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מנהלי המחלקות
על הבית החדש שלהם

עורכת ראשית :אביבה שמר
כתב :אבי שושן
רכז מערכת :אבי שושן
חברי מערכת :אורית ארטל־דלוגין ,פרופ' זיו גיל ,דני הרפז,
אוסנת טאוב־טגנסקי ,דר' ג'לאל טרביה ,ריטה קרויטר,
עודדה בנין־גורן
צילומים :היחידה לצילום רפואי :מירי גטניו ,ליאור צור,
ג'ני ירושלמי ,גדי סגל
מוציא לאור :נ.ד.ד מדיה בע"מ עריכה לשונית :אפרת ג'רופי
עיצוב גרפי :יעל רמות דפוס :גרפוליט

עובדים יקרים,
אני חושב שהשנה הזו תיזכר בהיסטוריה
של מערכת הבריאות כשנת ההתעוררות
של עובדי בתי החולים הציבוריים.
במשך השביתה ולמרות המאמץ למתן את
ההשבתות  -נפגעו חולים רבים ,שהטיפול
בהם נדחה .עלינו ,על כולנו ,להיחלץ על מנת
לסייע בהשלמת הפערים .אני מאוד שמח
שמאמץ המגשרים נשא פרי ואפשר לרו־
פאים הצעירים לשוב לעבודה עם תחושת
תיקון־מה של ההסכם הבעייתי שעליו חתמה ההסתדרות הרפואית .כולנו
ייחלנו כבר לרגיעה שתבוא אחרי כמעט שנה של שיבושים קשים בתפקוד
המערכת.
עקב תכנון לקוי של בניית המשאב האנושי אני צופה ,לצערי ,בעיות בש־
נים הקרובות בגיוס כוח אדם בסקטורים נוספים .ההתעוררות של המדינה
בנושא הרופאים באה מאוחר ,אבל לפחות הביאה לצעדים שבטווח של
עשור יקלו במידת מה על המחסור ברופאים.
צעדים כאלה לא ננקטו על ידי המנהלים של סקטורים אחרים ,למשל
מקצועות הסיעוד וטכנאי הרנטגן והמצב שם ,כפי שכולכם יכולים ללמוד
מהתקשורת ,רק הולך ומחמיר .כבר לפני מספר שנים נקטנו במהלכים
עצמאיים :פתחנו קורסי הסבה לסיעוד המיועדים לאקדמאים ,שתגברו
בין השאר את מערך חדרי הניתוח שלנו .ממש בימים אלה הסתיים הקורס
האחרון בהצלחה מרשימה של .100%
כאן אגב ,מגיעות תודות ,ברכות ,ומלוא ההערכה לצוות האחיות והאחים
הבכיר והמיומן של חדרי הניתוח שלנו שהצליחו ,במקביל לניהול השוטף
של העבודה הקשה ,התובענית והמורכבת ,ללמד ולהכשיר קבוצת אחיות
צעירות ,בוגרות קורס הסבת האקדמאים שלנו .כל הכבוד!
בתחום זה ,אינני רואה מנוס גם בעתיד מהסתמכות על מהלכים עצ־
מאיים שלנו .ובכלל ,התחושה שלי היא שהמלחמה על הבית השני
שלנו רק מתחילה .הרפואה הפרטית ,מעודדת על ידי מהלכים ומחדלים
ממשלתיים ,מאיימת על רפואת האשפוז הציבורית ושוחקת אותה .לא
מדובר על תנאי שכר של סקטור זה או אחר! הממשלה חייבת ליצור את
התנאים שיאפשרו לנו להמשיך ולקיים את בתי החולים הציבוריים ברמת
המצוינות והשירות שאליה הגענו בכוחות משותפים ובמאמץ גדול.
ולבסוף ,גם אם מזג האוויר עוד לא שם ,אנחנו ,בבית החולים ,כבר בעי־
צומו של החורף .אני רוצה להודות לכל אחד ואחת מכם ,בכל המחלקות
והסקטורים השונים ,בתחומי האשפוז ,המרפאות ,המינהל והתמיכה הלו־
גיסטית ,על המאמץ המיוחד והכתף הרחבה שאתם נותנים לארגון שלנו
התמודדות עם העומסים המוכרים לכולנו ,תוך כדי שמירה על המצוינות
הייחודית לנו.
בברכת חג חנוכה שמח,

גבי ברבש
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מאבק הרופאים  -תיעוד מצולם

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

 .חפשו אותנו" ,המרכז הרפואי תל־אביב – איכילוב בשבילכם"
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המחקר בשירות הרפואה הפנימית

באירוע הצדעה לדור הרופאים הבא התכנסו מומחים ומתמחים מהאגף הפנימי
ליום שהוקדש כולו למחקר בשירות הרפואה
יום המתמחה של האגף הפנימי ,שכולו
הצדעה למתמחים ולמומחים צעירים -
רופאי העתיד  -ולמחקר הרפואי ,התקיים בתחי־
לת חודש יולי ,זו השנה השביעית ,במלון דן בתל־
אביב .השנה ניצחו על המלאכה מנהלת היחידה
לאשפוז יום ראומטולוגי פרופ' אורי אלקיים וראש
האגף הפנימי פרופ' חנן גוזנר־גור .הכנס עורר
עניין רב באגף ונכחו בו מרבית מנהלי המחלקות
והמכונים וכל המתמחים והמומחים ,מלבד אלה
שהיה עליהם להמשיך ולטפל בחולים במחלקות.
במסגרת הכנס הוצגו  15עבודות מחקר שביצעו
צעירי האגף )מתמחים ומומחים צעירים( ,ושלוש
עבודות נבחרו על ידי חבר השופטים שכלל את
ד"ר דוד חסין ,ד"ר דפנה פארן וד"ר מוטי פריד,
כראויות לפרס.
במקום הראשון ובפרס של  1,500שקלים זכתה
ד"ר ליאת סמואלוב ממחלקת עור על עבודתה
בנושא "P-cadherin: a key regulator of
."human hair growth and pigmentation
במקום השני ובפרס של  1,000שקלים זכה ד"ר
אביטל אנגל על עבודה משותפת למחלקה פנימית
ט' ולמחלקה הראומטולוגית בנושא "Knock-
down of Galectin-3 inhibits spontaneous
and lipopolysaccharide - induced IL-6
."section in fibroblast-like synoviocytes
במקום השלישי ובפרס של  500שקלים זכו ד"ר
אסף וסרמן וד"ר ג'רמי בן שושן ממחלקה פנימית ב'
על עבודתם בנושאST2/IL-33 signal controls" :

פרסים למתמחים

regulatory T cells levels: Implementationin
."experimental atherosclerosis
פרופ' גוזנר־גור תיאר בקצרה את ה"אני מאמין"
שלו כראש האגף ,וציין את חשיבות שיתוף הפ־
עולה בין המכונים והיחידות למחלקות הפנימיות.
עם סיום דבריו ,התקיימה הרצאת אורח של פרופ'
ידין דודאי ,חוקר עולמי בנושא המוח ממכון ויצמן
בנושא "הקלות הבלתי נסבלת של עיוותי זיכרון
במוח התקין".
בדברי הברכה במעמד חלוקת הפרסים ציין פרופ'

הכרה לאומית למחקר
ארבע תשתיות במרכז הרפואי נבחרו לה־
שתתף בסקר למיפוי תשתיות המחקר
בישראל לשנת  .2011הסקר נערך על ידי מוסד
שמואל נאמן והוגש למועצה הלאומית למו"פ.
ארבע התשתיות שנבחרו הן :המרכז למחקר
קליני בניהולו של ד"ר קובי עצמון; המכון לרפואה
גרעינית בניהולה של פרופ' עינת אבן־ספיר; המ־
עבדה לתאי גזע עובריים בניהולה של ד"ר דלית
בן־יוסף והמרכז לתפקודי המוח בניהולה של
פרופ' תלמה הנדלר.
תשתיות המחקר נתפסות כבסיס לפוטנציאל
הצמיחה המחקרית וכמנוע לצמיחה כלכלית .בי־
שראל נעשה כעת ניסיון ראשון לגיבוש אסטרט־
גיה לקידום המחקר ,וכשלב מקדים הוחלט למר־
פות את התשתיות הקיימות בארץ .רוב התשתיות
לא צמחו מיוזמות של ארגוני מדע ומחקר ,אלא
במימון שברובו ניתן על ידי גופים פילנתרופיים

ומוסדות מחקר .הסקר ישמש גם בסיס לגיבוש
תכנית לאומית לאסטרטגיה למחקר ,ומיפוי הת־
שתיות יבוצע לפי קריטריונים המקובלים גם על
הפורום האירופי.
ארבע התשתיות שלנו למחקר לאומי נבחרו בז־
כות עמידתן בקריטריונים קשוחים ,ובהם :התש־
תיות משרתות יותר ממוסד אחד ויותר מקבוצת
מחקר אחת ,פתוחות לכל החוקרים בתחום בארץ,
בתשתיות מוצב ציוד מחקר או ציוד טכנולוגי
שעלותו לפחות עשרה מיליון שקלים והתשתיות
עומדות ברמה טכנולוגית מחקרית מובילה ביחס
לקיים בעולם המדעי.
לדברי ד"ר מיכל רול ,מנהלת האגף למחקר ופי־
תוח" ,הכללה ברשימה המיוחדת של מוסדות
מחקר מובילים בארץ לא מביאה עדיין לשדרוג
בתשתיות ,אבל מכניסה את המרכז שלנו לקבוצה
שמשפיעה על קידום המחקר בארץ"|| .

גבי ברבש כי רשימת העבודות שהוצגה במסגרת
יום האגף מרשימה ביותר ,וכי הוא שמח על שה־
מחקר הבסיסי הולך ותופס מקום חשוב בעבודת
האגף .עוד ציין פרופ' ברבש כי מגיעות אליו פניות
רבות של ידידי בית החולים שמבקשים לתרום
לטובת המחקר במסגרת פרויקט "אמץ חוקר".
"הלוואי שיהיו לנו כמה שיותר חוקרים שיהיה
אפשר לשלבם במסגרת פרויקט זה" ,אמר פרופ'
ברבש והודה על העבודה הקלינית המעולה שעו־
שים רופאי האגף|| .

מוכנים
לכל תרחיש
בית החולים ערך בהצלחה תרגיל
מוכנות לאירוע אט"ה .בסיום הודה
פרופ' גדליה פז ,הממונה על ההיערכות
לשעת חירום במרכז הרפואי ,לכל הגורמים
המעורבים ושיבח את שיעורי התייצבות הג־
בוהים יחסית של כל הסגל|| .
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בריאות בעיר
הגדולה

גלגלי הצלה
אגף הרכש בבית החולים השיק שירות
חדש של השאלת כיסאות גלגלים באמ־
צעות אסימון לטובת החולים ,שצפוי לתת מענה
למחסור בכיסאות גלגלים .במסגרת הפרויקט
רכש בית החולים  50כיסאות גלגלים שהוצבו
בלובי הכניסה ,בכניסה לחדר המיון ובכניסה לבית
החולים דנה־דואק .הכיסאות המעוצבים והנוחים
לשימוש ניתנים להשאלה באמצעות אסימונים.
על מנת למנוע פיזורם בכל המתחם ,הופעלה
שיטת השאלה מוקפדת ,לפיה המשאיל פונה
למודיעין או למשרד המיון בדנה ,מוסר תעודה
מזהה ,חותם על טופס התחייבות ומקבל אסימון
המאפשר לו לשלוף את הכיסא מהעמדה .בתום
השימוש הוא מחזיר את הכיסא לעמדה ,מחזיר
את האסימון לאחת מעמדות ההשאלה ומקבל
בחזרה את תעודתו.

כ־ 250עובדות עירייה הגיעו
לאירוע המסורתי "בריאות
בצהרי היום" • מומחים של
בית החולים המתינו להן עם
הרצאות ובדיקות
לדברי מורל שלום ,ע' המנהל האדמיניסטרטיבי,
"הפעלת העמדות פתרה את בעיית המחסור בכי־
סאות גלגלים בשטח בית החולים ומקלה רבות
על המטופלים ועל המלווים שנהנים מהשירות
הייחודי"|| .

הכי יפה בארץ
בניין הלב במרכז הרפואי נבחר על ידי
מגזין "בניין ודיור" הישראלי לאחד מע־
שרת הבניינים היפים בארץ .זו הפעם הראשונה
שמבנה של בית חולים מופיע ברשימה יוקרתית
זו ,לצד מבנים מפוארים ובהם מוזיאונים ,בתי
משפט ומגדלי מגורים .בנימוקים לבחירה ציינו
חברי המערכת כי "בפשטות האדריכלית הלבנה
שאפיינה בעבר את בתי החולים  -יושמו טכנו־לוגיות מתקדמות במטרה לייצר מבנה שקוף ובו
בזמן אקולוגי ומותאם לאקלים המקומי".

האדריכל ארד שרון ,שהיה אמון על תכנון בניין
הלב עם משרד "זיס" ,מציין כי "לא פשוט לשמר
יופי ושמחה במערכת כה מורכבת פונקציונלית ונ־
תונה לעשרות חוקים קפדניים של הרשויות כבית
חולים .והנה הוכחה  -שאם יש בהירות קונספ־
טואלית מההתחלה וקליינט עם חזון ואומץ  -יש
סיכוי להצליח .אם מתכננים על ידי העתקה והדב־
קה וללא רעיון  -מאבדים כל קשר למהות העשייה
האמנותית ,ואז כל אילוץ מטרפד את הצלחת
היצירה האדריכלית"|| .

האירוע המסורתי "בריאות בצהרי
היום" ,שמטרותיו קידום בריאות,
העלאת מודעות למניעת מחלות והעשרה
בתחום הבריאות ,צוין גם השנה באירוע מכו־
בד במיוחד בבית ציוני אמריקה .באירוע הש־
תתפו כ־ 250עובדות אשר האזינו להרצאות
מרתקות של רופאי בית החולים שלנו .ד"ר
לימור הלפמן דיברה על מניעה ואיתור מוק־
דם של סוגי סרטן האופייניים לנשים ,ד"ר
מיטשל שוואבר הרצה בנושא חיסון נגד
שפעת ,ד"ר איילת רשפון על חידושים באס־
תטיקה וד"ר גילה איזמן נקלבאום על אבחון
מוקדם של נגעים בעור והטיפול בהם.

מרפאות החוץ של בית החולים השתתפו
גם הן באירוע ,וחדרי בית ציוני אמריקה הוס־
בו לחדרי בדיקות עור ,בדיקות שד ובדיקות
לחץ דם .עוד נמדדו ערכי  BMIלנשים המ־
שתתפות ,והן קיבלו גם טיפים אישיים מת־
זונאיות.
הבדיקות התאפשרו הודות להתגייסות
צוות המרכז לבריאות השד בניהולו של פרופ'
שלמה שנייבאום ,ד"ר פרי קאן ,ד"ר תהילה
מנס ,האחות האחראית אמירה שטנגר והמ־
זכירה הרפואית מיכל נוי; צוות מרפאות עור
ובו ד"ר חגית מץ ,ד"ר איילת רשפון וד"ר גילה
איזמן נקלבאום; האחיות אשר מדדו לחץ דם,
נטע נגרי ואתי כהן )מרפאות עיניים( ,זהבה
שמואלי )מרפאות מעקב אונקולוגיה( ,וכן
שרה סיידה ,תמר כהן ושירלי זוהר מהיחידה
לתזונה ודיאטה|| .
אוסנת טאוב־טגנסקי

עוד לא הצטרפתם? גם לנו יש עמוד חי ותוסס ב־
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לאבחן את נקודת החן -
ולהציל חיים
צוות מרפאות עור יצא גם הקיץ הזה לחוף גורדון וערך
במשך יומיים מרתון בדיקות לגילוי מוקדם של סרטן העור •
הממצאים בהחלט מדאיגים
בשיאו של הקיץ ,המביא איתו חשיפה
רבה ומסוכנת לשמש ,ניתנה למתרחצים
בחוף גורדון בתל־אביב גם השנה הזדמנות לעבור
בדיקות בחינם לגילוי מוקדם ולמניעה של סרטן
העור.
 400איש ניצלו את ההזדמנות להיבדק ,ואצל 26
מהם נמצאו נגעים מחשידים שחייבו המשך בירור:
אצל  11נבדקים נמצאו נגעים מחשידים לסרטן
העור שאינו מלנומה והם נשלחו לכריתה דחופה
של הנגע ,אצל תשעה נמצאו שומות חשודות לס־
רטן מסוג מלנומה ועוד שישה נשלחו לבירור מקיף
יותר ולמיפוי שומות ממוחשב במרפאות העור.
הבדיקות ,באדיבות חברת ד"ר פישר ,המתמ־
חה בפיתוח ובייצור תכשירי הגנה מפני קרינת
השמש ,נערכו על ידי צוות מרפאות עור בראשותו
של פרופ' אלי שפרכר והשתתפו בהן הרופאים ד"ר
הלנה מרטינז ,ד"ר חגית מץ ,ד"ר איילת רשפון,
ד"ר קובי פסח ,ד"ר גילה איזמן וד"ר מיכל שגיא,
וכן אחיות המרפאה אולגה מוסטובוי ואורטל בא־
רגזי ,אשר הסבירו לנבדקים על תהליך הבדיקה
ונתנו להם מידע בנושא.

גם השנה רופאינו חזרו ואמרו כי "הממצאים
האלה מדאיגים מאוד .האנשים שנבדקו לא פנו
לרופא עור ולא ידעו שהם צריכים לפנות לרופא,
הם נבדקו באקראי"|| .
אוסנת טאוב־טגנסקי

חולים
ומשכילים
בתחילת ספטמבר נערך בבית החולים
שלנו ביקור מיוחד של חולים במחלת
לוקמיה מילואידית כרונית ,החברים בעמותת
 .CMLמטרת הסיור הייתה להציג את הצד
המעבדתי של מחלתם ,ולחשוף אותם מקרוב
לטכנולוגיות ולבדיקות מעבדה שהם חווים
בשגרה ,תוך כדי הסבר על כל בדיקה ובדיקה.
הביקור נפתח בסקירה של פרופ' אלה נפר־
סטק על המחלה ,על המנגנונים המולקולריים
שבבסיסה ועל הטיפולים החדשים המוצעים.
בהמשך התחלקו המשתתפים לקבוצות ובי־
קרו במעבדות השונות .הקבוצה הראשונה
ביקרה במעבדה ההמטולוגית בהנחייתו של
ד"ר בנצי כץ ,סגן מנהל המעבדה ,ושמעה על
בדיקת ספירת דם ,על משטחי דם ועל טכנו־
לוגיית  .Flow Cytometryהשנייה התארחה
במעבדות המכון הגנטי ,שם הציגה ד"ר נדיה
ווסקובויניק את הבדיקות הציטוגנטיות וב־
דיקות  FISHהספציפיות למחלתם .הקבוצה
השלישית סיירה עם ד"ר רינת אשל במעבדה
להשתלות מח עצם ולמדה על הבדיקות המו־
לקולריות הנעשות לשינוי הגנטי האופייני למ־
חלה .בסיום הודו חברי העמותה על הסיור ,על
השיתוף במידע ובעיקר על ההסבר המפורט
לגבי דרכי הטיפול במחלתם|| .

