת מחקר בנושא:
"הערכת דיוקם של חמישה מודלים אשר נבנו
לצורך חיזוי הסיכון לגרורות בקשריות לימפה
שאינן זקיף בחולות סרטן שד ישראליות".
ד"ר ברוך הוביל את המחקר בהנחייתו
של פרופ' שלמה שנייבאום ,מנהל המרכז
לבריאות השד והיחידה לכירורגיה מונחית
איזוטופים בחטיבה הכירורגית|| .

עוד לא הצטרפתם? גם לנו יש עמוד חי ותוסס ב־

בחודשים האחרונים נערכו במסגרת
מו"פ כמה סמינרים בפורמט חדש המכו־
נה "סמינר בריינסטורמינג" (סיעור מוחות) .הס־
מינר הוא מסגרת חדשה למפגשים מדעיים בין
חוקרים לרופאים ולסטודנטים בבית החולים,
העוסקים במחקר בסיסי ובמחקר אפליקטיבי
שאינו קליני .הסמינר מכונה בריינסטורמינג
משום שאפשר ואף מומלץ להפריע למציג במהלך
הסמינר בשאלות ,בתהיות ובהצעות .נוסף על
אופיו האינטראקטיבי של הסמינר ,רבע השעה
האחרונה שלו מוקדשת לשאלה מדעית פתוחה
שאותה מעלה החוקר ועליה הוא מתייעץ עם
שאר הקולגות.
לסמינר מבנה קבוע (מבוא ,כלים מדעיים ,תו־
צאות ,בריינסטורמינג) ,המאפשר למציגים ולשו־
מעים לצאת נשכרים מהלימוד ומהאינטראקציה
המדעית .החומר מועבר בצורה פשוטה כדי לאפ־
שר לחוקרים שיש להם מיומנויות מדעיות שונות
להבין את ההרצאה ולייצר תהליך הפריה הדדית,
ומטרתו לקדם שיתופי פעולה בין מעבדות שונות
בבית החולים.
מסגרת סמינרים זו מצטרפת למפגשי החוקרים
החודשיים של מו"פ ("בראש חוקר") ,ומשלימה
אותם בעצם היותה במה גם לחוקרים הצעירים
ולסטודנטים להציג את עבודותיהם .הסמינרים
מתקיימים פעם בשבועיים ,ביום רביעי בשעות
 15:05-14:05בחדר הסמינרים בקומה השישית
בבניין הישן .הודעות על קיום הסמינרים ועל הנו־
שאים נשלחות לחוקרים בדואר אלקטרוני.
חוקרים או סטודנטים המעוניינים להרצות
במסגרת זאת מוזמנים לפנות לד"ר אילן וולוביץ
(מנהל מעבדת אימונותרפיה של הסרטן של המ־
חלקה הנוירוכירורגית) או לד"ר יעקב קרלין (חוקר
במעבדת אא"ג) שיזמו את הסמינר ומרכזים את
הרצאותיו|| .
לפרטים נוספים:
ד"ר אילן וולוביץvolovitz@yahoo.com :
ד"ר יעקב קרליןkreliny@gmail.com :

 .חפשו אותנו" ,המרכז הרפואי תל־אביב – איכילוב בשבילכם"
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יקיר העיר תל־אביב לאברהם כספי
אברהם כספי ,לשעבר משנה
למנכ"ל המרכז הרפואי תל־אביב,
נבחר ליקיר העיר תל־אביב לשנת .2011
כספי ,יליד רומניה ,עלה לארץ ב־,1951
התגייס לצה"ל ,נפצע והוכר כנכה צה"ל.
מאז עשה דרך ארוכה במרכז הרפואי תל־
אביב ,החל מעת שהתקבל לעבודה בבית
החולים בלפור־הדסה כפקיד ועד הגיעו
לתפקיד משנה למנכ"ל המרכז הרפואי.
אפשר בהחלט להגדיר את כספי כ־
 .Selfmade Manכספי ידוע בהיותו
אדם חריף מוח ,בעל שכל ישר ,מוטיב־
ציה אינסופית ודבקות במטרה ,והוא איש חזון
וביצועיסט .במשך השנים השלים השכלה ורכש
מיומנויות ניהוליות אשר בשילוב עם כישוריו אפ־
שרו לו לנהל מערכת מורכבת ועתירת משאבים
כמו המרכז הרפואי תל־אביב ולהצעידה קדימה,

אביב ,על שלוחותיו בעבר ובהווה .בפועלו
תרם אברהם לתושבי תל־אביב את אחד
הנכסים החשובים ביותר :שירות רפואי
מעולה לכל תושב בעיר.
אין ספק שהמרכז הרפואי תל־אביב,
המאגד בתוכו כיום את שלושת בתי החו־
לים ההיסטוריים :בלפור (הדסה־רוקח),
הקריה ואיכילוב ,הפך לבית החולים המוביל
בארץ .זאת הרבה בזכות המסירות ,הנחי־
שות והמנהיגות שמר אברהם כספי ניחן
בהן ,ובתכונותיו אלה הוביל לאיכות ולמ־
כספי מקבל את הפרס מראש עיריית תל־אביב רון חולדאי
צוינות ,תוך גילוי אמפתיה לעובדים ולמ־
נהלים ,שבפניהם הייתה דלתו תמיד פתוחה .עובדי
לרווחת תושבי העיר והפרברים.
ועדת הפרס של עיריית תל־אביב מצאה את בית החולים גאים בבחירתו של מר כספי ליקיר תל־
מר כספי ראוי להיכלל ברשימה הנכבדת של יקי־ אביב ומברכים אותו בהמשך פעילותו המבורכת
רי תל־אביב ,וזאת כמי שתרם כה רבות לפיתוח ,ובבריאות טובה.
כה לחי! ||
לקידום ,לארגון ולהפעלת המרכז הרפואי תל־