 5כוכבי יופי למרכז הרפואי תל־אביב
בתחרות "בית חולים נאה בישראל יפה "2011
המועצה לישראל יפה הכריזה על זכייתו
של המרכז הרפואי תל־אביב בחמישה
כוכבי יופי ,במסגרת תחרות "בית חולים נאה בי־
שראל" לשנת  .2011למרכז הרפואי תל־אביב רצף
זכיות של  16שנים במספר כוכבים מקסימלי זה,
וכן זכייה במקום הראשון וב"דגל היופי" היוקרתי
פעמיים ,בפרס מגן הזהב ובעמית בית חולים נאה.
אותות אלה הפכו את המרכז הרפואי לשיאן הז־
כיות בתחרות זו.
בין הקטגוריות שנבדקו בתחרות :טיפוח חזות
המוסד מבפנים ומבחוץ ,תפקוד הגינון הטיפולי,
אופן תחזוקת מרפאות חוץ ,מחלקת מיון ומחל־
קות האשפוז השונות ,נגישות ובטיחות מותא־
מות לאוכלוסייה ,שילוט והכוונה ,שירותי משק
ורווחה ,איכות חיים ,שמירה על איכות הסביבה
ויוזמות הנהלת המוסד לרווחת המטופלים|| .

8

חדשות

בית חולים מהסרטים
"החיים למרחקים ארוכים"  -הסרט

"מסביב לשעון"  -והפעם הסרט

נלחם במלאך המוות .ד"ר דרור סופר

פרופ' ביקלס וגיא בוקס .חברות אמיצה

"מחלת הסרטן היא מחלה קשה שמאיימת על האנושות
ומוצאת את העולם כולו במלחמה גלובלית ,חוצת דתות
וגבולות נגד האויב הנורא והאחד" .כך פותח איתי לנדסברג־נבו
את סרטו "החיים למרחקים ארוכים" ששודר בערוץ .1
הסרט מגולל את החיבור והחברות האמיצה שנוצרה בין גיא
בוקס שחלה בסרטן בעצם הירך לבין פרופ' קובי ביקלס ,מנהל
השירות לטיפול במחלת עצם גרורתית ,במחלקה לאורתופדיה
אונקולוגית .ביקלס ניתח את גיא בוקס ,והתמודד באותה תקו־
פה עם מחלת הסרטן של בתו .מאז הם גילו זה את זה והתחברו
יחדיו לאימונים לקראת ריצת מרתון ,למרות הסרטן בעצמות
הרגליים והטיפולים הכימותרפיים ,ותוך כדי שכנוע פנימי עמוק
שאפשר להתמודד עם המחלה" .זהו סרט על מאבק .כמו בסר־
טן ,גם במרתון אתה לבד ,אין כתף להישען עליה ואין פסיכולוג
לדבר איתו .רק הנשימות ,השרירים הכואבים ,הלחץ הנפשי
והבדידות" ,אומר בוקס .הסרט ,שצולם בחלקו בבית החולים
שלנו ,תיעד שנה בחייהם של הרופא והחולה בתהליך השיקום,
האימון וההתמודדות ,ועם הקרנתו זכה לשבחים רבים|| .

"בהחלטה של שניות ספורות יכולים הרופאים לקבוע אם
פצוע המגיע אליהם למחלקה יחיה או ימות 17 .שנים עו־
ברות עד שמגיעים לרמת מקצועיות כה גבוהה שבקלות אפשר
להגדיר אותה כעשיית נסים"  -מדברי הבמאי אלכסנדר גוצ'מן,
פסטיבל ירושלים .2011
במשך שלוש שנים תיעד גוצ'מן את חייו של ד"ר דרור סופר,
מנהל מערך הטראומה בבית החולים שלנו .התוצאה " -מסביב
לשעון"  -סרט דוקומנטרי עתיר שבחים שהוקרן בפסטיבל ירו־
שלים האחרון ובערוץ  yesדוקו" .אדם עומד למות ,ואתה זה שצ־
ריך להילחם במלאך המוות .אם אתה מצליח ,אז ההוא עם הקלשון
מסתובב והולך .וזה קורה כאן ועכשיו  -או אני או מלאך המוות".
במילים האלה מתאר ד"ר דרור סופר את עבודתו המסורה שתו־
עדה בסרט שחושף את עולמו של מי שעומד בראש מערך הט־
ראומה במטרופולין של המדינה .בסרט מתאר סופר את המאבק
הקשה להצלת חיי אדם ,את ההתמודדות עם מלאך המוות על שו־
לחן הניתוחים ,את התובענות הבלתי אפשרית ,מצוקת הרופאים,
היעדר דור חדש של מומחים לטראומטולוגיה בארץ וההשלכות
הקשות שלו על רפואת העתיד ,את הצורך לזמינות מיידית מסביב
לשעון והמחיר המשפחתי של מי שעוסק בכך .הסרט "מסביב
לשעון" זכה לשבחים רבים וסוקר בהרחבה בכלי התקשורת|| .

האלופה
קבוצת הכדורגל של עובדי המרכז הרפואי
תל־אביב זכתה במקום השני בגמר הליגה
למקומות עבודה .קפטן הקבוצה  -יוסי גורדנה
מהרנטגן  -הניף את הגביע המוזהב עם כל חבריו
לקבוצה ועם סמנכ"ל משאבי אנוש מר גיורא בירן.
בשבילנו אתם תמיד מספר || !1

עוד לא הצטרפתם? גם לנו יש עמוד חי ותוסס ב־
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חנוכת המלר"ם  -חגיגה של בריאות

שירותי רפואה מתקדמים במתקן מרווח ומפנק ,שנחנך לאחרונה במרכז הרפואי
המרכז הרפואי חנך לאחרונה את משכנו
החדש של המלר"ם  -המכון לבדיקות
רפואיות מיוחדות ,שעבר לבניין הלב ע"ש סמי
עופר .לאירוע הוזמנו מנהלי משאבי אנוש ורווחה
של החברות המובילות במשק .את האירוע החגי־
גי פתח מנהל בית החולים פרופ' גבי ברבש ,אשר
נשא דברי ברכה.
בהמשך נהנו באי האירוע מהרצאות מרתקות.
פרופ' יצחק שפירא ,סמנכ"ל המרפאות ,דיבר על
אודות התפתחות המרכז הרפואי ויכולותיו המקצו־
עיות .פרופ' שלמה ברלינר ,מנהל פנימית ה' ,הרצה
בנושא רפואה מונעת בדגש על מחלות לב וכלי דם,
המגפה של המאה ה־ .21המבקרים נוכחו לדעת כי
ממש מתחת לאפן של מרבית החברות הבולטות
בשוק ,בלב תל־אביב ,תחת קורת גג אחת ,שוכן לו
מתקן מפנק במיוחד ,המכיל ציוד חדיש ומתקדם
שבמסגרתו מוצעים מגוון שירותים על ידי רופאים
בכירים מהמרכז הרפואי תל־אביב:
• בדיקות תקופתיות )סקר מנהלים( בניהולו של
ד"ר דרור ישורון ,מנהל פנימית מייעצת
אורח החיים המודרני הרווי בלחצים תובע
מאיתנו מחיר בריאותי משמעותי ,שאותו אפשר
למזער באמצעות ביצוע סדרת בדיקות אחת
לשנה ,המאפשרות אבחון מוקדם של מחלות
רבות .הדבר נכון לגבי מחלות לב ויתר לחץ דם
) ,(silent killerשהן גורם התמותה העיקרי
בעולם המערבי ,סוגי סרטן שונים דוגמת סרטן
המעי הגס ,סרטן השד הפוגע באחת מכל תשע
נשים ,סוכרת ,אירועים נוירולוגיים ועוד .טיפול
מקצועי ומיידי בשלבים הראשוניים מבטיח
במקרים רבים החלמה מלאה ובחלק מהמקרים

אף מציל חיים.
• שר"ל  -שירות רפואי לנוסע לחו"ל בניהולו
של פרופ' מיקי גלעדי ,מנהל היחידה למחלות
זיהומיות
הודו ,תאילנד ,אפריקה ומדינות דרום אמריקה
הפכו בשנים האחרונות ליעדים נחשקים .כדי
ליהנות מהטיול הנכסף כמתוכנן ,ועל פי המלצת
משרד הבריאות ,יש לקבל ייעוץ רפואי וחיסונים
מתאימים המאפשרים טיסה בראש שקט.
שירות זה מעמיד לרשות המטיילים צוות רופאים
מהיחידה למחלות זיהומיות ,המעניק ייעוץ מקיף
בטרם היציאה את גבולות הארץ .בתום הייעוץ
נתפרת לכל מטייל חבילת חיסונים אישית,
התואמת את יעד נסיעתו ואת ההיסטוריה
הרפואית שלו ,לצד מתן חומר רקע והסברים
המעודכנים תדיר מול המרכזים הגדולים בעולם.
• מרכז בריתות ייחודי ליילודים
כל הורה יהודי טוב לא יוותר על טקס המילה,

לאו ,רבה הראשי של העיר ,רמי בן גל ,יו"ר ועד
העובדים ,וחביבה אבי־גיא ,ראש שירותי האשפוז
בעירייה .חלוקת צנצנות דבש בצירוף איחולים
לשנה החדשה לחולים נערכה בארגונו של הרב
אברהם רזניקוב ,רב בית החולים ,ובזכות תרומתה
הנדיבה של מכוורת "שלום נוי" מנחלים והשכבה
הבוגרת של סניף בני עקיבא במודיעין.

יום הכיפורים:

ושמחת בחגיך
ראש השנה:
הרמת הכוסית המסורתית לשנה החדשה
נערכה על ידי פרופ' גבי ברבש והנהלת בית
החולים לסגל העובדים .באירוע השתתפו רון
חולדאי ,ראש עיריית תל־אביב־יפו ,הרב ישראל

"מכון קשר" שעל יד ישיבת מעלה אליהו
חילק כאלף תקליטורים עם שירים ותפילות
ליום הכיפורים ,שי למאושפזים ולמשפחותיהם.

סוכות:
הוקמו ארבע סוכות לרווחת סגל העובדים,
המאושפזים ובני משפחותיהם ברחבי בית

שלצדו חששות בלתי מבוטלים .בדיוק לשם
כך הוקם המרכז לבריתות ,המאפשר לעבור את
המילה בלי להחסיר פעימה מרוב דאגה .במקום
פועל צוות רופאים מיומנים אשר מבצעים את
הטקס באופן מקצועי ולפי דרישת המשפחה,
גם על פי ההלכה .לאחר הברית יש מעקב
רפואי ובדיקה חוזרת לשם הבטחת בריאות
הילד וכמובן בריאותם הנפשית של ההורים
הטריים.
• המרכז לרפואה אסתטית בניהולה של ד"ר בת
שבע מרקוס ,מומחית לרפואת עור ומין
מי לא חפץ להישאר בעל מראה צעיר בלי
ליטול סיכונים מיותרים? במרכז זה מבוצעים
טיפולים אסתטיים לפנים ולגוף על ידי
רופאים מומחים ,בלי לעבור ניתוח או הרדמה
מלאה .הזרקות חומרי מילוי וטיפולי פילינג
עושים את העבודה ללא שימוש באמצעים
פולשניים .ייעוץ אסתטי ,הזרקת בוטוקס
לפנים ,מילוי קמטים וטיפול באמצעות
דרמרולר להסרת צלקות אקנה הם רק חלק
מהשירותים המבוצעים במסגרת זו .פתרונות
מקצועיים אלה מתאימים לכל המעוניין
לטעום ממעיין הנעורים הרפואי.לסיום ערכו
באי הכנס סיור במלר"ם החדש המשתרע על
פני  1,500מ"ר ונהנו מארוחת גורמה.
לפרטים נוספים בטל';03-6973498/3716 :
באתר המרכז רפואי ת"אwww.tasmc.org.il :
או בדוא"ל|| zipia@tasmc.health.gov.il :
ציפי אבירם

החולים בניצוחו של רב בית החולים .בסוכה
המרכזית ,שתרמו בני משפחת גולדשטיין
להנצחת אביהם ,התקיימה שמחת בית השואבה
בהשתתפות הרב צבי קיבל ,העומד בראשות
עמותת "רפואה לחולה" בליווי תזמורת וסולן.

שמחת תורה:
הקפות החג התקיימו בבית החולים על ידי
חברי תנועת בני עקיבא סניף אלקנה שה־
תארחו בעיר .מנהג הקפות שניות התקיים גם
הוא בהשתתפות הרב ישראל מאיר לאו ,רבה
הראשי של העיר תל־אביב־יפו ,תלמידי הישיבות
בתל־אביב ,חניכי בני עקיבא וחברי קהילת "מכ־
בים" משהם.
מאפיית הצבי תרמה כיבוד לערב זה .את ההק־
פות ליוו בנגינה כליזמרים והתקליטן אייל חדד,
שהתנדבו לשמח את החולים|| .




11

חדשות
לנשום לרווחה

מכון הריאות ערך גם השנה
מרתון בדיקות לאיתור
מחלת ריאה חסימתית COPD

עם בואו של החורף ואיתו הצפי להת־
פרצות מחלות ריאה ,ערך מכון הריאות
מרתון בדיקות למניעה ולאיתור של - COPD
מחלת ריאות חסימתית כרונית ,עם היצרות של
כלי הנשימה .אמנם  COPDהיא אחת המחלות
השכיחות בעולם ,אך רק כרבע מהחולים בה
מטופלים.
האירוע נערך לרגל יום ה־ COPDהעולמי .הפ־
עילות התקיימה בלובי מגדל האשפוז וכללה
בדיקת תפקודי ריאה חינם וביקור אצל רופא
ריאות במכון הריאות  -לאלה שתפקודי הריאות
שלהם לקויים .עוד הוצג מיצג של ריאות ענק
מתנפחות והוקרנו סרטי הסברה על המחלה.
המטופלים שהגיעו להיבדק היו שונים זה
מזה :קצתם מעשנים בריאים ,קצתם עם הפר־
עה חסימתית ,קצתם בעלי שיעול כרוני וקצתם
אף חולים קשים ,שראו בפעילות הזדמנות לק־
בלת ייעוץ נוסף.
 195אנשים הגיעו להיבדק ,מתוכם  38הופנו
להמשך בירור אצל רופא ריאות במכון הריאות
עוד באותו היום .מתוך  38הנבדקים ,אצל כ־12

עברו דירה!
אובחנה מחלת  .COPDפעילות זו התאפש־
רה הודות לצוות מכון הריאות בניהולו של ד"ר
יהודה שוורץ ,ובו גם ד"ר אירנה פומין ,האחות
האחראית תמרה פרידקין וציפי ימיני מתאמת
המחקר במכון ,והודות לחברות שנרתמו ולקחו
חלק באירוע :נוברטיס ,GSK ,טבע ,אסטרהזני־
קה ועמותת לנשום|| .

 30שנה למאבק באיידס

יום האיידס העולמי ,המתקיים כל שנה
ב־ 1בדצמבר ,ציין השנה שלושים שנות
מאבק במחלה .יום זה מעלה לשיח הציבורי את
המודעות למניעת ההידבקות במחלה ולהיקפה
בארץ ובעולם.
השנה כמו בשנים האחרונות התווספו למס־
פר המטופלים במרכז הרפואי תל־אביב כ־100

מטופלים חדשים ,כך שהיום נמצאים במעקב
מסודר יותר מ־ 1,100מטופלים .חלק מהמטו־
פלים מתגלים בשלב הראשון של ההדבקה ,אך
לצערנו מספר לא מבוטל מתגלה בשלב מאוד
מאוחר עם מחלת איידס קשה שדורשת אשפוז
מיידי ולעתים עלולה להסתיים במוות.
השנה ,כדי להעלות מודעות למחלה ,חברו
יחד מרכז האיידס בראשותו של ד"ר דן טורנר
והוועד למלחמה באיידס ,עם חברת נטלי שי־
רותי רפואה ,ויצאו לדיזנגוף סנטר לאפשר לעו־
ברים והשבים הצעירים לערוך בדיקת איידס
חינם .כ־ 120איש ניצלו את האפשרות ובאו
להיבדק וזאת הודות לפרסום האירוע על ידי
רדיו תל־אביב.
הפעילות התאפשרה בזכות מרכז האיידס
וצוותו שנרתם למשימה :ד"ר דן טורנר – מנהל
המרכז ,ורד הדס – אחות אחראית ,דרורה גולד־
שטיין – מזכירה ,אדיס סראצ'ה – מזכירה ,קסיי
אליאס  -עו"ס ,ענב לנדאו  -עו"ס ,אליעד אנ־
טמן – פסיכולוג .בנוסף ,התנדבו הרופאים ד"ר
מירב סרברו ,ד"ר שאולי קצן וד"ר אוהד בן תור
– מחלקה פנימית י' וממכון הגסטרו – ד"ר שי
מטלון || .
אוסנת טאוב־טגנסקי

בשעה טובה ומוצלחת ,עברו ברבעון האח־
רון למשכנם החדש בבניין הלב ע"ש סמי
עופר :קומה  - 1אשפוז קרדיולוגי ,טיפול נמרץ לב.
קומה  - 2ניתוחי לב־חזה ,צנתורים ,קומה  - 3פני־
מית ד' ופנימית ה' .מחלקה פנימית י' עברה לקומה
 3בבניין סוראסקי ,והמחלקה ההמטו־אונקולוגית
ילדים עברה לקומה  1בבית החולים דנה־דואק.
מחלקות פנימית ד' ופנימית ה' עברו כאמור
לבניין הלב ע"ש סמי עופר ובזאת כמעט הושלם
המעבר של המחלקות הפנימיות לתנאי מלונאות
מהטובים ביותר בארץ.
לדברי פרופ' שלמה ברלינר ,מנהל מחלקה פני־
מית ה'" ,בשתי המחלקות הפנימיות שעברו לבניין
הלב מורגשת התרומה המשמעותית למען רווחת
החולים ,המשפחות והצוות הרפואי .מדובר בחדרים
מתקדמים המצוידים בכל האמצעים הטכנולוגיים
החדישים ביותר וכוללים הן מרכיבים רפואיים והן
נוחיות מרבית לחולה ולמשפחתו .במחלקות הח־
דישות האלה יש השקעה מיוחדת בתכנון המרחב
המאפשר ניידות נוחה ,פרטיות מרבית וגישה אופ־
טימלית לאמצעי קשר ולמדיה אלקטרונית .חדרי
טיפול מוגבר ,המצוידים במיטב המכשור האלקט־
רוני ,וחדרי בידוד ייעודיים לחולים מורכבים מהווים
נדבך חשוב במערך האשפוז של החטיבה הפנימית
במרכז הרפואי .כך מביאים את המילה האחרונה בט־
כנולוגיה רפואית לחולים המתאשפזים במרכז הר־
פואי .בתקווה שכל העולם החדש הזה של הפנימיות
יישאר לתצוגה בלבד ובברכת בריאות שלמה|| .
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חדשות סיעוד

בעריכת עודדה בנין־גורן

יצאו לדרך חדשה:
ד"ר איילה גונן

עפרה אדמוני

איילה גונן החלה עבו־
דתה במרת"א ב־1990
לאחר שהגיעה אלינו ממנהל
הסיעוד ,שם שימשה מפ־
קחת ארצית על חינוך
אחיות מעשיות .עם כניס־
תה לעבודה במרת"א הקי־
מה וניהלה את המשל"ט.
בד בבד עם הקמת המשל"ט
מונתה איילה ללוות את
מעבר המחלקות מהדסה
למרת"א ולהקל את קליט־
תן .גונן ,שסיימה את לימודי הסיעוד ב־ 1969שימשה דוגמה
במשך שנים רבות בתפקידה כמורה בבית הספר לסיעוד;
היא למדה לתואר ראשון ושני בסיעוד ,ובשנת  2004סיימה
את התואר השלישי בלימודי מידע.
משנת  2001ועד פרישתה ממרת"א היא לקחה על עצמה
להוביל ולפתח את תחום מערכות המידע בסיעוד .בתפקידה
זה מיצבה את התחום תוך כדי ראיית צורכי הסיעוד מול עבו־
דה עם צוות רב־מקצועי ,והייתה "שומר הראש" של הסיעוד
בתחום .גונן פעלה באסרטיביות ובנחישות לקידום העבודה
עם מערכות מידע בסיעוד ,תוך כדי הקפדה להגיע לשדה
הקליני ,לזהות בעיות ,להדריך אחיות ולהיות שם עבור אלה
שעולם המחשבים רחוק מהם.
בדרכה הנעימה והאסרטיבית ,הטביעה איילה את חותמה
בתחום הייחודי של מערכות מידע בפרט ,ובמרת"א בכלל|| .