קלאב־מד (טק)
לאחרונה הקימה היחידה לפיתוח עסקי
של האגף למחקר ופיתוח את פורום
" "Tel Aviv MedTech Clubשמטרתו קידום
רעיונות ויזמות של סגל בית החולים בתחום הט־
כנולוגיות הרפואיות .את הפורום הקים ד"ר אורי
הוכברג ,מתמחה בפנימית א' והוא מנוהל על ידו
בשיתוף הילית טל מהיחידה לפיתוח עסקי של
האגף למחקר ופיתוח.
במסגרת המפגשים התקופתיים שמקיים הפו־
רום בין רופאים וחוקרים של מוסדנו לבין מובי־
לי דעה מכל תחומי התעשייה כאמצעי להעשרה
ולהרחבת הדעת והאופקים של משתתפיו ,הוא
אירח בתחילת חודש מאי את הגברת רות אלון,
מהדמויות המובילות בארץ בתחום השקעות הר־
פואה והביו־טק .אלון חתומה על ארבעים שנות
עשייה פורות בתחום הטכנולוגיות הרפואיות
ובשנים האחרונות היא שותפה ,דירקטורית ומ־
נהלת תחום מדעי החיים בקרן ההשקעות פיטנגו.
הכינוס שבו הרצתה אלון היה השני במספר ועו־
רר עניין רב בקרב הנוכחים .הוא לווה בדיון מפרה
ובקרוב צפוי לעלות גם אתר מיוחד לפורום כחלק
מאתר האגף למחקר ופיתוח.
רופאים או חוקרים שמעוניינים להתייעץ לגבי
כל רעיון אישי או פרויקט בעל פוטנציאל יישומי
מוזמנים ליצור קשר עם ד"ר מיכל רול ,מנהלת
האגף למו"פ ( )4761או עם ד"ר לילך וייס ,מנהלת
היחידה לפיתוח עסקי באגף (|| .)4132
לפרטים נוספים על מועדון היזמים:
ד"ר הוכברגurih@tasmc.health.gov.il :
הילית טלhilitt@tasmc.health.gov.il :

שומעים בחסד
פרס סגן שר הבריאות הוענק השנה
לנשות חסידות גור על פועלן במשך 14
שנים בבית החולים ליס ,ובייחוד על חלקן בפ־
רויקט בדיקות שמיעה בתינוקות.
הנהלת המרכז הרפואי ציינה הישג זה בהרמת
כוסית ובדברי תודה וברכה של פרופ' ברבש ,שציין
בדבריו" :לקשר אתכן יש משמעויות רבות .מעבר
לתרומתכן הרבה לבית החולים ,אתן מייצגות
קהל שמעריך רפואה טובה והתנהלות תקינה.
עצם העובדה שקהל זה נותן בנו אמון זוהי תעו־
דת כבוד .היכולת שלכן לתת שירות לאוכלוסייה
חשובה ונאמנה זו מאוד משמעותית בשבילנו.

תודה לכן על הגשר שאתן יוצרות כאן".
ד"ר מדרכי הימלפרב ,מנהל היחידה לשמיעה
ודיבור ,מאמין ש"פעילות נשות גור אצלנו היא
עבודת קודש שמעולם לא נתקלנו בה קודם .בז־
כות נשות גור אנחנו היום הטובים ביותר בארץ
בזיהוי בעיות שמיעה בקרב יילודים ,והשנה נב־
דקו כ־ 111אלף תינוקות".
הגב' דבורה נרקיס ,שעומדת בראש קבוצה זו,
ריגשה בדבריה כשהודתה כי עבור הנשים שהיא
חלק מהן ,הקבלה שהן זוכות לה מהקהילה שווה
עשרות מונים יותר מהנתינה עצמה וזו זכותן
הגדולה ביותר|| .

ĒėĤĚĐ

ĐďĕĘĘ
ĦĕĞčĔ
ĦđĜĕĜđĞĚĐ ęĕĥĜĘ
ČĘĘ ĦĕĞčĔ ĐďĕĘč
ĦĕČđĠĤ ĦđčĤĞĦĐ
ĦďĘĕĕĚ Ęĥ ĕĥĕČ ĕđđĕĘ

:ĐĚĥĤĐđ ęĕĔĤĠĘ
03-6973113 ěđĠĘĔč
www.mamylis.org.il ĤĦČč đČ
-č đĜĦđČ đĥĠē
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מנצחים את החיידק
ירידה של  65אחוזים ברכישת אצינטובקטר יציב ביחידה לטיפול נמרץ כללי
דנה ארד ,ד"ר ג'לאל טרביה
היחידה לטיפול נמרץ כללי חרתה על
דגלה ,נוסף על הטיפול הרפואי והסיעודי
להצלת מטופלים עם בעיות בריאות מסכנות
חיים ,גם את נושא המלחמה והמניעה של
זיהומים בחיידקים יציבים.
חיידק האצינטובקטר ,היציב והשכיח מבין
חמשת חיידקי העל שבית החולים נלחם בהם,
היה בעיני צוות ומנהלי היחידה לטיפול נמרץ כללי
היעד לחיסול ,מיד אחרי הופעת מקרי רכישה
אשר הי ו  6.55אחוזים מסך הקבלות במהלך הר�ב
עון השני של שנת .2010
בגרף המצורף רואים את הירידה באחוז הרכי־
שות מתוך סך הקבלות של אצינטובקטר .השיעור
ירד ־ב־ 65אחוזים ,מ־ 6.55אחוזים ( 15רכישות ח�ד
שות) ברבעון השני ש ל  2010ל־ 2.26אחוזים ב�ר
בעון השני של שנת ( 2011חמש רכישות חדשות
בחודשים אפריל ומאי).

ההתערבות כללה:
•קידום המודעות והדרכת אנשי הצוות בשיתוף
היחידה לאפידמיולוגיה ומניעת זיהומים לשיט
נוי ההתנהגות בטיפול בחולים ,בדגש על מניעת

זיהומים נוזוקומיאליים והפחתת שיעורם של
הזיהומים בטיפול נמרץ.
•הטמעה של חשיבות היגיינת ידיים לפני ואחרי
מגע עם מטופלים ופרוצדורות פולשניות.
•הגברת המודעות לנושא הניקיון הסביבתי ,כח�ו
ליה הדורשת התייחסות משמעותית לשבירת
שרשרת ההעברה של זיהומים צולבים .ביצוע
ניקיונות למשטחים ולמחסנים באופן שגרתי,
ותיעוד על פי רשימות תיוג של תהליך הביצוע
והתדירות.
•רחצת חולים בסבון אנטי בקטריאלי ,להורדת
עומס החיידקים הסביבתי.
•אכיפת כללי בידוד מגע למטופלים שלהם נדרש
בידוד מגע.
•סיקור רוטיני בקבלה לאשפוז לצורך גילוי מו�ק
דם ש ל  MRSAבמשטח אף ומתן טיפול להכ�ח
דה של ממצאים חיוביים CRE ,במשטח רקטלי,
ואצינטובקטר בתרביות כיח.
•התערבות למניעת זיהומים בדרכי הנשימה אצל
חולים מונשמים הכוללת :התקנת מערכת סקשן
סגורה ,החלפת אמבו כל  24שעות וביצוע אמבו
דרך פילטר אנטי בקטריאלי.