אחרי  47שנים של עבו־
דה מסורה בבית החו־
לים ,פרשה האחות עפרה
אדמוני לגמלאות .אדמוני
החלה את עבודתה בבית
החולים בשנת  ,1964לאחר
שסיימה את בית הספר לסי־
עוד הדסה .מאז מילאה שורה
ארוכה של תפקידים ,ובהם
אחות אחראית מחלקה אור־
תופדית ומפקחת קלינית
באגף כירורגי ואורתופדי.
משנת  2002ניהלה אדמוני את המשל"ט ,שהוא לב לבו הפו־
עם של בית החולים .את כל תפקידיה לאורך השנים היא מילאה
בצורה הטובה ביותר .בד בבד עם עבודתה סיימה תואר ראשון
ושני ושימשה מרצה ומנחת קבוצות בחוג לסיעוד באוניברסיטת
תל־אביב .בכל שנות עבודתה הייתה אדמוני השראה ומודל
לחיקוי לסובבים אותה ,לא רק בגלל מקצועיותה ,אלא גם בז־
כות אישיותה הלבבית ,התומכת והמקבלת.
אין ספק שאדמוני מייצגת את מלח הארץ באהבת ארץ
ישראל ,נופיה ותרבותה .עפרה אדמוני הקדישה את כל כולה
למרכז הרפואי והייתה חלק בלתי נפרד מבנייתו ,פיתוחו והצ־
לחתו ,כשהיא מקפידה על שיתוף פעולה עם צוותים רב־מק־
צועיים .מסיבת הפרידה לעפרה נחגגה בסגנון הארץ ישראלי
שכל כך מדבר אליה :טיול לנופי הארץ מלווה בשירי אהוד
מנור ,היוצר האהוב עליה|| .

צוות עובד ולומד
הנהלת הסיעוד רואה חשיבות רבה בקי־
דום הצוות ובפעילות האקדמית .מעבר
ללימודים אקדמיים וקורסי התמחות על־בסי־
סיים בסיעוד ,מתקיימת בעידוד המרכז הרפואי
ובתמיכתו )באמצעות מתן מלגת לימודים וימי
לימוד( פעילות נוספת ,נרחבת ,של הכשרת צוות
תוך כדי עבודה.
בחודש יולי נפתחו סדנאות אוריינטציה לכוחות
עזר ,שבהן מועלים נושאים רלוונטיים לדיון ,העו־
סקים בעבודת כוחות העזר במחלקות השונות -
הקשיים היום־יומיים ,הנהלים ותחומי האחריות.
• סדנת מיצוב לרכזות הדרכה נפתחה בחודש נו־
במבר במענה לצורך בפיתוח ובהרחבת הפעילות
של רכזות ההדרכה המחלקתיות ,שהן חלק מה־

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

צוות הניהולי במחלקה ויש להן תפקיד משמעו־
תי בהדרכת סטודנטים לסיעוד ,בקליטת אחיות
חדשות ובפיתוח הצוות העובד במחלקה .ההד־
רכה עוסקת במיומנויות הדרכת המטופל ומ־
שפחתו )שגם היא סעיף משמעותי בהיערכות
לאקרדיטציה( ובמסירת מידע  -נושא שהנהלת
המרכז הרפואי קבעה כפרויקט לשיפור בשנה
זו.
• סדנת שיפור השירות ,המובלת על ידי מזכירות
מחלקתיות ,הבאות במגע יום־יומי עם המטופל
ומשפחתו .הסדנה עוסקת בתקשורת ,בדפוסי
התנהגות ,ביצירת שיחה אפקטיבית ועוד.
• תכנית אוריינטציה וליווי קליטת בנות שירות
לאומי חדשות במרכז הרפואי .תכנית זו מועברת

על ידי אחות ועובדת סוציאלית מהנחיית הק־
בוצות ,ומטרתה להקל על השתלבותן של בנות
השירות במרת"א .בהובלה של מחלקות ויחידות
ייחודיות יתקיימו מספר ימי עיון מקצועיים בת־
חומים ייחודיים ,ובהם:
• הגישה לחולה המורכב ,בהובלת צוות האחיות
מטיפול נמרץ כללי.
• חידושים בקרדיולוגיה  -בהובלת אחיות האגף
הקרדיולוגי.
• עדכונים בטיפול באירועים מוחיים  -בהובלת
אחיות המחלקה הנוירולוגית.
• הטיפול בילד ובמשפחתו בעת משבר באשפוז -
על פי אפיוני שלבי ההתפתחות  -בהובלת צוות
בית החולים דנה|| .

 .חפשו אותנו" ,המרכז הרפואי תל־אביב – איכילוב בשבילכם"
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עיניים
פקוחות לרווחה
צוות אחיות של מחלקת עיניים ,בהנהלת
האחות האחראית איריס פרוסקורוב ונטע
נגרי־גלעם ,האחות האחראית של מרפאת עיניים,
פיתח קורס ייחודי של לימודי המשך ברפואת עיניים
לאחיות .מטרתו  -להציג בפני המשתתפים את מג־
וון המחלות הפוגעות בעיניים ,את אמצעי ההדמיה
המתקדמים ,ואת הטיפולים השונים :תרופות ,לייזר
או ניתוחים .ענף הסיעוד ברפואת העיניים מתמודד
עם אתגרים רבים ,במתן מענה לחולים הזקוקים
לשירותים אמבולטוריים או לאשפוזים ,שכן התחום
משלב בתוכו טכנולוגיות מתקדמות ,מחקר ושיטות
ניתוחיות ייחודיות .הצורך במתן טיפול סיעודי הולם
הביא לשיתוף פעולה הדוק ומבורך בין אחיות מחל־
קת עיניים ומרפאת עיניים .הקורס קיבל את הכרת
משרד הבריאות לגמול מקצועי והשתתפו בו אחיות
מכל רחבי הארץ|| .

קבוצת תמיכה
במסגרת שיפור השירות הניתן למ־
טופלות במחלקה הגינקולוגית בבית
החולים ליס ,יזמו האחות האחראית ,מיכל
אבישר אזולאי ,והעובדת הסוציאלית ,דנה
תרון אמיר ,קבוצת תמיכה לנשים המועמדות
לניתוח אלקטיבי )ניתוח שאינו דחוף(.
הקבוצה נועדה לתת מענה לקשיים הרג־
שיים ולקשיים אחרים הנלווים לאשפוז בבית
החולים ,ולהגדיל את הסיכויים לטיפול ולה־
חלמה מיטבית .במהלך השנתיים האחרונות
התקיימו עשרה מפגשים קבוצתיים ,שבהם
השתתפו כ־ 60נשים.
כל מפגש קבוצתי כלל מתן מידע ומענה
לשאלות ,עיבוד רגשי של המידע וסיור היכ־
רות ואוריינטציה במחלקה .המטופלות דיווחו
על כך שהקבוצה עזרה להן בהפחתת רמת
החרדה שחשו לקראת לאשפוז אלקטיבי,
ובהסתגלות נינוחה ונעימה יותר לאשפוז|| .

פייסבוק למען
חולי אפילפסיה
היחידה לאפילפסיה וניטור אי.אי.ג'י
מנצלת את קיום הרשתות החבר־
תיות לצורך שיפור וייעול השירות האמבול־
טורי הניתן לחולי האפילפסיה .היחידה פתחה
דף בפייסבוק למטופליה תחת השם:
"."I am happy to control my Epi
מטרת הדף שנפתח בפייסבוק היא לאפשר
במה לגיטימית לחולי אפילפסיה לבטא את
תחושותיהם ,לשתף ואף לקבל מענה איכותי
וחיזוקים ממטופלים אחרים ,שחווים אותם
תסמיני המחלה ועשויים לסייע זה לזה ולש־
פר את איכות חייהם|| .
טל בר־אדון RN BA

לזכרם
ד"ר מרסל קאן ז"ל

איריס גרף ז"ל

צוות בית החולים נפרד ברבעון
האחרון מד"ר מרסל קאן ז"ל,
שהיה מעמודי התווך של חדר המיון.
על קברו קראו חבריו לעבודה את
ההספד המרגש:
"ד"ר קאן עלה לארץ מטורקיה .מיד
עם הגיעו הוא נקלט בבית החולים
שלנו במחלקה פנימית ח' שם סיים
התמחות בפנימית .בשנים שעבד בפ־
נימית ח' היה ד"ר קאן אהוד ביותר על
הצוות ורכש חברים רבים .עם סיום
התמחותו הוא עבר לעבוד במיון כרופא ראשי .ד"ר קאן הצטיין בח־
ריצותו ובמסירות בלתי נלאית לחולים .יחסו לצוות הרפואי והסיעודי
והנימוס שרחש לכולם היו ראויים להערכה.
"לפני כעשר שנים חלה ד"ר קאן .צוות המיון ליווה אותו לאורך כל הש־
נים בזמן הטיפולים שקיבל ושמחנו איתו בכל פעם שחזר מבדיקת MRI
ודיווח שהמצב יציב ואין החמרה .ואכן היו לד"ר קאן שנים יפות .הוא עבד
איתנו ,נסע לטיולים ,חי חיי משפחה יפים ונהנה מהחיים .עזרנו לו כאשר
התקשה וד"ר קאן הרגיש שמאחוריו עומדים חברים אשר מחזקים אותו
ולא ייתנו לו ליפול .השנה האחרונה בחייו הייתה קשה ,אך למרות זאת
הוא המשיך להגיע לעבודה עד יום הניתוח .לאחר הניתוח עקבנו בדאגה
אחר מצבו הקשה ,אבל גם כאן ד"ר קאן לא ויתר ,התאושש ועבר לשי־
קום .שם ,בכל הכוח שהיה לו ,נלחם להתקדם ואף ביקר אותנו במיון ,עם
עיניו הכחולות השמחות ,שהאור בהן מעולם לא כבה .שמחנו איתו ,אבל
במוחו המשיך הגידול בשלו ,עד אשר מרסל לא היה יכול לו .בצער נפרדנו
מחבר יקר ואנו מחזקים את ידי המשפחה .זכרו שאנחנו תמיד לצדכם"|| .

צוות בית החולים נפרד ברבעון
האחרון מהאחות איריס גרף ז"ל,
מהמרכז למחקר קליני ,בהספד
מרגש:
"קשה לכולנו לעמוד מול פרידה זו
ובדמעות נוכל לספר על הזכות שנית־
נה לנו להכיר אותה ולעבוד במחיצתה.
על פועלה במחלקה ,חריצותה בעבו־
דתה ,התמיכה והמקצוענות הרבה,
האכפתיות ובעיקר החיוך שמעולם
לא סר מפניה .גרף השקיעה שעות
רבות ומסירות אין קץ לכל מחקר שהיה בניהולה ועזרה לכל חבר בעבו־
דה כאילו זה היה מחקר שלה .היה תמיד נפלא לשמוע אותה ועוד יותר
מזה  -לראות אותה .היא תמיד קרנה מאושר ,משמחה ומאופטימיות
והצליחה להשרות זאת על כל הסובבים אותה .היא תמכה ,ליטפה ,חי־
זקה וחיבקה .אמרו פעם ש'תכליתו של אדם היא לא מה הוא השאיר
אחריו אחרי מותו ,אלא מה הוא עשה במהלך חייו והדרך שבה עשה
את אותם הדברים  -בחיוך ,באמונה ועם אומץ וחוסן אין־סופיים' .גרף
עזבה אותנו והשאירה כל כך הרבה בדרכה המופלאה והמיוחדת .הצחוק
שלה עד לרגע האחרון ,האור שנחלש כשעזבה את המחלקה ,היכולת
שלה להיות בשביל כל אחד מאיתנו  -כל אלה יישארו עמנו לנצח"|| .

רופא בחדר המיון

אחות במרכז למחקר קליני
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"זו לא עוד עבודה ,זו דרך חיים"
לרגל המעבר של המחלקה להמטו־אונקולוגיה והשתלות מח עצם בילדים למבנה החדש בבית
החולים דנה־דואק ,מדברות ד"ר רונית אלחסיד מנהלת המחלקה וצביה צ'וחובוי האחות האחראית
בגילוי לב על העבודה במחלקה שבה מלאך המוות מציץ מעבר לפינה ,ועל ההתמודדות היום־יומית
עמו • ויש גם חדשות טובות :השירות להשתלות מח עצם בילדים קיבל הכרה מהאיגוד האירופי
בתחילת חודש אוגוסט עברה המחלקה
להמטו־אונקולוגיה והשתלות מח עצם
בילדים למשכן חדש בקומה הראשונה בבית החו־
לים דנה־דואק .המחלקה מזמינה בעיצובה המ־
רהיב והחם ומאובזרת במכשור מתקדם ,במיטות
מתכווננות ובחדרים ייעודיים למושתלי מח עצם.
עוד במחלקה משחקייה ,המאפשרת לילדים
החולים לקבל את הטיפולים הכימותרפיים תוך
כדי משחק ,צפייה בסרט או גלישה באינטרנט.
"היופי במחלקה שלנו הוא לא רק התשתיות הח־
דשות והנוחות ,אלא עבודת הצוות ,התמיכה הר־
גשית והטיפול הרפואי המתקדם ביותר שיש
לעולם הרפואה להציע" ,מציינת ד"ר רונית אלח־
סיד ,מנהלת המחלקה ,ומוסיפה" :המבנה החדש
הוא ביתם השני של הילדים החולים למשך כל
חודשי הטיפול הכימותרפי ,ולכן עוצב כך שייראה
ביתי וייצור תחושה נינוחה ומאירת פנים לילדים
ולבני משפחותיהם".
המבנה החדש כולל מרפאה המטולוגית ואונ־
קולוגית ,אשפוז יום ולילה ושירות להשתלות מח
עצם .השירות להשתלות מח עצם הוא יחידה נפ־
רדת בת ארבע מיטות ,עם מערכת אוורור מיוחדת
למניעת זיהומים וציוד מתקדם ביותר .השירות
קיבל לאחרונה הכרה מהאיגוד האירופי להשת־
לות מח עצם .להכרה מתלוות משמעויות נרחבות
וחשובות מאוד :המרכז שלנו הוא בעל הכרה בין־
לאומית ,ולכן מאפשר קבלת תרומות מח עצם
מתורמים שאינם בני משפחה ,הסבת מטופלים
להשתלות במחלקה ופרסומים מדעיים בכתבי

ד"ר אלחסיד" .מרחיב את הלב"

עת בין־לאומיים" .המבנה ללא ספק מרחיב את
הלב ,אבל הוא בבחינת המעטפת לטיפול הכולל
שאנחנו מעניקים במחלקה ,שהוא הרבה יותר
מתשתיות המבנה" ,מדגישה ד"ר אלחסיד.
בצוות הרופאים במחלקה ארבעה רופאים בכי־
רים :ד"ר רינה דביר ,ד"ר דרור לוין ,ד"ר מנחם ביתן
וד"ר דרור סייר .כל אחד מהרופאים עבר השתל־
מויות בחו"ל בתחומו ,השתלמויות המציבות את
הרופאים בחוד החנית של הטיפולים המתקדמים

תחת קורת גג אחת

ב

שנה האחרונה החלה המחלקה להתמחות בתחום השתלות מח עצם בילדים ,ומבצעים בה
את כל סוגי ההשתלות :הן השתלות עצמיות והן השתלות מתורם .זוהי בשורה חשובה עבור
אלפי מטופלים בארץ ובעולם שיכולים היום לקבל שירותים מתקדמים אלה גם בבית החולים דנה־
דואק לילדים ,כך שכל הטיפול במחלקות ההמטו־אונקולוגיות בילדים נמצא תחת קורת גג אחת.
השירות להשתלות מח העצם לילדים כולל מרפאת קדם השתלה שבה מקבלים החלטה לגבי
סוג ההשתלה הנדרש .בהמשך נערכת סדרת בדיקות מולטי דיסציפלינרית על מנת להכין הן את
התורם והן את החולה לקראת ההשתלה .ההשתלה מתבצעת בחדרים מיוחדים ,שבהם מערכת
סינון אוויר עם לחץ חיובי ,על מנת להגן על הילד המושתל מפני זיהומים מסכני חיים .ארבעת
חדרי ההשתלה הותאמו במיוחד לצרכים הייחודיים של החולה המושתל ,ובכך מאפשרים מענה
יעיל לילדים חולים מאוד.

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

באונקולוגית ילדים .למשל ,ד"ר ביתן השתלם בה־
שתלות מח עצם בסינסינטי ,ארה"ב; ד"ר לוין הש־
תלם במרכז לטיפול בגידולי עצם בילדות בבולוניה,
איטליה; וד"ר דביר השתלמה בטיפול בגידולי מוח
בטורונטו ,קנדה; שלושה רופאים מתמחים ,מומ־
חים ברפואת ילדים ,העושים תת התמחות בהמ־
טו־אונקולוגיה ילדים ,משלימים את התמונה .ואכן,
חום ,חיבוק ,חמלה ורגישות הם דרך החיים של
צוות המחלקה להמטו־אונקולוגיה .זהו ה"אני מא־
מין" וזוהי דרך החשיבה ,המאפשרים להם לטפל
בכל כך הרבה ילדים חולים ומשפחות שבורות24 ,
שעות ביממה 365 ,ימים בשנה ,ולהביא להבראה
ולחזרה לשגרה המבורכת.
"לעבוד במחלקה כל כך קשה כמו שלנו זה לא
תפקיד שמתאים לכל אחד .מי שבא לעבוד פה
מבין שזה הייעוד שלו ,שזו השליחות שלו בחיים",
אומרת צביה צ'וחובוי ,האחות האחראית במחל־
קה" .אני השלמתי עם העובדה שזהו התפקיד
שלי בחיים האלה .קשה מאוד לעבוד במחלקה
שבכל יום מתרחשים בה סיפורים ומחזות קורעי
לב .אבל זכינו בצוות מאוד מגובש ,שיודע להכיל
את זה גם בימים הקשים" .ד"ר אלחסיד מסכימה
עם צ'וחובי ואומרת" :אני לא הייתי בוחרת בשום
מקצוע אחר .לתפקיד הזה יש המון משמעות
בעיניי .הוא לא בחר בנו ,אנחנו בחרנו בו".
מהי משמעות המעבר של המחלקה למבנה
החדש?