יש לציין כי ההתערבות זכתה לתמיכה מלאה
של ההנהלה בהקצאת כל המשאבים שנדרשו
כדי להילחם בזיהומים .כמו כן מונו אחיות נאמ־
נות למניעת זיהומים לצורך ההטמעה והבקרה,
והיחידה לאפידמיולוגיה ביצעה ביקורות לצורך
מיפוי בעיות תשתית והתנהגות ומתן ייעוץ וליווי
מקצועי במלחמה זו.
המלחמה הזו תהיה חלק משגרת יומו של צוות
היחידה לטיפול נמרץ כללי ,במטרה להבטיח טי־
פול בטוח בחולים .הצלחה זו מצטרפת להצלחות
קודמות במאבק שלנו בחיידק ,שנצפו גם ביחידה
לטיפול נמרץ בפג וביילוד ובמחלקת ניתוחי לב־
חזה שדווח עליהן בגיליונות הקודמים .אנו תקווה
כי מנהלים נוספים ,הן מנהלי מחלקות והן אחיות
אחראיות יצטרפו לאתגר זה ,ויובילו תהליכים
דומים במלחמה היום־יומית שלנו בזיהומים הנ־
רכשים בכלל ובחיידקים העמידים בפרט .אנו בצ־
וות היחידה לאפידמיולוגיה נעמוד לרשותכם ככל
הנדרש|| .

אחוז רכישות  ACIביחידה לטיפול נמרץ

רבעונים
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חדשות משאבי אנוש
הסכמים במשק
מאז תחילת שנת  2011נחתמו הסכמים
קיבוציים רבים המיטיבים את תנאי הע־
בודה והשכר של העובדים .המרכז הרפואי שלנו,
המוגדר כבית חולים עירוני ,הצטרף לכלל ההסכ־
מים האלה:

הסכם קיבוצי (מסגרת)
במגזר הציבורי
עיקרו תשלום מענק חד־פעמי בשיעור 2,000
שקלים ברוטו ,תוספת אחוזית ש ל  6.25אח�ו
זים בפריסה של שלוש שנים ,תשלום מיוחד לעו־
בדות שהן אמהות לילדים עד גיל חמש ,שינוי
הכללים בגין פדיון ימי מחלה לא מנוצלים והגדלת
ההפרשות הפנסיוניות.

הסכם מנמ"ש
נחתם באפריל  2011ובו תשלום חד־פעמי של
 1,480שקלים לעובדים שדרגתם עד  8בדירוג

המנהלי (או  38בדירוג מח"ר מהנדסים ,הנדסאים
וטכנאים); תוספת שכר אחוזית של שבעה
אחוזים בדרגות הנמוכות רטרואקטיבית מאוגוסט
 ,2010והשלמה לעשרה אחוזים מאוגוסט ;2011
תוספת שכר לדרגות הגבוהות יותר (מ־ 8ומעלה)
של חמישה אחוזים מאוגוסט  ,2010והשלמה
לשמונה אחוזים מאוגוסט .2011

פדיון ימי מחלה
במסגרת ההסכם במגזר הציבורי ניתנת אפ־
שרות לפיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה
גם למועסקים בפנסיה צוברת למי שביום הפס־
קת עבודתו היה עובד קבוע ,בגיל חמישים לפחות
ועבד אצלנו עשר שנים ברציפות.
אלו הנקודות העיקריות של ההסכמים .אפשר לצט
פות בהסכמים במלואם באתר משאבי אנוש של
המרכז הרפואי|| .

לומר לא!
לאלימות
לידיעת העובדים -
התנהלות במקרי אלימות:

 .6מנהל הצוות (רופא בכיר או א"א) ידווח
למחרת האירוע בכתב למשרדו של ד"ר
הסנר.

.1קוד  Vמופעל באמצעות קריאה לביטחון
בטלפון  .7575נוסח הקריאה" :קוד  Vבמחלקה
 ."Xחדר בקרה יזעיק אחמ"ש ביטחון ואחות
כללית.

 .7עדות למשטרה על האירוע תיגבה בתוך
בית החולים על ידי השוטר מיכאל לוי.

.2מלווה אלים  -אפשר להרחיק בעזרת
אחמ"ש ביטחון.

אחריות מנהל המחלקה
ואחות אחראית

 .3חולה אלים  -יש לוודא שלא מדובר במצב
חירום רפואי .אם איש הצוות חש שהוא
מאוים ,באחריותו לדאוג למטפל אחר.

באחריות מנהלי המחלקה לטפל באירוע
אלימות חמור בזמן אמת .יש לברר את פרטי
האירוע ,לשוחח עם המותקף ולתמוך בו ,ולשו־
חח עם התוקף ועם המלווים ולהציב להם גבולות
להתנהגות הנדרשת .אם האירוע היה חמור
במיוחד ,יש לשוחח עם כל חברי הצוות.

 .5איש צוות מותקף שחושש להגיש תלונה,
ייעזר בגורם הנהלה בכיר (משרדו של ד"ר
הסנר או מנהל תורן).

חברי הוועדה למניעת אלימות עומדים לרשותכם
לסייע בכל אירוע .אנא ,היעזרו בנו! ||

 .4בשום מקרה אין למנוע טיפול מחולה
שהמלווה שלו היה אלים!!!

עוד לא הצטרפתם? גם לנו יש עמוד חי ותוסס ב־

קייטנה לילדי
העובדים  -זה
הזמן להירשם!
הקייטנה לילדי העובדים ,המאורגנת
על ידי אגף משאבי אנוש בשיתוף
ועדי העובדים ,תתקיים השנה בין התאריכים
 25-14באוגוסט .הקייטנה מיועדת לילדי
עובדים בני  11-4ותיערך בין השעות  7בבוקר
ל־ 4אחה"צ .קיום הקייטנה במועד זה יאפשר
לאמהות לילדים להמשיך לעבוד בימים
שבהם לא מתקיימות עוד קייטנות במגזר
הפרטי .לילדים מתוכננות פעילות עשירה של
יצירה ,הפעלות והופעות אמנים .הילדים
ייהנו מארוחת בוקר ומארוחת צהריים
עשירה .מספר המקומות מוגבל.
אפשר להירשם באגף משאבי אנוש ובוועד
האחיות .טופס הרשמה אפשר להוריד באתר
משאבי אנוש|| .

האירוע השנתי
לילדי עובדים
שמלאו להם 13
כ־ 150ילדי עובדי המרכז הרפואי
והוריהם השתתפו בל"ג בעומר האח־
רון באירוע השנתי לילדים וילדות שמלאו
להם השנה  13שנים .את האירוע שהתקיים
באמפיתאטרון וואהל בפארק הירקון ארגן
אגף משאבי אנוש בעיריית תל־אביב בשיתוף
אגף משאבי אנוש של המרכז הרפואי וארגון
העובדים.
ברחבי האמפיתאטרון פוזרו מזנונים עשי־
רים ותחנות הפעלה שונות ,ובתכנית האמ־
נותית הופיעו להקת טררם ,צעירי תל־אביב
ושירי מימון .בסיום האירוע חולק לכל ילד
דיסק און קי  4ג'יגה|| .

 .חפשו אותנו" ,המרכז הרפואי תל־אביב – איכילוב בשבילכם"
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חדשות משאבי אנוש
עניינים משתלמים
יישומי מחשב
ממשיכים בהקניית ידע בתחומים השונים:
קורס  ,Power Pointהכרת המחשב ברמה
בסיסית וברמה מתקדמת Excel ,מתחילים,
 Excelמתקדמים .פרטים באגף משאבי אנוש,
במרכז הדרכה ובאתר משאבי אנוש.

Jxpfeer | Dreamstime.com

קורס מזכירות רפואיות
לבנות השירות הלאומי

מתנדבים
וקשרי קהילה
העשרה וטיפוח
מתנדבי המרכז הרפואי
יום האישה הבין־לאומי שחל בחודש
מרס  2011הוקדש למתנדבות המרכז
הרפואי ,ובמהלכו הוענק לכל מתנדבת פרח
עם המון אהבה וחשיפה לתכנים .היום כלל
הרצאות של ד"ר אולגה רז בנושאים" :התזו־
נה בעידן המודרני" ו"מה חדש ברפואה אס־
תטית" על ידי ד"ר בת שבע מרקוס .את המ־
פגש חתם הסרט "סיפורו של ג'וני".
הרצאות העשרה נוספות לכלל המתנדבים
מתוכננות בחודשים הקרובים|| .

שלושים בנות שירות ,המיועדות
להיקלט ביחידות ובמחלקות המרכז
הרפואי ,תעבורנה הכשרה מרוכזת בחוד־
שי הקיץ .בסיומה תוענק להן תעודה של
מזכירה רפואית המותאמת לדרישות משרד
העבודה .בתמורה תתחייבנה הבנות לשנת שי־
רות לאומי נוספת .פרויקט זה זוכה להצלחה
רבה ,ומשתבצות בו בנות איכותיות שעברו
מיונים ומטרתו לטייב את כישורי הבנות
ולהכינן לעבודה בבית החולים.

תלוש חכם
באפשרותך לצפות בתלוש השכר הקרוב
ימים מספר לפני קבלתו .כדי לצפות בת־
לוש השכר יהיה עליך להיכנס לאתר משאבי אנוש
וללחוץ על הקישורית "לחץ לכניסה לתלוש חכם
לעובדי עירייה" .בתלוש השכר האחרון תמצא
קוד זיהוי ראשוני למערכת תלוש חכם ,פעל לפי
ההוראות ותוכל לצפות בתלוש הקרוב ובתלושים
קודמים ,להדפיסם ועוד .בהצלחה|| .

מבצע
עובד מצטיין
יוצא לדרך
החל תהליך בחירת העובד והצוות המצ־
טיינים לשנ ת  2011בחסות העיתונים "יד�י
עות אחרונות" ו"מעריב" .המבצע מאורגן על ידי
עיריית ת"א־יפו והמרכז הרפואי בשיתוף ארגון
העובדים .פירוט קריטריונים ואופן הגשת המועמ־
דויות מתפרסמים בחוזר שהופץ בבית החולים
ומופיע באתר האינטרנט של אגף משאבי אנוש|| .

פיתוח מנהלים
תכנית ייחודית מותאמת ,מכוונת וממוקדת
לתכנים ניהוליים ועיקרה :תפיסת התפקיד;
סגנונות ניהול; מנהיגות והשפעה; הנעת עובדים;
תקשורת במצבי ניהול; ניהול זמן ועוד .לאחרונה
נפתח מחזור תשיעי ,שבו משתתפים ־כ־ 22מנ�ה
לים מסקטור מנהל ומשק ומקצועות הבריאות
והסיעוד.

קורסי גמול ִמנהל
לעובדים בדירוג המנהלי
"גמול ִמנהל" הוא גמול מיוחד לעובדים בדי־
רוג המנהלי ומטרתו לאפשר לעובדים בדירוג
זה להשתלם ולצבור שעות שיזכו אותם בגמול
מנהל .בחודשים הקרובים מתוכננים להיפתח
מחזורים נוספים .הודעות על כך תצאנה לקראת
מועדי פתיחת הקורסים .את הקריטריונים להג־
שת מועמדות ללימודי גמול מנהל אפשר לראות
באתר משאבי אנוש|| .

חולקים כבוד
לחללי צה"ל
גם השנה הונחו זרים על קברי חללי
צה"ל שהם קרובי משפחה של עובדי
בית החולים .הנחת הזר מטעם המרכז הרפואי
נעשתה על ידי חבר/ה לעבודה בבתי העלמין
עם קרובי המשפחה של החלל ,במסגרת הט־
קסים שנערכו ביום הזיכרון לחללי צה"ל|| .

ימי גיבוש
יחידתיים
עם תחילת עונת ימי הגיבוש ,על
המנהלים והאחיות האחראיות להק־
פיד על לוחות זמנים בכל הקשור לקבלת
אישור ( 30ימים מראש) מהסמנכ"ל הממונה
וממנהלת הסיעוד (לגבי אחיות) ,ו־ 14ימים
מראש ממנהל תפעול משאבי אנוש לצורך
פרסום הודעה בדואר האלקטרוני הכללי של
בית החולים .בשאלות אפשר לפנות לממונה
תפעול משאבי אנוש|| .
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לזכרם
פרופ' ישראל הימן ז"ל
מי שהיה מנהל מחלקת הילדים ומרפאות
הילדים בבית החולים הדסה־בלפור
בשיבה טובה ,ובכל
זאת בטרם עת,
הלך לעולמו פרופ' יש־
ראל הימן ,אדם יקר ומיוחד ,מאושיות רפואת היל־
דים הישראלית שרבים מוותיקי דנה זכו להימנות
עם תלמידיו ,ושעל פועלו לטובת רפואת הילדים
בכלל והפדיאטרייה האמבולטורית בפרט הוענקו
לו תוארי כבוד ותעודות הוקרה לרוב ובתוך זה אות
יקיר חיפ"א לשנת .2010
פרופ' ישראל הימן נולד בדטרויט שבארצות
הברית בשנת  1919ועלה לארץ ישראל בגיל .11
הוא החל התמחות ועבודה במחלקת הילדים של
בית החולים הדסה תל־אביב .לאחר שלוש שנות
התמחות התנדב הימן לעבודה כרופא הילדים של
מחנות העולים בנתניה ,וטיפל במסירות בילדים
משארית הפלטה ובעולים מארצות ערב .במל־
חמת העצמאות שירת הימן כאחראי למחלקות
הפנימיות בבתי חולים שדה בכפר גלעדי ,בכפר
בילו ובסרפנד (צריפין של היום) .עם סיום המל־
חמה חזר לרפואת הילדים ולבית החולים הדסה,
ובשנת  1950נתמנה למנהל מחלקת ילדים ג' ובד
בבד ליועץ לרפואת ילדים ביישובי העולים בנגב.
מחלקת ילדים ג' הייתה  -במושגים של הר־
פואה כיום  -מחלקה של רפואה שניונית ואש־