 .חפשו אותנו" ,המרכז הרפואי תל־אביב – איכילוב בשבילכם"
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"זה עולם ומלואו" ,אומרת ד"ר אלחסיד" .עכשיו
יש לנו בית משלנו ואנחנו לא 'אורחים' במחלקה
אחרת .אבל ברצוני להדגיש שוב ,שמה שמייחד
את המחלקה הם אנשי הצוות ולא המבנה .הילדים
שבאים לכאן לטיפול נשארים כאן חודשים ולפ־
עמים אפילו שנים .הם הופכים לחלק בלתי נפרד
מהחיים שלנו ,ממש כמו משפחה ,ואנחנו משמ־
שים להם בית שני .באופן רשמי ,תפקידנו לספק
לילדים טיפול רפואי אבל אנחנו עושים הרבה מעבר
לכך; כל צוות המחלקה  -רופאים ,אחיות ,עובדות
סוציאליות ומזכירות  -נרתם כדי להעניק לילד ול־
משפחתו ערך מוסף במהלך שהותו במחלקה ,בא־
מצעות משחק ,לימוד ,יצירה ,הפעלות ועוד".
צ'וחובוי מחזקת את דבריה של ד"ר אלחסיד
בעיניים נוצצות" :המשכן החדש הוא הגשמת
חלום עבורי ,ולא בגלל המבנה ,אלא בגלל העוב־
דה שמיחידה קטנה של רופא אחד ואחות אחת,
גדלנו למחלקה שהיא בית .היינו שותפות מלאות
בתהליך התכנון והבנייה של המחלקה והתייחסנו
לכל פרט ופרט ,קטן כגדול ,הכל כדי ליצור אווירה
של בריאות ולא של חולי".
עד כמה יש לתמיכה הנפשית חלק בתהליך ההח־
למה?
צביה צ'וחובוי" :השניים כרוכים זה בזה .התמי־
כה הנפשית היא חלק בלתי נפרד מהטיפול המלא
שהילדים מקבלים כאן .אנחנו המשפחה של
הילדים האלה בכל המובנים .הם חוגגים כאן ימי
הולדת ,משתתפים במסיבות שמתקיימות במשך
כל השנה ובעיקר  -זוכים ליחס חם ,אכפתי ואוהב.
אנחנו מתמודדים פה כל יום מחדש עם המוות ול־
מדנו להסתכל לו בעיניים ולהילחם בו עד להשגת
ניצחון .הטיפול הרפואי כאן הוא מהמתקדמים
בעולם ,והתמיכה שאנו נותנים עוזרת לילד החולה
לעבור את התקופה הקשה ולהבריא".
ד"ר אלחסיד מסכימה ומדגישה" :הטיפול הר־
פואי שמקבלים הילדים במחלקה מיושם לפי פרו־
טוקולים בין־לאומיים חדשניים ביותר ,הנהוגים
במדינות המתקדמות בעולם .הידע באונקולוגיית
ילדים הוא עצום .הטיפול מקצועי ביותר ומותאם
לכל חולה .שיעורי ההצלחה שלנו עומדים על כ־80
אחוזים ,בדומה למה שקורה בעולם ,ואלה הם שי־
עורי הצלחה מעולים".
המחלקה היא כור היתוך של מטופלים מתרבויות
שונות .איך מצליחים לגשר על הפערים התרבו־
תיים?
צ'וחובוי" :הילדים הם ילדים  -וזה לא משנה
מהיכן באו ומה הרקע שלהם :מרוסיה ,מהרשות
הפלסטינית או ישראלים צברים .כדי לרפא לא צריך
שפה מילולית .באמצעות משחק ,חיוך או חיבוק
חם אפשר לגשר על כל הפערים התרבותיים .ההת־
נהלות מול ההורים היא יותר במישור המקצועי ,אך
מובן שאנחנו מעניקים גם למשפחה את התמיכה
הספציפית שהיא זקוקה לה תוך כדי הטיפול".
איך מתמודדים עם מקרים שלא מסתיימים בה־
חלמה?
ד"ר אלחסיד" :הטלפון שלי זמין  24שעות בי־
ממה וההורים יודעים שאני זמינה בשבילם לכל

צביה צ'וחובי ,אחות ראשית" .הגשמת חלום"

שאלה ,ולו הקטנה ביותר .לצערנו ,יש ילדים במ־
חלקה שהטיפול בהם לא מצליח ואנחנו יודעים
שלא יבריאו .כאן התמיכה עוברת להיות אינט־
נסיבית ומחבקת עוד יותר ,ואנחנו מלווים את
המשפחה והילד עד לשעתו האחרונה .זה חלק

בלתי נפרד מהעבודה שלנו כאן .לשמחתנו ,אחוזי
ההחלמה אצלנו כל כך גבוהים ,שברוב המקרים זה
נגמר בטוב ,כשהילד נפרד מאיתנו בדמעות של
אושר ,עובר למעקב בלבד וכולנו חוגגים איתו את
החזרה לחיים הבריאים"|| .

חיי פעוט ניצלו בזכות
הדם הטבורי של אחיו

ח

ייו של פעוט שאושפז בבית החולים לילדים דנה־דואק ניצלו הודות להליך מורכב וחדשני של
השתלת דם טבורי מאחיו ,תינוק בן יומו .בעקבות ירידה במספר כדוריות הדם הלבנות בגופו,
אובחן הפעוט ,פלסטיני בן שנה וחצי ,כחולה באנמיה אפלסטית  -מחלת דם לא סרטנית ,שבמסגר־
תה מח העצם אינו מייצר כדוריות דם לבנות שתפקידן להילחם בזיהומים .לדברי ד"ר רונית אלחסיד,
מנהלת המחלקה ההמטו־אונקולוגית ילדים בדנה־דואק ,הטיפול המקובל במצב זה הוא השתלת מח
עצם מבן משפחה מתאים או מתרומה מאחד ממאגרי מח העצם בישראל או בעולם .במקרה הזה,
לאחר שנערכה בדיקה התברר כי לא הוריו ולא בני המשפחה הרחוקים יותר מתאימים.
בינתיים ,מצבו של הילד הלך והידרדר" .לתינוק שחולה באנמיה אפלסטית אין זמן המתנה
של שנה כדי למצוא תורם מח עצם מתאים .התינוק פיתח זיהום בעקבות הידבקות בפטרייה
ונלחמנו על חייו במשך תקופה ארוכה .השתמשנו בכל מה שהרפואה יודעת לתת ,כולל כדוריות
לבנות מתורמים ,כדי לעזור לו להתמודד עם הזיהום ולהביא אותו להשתלה .ואז גילינו שאמו
בהיריון מתקדם ,והבאנו אותה מעזה אלינו" ,מתארת ד"ר אלחסיד את התפנית שחלה בעלילה.
"לאחר בדיקה ראינו שהדם הטבורי של העובר מתאים לפעוט ,דבר שקורה רק ב־ 30-25אחוזים
מהמקרים .במקרה הזה היה לנו מזל .בשיתוף עם בנק הדם הטבורי של קריוסל ,אספנו את הדם
הטבורי מהתינוק בזמן הלידה ,והשתלנו אותו בפעוט החולה".
לדברי ד"ר אלחסיד" ,זו הפעם הראשונה שיש לו אפשרות להיות בריא .יש לו מערכת חיסון
חדשה שהוכנסה לגופו בזכות ההשתלה .הילד הזה הוא דוגמה למאמץ גדול שנעשה כדי לתת
לו טיפול כפי שמגיע לכל הילדים ,וכפי שנשבענו בשבועת הרופא .התגברנו על הרבה מכשולים
בדרך כדי להעניק לו רפואה של המאה ה־ . 21הבאנו את אמא שלו ללדת פה והצלחנו לאסוף את
הדם הטבורי ולהילחם על חייו עד להשתלה .זוהי תמצית הייעוד והשליחות שלנו".
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חדשות דנה

בעיניים של דנה

עשרות תמונות שצילמו ילדי דנה־דואק הוצגו במוזיאון בית ראובן ונמכרו
גם בספר מהודר • ההכנסות בגובה כ־  200אלף שקלים ישמשו לרכישת
תוכנה שתאפשר צפייה בסרטים בזמן בדיקת  MRIותקל על ילדים רבים
מאות מבקרים הגיעו בחודש אוגוסט
למוזיאון בית ראובן וצפו בתערוכת הצי־
לומים "בעיניים של דנה" – פרויקט צילום שהת־
קיים בחודשי הקיץ במסדרונות בית החולים דנה־
דואק ,שבו השתתפו עשרות ילדים המאושפזים
בבית החולים .התמונות הנבחרות הוצגו בתערו־
כה ואוגדו לאלבום מהודר ,שמכירתו גייסה יותר
מ־ 200אלף שקלים ,קודש לרכישת תוכנת אודיו־
וידאו – המותקנת ב־ MRIומאפשרת לילדים העו־
ברים טיפולים רפואיים לצפות בסרטים ובתכניות
טלוויזיה בזמן הבדיקה וכך נמנע הצורך בהרדמה.
פרויקט התצלומים הוא יוזמה של ענת לוי,
שבתה הילה טופלה במחלקה הנוירוכירורגית בבית
החולים במשך שנים .במהלך שנים אלה נחשפה לוי

לאחד הקשיים הגדולים של הילדים המאושפזים
במחלקה זו – בדיקת  MRIראש .בדיקה זו מבוצעת
בדרך כלל בהרדמה מלאה ,בשל הצורך לשכב בתוך
המכשיר ללא תזוזה למשך דקות ארוכות .הפחד
מהמכשיר והבדידות שחשים הילדים תוך כדי הב־
דיקה משכו את לוי לחפש אחר פתרון יצירתי.
המענה הגיע בדמות תוכנת אודיו־וידיאו ,המו־
תקנת ב־ MRIומאפשרת לנבדקים צפייה בסרטים
או בתכניות טלוויזיה במהלך הבדיקה .עלות המ־
כשיר ,הנאמדת בכ־ 150אלף דולר ,תגויס בחלקה
מתוך הכנסות פרויקט הצילום "בעיניים של דנה".
להצלחת הפרויקט ,פנתה לוי לפרופ' שלומי קו־
נסטנטיני ,מנהל המחלקה לנוירוכירורגיה ילדים
ויחד התחילו "להריץ" את הפרויקט בסיועה של

לפתוח את הלב
מתחילת השנה אנו עדים לעשרות מבק־
רים ותורמים שפתחו לרווחה את לבם
ובאו לשמח את ילדי דנה־דואק .שיירות של
חיילים ,נציגי חברות ,עמותות ,בתי ספר ואוניבר־
סיטאות פקדו את המסדרונות והותירו חיוך גדול
ובעיקר תקווה בקרב הילדים המאושפזים.
ארגון רוטרי נתניה שימח את ילדי דנה־דואק עם
ביקור חם ומרגש של ידוענים מוכרים ואהובים:
עידן יניב ,השף שגב משה ,השחקנית פזית ירון־
מינקובסקי ,הדוגמנית מירי לוי ומלכת היופי לש־
עבר מירית גרינברג .כולם עברו ממיטה למיטה
וחילקו לילדים ממתקים ושופרות קטנים .תודה

מקרב לב ליולי תמם ולדרור מנקביץ מארגון רוטרי
נתניה שארגנו את הביקור .ביקור נוסף ,מושק־
עבמיוחד ,היה של קבוצה בת עשרים אקדמאים
מפורום אקדמאים בוגרים יוצאי אתיופיה וברא־
שם אמיר סבהט .משרד עורכי הדין הבר הפתיע
את ילדי דנה בעוגה מיוחדת ומעוצבת מעולם בית

מתפתחים יחד

מאסטר שף

קבוצת הדרכה להורים ולתינוקות עם
התפתחות תקינה מתקיימת במסגרת
היחידה להתפתחות הילד בבית החולים דנה־
דואק .מטרות הקבוצה הן הגדלת המודעות של
ההורים להתפתחות תינוקם ,הקניית מיומנויות
הסתכלות והתאמת הפעילות והמשחק לשלב
ההתפתחותי שבו נמצא התינוק.
התכנים שיועברו במסגרת הקבוצה יעסקו
בהתנהלות בחיי היום־יום ,התפתחות מוטורית,
משחק ,תחושה ,תקשורת ,האכלה ,שינה והתא־
מת סביבת הבית .הפיזיותרפיסטית ההתפת־
חותית תעביר הדרכה תאורטית ותרגול מעשי
על מזרן ,תוך כדי עבודה משותפת עם ההורים
והתינוקות|| .

איך מתמודדים עם ילד חולה בסוכרת
נעורים שמתחנן לאכול שוקולד? מה
עושים כשאחיו הגדולים זוללים ממתקים והוא
נאלץ לצפות מהצד ולהתרגל למשמעת תזונ־
תית קפדנית? מרפאת סוכרת ואנדוקרינולוגית
ילדים בבית החולים דנה־דואק קיבצה בחודש
אוגוסט את ילדי המרפאה שמטופלים בה ,עם
הוריהם ואחיהם הגדולים ,כדי לנסות לתת
מענה לשאלות הלא פשוטות האלה .בסדנה
חווייתית שהועברה על ידי השף והדיאטן אודי
ברקן ,המתמודד בעצמו עם מחלת סוכרת נעו־
רים ,התנסו הילדים ,ההורים והאחים בבישול
משותף ,שהניב תוצאות טעימות במיוחד ולי־
מד את הילדים שלמרות מחלתם הם יכולים

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

ענת לוי ,בתה הילה ופרופ' קונסטנטיני בתערוכה

עמותת ידידי בית החולים.
לערב הגאלה של התערוכה הגיעו מכובדים
רבים ,ובהם :פרופ' גבי ברבש ,פרופ' שלמה קונס־
טנטיני ,מגיש החדשות יאיר לפיד ורעייתו ליהיא,
המוזיקאי יאיר ניצני ,הכדורגלן אבי נימני ,הזמרת
עינת שרוף ,כוכבת הילדים רינת גבאי ועוד|| .

המשפט ,שקיבלו לאות הוקרה מאחד מלקוחו־
תיהם והחליטו להעניק אותה לילדי בית החולים.
שגריר שווייץ בישראל ,מר וולטר הפנר ,ועמו
נציגים משגרירות שווייץ בישראל ,ביקרו את
הילדים המאושפזים במחלקה להמטו־אונקולו־
גית ילדים בדנה לקראת חג הסוכות וחג הקורבן.
אנשי השגרירות אף תרמו מופע תאטרון לילדים
הפלסטינים ,שהתקיים במלונית.
בתום החג הגיעו לביקור נציגי פדרציית לוס
אנג'לס ,שבאו במיוחד לישראל על מנת לעשות
מצוות ומעשי צדקה .נציגי הפדרציה ,בראשו־
תו של המדריך דניאל גולד ,עברו ממיטה למיטה
וחילקו לילדי דנה־דואק כובעים צבעוניים שיוצרו
בעבודת יד|| .
אוסנת טאוב־טגנסקי

ליהנות משפע קולינרי לא פחות טעים.
בזמן הסדנה הפך אזור ההמתנה של המרפאה
למטבח מאובזר עם כמה עמדות בישול .כל העו־
סקים במלאכה ,הילדים ,המשפחות ואפילו הצ־
וות הרפואי דיווחו על הנאה שלמה מהמעדנים.
בסוף הסדנה חולקה חוברת מתכונים מיוחדת
שבה צוינו הערכים התזונתיים לכל מנה|| .
אפרת ארבל ,עו"ס המרפאה

 .חפשו אותנו" ,המרכז הרפואי תל־אביב – איכילוב בשבילכם"
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חדשות ליס
הנשמה לא
פולשנית בפגים
שיטה חדשה להנשמת פגים ללא צורך
בצינור הנשמה הנקראתNIPPV - non" :
"invasive positive pressure ventilation
הוכנסה לאחרונה לשימוש ביחידה לטיפול נמרץ
בפג וביילוד בבית החולים ליס .שיטה זו מסייעת
בהתמודדות טובה יותר עם מחלת ריאה כרונית
של הפג ,BPD ,שמאופיינת בבצקת בין התאים
ובתאי האלביאולי ,שמתקדמים לכדי מצב דלקתי
כרוני ופיברוזיס .כאמור ,בקרב תינוקות הסובלים
מ־ BPDיש תחלואה גבוהה יותר המתבטאת בצו־
רך בתמיכה נשימתית ארוכה יותר ובמתן תרופות
וכן שיעורי אשפוזים חוזרים גבוהים יותר .אף
שיש גורמים רבים ל־ ,BPDאינטובציה והנשמה
בלחץ חיובי דרך טובוס הם המנבאים הגבוהים
ביותר להתפתחות המחלה.
מאחר ששינויים ברקמת הריאה אינם ניתנים
לשליטה ,הרי שינויים בטכניקות ההנשמה יכולים
להביא לירידה בשכיחות המחלה .אחת השיטות
היא הכנסת צינורות עדינים לפתח הנחיריים ,שד־
רכם מונשמים הפגים בלחץ חיובי.
לדברי ד"ר דרור מנדל ,מ"מ מנהל היחידה לטי־
פול נמרץ בפג וביילוד במחלקת יילודים ופגים

הפגייה .מפחיתים את הנזקים

בבית החולים ליס ליולדות" :הנשמת פגים ,אף
שהיא פרוצדורה מצילת חיים ,אינה נטולת סי־
כונים וסיבוכים .בנוסף לסיכונים רפואיים ,עלות
הנשמת פגים היא גבוהה ,ומלבד כוח אדם מיומן
דורשת גם ציוד מתוחכם ויקר .הריאה המתפתחת
של הפג היא איבר עדין ועל כן חשופה לפגיעות
מנזקי הנשמה בשל הצורך בלחצים גבוהים ובמ־
שכי הנשמה ארוכים".
הפגים הקטנים מונשמים תקופה קצרה מאוד,

על אתיקה,
מוסר ורגשיות

יום המתמחה
כמיטב המסורת ,גם השנה התקיים יום
המתמחה של האגף למיילדות וגינקולוגיה,
פרי יוזמתו של פרופ' יוסי לסינג ,מנהל האגף .זהו
אירוע שכולו הצדעה למתמחים  -רופאי העתיד -
ולמחקר הרפואי .זו השנה השתים עשרה ברציפות
לקיום האירוע ,שנערך במלון הילטון בתל־אביב,
והשתתפו בו רופאי האגף למיילדות וגינקולוגיה ורו־
פאי הקהילה שעמם מקיים האגף קשר מקצועי.
יום המתמחה הוא במה להצגת הפעילות המח־
קרית־קלינית של המתמחים ,הערכתה ועידודה,
והוא שיאה של הפעילות המחקרית השנתית.
עשר העבודות שהוצגו במהלך היום נבחרו מתוך
עשרים עבודות של מתמחים ,שהוגשו במהלך
השנה לידיה של אביבה ענתבי ממשרדו של פרופ'
לסינג .העבודות הועברו לרופאים מומחים באגף,
שבחנו אותן וחיוו את דעתם באמצעות חלוקת
נקודות .בתום הצגת עשר העבודות הנבחרות בחרה
ועדת השיפוט ,אשר כללה את פרופ' ראובן פייזר
ופרופ' גדליה פז ,את ארבע העבודות הזוכות.
במקום הראשון ובפרס של  750דולר זכה ד"ר עידו
לסקוב ,מתמחה בבית החולים ליס ,על עבודתו
בנושא "גילוי זני וירוס הפפילומה האנושית בדגי־
מות פרפין של סרטן צוואר הרחם בנשים ישרא־
ליות" .מנחי העבודה של ד"ר לסקוב הם פרופ' דן
גריסרו ובועז אבידור מהמעבדה למיקרוביולוגיה
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שבמהלכה הם מטופלים בתרופה להבשלת הריאה
)סופרקטנט( .לאחר ייצוב מצבם הנשימתי מוצא
צינור ההנשמה והם ממשיכים לקבל תמיכה נשי־
מתית בעזרת הטכניקה הלא פולשנית" .שיטה זו
דורשת מעקב צמוד של צוות רפואי וסיעודי ,אך
חשובה ביותר :מחקרים רבים מראים כי שיטה זו
מורידה את הנזק לריאות המתפתחות של הפגים,
מורידה את שכיחות  BPDומשפרת את הפרוגנוזה
הריאתית של הפג" ,מסביר ד"ר מנדל|| .