פוז יום אשר עיקר עבודתה היה טיפול בילדים
עם זיהומים חריפים ,שלשולים ,מחלות מעיים,
בעיות תזונה והתייבשות .כאשר מצב התברואה
והרפואה המונעת בארץ כולה ובאזור תל־אביב
בפרט החל להתייצב ,לא היה צורך בכמות האש־
פוזים המסיבית והמחלקה נסגרה ,ובמקביל נפ־
תחו מרפאות ילדים בשיטת ה־.Walk-in clinic
פרופסור הימן נתמנה למנהל אותן מרפאות חוץ,
תפקיד שאותו מילא עד פרישתו.
פרופ' הימן היה אדם כריזמטי בעל ידע קליני
עצום ,עם חיוך שובה לב ועין אבחנתית מאין כמוה.
כל תנועה וכל מחוות גוף שלו היו של וירטואוז,
ואף שנעשו כלאחר יד חפנו בתוכן משמעויות
ונדבכים חשובים שלימדוני את רזי בדיקת החו־
לה הלא מאובחן (.)Undifferentiated Patient
בד בבד עם עבודתו במרפאה שימש פרופ' הימן
במשך שנים רבות רופא הילדים הראשי של עי־
ריית תל־אביב וניהל רפואית את התחנות לאם
ולילד (טיפת חלב) .ממנו למדנו את בדיקת הילד
הבריא והנורמלי ,נושא עצום ורב שבלעדיו רופא
ילדים לא יכול לעסוק במקצועו כלל.
אבל צד נוסף היה לו ,לפרופ' הימן .הוא פעל
רבות לקידום הצד הפרופסיונלי :בשנים 1961-1960
שימש מזכיר מדעי של הר"י ,בשנים 1967-1966

היה יו"ר סניף תל־אביב של איגוד רופאי הילדים,
היה ממייסדי החברה הישראלית לרפואת ילדים
קלינית (חיפ"ק) ושימש יו"ר החברה בשתי קד־
נציות (פועלו זכה אגב להערכה רבה והוא הוכ־
תר יקיר חיפ"ק לשנת  .)1996הימן הוא ממייסדי
חיפ"א וממניחי יסודות הרפואה הציבורית .במ־
סגרת מינויו האקדמיים נתמנה לפרופסור חבר
בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל־אביב,
היה בין מייסדי הקתדרה ללימודי המשך ברפואת
ילדים ,וגם ריכז את החוג עם הקמתו .פרופ' הימן
עוטר באות המופת לרופא בשנת  1992מטעם
האגודה לרפואה ומשפט בישראל ,חתן פרס סולד
לרפואה והיגיינה ציבורית לשנת  1995ויקיר העיר
תל־אביב־יפו בשנת  ,2004וכאמור זכה בתואר יקיר
חיפ"א בשנת  2010על פועלו למען רפואת הילדים
הראשונית והאמבולטורית בישראל.
כאשר הגיע זמנו לפרוש  -לא אדם כישראל
הימן יעשה כן .הוא אמנם העביר את שרביט
הנהלת המרפאה וטיפות החלב אך המשיך לבקר
בבית החולים ולהשתתף בפעילות האקדמית של
אגף הילדים ,גם כאשר בית החולים הדסה נסגר
ובמקומו נפתח בית החולים דנה לילדים .אפילו
את יום הולדתו התשעים חגג בישיבת בוקר חגי־
גית במסגרת האגף.
לעשרות תלמידיו ולמאות עמיתיו היה פרופ'
הימן מופת כרופא וכמורה .לאלפי רבבות מטופ־
ליו הוא ייזכר לעד כמקצוען ,ישר והגון ,עם חיוך
כובש ,יד רכה ,טוב לב ואופטימיות ,קול בוטח
וידע קליני שנסך בכולם ביטחון ורוגע.
יהי זכרו ברוך.
ד"ר שמעון ברק

דליה יום טוב ז"ל
מזכירת חדר ניתוח
דליה יקרה,
בשירו של חיים נחמן ביאליק "אחרי מותי"
נכתב" :אחרי מותי ספדו ככה לי :היה איש -
וראו :איננו עוד; קודם זמנו מת האיש הזה ,ושירת
חייו באמצע נפסקה".
דליה  -או שמא אומר דליוש  -כפי שקראתי
לך יום־יום ועשרות פעמים ביום" :דליוש ...מה
מספר הטלפון של ד"ר ?...דליוש ...מה הקוד של
הניתוח הזה? דליוש ...האם זה ניתוח שניתן לע־
שות בססיה? האם דוח השעות מוכן?" וכן הלאה,
עשרות שאלות בכל בוקר של יום עבודה ועל כולן
ידעת לענות .במהירות ו...נכון .ורק שאלה אחת,
בעצם ,לא שאלנו" .דליה ,מה נעשה בלעדייך?"
לא שאלנו ,היה קשה להסתכל לך ולמציאות בעי־
ניים .להסתכל ,להיות מפוכחים ולראות מעבר
למציאות ולתשובה הקשה הזו.
 37שנים בחדר ניתוח ,כל כך הרבה שנים,
המשולות לעמוד יציקה של בניין רב קומות .דליה
היא חדר ניתוח וחדר ניתוח הוא דליה.

עוד לא הצטרפתם? גם לנו יש עמוד חי ותוסס ב־

 37שנים ידעת ,הכרת ,למדת ,לימדת והפנמת כל
פיסת מידע וידע ,העברת אותו למתמחים ,אחיות,
רופאים בכירים – כולם!!!
כל אנשי חדר ניתוח והרשת החברתית הענפה
היו משפחתך .לכולם עזרת ,תמכת ,שיתפת והיית
חלק שותף מכל אחד ואחת מאתנו.
את ,מאידך ,מיעטת לדבר ולשתף בקושי שב־
מחלה ובטיפולים ,המשכת להילחם ולהיאבק
והכל בזכות העין הטובה שלך והיכולת לראות את
הטוב ,לחייך ,לשמוח ולראות את החיובי .אף פעם
לא להתלונן ורק להמשיך הלאה .להיות יחד אתנו
ולמעננו ולמענך.
גם לאחר מעט השנים שאני פה בחדר ניתוח ,אין
לי ספק שחדר ניתוח לא יהיה אותו דבר בלעדייך.
ההתאוששות והחזרה לשגרה תהיה ארוכה ,עצו־
בה ובלתי נתפסת.
נוחי בשלום ובשלווה.
מיכל עזרון וצוות חדר ניתוח
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בעריכת רונית בלום

עניין של תרומה

לזכרה של
נעמי פרידן ז"ל

Don Oehman | Dreamstime.com

לילדים באהבה
משפחתה של אסתר שרעבי לבית עמיר
ז"ל החליטה להנציחה במחלקה ההמטו־
אונקולוגית ילדים .אסתר אהבה ילדים אך להם
לא זכתה .ההנצחה מביעה את אהבתם הרבה של
בני המשפחה לדודתם .התרומה הנדיבה שתרמו
עבור ההנצחה תשמש לרכישת ציוד חיוני למחל־
קה החדשה|| .

מקליפורניה  -למרכז המוח
בחודש מאי האחרון ,בעיר פאלו אלטו
שבקליפורניה ,הוכרז על הקמתו של סניף
ידידי בית החולים בחוף המערבי .באירוע ההכרזה
השתתפו כחמישים אנשי עסקים ודמויות מובי־
לות בקהילה המקומית באזור .המשתתפים שמעו
מפרופ' גבי ברבש ומפרופ' יצחק פריד על חשי־
בות הקמת מרכז המוח במרכז הרפואי שלנו .את

הסניף תנהל ד"ר קרין וינר־לחמי ,רופאה שהתמ־
חתה בבית החולים שלנו כסטודנטית ל־PHD
ובארבע השנים האחרונות לומדת לקראת פוסט
דוקטורט כחוקרת מוח באוניברסיטת סטנפורד
היוקרתית.
המרכז הרפואי תל־אביב שולח ברכת הצלחה
לד"ר וינר־לחמי ולסניף הידידים החדש|| .

מתנת יום הנישואין  -תרומה
זיוה ושלום זידלר חגגו יום נישואין עשירי,
והמוזמנים התבקשו להרים תרומה למר־
פאות הילדים .התרומות יועדו לרכישת ציוד לר־
ווחתם של הילדים הממתינים במרפאות לבדיקות.
תודה לזיוה ושלום זידלר על היוזמה ועל התרומה
הנאה ולכל חבריהם שהתגייסו ותרמו בעין יפה.
תודתנו גם לליאורה שוהם על היוזמה|| .

נעמי פרידן ,תורמת ותיקה של בית
החולים ,הלכה לעולמה .נעמי ,אישה
יקרה שהתגוררה בבריסל ובישראל ,תרמה
בשנ ת  1993להקמת המעבדה לביולוגיה מו�ל
קולרית של מחלות זיהומיות ,להנצחת בעלה
ברנרד .המעבדה נחנכה בשנת  1995בניהולו
של פרופ' מיקי גלעדי ,והיום היא מנוהלת על
ידי ד"ר בועז אבידור .נעמי הייתה אישה
מיוחדת מאוד ,ליוותה אישית במשך השנים
את התפתחותה של המעבדה ושמרה על
קשר אישי.
יהי זכרה ברוך|| .

לזכרו של
ג'ורג' שלמוק
ז"ל
ג'ורג' שלמוק מאוסטרליה נפטר
בגיל  82לאחר התמודדות של כמה
שנים עם מחלת הסרטן .ג'ורג' שלמוק תרם
בנדיבות רבה לבית החולים משנ ת  ,2003בע�י
קר עבור המערך האונקולוגי.
יהי זכרו ברוך|| .

חזק ואמץ
במסגרת פרויקט אמץ חוקר של
המרכז הרפואי ,אומצו עד כה שבעה
חוקרים על ידי תורמים נדיבים.
החוקרים שאומצו :ד"ר אמיר שלומאי -
מכון גסטרו ,ד"ר אורי ארד  -ראומטולוגיה,
ד"ר רויטל קריב  -מכון גסטרו ,ד"ר אליסיה
אש  -מנהלת מרפאת זיכרון ,ד"ר רונן בן עמי -
זיהומים ,ד"ר גיא להט  -כירורגית ב' וד"ר אלי
רימון  -גינקולוגיה .עמותת הידידים ממשיכה
במאמץ לגייס עוד תורמים לפרויקט חשוב
זה|| .

Yevhen Basov
Dreamstime.com
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היו בעניינים
Made in china
משלחת רופאים בכירים מסין ,בראשותו של מנהל בית החולים המרכזי של  ,JIANSUביקרה
במשך יומיים במרכז הרפואי תל־אביב .במסגרת הביקור ניתן לחברי המשלחת הסבר מקיף ונ־
רחב על פעילות בית החולים ,ולצורך כך התגייסו חברי הנהלת בית החולים ורופאים נוספים .הביקור
כלל שיתוף מידע בנושאים :ניהול כלכלי של בית החולים וקידום הרופאים ,מחקר ומערכות מידע ,הצגת
ניתוחים חדשניים ,ביקור במחלקות ,במעבדות ובמכונים ועוד .בסיום נחתם הסכם לשיתוף פעולה בין
שני בתי החולים ,וסנוניות ראשונות כבר בדרך לשם|| .

אחד משלנו
שגרירת בלגיה בישראל ,הגב' בנדיקט
פרנקינט ,הגיעה ביום הזיכרון לשואה
ולגבורה להקרנת הסרט המרגש "ילדים ללא
צל" ,המבוסס על סיפורו האישי של פרופ'
שאול הראל  -מי שהיה מנהל המכון להתפת־
חות הילד .הראל ,ניצול שואה מבלגיה ,עלה
ארצה עם תום המלחמה וברבות השנים הפך
לנוירולוג ילדים בעל שם עולמי .טרם הקרנת
הסרט ,שיבחה השגרירה את אומץ לבו ואת
יכולת הישרדותו של הראל ,שאיבד את משפ־
חתו בשואה וניצל הודות ל־ 12נשים אמיצות
שנתנו לו בית באחד מבתי היתומים במדינה.
הסרט הוקרן בפני סגל בית החולים ביום הזי־
כרון לשואה ולגבורה וזכה להדים ולהתרגשות
גדולה ,שבאו לידי ביטוי במילים חמות ,בחי־
בוק אמיץ ובדמעה בזווית העין|| .