מתמחים וזוכים בפרסים

של בית החולים.
במקום השני וב־ 500דולר זכתה ד"ר הדר אמיר
על עבודתה בנושא "בדיקת יציבות גנטית במהלך
הפקה וגידול של תאי גזע עובריים ממקור אנושי -
להבטחת בטיחותם ליישומים רפואיים" .במקום
השלישי וב־ 250דולר זכתה לירון אברהם ,סטודנ־
טית למאסטר בביולוגיה באוניברסיטת תל־אביב,
על עבודתה בנושא "השפעת כוחות מכניים על
התנהגות תאי סרטן שחלה בתנאי מעבדה".
במקום הרביעי זכתה רופאת הילדים מורן הויז־
מן־קדם על עבודתה בנושא "השפעת גיל האם על
תכולת השומן בחלב האם" ,וגם היא קיבלה מענק
בסך  250דולר.
הנוכחים האזינו ברוב קשב להרצאת אורח של
מר יעקב חנה ממכון ויצמן ,המוערך כאחד החו־
קרים החשובים בעולם בתחומו ,בנושא "מנגנו־
נים אפי גנטיים המבקרים תהליכי תכנות מחדש
בתאים אנושיים"|| .

ב־ 30באוקטובר התקיים יום העיון
השלישי בהובלת מיילדות בית החו־
לים ליס ,ובו התארחו גם מיילדות מבתי חו־
לים אחרים .סדרת ימי העיון נועדה לרענן נו־
שאים מקצועיים חשובים ובהם סוגיות
אתיות ,מוסריות ורגשיות.
בין הנושאים שהוצגו :שימור הפוריות
בדגש על נשים צעירות החולות במח־
לה ממארת אך עם אופק חיות ארוך )פרופ'
פואד עזאם(; ההיבטים השונים של הרדמה
ואלחוש במיילדות )ד"ר מיקי לוטן(; קרעים
עמוקים לאחר לידה ,החיים אחרי והעתידיות
)ד"ר רונן גולד(; היריונות בגיל מבוגר  -מעל
) 45ד"ר עידו לסקוב(.
עוד הוצג תיאור מקרה של דמם חמור לאחר
לידה ,כולל תחקור ומסקנות )פרופ' אריאל
מני( ,ונערך דיון בנושא השראות לידה )ד"ר
שרון מסלוביץ(.
את יום העיון חתם בהרצאה מרתקת ומש־
עשעת פרופ' יואל דונחין )לשעבר מבית החו־
לים הדסה(|| .
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חדשות
ליס
חדשות
לידה בטוחה

הנקה נכונה
וסבתות בנושא "כל מה שרצית לשאול את אמא
שלך על הנקה ולא העזת ,או שלא היו לה תשו־
בות" .למפגש הגיעו עשרות נשים מרחבי האזור
והוא זכה להצלחה רבה.
מועדון היולדות קיים שלוש סדנאות ייחודיות
שעסקו בנושאים מגוונים :תמיכה בהנקה ,חזרה
לעבודה והכנה להנקת תאומים .המשתתפות
בסדנאות נהנו ממגוון הטבות ייחודיות בשלל בתי
עסק שנרתמו לעניין|| .

לרגל שבוע ההנקה הבין־לאומי ,שהת־
קיים כמדי שנה בשבוע הראשון של
חודש אוגוסט ,קיים מועדון היולדות מאמי ליס
פעילויות לקידום נושא ההנקה .רויטל הררי ,יוע־
צת הנקה מוסמכת  ,IBCLCהתארחה בפורום
"הורים לתינוקות" של פורטל תפוז ונתנה מענה
לאמהות המוטרדות מבעיות ומקשיים בהנקה וכן
לסוגיות הנקה בזמן חזרה לעבודה.
עוד התקיים מפגש משותף של אמהות מניקות

לידה בשמי
הארץ

בייבי סלב

מפגש מרגש התרחש בין פרופ' דן גריסרו,
מנהל היחידה לגינקולוגיה אונקולוגית,
לבין סג"מ יארוש ונדה ,בטקס לציון עשרים שנה
לעליית יהודי אתיופיה ב"מבצע שלמה" ,שנערך
במעמד נשיא המדינה במשכן הנשיא .פרופ' גריס־
רו הוא זה שהביא את הקצינה הצעירה לעולם,
כאשר יילד את אמה תוך כדי טיסה לארץ ,בגובה
שלושים אלף רגל מעל פני הקרקע .זו הייתה הפ־
גישה הראשונה בין השניים ,אחרי עשרים שנה|| .

מה משותף לשדרנית הרדיו הדר
מרקס ,למלכת היופי לשעבר והשח־
קנית בהווה גל גדות ,לזמרת ופיינליסטית
"כוכב נולד" מיי פיינגולד ,לחזאי ושדר הטל־
וויזיה דני דויטש ולבתיה עופר ,אשת איש
העסקים עידן עופר? כל אלו בחרו בבית החו־
לים ליס כמקום שבו יביאו לעולם את הדור
הבא בשושלת הזוהרת .לאמהות ולתינוקות
שלום|| .

חדיש חדש
ומחודש

גל גדות .יולדת זוהרת

במסגרת שיפור השירות בבית החו־
לים ליס ובעקבות חוזר משרד הב־
ריאות בנושא ,אייש בית החולים שלנו תפקיד
חדש של מתאמת הנקה .מעתה תקבל כל יול־
דת ייעוץ מיועצת הנקה מורשית ,שהוסמכה
לכך על ידי משרד הבריאות ,לפחות פעם אחת
ביום במהלך אשפוזה .לתפקיד נבחרה אחות
הפגייה ענבל ירקוני־תמיר ,שתהיה אחראית
לגיבוש המדיניות ,ליידוע כל הצוותים באגף
וכן להפעלת הנוהל במחלקת היילודים.
בנוסף ,יוכלו אמהות המעוניינות בכך לעבור
עם תינוקן ישירות מחדר הלידה אל מחלקת
היולדות ,בליווי מיילדת צמודה .עם הקליטה
במחלקה ,יכולים האב או המלווה להמשיך עם
המיילדת והתינוק אל מחלקת תינוקות לבדי־
קות התינוק|| .

צילום :מרק יימן

הקצינה  -והרופא שסייע בלידתה

פרויקט ייחודי ,שמטרתו הורדת שי־
עורי האפיזיוטומיה )חתך חיץ( בקרב
יולדות ,התקיים בשנה האחרונה בחדר הלידה
שלנו .במסגרת הפרויקט ערך צוות חדר הלי־
דה סקירה ספרותית מקיפה ודיונים בדרכי
פעולה אפשריות .הפרויקט נחל הצלחה רבה.
לדברי טלי חודיק ,אחות אחראית חדר
לידה ,חתך חיץ הוא הליך כירורגי המבוצע
ביולדות )בעיקר בלידות ראשונות( להרחבת
הנרתיק במספר סנטימטרים ,כדי להקל את
מעבר ראש התינוק ולזרז את יציאתו .החי־
תוך ,שהיה נפוץ מאוד עד לאחרונה ,נחשב
כטיפול מונע לקריעה של החלחולת ולצניחות
עתידיות של הרחם ושלפוחית השתן .כיום
נעשה הניתוח נדיר יותר עקב העובדה שמ־
חקרים מדעיים עדכניים לא הצליחו להוכיח
שהוא אכן משיג את מטרותיו.
"מעבר לתחושת הביטחון שאנו מעניקות
ליולדות במהלך הלידה" ,תיארה טלי חודיק,
"המיילדת מציעה ליולדת תנוחות לידה שו־
נות אשר מקטינות את הסיכוי לחתך ,ובהן
לידה על הצד ,על שש או בתנוחת כריעה.
כמו כן ,בזמן שהראש מגיע לפתח הנרתיק
המיילדת מבצעת עיסוי של אזור החיץ ומנחה
את היולדת כיצד ללחוץ נכון.
"אף על פי שבחדר הלידה שלנו שיעור היול־
דות בלידה ראשונה )מבכירות( הוא הגבוה
בארץ )יותר מ־ 40אחוזים( ,הצלחנו להוריד
בצורה דרמטית את שיעורי האפיזיוטומיה
ולהתקרב לממוצע הארצי  -תוצאה משמחת
מאוד ,שאנו גאות בה"|| .

20

חדשות משאבי אנוש
הצגת יתרות חופשה ומחלה
בתלוש השכר  -הבהרות
מערכת יתרות החופשה והמחלה עברה בחו־
דשים האחרונים ארגון מחדש והיא מתב־
ססת כיום על מערכת הנוכחות ”לביא".
שינוי השיטה יאפשר הצגתם של נתוני החופשה
והמחלה בגין חודש קודם כמקובל לגבי תשלומים
בעבור ”עבודה נוספת" )שעות נוספות ,משמרות,
כוננויות וכדומה( .לדוגמה :במשכורת חודש מרס
הנתונים המוצגים מתייחסים לחודש פברואר.
במקרים של הפסקות עבודה ,חל"ת ועוד ,יבו־
צע חישוב עדכני של היתרות נכון ליום ההפסקה.
בהתאם לנתונים במערכת הנוכחות ולא במערכת
השכר.

חובת ניצול ימי חופשה
הצבירה המותרת על פי כללי התקשי"ר
והעירייה:
• עובדים  5ימי עבודה בשבוע  54 -ימים
• עובדים  6ימים בשבוע ,מלבד רופאים -
 65ימים
• לרופאים ,צבירה מרבית  104 -ימים
• רנטגנאים ,רופאים וסגל רפואי הזכאים
לתוספת ימי חופשה בגין קרינה  36 -ימים
עובדים שלזכותם ימי חופשה מעבר לצבירה
המרבית המותרת או עובדים שבמהלך שנת 2011
יגיעו לצבירה המרבית המותרת ,חייבים לנצל ימי
חופשה בהתאם לנהלים שקבעה הנהלת בית החו־
לים עד  31בדצמבר  .2011הודעות על חובת הניצול

נשלחו על ידי אגף משאבי אנוש בתחילת השנה
ותזכורת נוספת נשלחה במהלך השנה|| .

הסכם רופאים
הסכם הרופאים נחתם והפעימה הראשונה
הופעלה במשכורת ששולמה בחודש דצמבר
.2011

מכרזי רופאים  -תקנה חדשה
מנהל המרכז הרפואי יוכל למנות מתמחה
למשרה שפורסמה ללא צורך בקיום ועדת
מכרזים עירונית ,אם יתברר כי עד למועד האחרון
להגשה לא הגישו מתמחים נוספים מועמדותם
והוא נשאר המועמד היחיד.

הסכם לביוכימאים ולמיקרוביולוגים
ולעובדי מעבדה מוסמכים
ביום  31באוגוסט  2011נחתם בין המעסיקים לנציגי ההסתדרות הכללית הסכם הנוגע
לדרגה התחילית ולמשך השהייה בדרגה של חלק מהעובדים בדירוג בכ"מ ועמ"מ )עובדי
מעבדות( .תוקפו של ההסכם מיום  1ביולי  . 2010אפשר לעיין בהסכם במלואו באתר האינטרנט
של אגף משאבי אנוש|| .

טקס פרידה ממנהלים פורשים לגמלאות
הנהלת המרכז הרפואי החליטה לקיים
טקס פרידה מרוכז למנהלים מרמת מנהל
יחידה ומעלה ולאחיות אחראיות אשר פרשו
לגמלאות .הטקס האחרון התקיים בסוף חודש
יולי  20111בהשתתפות הפורשים ובני משפחתם,
מנהליהם הישירים ,חברים לעבודה ,חברי ההנהלה
בראשות פרופ' גבי ברבש מנהל המרכז הרפואי
וועדי העובדים.
בטקס נפרדה הנהלת המרכז הרפואי מהפורשים
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הבאים:
• ד"ר גודווין דוד ,שירת  37שנים ,מתוכן
 22שנים כמנהל היחידה לכירורגיית כף יד
• גב' אדמוני עפרה ,שירתה  46שנים ,מתוכן
 21שנים כמרכזת בכירה משל"ט
• גב' בן ציון שושנה ,שירתה  31שנים ,מתוכן
 14שנים כא"א נפרולוגיה
• גב' בר זוהר אלה ,שירתה  36שנים ,מתוכן
כ־ 3שנים כא"א ילדים א'

• גב' הירשמן ציפי ,שירתה  29שנים ,מתוכן
 26שנים כא"א צנתורים
• גב' טלמון אמירה ,שירתה  14שנים
כא"א כלי דם
פרופ' גבי ברבש וגב' דבורה גורן נפרדו בדברי
תודה והערכה לפורשים ,שיבחו אותם על שנים
רבות של עשייה והדגישו את מסירותם ותרומתם
הרבה למטופלים ולמרכז הרפואי .בסיום הטקס
קיבל כל אחד מהפורשים שי למזכרת|| .
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חדשות
אנוש
חדשות משאבי
שוויון זכויות
בהורות

קייטנה לילדי העובדים
יותר משמונים ילדי עובדים השתתפו
בקייטנה השנתית שנמשכה שבועיים
ואורגנה על ידי אגף משאבי אנוש וועדי העוב־
דים .מועד הקייטנה נקבע למחצית השנייה של
חודש אוגוסט ,זמן שבו בדרך כלל כבר לא מת־
קיימות קייטנות .כך פטרו את ההורים מן הצו־
רך לצאת לחופשה כדי לשמור על הילדים.
בקייטנה שהופעלה על ידי ”נווה נופש" נהנו

הילדים משפע פעילויות ,סדנאות יצירה ,הופ־
עות אמנים ,ארוחות וכיבודים .בסיום הקייטנה
נתבקשו ההורים להעריך את איכותה ,ואלה
התוצאות 45% :העריכו את הקייטנה בציון
”מעולה" 38% ,העריכו בציון ”טוב מאוד"9.5% ,
העריכו בציון ”טוב" ו־ 7%העריכו בציון ”כמעט
טוב" .בסיום הקייטנה קיבל כל ילד תעודת הש־
תתפות ותמונת מחזור|| .

עובד יהיה זכאי לזכויות הורות אם הוא
עומד בתנאים הבאים:
• בת זוגו עובדת )שכירה או עצמאית( .עובד
שבת זוגו אינה עובדת אינו זכאי להטבות.
• הילד שבגינו נדרשת הזכות רשום כילדו
בתעודת הזהות שלו ושל בת זוגו.
• העובד המציא אישור מהמעסיק של בת זוגו על
כך שאינה מנצלת הזכות או שהזכות אינה קיימת.
הזכאות היא בעד ”שעת הנקה"  -היעדרות של
שעה ביום עד למלאות שנה לילד ,אם העובד עבד
לפחות חמש שעות ביום.
”שעות אם"  -קיצור שבוע העבודה ל־ 40ש"ש.
לעובדי מנמ"ש ,הזכאות היא לפי ותק תחילת הע־
בודה ובתנאי ששני בני הזוג מועסקים במשרה
מלאה של  41.5ש"ש לפחות .לרופאים ,אבות לשני
ילדים עד גיל  14או לילד אחד עד גיל  ,8חובה ששני
ההורים יהיו מועסקים במשרה מלאה של שמונה
שעות יומיות לפחות” .תוספת מעונות" לאבות לי־
לדים עד גיל  - 5נדרש שהילד יהיה רשום במערך
משאבי אנוש ובת זוגו אינה עובדת עירייה .לשא־
לות ולהבהרות אפשר להפנות לסקטור נוכחות
באגף משאבי אנוש|| .

סנופי ילדים
מפלסטיק או מתכת,
קפיץ כפול ופד אורטופדי.

גרפילד
מסגרות לילדים.

מותגים אופנתיים
אירופאים לנשים ולגברים
להשיג בחנויות המובחרות.

מירפלקס
מסגרות טיפוליות אירופאיות מגיל  6חודשים ואילך )חומר גמיש ללא חיבורים(
| טלפון| www.miraflex.it | motivoptics@012.net | 03-9383808 :
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עניינים משתלמים
בשנה זו יצאו באופן חסר תקדים עובדים
רבים לקורסים ,להשתלמויות ,לכנסים
ולימי עיון ונחשפו לתכניות ולמידה ממוקדת:

פיתוח מנהלים לרופאים מנהלים
לאחרונה הסתיים בהצלחה מחזור ג' של פי־
תוח מנהלים ,שבו השתתפו  18מנהלי מחל־
קות ,מכונים ,יחידות וסגני מנהלי מחלקות בדגש
על מנהלים חדשים במרת"א .הקורס כלל עשרה
מפגשי למידה ועוד יום הוקדש לפיתוח מנהיגות
) .(outdoor trainingבין הנושאים שהועברו
במפגשים :עקרונות הניהול וסגנון ניהולי ,ניהול,
הנעה והשפעה בארגון פרופסיונלי ,איכות בר־
פואה ,מבוא לכלכלת בריאות ועוד.

נעליים אלו נועדו לניהול
גם המחזור התשיעי של קורס פיתוח ניהולי,
שבו השתתפו כ־ 25מנהלים מסקטור
מנמ"ש ,פרא־רפואי ומקצועות הבריאות והסי־
עוד ,הסתיים בהצלחה .תכנית מיוחדת זו כללה
כשבעה מפגשים שבהם נערכו סדנאות העשרה
ומיומנויות בנושאים :סגנונות ניהול ,תפיסת הת־
פקיד ,מנהיגות והשפעה ,ניהול זמן והתמודדות
עם קונפליקטים.

פורום פיתוח מנהלים
לראשונה הוקם בראשות ד"ר חן ורול פורום
פיתוח מנהלים שכותרתו” :כלים מעשיים
להתמודדות עם סוגיות ניהוליות" .במסגרת מפ־
גשי המשך ) (Follow-upלקורסי פיתוח ניהולי,
עלה הצורך אצל משתתפי התכנית להקים פורום
ייחודי שמטרותיו :שימור והעצמת יכולת הניהול
אצל בוגרי סדנת פיתוח והעצמה ניהולית ,הגברת
ידע בנעשה במרכז הרפואי ובמיומנויות ניהול
והגברת מעורבות במרת"א .מטרות הקמת הפו־
רום וציפיות :מעורבות פעילה בכל המפגשים
המתוכננים והעתידיים ,חיזוק הקשר בין המש־
תתפים וסיוע הדדי .לכל מפגש ייקבע נושא
מראש והמשתתפים ישתתפו בארגון הפורום.
לאחר הפתיחה צפו הנוכחים בסרט על יעדי בית
החולים ,שמעו הרצאה שאותה העבירה גב' אבי־
בה שמר ,מנהלת האגף לדוברות ,שיווק ויח"צ,
וסיירו בבניין הלב ע"ש סמי עופר.

סדנאות ניהול לאחיות ולמזכירות
אחראיות במרפאות החוץ
שני מחזורי קורס מיומנויות ניהול נפתחו
לאחרונה .ייעודו של הקורס :הכשרת 44

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

מתפתחים .מסיימי קורס פיתוח מנהלים

אחיות ומזכירות אחראיות בשלב א' שתפעלנה זו
לצד זו כמנהלות צוות במרפאה ,כחלק מחיזוק,
פיתוח ובניית המערך הניהולי במרפאות החוץ.
מטרתו של קורס ייחודי זה היא לגבש זהות
ניהולית במסגרת שיתוף פעולה בין האחות האח־
ראית למזכירה האחראית ,להקנות כלים
ומיומנויות לשיפור היכולת הניהולית ולהכשיר
את משתתפיו להובלת צוותים לטובת מינוף
השירות המיטבי במרפאות.

קורסי מזכירות רפואיות
לראשונה נפתח במרכז הרפואי קורס מזכי־
רות רפואיות לעובדי המרכז הרפואי ,שהיקפו
כ־ 400שעות לימוד ,קורס העונה על תקנות משרד
התמ"ת .בוגרות הקורס העומדות במטלות בהצ־
לחה מקבלות תעודה מקצועית של מזכירה
רפואית .הקורס נפתח בסיוע ובשיתוף העמותה
לקידום מקצועי־חברתי בעיריית תל־אביב ומש־
תתפים בו כ־ 30תלמידים.

קורסי ”גמול ִמנהל"
במחצית השנייה של שנת העבודה  2011נפ־
תחו עוד תשעה מחזורי למידה שכללו את כל
השלבים ,ובהם השתתפו כ־ 260עובדות ועובדים
נוספים מהמרכז הרפואי .תוכני הקורס ומסגרות
הלמידה עסקו בסוגיות מרכזיות במערכת הב־
ריאות :ניהול משאבי אנוש ויחסי עובד־מעביד,
ניהול למצוינות ארגונית ולאיכות השירות ועוד.

בנות שירות לאומי בוגרות
קורס מזכירות רפואיות
כ־ 25בנות שסיימו קורס מזכירות רפואיות
ייעודי ומרוכז שהתקיים בחודשי הקיץ בבית
החולים ,שובצו ביחידות המרכז הרפואי ובמחל־
קותיו .הלמידה היטיבה את כישורי הבנות והכינה
אותן לעבודה בסביבת בית החולים.

יישומי מחשב
כ־ 130מעובדי המרכז הרפואי למדו במחצית
השנייה של שנת העבודה מיומנויות ביישומי
מחשב ובהן הכרת המחשב ברמה בסיסית ומת־
קדמת וקורסי אקסל ברמת מתחילים ומתקד־
מים .כל מחזור הקיף  42שעות לימוד.

לימודי תעודה
ולימודים במסלול אקדמי
ההשקעה בלימודים ובהכשרה ופיתוח עובדי
ועובדות המרכז הרפואי הוגדרו כמטרות חשו־
בות של ההנהלה ,ולצורך זאת הוקצו משאבים רבים
לתמיכה בהשתלמויות ארוכות ובאישור יציאה למס־
לולי לימוד אקדמיים .נושאי הלימודים אשר נקבעו
כמגמות לימוד מועדפותִ :מנהל מערכות בריאות ,סי־
עוד ִומנהל ציבורי ִומנהל עסקים .אושרו  86בקשות
בחלוקה הבאה 56 :בקשות מסקטור הסיעוד;  19בק־
שות מסקטור מנמ"ש;  9בקשות מהסקטור הפרא־
רפואי ושתי בקשות מסקטור עניינים

 .חפשו אותנו" ,המרכז הרפואי תל־אביב – איכילוב בשבילכם"
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משתלמים הרופאים .במהלך חודש ינואר תתכנס
ועדת לימודים נוספת כדי לדון בבקשות לסמסטר ב'.

שלום כיתה א’

מתנדבים וקשרי קהילה

יותר ממאתיים ילדי עובדי המרכז הר־
פואי העולים לכיתה א' והוריהם הש־
תתפו עם ילדי עובדי עיריית ת"א־יפו באירוע
השנתי לכבוד כניסתם לכיתה א' .האירוע הפך
למסורת ,מתקיים זו השנה השישית ,והופק על
ידי אגף משאבי אנוש בעיריית ת"א ,אגף משא־
בי אנוש במרכז הרפואי וארגון העובדים.
את פני הבאים קיבלו ליצנים ,להטוטנים ומ־
פעילים וכן כיבוד עשיר .התכנית האמנותית
כללה את ההצגה ”הקוסם מארץ עוץ" ובסיומה
קיבל כל אחד מהילדים ילקוט במתנה .בהצלחה
לילדים ולהורים! ||

מרכז ההתנדבות ממשיך בפעילותו לטיפוח
ולשימור המתנדבים .ביוני  2011התקיים יום
העשרה שהוקדש למתנדבי המרכז הרפואי .גב'
תמרה שכטר־מרגלית ,מנהלת שירות ריפוי בעי־
סוק ,הרצתה בנושא ”ההתנדבות שומרת על המצב
הקוגניטיבי" וגב' אורלי וקסלר ינאי ,אחראית שי־
רותי הפיזיותרפיה ,הרצתה בנושא ”כושר בגיל
השלישי" .כמו כן הוקרן הסרט ”לאנס ארמסטרו־
נג :מי אמר שאי אפשר?" וחולק שי למתנדבים -
כדור לחץ להפגת מתחים ולחיזוק שורש כף היד.

לדעת מחשב
כחלק מפעולות ההעשרה ,יזם מרכז ההדרכה
שני מחזורי לימוד של קורסי ”הכרת המחשב
למתנדבים" .בקורסים השתתפו כ־ 40מתנדבים
שלמדו לתפעל ולהכיר את בסיס הידע במחשב,
שיסייע להם בהתקדמות להבנת יישומי מחשב נו־
ספים .במהלך שנת  2012נמשיך ונציע למתנדבים
נוספים קורס זה וכן נפתח לבקשת מתנדבים רבים
קורס אקסל למתחילים .אפשר להירשם לכל הקו־
רסים אצל נטלי בטלפון || .3397

הערכה שנתית לביצועי עובדים
החל מהרבעון הראשון של שנת 2012
נקיים תהליך הערכת ביצועי עובדים
באופן שנתי רצוף.
במסגרת התהליך ,כל מנהל יעריך את עובדיו
באמצעות שאלון הערכה ממוחשב .לב לבו של
התהליך  -קיום שיחת משוב אישית לכל עובד,
שתכליתה לסכם ,במידה ונדרש ,יעדי שיפור

להמשך השנה.
לקראת התהליך עוברים כל המנהלים המע־
ריכים הדרכה לגבי אופן ביצוע ההערכה ובעיקר
לגבי הדרך לביצוע שיחת משוב מועילה ונכונה.
כל חומרי ההערכה יישמרו במערכת חיצונית
ודיסקרטית|| .
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עניין מרכזי הלב החדש של המרכז הרפואי

טיפול מהיר  -מציל
פרופ' גדי קרן ,מנהל המערך הקרדיולוגי" :המעבר
לבניין הלב ע"ש סמי עופר מגדיל את הזמינות ,משפר
את השירות ויהפוך את המערך הקרדיולוגי שלנו
למודרני ולמשוכלל ביותר בארץ" • ראיון מיוחד
הסיור עם פרופ' גדי קרן ,מנהל המערך
הקרדיולוגי ,בשלוש הקומות החדשות
המוקדשות לטיפול בלב בתוך בניין הלב החדש
ע"ש סמי עופר ,דומה לליווי חתן שנכנס לחופה
ביום הגדול בחייו .ההתרגשות שניכרת בשפת
גופו ,שצף המילים שבו הוא מפרט את יתרונות
המשכן החדש והיכולות של היחידות השונות,
וההתפעלות הלא אופיינית לו מכל מכשור חדש
שנכנס לפעולה ,מעידה עד כמה מאמין פרופ' קרן
ביתרונותיו של המשכן החדש.
"הבניין החדש ,בניין הלב ,כשמו כן הוא :נועד
לאכלס את כל המחלקות והיחידות המעניקות
טיפול ללב ולכלי הדם ,כולל טיפול נמרץ לב ,קר־
דיולוגיה התערבותית ,צנתורים ,אשפוז קרדיולוגי,
אקו לב ,ניתוחי לב־חזה ,שתי מחלקות פנימיות
שלהן יש אוריינטציה לכלי הדם והלב ועוד .המ־
בנה משקף את ה'אני מאמין' של הנהלת המרכז
הרפואי בכל הקשור לנושא הקרדיולוגי" ,פותח
פרופ' קרן.
אחת מיחידות הדגל של המערך היא היחידה
לטיפול נמרץ ,שהשתנתה באופן משמעותי.
"נכון .מעבר לתנאי האשפוז שהשתנו ללא הכר,
השינוי המהותי ביותר הוא הגדלת מספר המי־
טות משמונה ל־ .14כל מטופל ביחידה החדשה
מאושפז בחדר פרטי עם שירותים צמודים ומב־
חינתו הוא מקבל את התנאים הנחשקים ביותר
לחולה בבתי החולים הציבוריים בארץ .מבחינה
רפואית ,הצבנו מסכי ניטור בכל רחבי היחידה
שמציגים בזמן אמת את מצבו הרפואי של כל אחד
ואחד מהמטופלים ,דבר המאפשר שליטה ובקרה
מלאה של הצוות הרפואי .יש להדגיש כי היחידה
בנויה בתוך ממ"ד ,ובתרחיש של מלחמה היחי־
דה יכולה להכפיל את עצמה ל־ 28מיטות וצפויה
לתת מענה מיידי ומהיר לכל המאושפזים במערך
הקרדיולוגי .כאמור ,נעשתה פה חשיבה יסודית
ומעמיקה ,הניכרת בהשקעה הרבה ובירידה לכל
פרט ופרט".
לדברי פרופ' קרן" ,אנחנו בקשר טוב עם הרפואה

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

בקהילה ומספקים לכל מבוטחי קופות החולים את
מגוון השירותים המתקדמים ביותר ,במיוחד במצ־
בים מורכבים ודחופים ,ובהם מענה מיידי של צנתור
תוך כדי התקף לב ,לדוגמה ,העשוי להציל את חיי
החולה .במערך שלנו אפשר לקבל צנתור  24שעות
ביממה על ידי רופא בכיר ומיומן ,הודות לשירות
ייחודי של בחירת רופא מצנתר ,ללא תשלום.
"בחירת המצנתר על ידי החולה או בני משפח־
תו מתאפשרת הודות לצוות מצנתרים מעולים,
שנמצאים בחוד החנית של הקרדיולוגיה בארץ
ורובם ככולם מוכרים ומבוקשים" ,מתגאה פרופ'
קרן" .שירות זה זוכה להצלחה רבה ואנו מציעים
אותו לחולים שלנו מכיוון שאנו מאמינים שבחירת
הרופא המצנתר על ידי החולה מגבירה את ביט־
חונו ותורמת להחלמתו" ,הוא מוסיף.
כשפרופ' קרן מדבר על יחידת הצנתורים,
עיניו בורקות .הסיבות לכך לא מעטות ,ובהן
המכשור הרפואי ,החדרים המרווחים ,הטכנולוגיה
החדשנית והמחשבה הרבה שהושקעה במקום.
"חדרי הצנתורים מאובזרים ,כאמור ,בטכנולוגיה
המתקדמת ביותר בארץ .ממש בימים אלה הכנסנו
לשימוש טכנולוגיה חדשנית במיוחד הנקראת
 ,SWINGשהיא פריצת דרך בתחום וחוסכת 50%
מהקרינה בזמן הצנתור ו־ 40%מכמות חומר הניגוד
המוזרק לחולה בתהליך .יתרון משמעותי נוסף
הוא שכל הצנתור מסתיים בשתי הזרקות בלבד,
כל אחת בת חמש שניות )לעומת  12-9הזרקות
בשיטה הרגילה( ,וכל חומר הניגוד המוזרק מסתכם
ב־ 22מ"ל בלבד )בצנתור רגיל מוזרקים 120-80
מ"ל חומר ניגוד( .אני מעריך כי טכנולוגיה חדשה
זו צפויה לזכות להצלחה גדולה" ,מסכם פרופ'
קרן ומוסיף" :בעתיד הקרוב ייכנסו גם מכשירי
 CTו־ MRIלחדרים ייעודיים שכבר נבנים במתחם
היחידה לקרדיולוגיה התערבותית ,ויאפשרו
זמינות לכל הבדיקות תחת קורת גג אחת".
חדרי הצנתור מרווחים ביותר ,ומאפשרים עבודה
בצוות של כעשרים איש ,שכל אחד מהם מבצע
משימה אחרת ,וכולם משלימים זה את זה" .גודל

החדר מעניק בטיחות רפואית ,זמינות וניידות
בזמן אמת" ,מדגיש פרופ' קרן.
"נוסף על ארבעת חדרי הצנתורים ,ביחידה לק־
רדיולוגיה התערבותית יש גם שני חדרים ייעודים,
שבהם מוענק טיפול אלקטרו־פיזיולוגי מתקדם,
הכולל צריבה של מקור ההפרעה החשמלית בלב,
השתלת קוצבים ועוד .בנוסף ,הגדלנו את מספר
חדרי האקו־לב משניים לשישה .בחדרים הוכ־
נס מכשור מתקדם ביותר ,בין השאר :טכנולוגיה
תלת ממדית של אקו דרך הוושט ,המאפשרת לה־
גיע ישר אל הלב ולראות אותו בבירור; חדרי האר־
גומטרייה גם הם מאוד מרווחים ,ומתבצעות בהם
בדיקות ייחודיות רק לנו".
גם המערך האשפוזי גדל מ־ 24מיטות ל־38
מיטות ,והוא מאפשר תנאי מלונאות מתקדמים
לחולים שהשתחררו מטיפול נמרץ ,ולאחרים
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חיים
הבניין החדש ,בניין הלב ,כשמו כן הוא:
נועד לאכלס את כל המחלקות והיחידות
המעניקות טיפול ללב ולכלי הדם .המבנה
משקף את ה'אני מאמין' של הנהלת המרכז
הרפואי בכל הקשור לנושא הקרדיולוגי"
פרופ' קרן )בתמונה(

שעברו פרוצדורות התערבותיות שונות.
"חשוב לי להעביר מסר לציבור" ,מציין פרופ'
קרן" ,אדם שסובל ממועקה לבבית או ממיחושים
כלשהם ,אפילו כאלה שנראים לכאורה פעוטים
וחסרי משמעות ,אסור שיחכה  -עליו לגשת מיד
לחדר המיון .עיקר העשייה של המערך הקרדיולוגי
הוא בהענקת טיפול מהיר במצבים דחופים .כיום,
מטופל שמגיע לחדר המיון עם מיחושים מופנה
מיידית ליחידה הרלוונטית לטיפול במצבו .הטי־
פול המהיר לא רק מונע פגיעה בשרירי הלב ,אלא
גם מציל חיים .בנוסף ,חשוב להבין שאדם שעבר
אירוע לבבי לא נחשב עוד לאדם בריא ,ועליו להיות
בהשגחה או לקבל טיפול תרופתי במשך כל חייו.
למרות זאת ,בעזרתנו הוא יוכל לקיים אורח חיים
תקין ואיכותי ולהימנע מאירוע נוסף ,וזאת לטעמי
התמצית של הרפואה"|| .
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זה לצד זה

פרופ' גדעון אורצקי ,מנהל המחלקה
לניתוחי לב־חזה" :המעבר של
המחלקה לבניין הלב ע"ש סמי עופר
הוא המשך טבעי ומתבקש לחיבור
הנרקם בין הקרדיולוגיה לכירורגיה"
בשלהי הקיץ נרשם פרק חשוב בתולדות
בית החולים ,כשהמחלקה לניתוחי לב־
חזה עברה למשכנה החדש והמפואר בבניין הלב
החדש ע"ש סמי עופר .פרופ' גדעון אורצקי ,מנהל
המחלקה ,ניצח על המעבר עם צוותו שכולל 12
רופאים 33 ,אחיות ותשעה אנשי צוות נוספים:
עו"ס ,פיזיותרפיסטית ,כוח עזר ומזכירות .לרגל
מעבר המחלקה למשכנה החדש ,מספר פרופ'
אורצקי מדוע טומן המעבר בחובו אפשרויות גדו־
לות ,וגם על החידושים הרפואיים שמבוצעים
במחלקה ושמצעידים אותה להישגים גדולים,
לצד המרכזים המובילים בעולם.
מה הייחודיות של המחלקה החדשה?
"במחלקה החדשה דאגנו בעיקר לשני פרמט־
רים חשובים :בטיחות החולה ותנאי אשפוז טו־
בים יותר .אני יכול להסתכל בגאווה ולומר שעם
המעבר למשכן החדש ,אנו מעניקים לחולים שלנו
תנאי מלונאות מהטובים ביותר בעולם המערבי.
"ביחידה לטיפול נמרץ מקבל כל חולה חדר
פרטי ומאובזר עם גישה נוחה למיטה מכל אר־
בעת הצדדים .הסידור המיוחד מאפשר להוריד
בצורה משמעותית את שיעור הזיהומים ביחידה.
בנוסף ,החולה מנוטר ומבוצע מעקב אחר מצבו
בכל מקום במחלקה באמצעות מסכי מידע .יתרון
חשוב נוסף הוא שכל חדר אשפוז ביחידה לטיפול
נמרץ מאובזר בדיוק כמו חדר ניתוח ,מה שמאפ־
שר לבצע פעילויות כירורגיות בהתאם לצורך .כמו
כן ,הכנסנו ליחידה מכשיר רפואי נוסף בשם פריז־
מה ,שמאפשר ויסות הנוזלים בגוף".
מנית את היתרונות של היחידה לטיפול נמרץ .מה
התחדש ביתר המחלקה?
"ברגע שמצב החולה מאפשר זאת ,הוא מועבר
לטיפול ביניים ,במסגרו הוא מנוטר חלקית ,ולא־
חר כמה ימים הוא עובר למחלקה רגילה ,שם הוא
ישהה עד למועד השחרור .במחלקה עצמה החו־
לה מאושפז בחדר לחולה בודד או בחדר המיועד
לשני חולים בלבד .הדבר מאפשר אשפוז בתנאים
מתקדמים ונוחים במיוחד .יתרון משמעותי נוסף
הוא שכל החולים במחלקה מחוברים למערכת
טלמטריה שמאפשרת להם להסתובב במחלקה
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ומחוצה לה  -בין כותלי בית החולים  -שכן המ־
ערכת משדרת לתחנה מרכזית את הדופק ואת
לחץ הדם שלהם בכל רגע נתון ומאפשרת שליטה
במצב בריאותו של החולה בזמן אמת".
המחלקה לניתוח לב־חזה התחדשה בשנים
האחרונות במגוון פעילויות ,והמעבר למשכן
החדש מהווה סיום מתוק לעשייה מבורכת ופורה
במיוחד .רופאי המחלקה השתלמו בפרוצדורות
רפואיות חדשניות ובהן :ניתוחי לב בשיטה זעיר־
פולשנית שנכנסו לשגרת עבודה קבועה ,וניתו־
חים לטיפול בהפרעות קצב ופרפור פרוזדורים
בשיטה אנדוסקופית .פרוצדורות אלה הן לא רק
בשורה חשובה לחולה ,שכן הן מקצרות את משך
זמן האשפוז ומאפשרות חזרה מהירה יותר לחיים
תקינים ,אלא גם למוניטין של המחלקה ,הנחשבת
כיום לאחת המחלקות המתקדמות בארץ מבחינת
איכות השירות והטיפול הרפואי שניתן בה.
פרופ' אורצקי מאמין שהמעבר לבניין הלב
החדש הוא סגירת המעטפת המלאה  -בשיאה
של פעילות נמרצת" .בשנים האחרונות יש נטייה
בכל העולם לשילוב בין קרדיולוגיה לכירורגיית
לב .בעקבות מחקרים חדשים שהשוו בין הטיפול
הצנתורי לטיפול הניתוחי ,אנו יכולים לדעת היום
בבירור אילו חולים מיועדים לטיפול צנתורי ואילו
לכירורגי .מחקרים אלו הביאו את האיגוד האירופי
לקרדיולוגיה לגבש שורת המלצות שאומצו על ידי
כל מדינות אירופה ,ועל ידי ישראל כמובן ,להקים
צוותים משותפים שיכללו קרדיולוג ,מצנתר ומ־
נתח לב ,שידונו יחד ויחליטו מה הטיפול העדיף
והנכון ביותר לחולה .הוכח שרק בצורה כזו ,כשמ־