יופי של ביקור
מלכות היופי רוית אסף וניקול הלפרין ,עם ח"כ יוליה שמאלוב־ברקוביץ' ,יזמית הנדל"ן ענבל
אור ,הבדרן ננסי ברנדס ,וגם פותנה ג'אבר מ"האח הגדול" הגיעו ביוזמתו של מעצב הפאות אלי
כהן לעודד ולתמוך במאושפזות המחלקה לאשפוז טרום לידתי .בזמן שכהן עיצב את שיערן של הנשים
ההרות ,תרמו היפות טיפים לשמירה על היופי גם ברגעים קשים .בד בבד הצליח ברנדס להעלות חיוך
על שפתי ההריוניות עם מיטב בדיחות ואנקדוטות מצחיקות על זוגיות ,יחסים ועוד|| .

עוד לא הצטרפתם? גם לנו יש עמוד חי ותוסס ב־
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היו בעניינים
בייבי סלב
ד"ר יוסי,
אקס ג'אגר
עשר שנים אחרי שסיפור האהבה
הבלתי אפשרי בין שני לוחמי צה"ל,
יוסי וג'אגר ,הפך לאחד הסרטים המצליחים
בקולנוע הישראלי ,מחזיר הבמאי איתן פוקס
את דמותו של יוסי ,בכיכובו הבלתי נשכח של
אוהד קנולר לאקרנים .במסגרת סיפור העלי־
לה החדש ,יוסי הוא רופא במחלקה הקר־
דיולוגית בבית החולים שלנו.
במשך השבוע שבו התקיימו הצילומים,
הפכו מסדרונות מחלקה פנימית ה' בבניין הלב
החדש ע"ש סמי עופר לסט צילומים שוקק
חיים .במסדרונות פסעו עשרות ניצבים וש־
חקנים ,ובהם השחקן ליאור אשכנזי בתפקיד
רופא במחלקה ,אורלי זילברשץ־בנאי בתפקיד
אמו של ג'אגר שמגיעה לטיפול אצל ד"ר יוסי,
שלמה סדן (רמת אביב ג') בתפקיד מנהל המ־
חלקה וכן אליל הנוער עוז זהבי|| .

כמיטב המסורת ,ממשיכים הידוענים
לבחור ללדת אצלנו .ברבעון האחרון
התחדשו בליס :הזמר עילי בוטנר ,המגישה
והדוגמנית אילנה ברקוביץ' ,השורדת נטע־לי
זלצרמן ,המנחה קארין מגריזו ,הכדורסלן עודד
קטש ,שגריר בריטניה מתיו גולד ,המסעדנית
וכוכבת "מחוברות  "2ננה שרייר ועוד|| .

!GO, USA
משלחת של  12מפקדי משטרה
מארה"ב ביקרה במרכז הרפואי ,בעק־
בות יוזמה של השדולה האמריקאית למען יש־
ראל (איפא"ק) .המשלחת כללה מפקדים מע־
רים וממחוזות מכל רחבי ארצות הברית:
דטרויט ,לאס וגאס ,מיניאפוליס ועוד .מטרת
הביקור הייתה ללמוד מהניסיון העשיר של יש־
ראל בהגנה על אזרחים מפני איומי טרור וכן
להפגיש בין אנשי הביטחון האמריקאים לעמי־
תיהם הישראלים .את הביקור ליווה ד"ר פיני
הלפרן ,מנהל המרכז לרפואה דחופה|| .

היפה והחנון
הדור הבא
רגע לפני שהוכתרו כמנצחים הגדולים
של תכנית הריאליטי המצליחה "היפה
והחנון" ,ביקרו אלכס וליטל במרכז הרפואי
שלנו לצורך צילומי הפרומו לתכנית הגמר.
השניים סיירו במחלקות היולדות בבית החו־
לים ליס ,בירכו את ההורים הטריים ,נישקו
תינוקות בני יום למזל וקינחו בצילום משותף
עם צוות חדר לידה ,שהיה בעיקר משועשע
מהביקור המלכותי של כוכבי הריאליטי המצ־
ליח ביותר השנה של ערוץ || .10
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על מדף הספרים

תיבת דואר
דה
ממכתבי התות החולים
הגיעו לבי
ש

"מלידה
עד גיל שנה"
המדריך הישראלי
השלם לטיפול בתינוק

מאת מור אסאל וענת בר לב־אפרתי
ובשיתוף המרכז הרפואי
תל־אביב ע"ש סוראסקי
הספר "מלידה עד גיל שנה" -
המדריך הישראלי השלם לטיפול
בתינוק ,שיצא לאור לאחרונה ,נכתב על ידי
העיתונאיות ענת בר לב־אפרתי ומור אסאל
משבועון "לאשה" .מדובר באסופה מיוחדת
של טיפים ומידע ,העומדים לרשות ההורים
הטריים להתמודדות טובה יותר עם אחת
השנים המרגשות והמאתגרות ביותר
בחייהם .הספר נכתב בשיתוף מיטב מומחי
המרכז הרפואי תל־אביב שנרתמו להצלחת
הפרויקט.

לכבוד:

פרופ' גבי ברבש
רציתי להביע את התפעמותי לנוכח ההתנהלות המסורה של הרופאים ,האחיות וצוות
המזכירות .אני קוראת וגם שומעת בעיתונות ובמדיה שהרופאים בעיצומים ושמחר צפויה
שביתה .אבל בעודי יושבת הבוקר במרפאת העיניים העמוסה ,שמעתי את מנהלת המחלקה
מסבירה שהם העבירו את כל מי שיכלו ממחר להיום ,גם אם היום אינו יום מרפאה .בנוסף,
ראיתי את הרופאים "קופצים" מהמרפאה לחדר הניתוח ובחזרה ,ובאווירה נעימה הם
מרגיעים את כולם ,ומבטיחים שיקבלו אותם .האחיות רצות ,המזכירות עמוסות ,וכולם
מטפלים בנו ,החולים ,בכולם .אז אני לא מבינה למה לא כותבים על זה .למה לא
משבחים אותם ,למרות שבזמן השביתה הם בעצם עובדים פי שניים .איזה סקטור של שובתים
במדינה עושה את זה .אז בשמי ובשם המטופלים רציתי להגיד :תודה רבה.
ה"ר ,גבעתיים

לכבוד:

ד"ר אורי הוכברג

יבואו על הברכה:

פנימית א'

ד"ר דרור מנדל  -מ"מ מנהל היחידה
לטיפול נמרץ בפג וביילוד ,ד"ר יעל לייטנר -
מנהלת היחידה להתפתחות הילד ,ד"ר ריבה
טאומן  -מומחית לרפואת ילדים ולרפואת
שינה בילדים ,ד"ר רונית לובצקי  -סגנית
מנהל מחלקת ילדים ומנהלת המרפאה
לטיפול בהשמנת יתר בילדים ,ד"ר טל שניר
 מומחית ברפואת ילדים ומנהלת מרפאתמתבגרים ,ד"ר מיכאל שנהב  -מומחה
במיילדות וגינקולוגיה ,ד"ר אייל בוצר  -מנהל
מרפאת שיניים לפעוטות ,ילדים ובני נוער,
המרכז לבריאות הפה ,סיגלית להב  -אחות
אחראית במחלקת יילודים ,רויטל לב ארי
 מומחית לרפואה סינית לתינוקות וילדיםומרכזת השירות לרפואה משלימה במועדון
יולדות מאמי ליס ,רגינה בבצ'וק  -מדריכה
קלינית|| .

אמי פונתה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים .עם הגעתנו למחלקה ,כשאמי שרויה במצב
קשה ,קיבל את פנינו ד"ר אורי הוכברג ,ותוך הבעת דאגה וניסיון להרגיע הוא ביקש לקבל
דיווח ולהבין ביתר דיוק את הרקע הרפואי שלה.
אני חייב לציין כי במהלך היום עקבתי אחר פעילותו לא רק לגבי אמי אלא בהתייחסותו
לכל המערכת .אורי תפקד כמו קטר שועט מחולה לחולה ,ממיטה למיטה ,מעט נעזר
בצוות ,ואת מרבית העבודה עשה במו ידיו .אורי לא דחה אף פנייה של קרוב משפחה ,גם
אם עיכב מעט את תשובותיו ודאג לחזור ולקיים כל הבטחה .רצינותו שיקפה את כובד
האחריות המוטלת על כתפיו ,אך עם זאת הוא הקפיד להראות את מאור פניו לכל חולה.
אני מודה שחשתי בעצמי כי ייתכן שהפרזתי במספר הפעמים שפניתי אליו ,אך הוא הבין
והסביר בסבלנות.
ד"ר אורי נתן לי את הכוח והאמונה כי אמי ,למרות מצבה הקשה ,נמצאת בידיים הכי טובות
שיש וכי הרופאים יעשו את המרב הנתון בידם.
אני מצר על שביתת הרופאים ,אך אני מבין ומצדיק את דרישותיהם לשיפור התנאים
הכלליים .אין כל סיבה לראות רופא אשר בקושי מתפקד לאחר  36שעות עבודה ...לא כל
אחד הוא ד"ר אורי הוכברג.
א"ה

עוד לא הצטרפתם? גם לנו יש עמוד חי ותוסס ב־
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תיבת דואר
:לכבוד

Dear Sir/Madam:
It is not often in these times that one gets to write a letter such as
this, not to complain but rather to praise the staff and services at
your hospital.
I have just returned from Israel after having fallen ill on the first day
of my vacation. On October 11, three days after my arrival, I visited
your Emergency Department with a fever that had been ongoing
for three days. Within 30 minutes I was seen by a doctor and then
sent for tests. The staff was considerate and very cognizant and
apologetic of the wait times. I found the patient-staff relationship at
the Emergency Department to be very efficient and comforting.
Unfortunately, I had to return to the hospital by ambulance the
next day after having collapsed the night of my release. I was
examined immediately upon my arrival at your emergency room and
tests were ordered within the hour. This trip to the hospital ended
in a four day stay between October 12 and October 15 in the
Neurology Department.
Your doctors and staff were incredibly attentive and caring. One
of the doctors in the Neurology Department came down to the
Emergency Department before my being admitted and told me
about the Department and what I could expect over the next few
days. It was so unexpected and reassuring and I appreciated it
greatly, especially considering that I was far away from home. I
have had the experience of hospitals in Toronto and unfortunately,
Canadian hospitals have a lot to learn from this experience. I am
of the view that utmost in a patient’s recovery is the relationship
between the patient and the doctors and staff and your hospital
excelled in this area.
My care in the Neurological wing was excellent. The doctors and
nurses were fantastic both in treatment and public relations. One of
the doctors actually apologized for the time it took to get an MRI
and I found this incredulous considering it only took 24 hours and
in Toronto one can wait months.
Lastly, adding to my positive experience at your hospital, I cannot
end this letter without praising you Medical Tourism Department;
particularly Carol Emold, who was very kind and efficient and
relieved us of the pressure of dealing with our insurance company.
It would have been a nightmare without her.
I hope that you continue in your excellent delivery of services
and thank you for making what could have been a very negative
experience into a positive one.

Sincerely,
P.A

פרופ' יוסי לסינג
מנהל בית החולים ליס

אושפזתי במחלקת יולדות לשמירת הריון בשבוע
 שבוע לאחר מכן הועברתי לחדר. עם תאומים33ה־
 התינוק נולד בלידה רגילה ואילו התינוקת נכנסה,לידה
 ולכן הובהלתי בדחיפות לחדר,למצוקה נשימתית
 בניתוח התברר כי חבל.הניתוח לביצוע ניתוח קיסרי
הטבור נכרך סביב צווארה של התינוקת והקשה את
.לידתה
 נוהל האירוע למופת על,לאורך כל הלידה והניתוח
ידי המיילדת לידיה כדר וד"ר יעל סלמנסקי שתפקדו
. במהירות ובכבוד רב, בנחישות,באופן מעורר הערצה
 לפני הלידה במחלקה,לאורך כל תקופת האשפוז
,ובזמן הטיפול בתינוקות בפגייה ובמחלקת יילודים
.נעשה הכל לשביעות רצוני המלאה
אנו רואים חובה וזכות נעימה להודות לכל הנוגעים
.בדבר
!יישר כוח
ד"פ

:לכבוד

ד"ר בני ליאנה
בית החולים דנה

 על טיפולך,תודה מקרב לב לך ד"ר ליאנה היקרה
, תודה על המעקב.המקצועי והמסור ועל יחסך המיוחד
 בצניעות ובענווה נאמר כי הינך.ההתמדה והרצון הטוב
. יקרה יותר מערכו של יהלום,רופאה חלום
 על כל אלה,תודה על הדאגה והכנות בהתעניינותך
 המשיכי להיות רופאה. שתבוא עלייך הברכה- נאחל
מיוחדת ואני מאחלת שייהנו ממך עוד הרבה מטופלים
 המשיכי.ובעזרת ה' ובעזרתך יהפכו במהרה לבריאים
להיות רופאה אדיבה ואנושית ולעזור לעוד הרבה
 אנו חשים חובה להלל ולשבח.מטופלים להיות מרוצים
.את עבודתך ומסירותך
ברצוני להוסיף כי השירות של כל הצוות שעובד עמך
.מעולה ומאוד מנומס וזה נותן הרגשה טובה
,בהוקרה
י"מ