במחלקה החדשה דאגנו
בעיקר לשני פרמטרים:
בטיחות החולה ותנאי
אשפוז טובים יותר .אני
יכול להסתכל בגאווה
ולומר שעם המעבר
למשכן החדש ,אנו
מעניקים לחולים שלנו
תנאי מלונאות מהטובים
ביותר בעולם המערבי"

תייעצים שלושת הגורמים האלה במשותף ,יקבל
החולה את הטיפול המיטבי והנכון ביותר עבורו.
הנחיות דומות התקבלו גם לגבי ניתוחים משו־
תפים .כתוצאה מכך ,אנו רואים בבירור שכיום
נוצרת מערכת עבודה משותפת של כירורגים וק־
רדיולוגים שדורשת קרבה ונוכחות בבניין משותף,
תחת קורת גג אחת ,וזאת על מנת שנוכל לעבוד
בשיתוף פעולה למען החולים שלנו .מכאן ,שה־
מעבר של המחלקה לבניין הלב הוא חלק טבעי
מהתפתחות הרפואה בכל העולם".
איך זה יבוא לידי ביטוי הלכה למעשה?
"בבניין המשותף חדרי הצנתור והמחלקה לני־
תוח לב־חזה צמודים זה לזה .הקרבה הרבה מא־
פשרת התייעצות הדוקה ושיתוף פעולה בכל רגע
נתון .בנוסף ,אנחנו מקימים בימים אלה חדר ני־
תוח היברידי ,שהוא למעשה חדר ניתוח משוכלל
שמשולב עם חדר צנתור .החדר יאפשר לבצע
פעולה כירורגית וצנתורית משולבת באותה הרד־
מה .פתיחת החדר תביא להגדלת הניתוחים המ־
שולבים ותצעיד את בית החולים קדימה".
קשה שלא להתפעל מהפאר של המשכן החדש.
אתה מאמין שזה משפיע גם על העובדים?
"בהחלט .המעבר בעל חשיבות גדולה ביותר
לרווחת העובדים .תנאי העבודה השתפרו והם
מאפשרים לצוות לפעול בצורה רגועה יותר ,להיות
יותר שבעי רצון מסביבת העבודה היפהפייה וב־
עקבות כך גם לתת שירות טוב יותר .צריך לזכור
שהצוות הרפואי שוהה  24שעות ביממה במקום
ולכן השינוי גורם לחיוך רחב ,לא רק אצל החולים
אלא גם אצל העובדים"|| .
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להתחיל מחדש במחלקת
השיקום החדשה
התפוסה עומדת כבר על  100אחוזים ,ושיעור ההצלחה גבוה מאוד •

"זוהי תעודת הסמסטר הראשון" ,אומר פרופ' אביטל פסט ,מנהל המחלקה
שמונה חודשים עברו מאז שנפתחה מח־
לקת השיקום במרכז הרפואי שלנו ,וכבר
כעת אפשר להכתיר אותה כהצלחה מסחררת24 .
המיטות במחלקה מלאות עד אפס מקום ,מדי יום
נרשמים סיפורי הצלחה נוספים והביקוש בקרב
חולים לעבור שיקום במחלקה זו הולך ועולה.
פרופ' אביטל פסט ,מנהל המחלקה ,שהגיע אליה
אחרי שהות ארוכה בארצות הברית ,טוען שהסי־
בה לכך היא המקצוענות של צוות הרופאים
והאחיות בשילוב היחס האנושי שהוא חלק בלתי
נפרד מהטיפול הרפואי.
"עד עכשיו ,חולים מהמחלקות השונות בבית
החולים שלנו עברו לשיקום בבתי חולים מת־
חרים ,בבתי אבות ובמוסדות שיקום חלופיים",
מציין פרופ' פסט" .בזכות פתיחת המחלקה ,הם
ממשיכים כעת את הטיפול אצלנו ,במוסד רפואי

"אנחנו מטפלים במגוון רחב של
תחומים .קשת המטופלים רחבה
ואפשר לראות במחלקה את כל
הדמויות המאפיינות את החברה
הישראלית .אנחנו נקבל כל מטופל
שיש לו פוטנציאל שיקומי ולא פחות
חשוב  -מעוניין להשתקם"
שהם מכירים ומרגישים בו בנוח ובביטחון .פתי־
חת המחלקה מאפשרת להם המשך טיפול על ידי
צוות רפואי שכבר מכיר את ההיסטוריה הרפואית
שלהם ,יתרון חשוב ביותר לתהליך השיקומי".
באילו מקרים מטפלת המחלקה?
"אנחנו מטפלים במגוון רחב של תחומים :שיקום
אורתופדי הכולל קטיעות ,שברים והחלפות מפרק.
שיקום נוירולוגי הכולל טיפול בחולים שעברו שבץ
מוחי ,חולים בטרשת נפוצה ובפרקינסון וכן שיקום
מערכת העצבים .המטופל הכי צעיר שלנו הוא בן 18
והמבוגר ביותר הוא בן  .65קשת המטופלים רחבה
גם היא ואפשר לראות במחלקה את כל הדמויות
המאפיינות את החברה הישראלית :צברים ,עולים
חדשים ,פליטים ,ערבים ,חרדים ועובדים זרים.
בנוסף ,חשוב להזכיר כי פתחנו גם את מרפאות
החוץ שזוכות לביקוש גדול .אנחנו נקבל כל מטופל
שיש לו פוטנציאל שיקומי ולא פחות חשוב  -מעו־
ניין להשתקם .רצון ומוטיבציה של החולה הם נדבך

משמעותי בטיפול הרפואי שאנחנו מציעים וחלק
בלתי נפרד מהתהליך השיקומי".
מחלקת השיקום ממוקמת בקומה השנייה של
בניין השיקום ובתכנית העבודה של בית החו־
לים לשנת  2012היא צפויה להתרחב ל־ 56מיטות.
כבר עכשיו מונה המחלקה צוות של  25אנשי סגל
ובהם חמישה רופאים מומחים ,רופאים מתמחים,
צוות סיעודי הכולל אחות אחראית ,סגניות ,רכזת
הדרכה ,צוות סיעודי מוסמך ,וצוות טיפולי רב־
מקצועי הכולל פיזיותרפיסטים ,מרפאים בעיסוק,
קלינאי תקשורת ,פסיכולוגים ,עובדים סוציאליים
ועוד".גייסנו את כוח האדם האיכותי ביותר שנמצא
היום בארץ" ,מדגיש פסט" .ראויים לציון במיוחד
פרופ' ישראל דודקביץ' וד"ר אנה סג'ין ,שנענו לב־

קשתנו ועברו אלינו מבתי חולים אחרים".
פרופ' פסט מוסיף בגאווה כי "התוצאות כבר
מדברות בעד עצמן .אחוזי ההצלחה שלנו גבוהים
מאוד .קיבלנו מקרים של מטופלים שלא היו מסו־
גלים לעשות פעולה טריוויאלית כמו לקשור את
שרוכי הנעלים ולימדנו אותם ללכת מחדש ולח־
זור לתפקוד מלא .הנהלת בית החולים כבר קיב־
לה עשרות מכתבי תודה על השיקום המוצלח וזה
מחמם לנו את הלב".
כל המחלקות במרכז הרפואי מוזמנות להפנות
את החולים הזקוקים לשיקום אל המחלקה החד־
שה" .אנחנו נותנים שירות מעולה שלא נופל מאף
מקום אחר בארץ ,ובסופו של דבר ,חשוב לזכור -
אין כמו בבית" ,מסכם פרופ' פסט|| .
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פיתוח כחול לבן  -בשורה
עולמית לחולי לב קשים

פרופ' שמואל בנאי ,מנהל היחידה לקרדיולוגיה התערבותית במרכז הרפואי תל־אביב
עמד בראש צוות חוקרים שפיתח סטנט ייחודי ,שמוחדר לווריד הלב בצנתור בלבד ומשפר
את זרימת הדם בלב • לאחרונה קיבל הסטנט אישור שימוש מהאיחוד האירופי
פיתוח ישראלי ,פרי עבודה בת עשור של
קבוצת חוקרים בראשות פרופ' שמואל
בנאי ,מנהל היחידה לקרדיולוגיה התערבותית
במרכז הרפואי תל־אביב ,מביא בשורה חשובה
ביותר לחולי לב קשים; חולים שכבר עברו טיפו־
לים קודמים ובהם צנתורים וניתוחי מעקפים ,אך
למרות זאת ממשיכים לסבול מכאבים בחזה ומו־
גבלים בדרגת תפקודם בגלל תעוקת חזה קשה
ואפשרויות הטיפול בהם היו מוגבלות.
לטובת חולים אלו ,שמספרם בארצות הברית
ובאירופה בלבד מוערך בכשני מיליון ,פיתחו פרופ'
בנאי וצוותו סטנט בצורת שעון חול ,המוחדר בצ־
נתור לווריד המנקז את הדם משריר הלב .הסטנט
הנקרא  Reducerגורם להיצרות בווריד הכלילי,
משנה את הלחץ בעורקיקי שריר הלב ומשפר את
זרימת הדם ואספקת החמצן לאותם אזורים בלב
שבהם זרימת הדם הייתה מופחתת .כחודש לאחר
השתלת ה־ Reducerמדווחים החולים על שי־
פור משמעותי באיכות חייהם ,על הפחתה ניכרת
בתעוקת החזה ,על שיפור הדרגה התפקודית ועל
חזרה לשגרת חיים תקינה.

פרופ' בנאי .סטנט שהוא פטנט עולמי

עד כה טופלו כחמישים חולים בארץ ובעולם בה־
שתלת  Reducerבווריד הכלילי ,קצתם במסגרת
"טיפול חמלה" עקב מצבם הרפואי הקשה מאוד,
ורובם במסגרת מחקר קליני הנערך באירופה,
בקנדה ובסקנדינביה 15 .חולים עברו את הטיפול
כבר לפני שש שנים והם ממשיכים לדווח על מצב
בריאותי מצוין.

באמצע חודש נובמבר אושר ה־ Reducerעל ידי
רשויות הבריאות באיחוד האירופי ,לטיפול בחו־
לים הסובלים מתעוקת חזה העמידה לטיפולים
הקיימים המקובלים .משרד הבריאות הישראלי
אישר את הפרוצדורה החדשה ובימים אלה מתנהל
ניסוי רב לאומי במספר מדינות באירופה ובקנדה
לצורך קבלת אישור ה־ FDAלשימוש בסטנט|| .

הפלישה לכבד
המרכז הרפואי שלנו הצטרף לרשימה
מכובדת של מרכזים מובילים בעולם,
והחל לבצע כריתת כבד בשיטה לפרוסקופית .עד
כה דווח על למעלה מ־ 3,000ניתוחים כאלה ברחבי
העולם ,שאותם מבצעים מנתחים מיומנים עם
תוצאות טובות מאוד בגישה הלפרוסקופית.
השיטה מאפשרת ליהנות מן היתרונות של כירו־
רגיה זעיר־פולשנית גם בחולים הנזקקים לניתוחי
כבד .במספר מחקרים נמצא כי במקרים של ני־
תוחי סרטן בכבד ,התוצאה האונקולוגית של הני־
תוח הלפרוסקופי אינה נופלת מזו של הכירורגיה
הפתוחה ,בעוד היתרונות של הניתוח הזעיר־פול־
שני נשמרים .את הניתוחים מבצע ד"ר עידו נח־
מני ,מומחה בכירורגיה כללית ובהשתלות ובניתו־
חי כבד בחטיבה הכירורגית .ד"ר נחמני שב לבית
החולים לאחר שהות של מספר שנים בארצות
הברית ,שם השתלם בבית החולים הנודע פיטס־

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

בורג ,והוא בין הרופאים הבודדים בישראל שמצ־
בעים כריתת כבד בגישה לפרוסקופית.
ניתוחי כבד מתבצעים על מנת לכרות חלק מן
האיבר הנגוע בגידול שפיר או ממאיר .בשל סגו־
לותיו הייחודיות של הכבד ,הגדל מחדש לאחר
שחלק ממנו נכרת ,אפשר לכרות עד כ־ 70אחוזים
ממנו בלי שייגרם לחולה נזק בלתי הפיך.
הניתוח מבוצע בהרדמה כללית .בכל שלב בני־
תוח יכול המנתח לעבור לניתוח "פתוח" .לאחר
השלמת ההכנות וההרדמה ,המנתח מחדיר "שר־
וולים" בקוטר  5עד  12מ"מ דרך חתכים זעירים
בעור ומנפח את הבטן בגז פחמן דו־חמצני )בדו־
מה לכל ניתוח לפרוסקופי אחר( ,על מנת ליצור
חלל עבודה בין דופן הבטן לאיברים הפנימיים.
הפתחים )בדרך כלל ארבעה או חמישה( מפוזרים
בבטן העליונה ,סביב גבול הכבד .הניתוח מתחיל
בסקירת חלל הבטן והכבד עצמו וביצוע בדיקת

ד"ר נחמני .התאוששות קלה

סונר )אולטרה־סאונד( ישירות על רקמת הכבד.
בדיקה זו מאפשרת לזהות את הגידול שיש לה־
סיר ואת יחסיו לכלי הדם של הכבד ,וגם לזהות
נגעים נוספים ,אם יש כאלה .בשלב הבא משחרר

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

מחקר משותף של המרכז הרפואי תל־אביב ואוניברסיטת באזל בשווייץ גילה
את הבסיס הגנטי של תסמונת נדירה ,שבה נולדים ללא טביעות אצבעות
קבוצת חוקרים בראשותו של פרופ' אלי
שפרכר ,מנהל מחלקת עור במרכז הר־
פואי ,בשיתוף אוניברסיטת באזל שבשווייץ
הביאה לפריצת דרך בהבנת הבסיס הגנטי לסוב־
לים ממחלת "עיכוב מעבר הגבולות" .מחלה זו
מתבטאת בהיעדר מולד של טביעות אצבעות
והיא נקראת בשם זה ,החריג מעט ,מכיוון שהלו־
קים בה נתקלים לא פעם בקשיים במעברי הגבו־
לות במדינות הדורשות בדיקת טביעות אצבעות.
טביעות אצבעות הן מאפיין ייחודי של עור האדם
ונמצאות בשימוש רחב בעידן המודרני ככלי זיהוי.
אך ברור כי טביעות האצבעות לא התפתחו אצל
האדם כדי להקל את עבודתם של חוקרי משטרה
וכותבי סיפורי בלשים .אז מהו באמת הייעוד של
טביעות האצבעות שלנו? בעבר חשבו כי תפקידן
של טביעות אצבעות הוא להקל את פעולת הת־
פיסה .אך לאחרונה נזנחה תאוריה זו ובמקומה
שולטת סברה אחרת ,ולפיה קיפולי העור העדינים
שבקצוות אצבעותינו משמשים בעיקר להגברת
תחושת מגע עדין.
לאחרונה הסתיים מחקר רב שנים במשפחה
שוויצרית גדולה ,שבסיומו התגלה הגן הפגום הגו־
רם למחלת עיכוב מעבר הגבולות .באמצעות בדי־
קות גנטיות מתוחכמות ,הגיעו החוקרים לזיהוי
הגן ,שנקרא  .SMARCAD1לגן  SMARCAD1שתי
צורות :האחת מצויה ברוב איברי הגוף והאחרת

המנתח את הכבד מאחיזותיו ברקמות הסמוכות,
וקובע את גבולות הכריתה .לאחר מכן הוא מנתק
את כלי הדם המזינים את האזור שנכרת ולבסוף
גם את רקמת הכבד סביב הגידול .בתום הפעולה,
המנתח מכניס שקית סטרילית לחלל הבטן ,מכ־
ניס לתוכה את החלק שנכרת ושולף אותה החוצה.
בדרך כלל יש להרחיב קלות את אחד החתכים ,כדי
לאפשר הוצאת השקית עם הנגע בשלמות לצורך
בדיקה פתולוגית .מובן שמדובר בחתך זעיר וקטן
בהשוואה לזה הנדרש לכריתת כבד בגישה פתו־
חה .לאחר הוצאת הגידול המנתח מוודא כי אין
דימום או דליפה של נוזל מרה משולי הכריתה,
שוטף את הבטן בנוזל סטרילי ,מרוקן את הגז מן
הבטן ,מוציא את הצינורות שדרכם בוצע הניתוח
ותופר את החתכים הזעירים בתפר נספג.
על פי רוב ,ההתאוששות מניתוח לפרוסקופי קלה
יותר מאשר מניתוח פתוח .עם זאת ,יש לזכור כי
מדובר בניתוח לכל דבר ,ובמקרה של ניתוח לפרו־
סקופי בכבד מדובר בניתוח משמעותי ומורכב .כל
הסיבוכים והסיכונים של ניתוח כבד בגישה פתוחה
עלולים להתרחש גם בניתוח לפרוסקופי|| .

פרןפ' שפרכר  -פרסום בעיתון יוקרתי

מתבטאת בעור בלבד .הפגם הגנטי הגורם למחלה
מביא להיעלמות סלקטיבית של הצורה העורית של
הגן  .SMARCAD1ד"ר זאנה נוסבק ,ממחלקת עור
במרכז הרפואי תל־אביב ,מסבירה" :בשלב ראשון
זיהינו את הגן הפגום בבני משפחה גדולה שסוב־
לים מלידתם מחסר טביעות אצבעות .בדרך כלל,
גן אחד מכיל את המידע הנחוץ ליצירת חלבון אחד,
אך במקרה של הגן הקשור בחסר טביעות אצבעות
מולד ,גילינו שהוא מקדד עבור שני חלבונים שונים,

כשאחד מהם נמצא בעור בלבד ולא באף רקמה
אחרת .התברר כי הפגם הגנטי הגורם לחסר טבי־
עות אצבעות מולד פוגע בתוצר הגן המתבטא בעור
בלבד ,תופעה שמסבירה את הביטוי המוגבל לעור
של אותו פגם גנטי".
לדברי פרופ' שפרכר" ,מחלות תורשתיות הנו־
בעות מפגם גנטי יחיד הן מקור מידע ייחודי כדי
להבין תופעות ביולוגיות מורכבות .באמצעות חקר
מחלה תורשתית נדירה ,נחשף כאן מנגנון ייחודי
המבקר את היווצרות טביעות האצבעות באדם,
תופעה שהבסיס המולקולרי שלה לא היה ידוע עד
כה .עם זיהוי הגן  ,SMARCAD1יהיה צורך בהבנה
טובה יותר של הדרך שבה אותה מולקולה מעצבת
את המבנה התלת ממדי של עורנו .היות ולטביעות
אצבעות לא תקינות קשר ידוע עם מחלות אחרות,
קצתן חמורות ,ייתכן שלממצאים החדשים השל־
כות אפשריות על הבנת הבסיס הביולוגי של מח־
לות שכיחות יותר בעור ומחוצה לו".
התגלית של הקבוצה פורסמה בעיתון היוקרתי
"."American Journal of Human Genetics
מלבד ד"ר נוסבק ופרופ' שפרכר השתתפו במחקר
דנה פוקס תלם ,ד"ר מור פבלוסקי ,ד"ר שלומית
פניג וד"ר עופר שריג ממחלקת עור במרכז הרפואי
תל־אביב ,וכן ד"ר בטינה בורגר ופרופ' פיטר איטין
ממחלקת עור בבית החולים האוניברסיטאי של
באזל בשווייץ|| .

טיפול תלת ממדי
במפרצות במוח  -ללא ניתוח

המכשיר החדש ,שהוכנס באחרונה לשימוש במרכז הרפואי,
מאפשר לבצע פעילויות חדשניות רבות  -ללא תוספת קרינה לחולה
מכשיר חדש מסוג  ,BIPLANEמתוצרת
חברת פיליפס ,המאפשר ביצוע צנתורי
מוח מסובכים ביותר לטיפול במפרצות מוחיות
) (AVMובחסימות של כלי דם במוח ,הוכנס
לשימוש במרכז הרפואי תל־אביב.
המכשיר החדש מאפשר לבצע פעילויות חד־
שניות שלא היה אפשר לבצע בעבר .בין היתר:
שיקוף בתלת ממד ,ביצוע ביופסיות תחת הפ־
עלה דו מישורית ,רזולוציה גבוהה מאוד ,חדות
מקסימלית ,הגדלה דיגיטלית פי ארבעה בלי
להוסיף קרינה לחולה ,רמת דיוק גבוהה יותר
ועוד.
המכשיר מאפשר מדידות מדויקות מאוד של
כלי דם וביצוע  CTבתום הפעולה על מנת לבקר

את מידת הצלחתה .לדברי ד"ר שמעון מימון,
מנהל היחידה לנוירורדיולוגיה פולשנית ומבכי־
רי הרופאים בתחום זה בארץ" ,המכשיר החדש
הוא קפיצת מדרגה בתחום הטיפול במלפורמ־
ציות מוחיות ומאפשר מידע רב יותר לגבי מצבו
הרפואי של החולה במהלך הצנתור".
המכשיר נכנס לשימוש ביחידה לנוירורדיולוגיה
פולשנית ,העוסקת באבחון ובטיפול בחסימות
ומפרצות כלי דם של המוח ,הפנים ועמוד הש־
דרה ,כתחליף להתערבות ניתוחית מורכבת .הכ־
נסת מכשיר זה לשימוש היא צעד קדימה וחלק
מהמגמה הקיימת כיום ,מגמה המעדיפה התער־
בות פולשנית מינימלית באמצעות צנתור על פני
התערבות ניתוחית רחבה יותר|| .
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בעריכת פרופ' זיו גיל ,מנהל היחידה לניתוחי ראש וצוואר

סיכון לנפילות בחולי פרקינסון
על הקשר בין עומס קוגניטיבי לקצביות ולתיאום דו־צדי ירודים בהליכה ,בזמן השפעה
מיטבית של התרופות האנטי פרקינסוניות
ד "ר מאיר פלוטניק
המעבדה לחקר ההליכה ונוירודינמיקה ,היחידה
להפרעות תנועה ,המחלקה הנוירולוגית
פ רופ' ניר גלעדי
מנהל המחלקה הנוירולוגית
פרופ' ג'ף הוסדורף
המעבדה לחקר ההליכה ונוירודינמיקה ,היחידה
להפרעות תנועה ,המחלקה הנוירולוגית
נפילות הן אחת מן ההשלכות החמורות
ביותר של מחלת פרקינסון .אירועי נפילה
בחולי פרקינסון מתרחשים בתדירות הגבוהה עד
פי שלושה מאשר באוכלוסיית הקשישים הרגי־
לה .עובדה זו משפיעה ישירות על ירידה באיכות
החיים של החולים  -בהיבטים הפסיכולוגיים,
למשל פיתוח חשש מנפילות ואבדן עצמאות ,וכן
בהיבטים הפיזיים־קליניים ,היינו פציעות.
מחקרים קודמים לימדו על הקשר בין יכולות הלי־
כה ליכולות קוגניטיביות ,בפרט יכולות הקשורות
בפונקציות ניהוליות ),(executive function – EF
בחולי פרקינסון וגם באוכלוסיות בריאות .למשל,
נמצא כי הליכה וביצוע מטלה קוגניטיבית בו בזמן
) , (dual tasking = DTמעלה את השונות בהליכה

C

*P value

F- values

Fallers

Non-Fallers

0.166

F1,28=2.027

89.7 ± 11.9

95.1 ± 8.2

Global Cognitive Score

0.037

F1,28=4.810

86.1 ±13.9

97.2 ± 13.9

Executive Function Index

0.034

F1,28=4.996

86.2 ± 15.6

98.5 ± 14.4

Attention Index

0.383

F1,27=0.787

91.7 ± 19.1

97.1 ± 12.9

Information Processing Speed index

0.349

F1,28=0.908

95.4 ± 17.6

89.3 ± 17.3

Memory index

0.085

F1,28=3.195

91.5 ± 16.5

101.2 ± 12.6

4
3.5
3
2.5

Statistical significance for comparison between groups was based on Univariate Analysis of Variance
(U-ANOVA), with 'Age' inserted as covariate.

)כלומר מורידה את הקצביות( ומפחיתה את מידת
התיאום בין רגל ימין לרגל שמאל בזמן צעידה.
עד כה לא נאסף מידע משמעותי הבודק את
הקשר בין נפילות ליכולות הליכה וליכולות קוג־
ניטיביות בחולי פרקינסון ,בפרט בזמן שבו הת־
רופות נמצאות במלוא השפעתן )" ,("ONכלומר
המצב שבו מתרחשות רוב הנפילות בחולים אלה.
לפיכך העלינו את ההשערה כי השפעת תנאי DT
על הליכה בחולי פרקינסון תהיה משמעותית יותר
בין החולים שנוטים ליפול לעומת חולים שלא
חווים נפילות באופן תכוף .מטרת מחקרינו הייתה

B

Fall
Non

**

3

9

)Gait Asymmetry (%

4
3.5

E

8
7
6
5
4
3

2.5

2

2

Usual walking

10

DT-S7

DT-S3

Usual walking

1.3

1.2

1.1

1.15

1

1.05

0.9

0.95

0.8

0.85

0.7

**

D

10
9
8
7
6
5
4
3

)Swing time variability (%

5

1.45

)Phase coordination index PCI (%

6

4.5

A

1.25

5.5

DT-S7

לבדוק השערה זו.
שיטות :שלושים חולי פרקינסון השתתפו במח־
קר .הם נשאלו" :האם נפלת בשנה האחרונה? "אלה
שענו "כן" סווגו לקבוצת ה"נופלים" ) .(n=16אלה
שענו "לא" סווגו לקבוצת ה"לא נופלים" ).(n=14
במעבדת ההליכה ,כשעה לאחר שנטלו את התרו־
פה האנטי פרקינסונית שאותה הם נוהגים ליטול,
נתבקשו הנבדקים ללכת במשך שתי דקות הלוך
וחזור במסדרון בקצב הנוח להם בשלושה תנאים
שהוצגו אקראית בין הנבדקים:
 .1הליכת בסיס  .2הליכה תוך כדי ספירה לאחור

1.35

2

DT-S3

Visual Spatial index

)Gait Speed (m/s

5
4.5

)Stride time variability (%

6
5.5

F

Test/Index

7
6.5

**

Table 1: Performance scores on the cognitive tests (Mean ± SD).

2

הסבר לאיור  :1השפעת הליכה בתנאי  DTעל מדדי הליכה .מהירות ההליכה ) , (Aואורך הצעד ) (Bקטנו בשתי הקבוצות ) (p<0.05במעבר למשימת ספירה בקפיצות של  3לאחור
) (DT_S3וכן במעבר לספירה בקפיצות של  7לאחור ) .(DT_S7במדדי שונות ההליכה ) (C, Dהירידה בקצביות אצל ה"נופלים" הייתה גדולה יותר יחסית מאשר אצל ה"לא נופלים"
) ,groupXtask interaction – p=0.04למשל כפי שמתבטא בשינוי בשונות זמן ההנפה( .כך גם במידת התיאום בין שני הצדדים ) (E, p=0.061אבל לא במדד
הא־סימטריה ) . (Fבכל הלוחות הסימון ** מייצג מובהקות סטטיסטית ברמה הקטנה מ= -0.05αבהשוואה בין שתי הקבוצות .סימני השונות הסטטיסטית מייצגים טעויות תקן.

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

 .חפשו אותנו" ,המרכז הרפואי תל־אביב – איכילוב בשבילכם"
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בקפיצות של  .3 (...497 ,500) 3הליכה תוך כדי
ספירה לאחור בקפיצות של  .7בעזרת מערכת
מדרסי מדידת הליכה ,חישבנו את שונות ההלי־
כה ,את מהירותה ,את אורך הפסיעה וכן את מידת
האסימטריה בהליכה ואת מידת התיאום הדו־צדי
של ההליכה .המרכיב האחרון חושב בעזרת מדד
 PCIשפיתחנוphase coordination index :
)ככל שערך  PCIגבוה יותר ,התיאום בין רגל ימין
לשמאל ירוד יותר( .בסיום מבדקי ההליכה עברו
הנבדקים מבחנים קוגניטיביים ממוחשבים לזיהוי
יכולותיהם בתחומים שונים ,EF :חלוקת תשומת
לב ,זיכרון עבודה ,מהירות עיבוד מידע והתמצאות
מרחבית.
תוצאות :ממוצע גיל ה"נופלים" היה גבוה
מה"לא נופלים" ) 7 ± 69לעומת (p=0.026 ,7 ± 63
ולכן בהשוואת הביצועים מבחינה סטטיסטית
הוכנס הגיל כגורם מתערב ) .(covariateבשאר
המשתנים הדמוגרפיים והקליניים ,כגון משך
המחלה הממוצע )כתשע שנים( ,חומרת המחלה
בסולם ) Hoehn &Yahrכ־ ,(2עוצמת התסמינים
המוטוריים ומדדי דיכאוניות וחרדה ,לא היו
הבדלים סטטיסטיים בין הקבוצות ).(p≥ 0.178
טבלה מספר  1מלמדת כי רק ביכולות קוגניטי־
ביות מסוימות ה"נופלים" ירודים לעומת ה"לא
נופלים"  -מדד  EFותשומת לב ) ,(p≤ 0.034בשעה
שיכולות זיכרון ועיבוד מידע אינן שונות משמעו־
תית בין הקבוצות.
מבדיקות ההליכה עולה כי השפעת מטלה קו־
גניטיבית נוספת בזמן הליכה מורידה את ביצועי
ההליכה בשתי הקבוצות )איור  ,(1אולם ההשפעה
היחסית גדולה יותר אצל ה"נופלים" לעומת ה"לא
נופלים" כאשר מדובר בקצביות הליכה )איור  1לו־
חות  (C, Dובמידת התיאום הדו־צדי של ההליכה
)לוח  Eמראה נתונים נוספים בהסבר לאיור( .מס־
קנות ודיון :תוצאות אלו מלמדות כי חולי פרקינסון
אשר נמצאים בסיכון גבוה לנפילות ,רגישים יותר
להשפעות עומס קוגניטיבי בזמן הליכה ,ככל הנ־
ראה בגלל יכולות פונקציות קוגניטיביות ניהוליות
ירודות יותר מאשר החולים ה"לא נופלים" .בחיי
היום־יום ,הכרוכים בהסטות תשומת לב מרובות,
ירידה באיכות ההליכה כתוצאה מהסטות אלה
עלולה להגביר את הסיכוי לאבדן יציבות ושיווי
משקל ולנפילות.
תוצאות המאמר התפרסמו לאחרונה בעיתון
"|| ."Experimental brain research

תודות :אנו מודים לכל החולים שהתנדבו
להשתתף במחקר ,למר קובי דגן שאסף את
הנתונים במסגרת עבודת ה־ MAשלו ,לצוות
היחידה להפרעות תנועה ולצוות המעבדה לחקר
ההליכה ונוירודימיקה על עזרתם המסורה בגיוס
נבדקים ובביצוע הניסויים .עבודה זו מומנה
בחלקה על ידי מענק מחקר של המשרד לענייני
גמלאים ומקרן המצוינות של המרכז הרפואי ע"ש
סוראסקי.

ויטמין  Dלטיפול
בשחמת הכבד
מאת פרופ' שמעון רייף
בשיתוף שירלי אברמוביץ ,ליאורה דהן־בכר,
אפרת שרביט ,יוסף ווימן ,אמיר בן טוב
ואלי ברזובסקי
Vitamin D inhibits proliferation and
profibrotic marker expression in hepatic
stellate cells and decreases thioacetamideinduced liver fibrosis in rats.

נזק כרוני לכבד נגרם על ידי זיהומים כגון
הפטיטיס  Bו־ ,Cהפטיטיס אוטואימוני
וחשיפה לתרופות או לטוקסינים המובילים לפי־
ברוזיס כבדי ובהמשך לצירוזיס .בתהליך זה ,חלה
הצטברות של רקמה חוץ תאית המורכבת בעיקר
מקולגן וגורמת להצטלקות הכבד ולהרס מבני
ותפקודי .כיום אין טיפול יעיל לשחמת כבד ,פרט
להשתלת כבד.
לאחרונה נמצא כי לוויטמין  Dתכונות נוספות
פרט לתפקידו המסורתי במטבוליזם של סידן
והעצם ,תכונות כגון דיכוי דלקת ועיכוב שגשוג
תאים .בנוסף ,נמצאו רמזים לכך שוויטמין D
מעורב גם במנגנון אנטי פיברוטי .אנו מאמינים
כי יש לו פוטנציאל לטיפול בשחמת הכבד.
 ,(HSCs) HEPATIC STELLATE CELLSהם
תאים מיוחדים ,אשר במצב מנוחה אוגרים ויט־
מין  .Aלאחר אקטיבציה הם עוברים התמיינות
לתאים מיופיברובלסטים בעלי תכונות קונט־
רקטיליות ,תנועתיות ,ומפרישים קולגן .על כן,
תאים אלה אחראים ליצירת הפיברוזיס.
במעבדתנו ,המתמחה בבידוד תאים אלה
מכבדי חולדות ,חקרנו את השפעת ויטמין D
על מגוון תפקודים ביולוגיים של  .HSCsבתחי־
לה הראינו שטיפול עם ויטמין  Dבתאים אלה
גרם לעלייה ברמות ביטוי הרצפטור לוויטמין
 .(VDR) Dטיפול בוויטמין  Dעיכב משמעותית
את שגשוג ה־ HSCsודיכא באופן משמעותי את
ביטוי החלבון  ,Cyclin Dהממלא תפקיד מפתח
בתהליך מחזור התא.
כדי להוכיח כי לוויטמין  Dפעילות אנטי
פיברוטית ,הדגרנו את התאים עם ,TGFβ

תמונה מספר  :2חתכים היסטולוגיים של הכבד לאחר
צביעה ב־  , Sirius redהמראה את ביטוי הקולגן.

תמונה מספר  :1כבדי חולדות לאחר יצירת שחמת
בעזרת הזרקת  TAAהיוצר שחמת הכבד ,וההטבה
המשמעותית עקב טיפול עם ויטמין

המשמש סטימולטור עיקרי להפרשת קולגן
בכבד ,ובדקנו סימנים שונים לפיברוזיס .מצאנו
כי מתן ויטמין  Dעיכב משמעותית עלייה בביטוי
הקולגן ,בשלוש רמות הבקרה :באמצעות שיטת
 western blotהראינו כי ויטמין  Dמעכב את
ביטוי חלבון הקולגן ,שימוש ב־real-time-
 PCRהניב תוצאה דומה ברמת ה־ mRNAולאחר
טרנספקציות של הפרומוטר לקולגן  Iגילינו כי
ויטמין  Dמעכב גם את רמות השעתוק של גן זה.
בדקנו את השפעת ויטמין  Dעל ביטוי שתי
קולגנזות שתפקידן לפרק קולגן ולעזור בתהליך
ריפוי הצירוזיס .שימוש בשיטת זימוגרם הראה
כי ויטמין  Dעיכב בצורה משמעותית את הפעי־
לות של הקולגנזות  ,MMP-2ו־ .MMP-9בנוסף,
ויטמין  Dדיכא בצורה משמעותית את מעכב
הקולגנזות  .TIMP 1כך ,באופן דואלי ,ויטמין
 Dמעכב פיברוזיס מחד גיסא על ידי שפעול
הקולגנזות המפרקות קולגן ומאידך גיסא על
ידי עיכוב  TIMP 1המעכב של  .MMPsבנוסף ,על
ידי שימוש בשיטת ההשתקה ,הראינו כי פעי־
לותו של ויטמין  Dמתווכת דרך הרצפטור שלו.
השתקת ביטוי ה־ VDRבאמצעות שימוש ב־
 siRNAביטלה את השפעת ויטמין  Dעל דיכוי
 Cyclin Dוקולגן.
את השפעתו החיובית של ויטמין  Dעל פיברוזיס
הוכחנו גם במודל  .in vivoהשרינו פיברוזיס
בכבדי חולדות על ידי הזרקה אינטרפריטונאלית
של תיואצטאמיד ) (TAAכבדי במשך עשרה
שבועות .בניסוי השתתפו ארבע קבוצות :קבוצת
ביקורת ,קבוצה שקיבלה  ,TAAקבוצה שטופלה
עם ויטמין  Dוקבוצה שקיבלה  TAAוויטמין .D
דיכוי הפיברוזיס על ידי ויטמין  Dנצפה בכבדי
חולדות שקיבלו גם  ,TAAלעומת כבדי חולדות
שקיבלו  TAAבלבד .התוצאות המוצגות בתמונה
 1מראות את ההבדלים המשמעותיים שהתקבלו
הן בכבדים והן לאחר סיקור היסטולוגי ומדידה
כמותית של רמות הקולגן באמצעות צביעת
) SERIUS REDתמונה || .(2
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עניין לציון
ד"ר גיל צויזנר ,סטאז'ר מצטיין

פרופ' שאול הראל אוחז בפרס
פרופ' בן קורן
מקבל את הפרס
מידי נשיא המדינה
שמעון פרס

זר ברכות
לפרופ' שאול הראל על זכייתו בפרס
היוקרתי בתחום ההומניזם והמצוינות
ברפואה לשנת  , 2011מטעם העמותה ע"ש ארנו
לד גולד והחברה האמריקנית לנוירולוגיה של
הילד .בטקס הענקת הפרס ,שאליו הגיעו כאלף
איש ,ציין הראל את תרומתה המיוחדת של החב־
רה האמריקנית לנוירולוגיית ילדים לקידום הת־
חום בישראל והדגיש את הקשר המקצועי
המיוחד בין שתי האומות.
"בהתרגשות גדולה אני מקבל פרס זה .כני־
צול שואה בתקופת המלחמה בבלגיה ,משאלתי
היחידה היא כי הוריי שנספו באושוויץ יוכלו לה־
ביט בי לרגע קט במעמד ייחודי זה" .בסיום דבריו,
עמדו הנוכחים על רגליהם והריעו ממושכות לפ־
רופ' הראל הנרגש.
לפרופ' בן קורן על קבלת אות הנשיא למ־
תנדב לשנת תשע"א .קורן התכבד
בהוקרה המיוחדת על פעילותו לשינוי ההתמו־
דדות במחלות קשות .קורן ,מנהל מכון הקרינה,
ייסד את ארגון "תשקופת" ומנהיג את פעילותו.

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

ד"ר ג'רמי בן שושן ,סטאז'ר מצטיין

ההשתלות מיכל לוגסי על קבלת ציון  100בביקורת
של משרד הבריאות שאמדה את עמידת הצוות
בנוהלי משרד הבריאות.
מטרת הארגון היא להעניק לזוגות המתמודדים
עם מחלה קשה כלים להתמודדות ואף לצמיחה
מתוך הקושי .לשם כך יזם קורן כינוסי נופש לחו־
לים ולבני משפחותיהם ,פיתח תכניות עבודה
לשינוי הדרך שבה החברה מתייחסת למחלות
קשות ,גייס תמיכה של אנשי מקצוע לטיפול
בחולים ועוד .בפעילות זו סחף אחריו קורן מאות
אנשי מקצוע שמושיטים יד לחולים בשעתם
הקשה .הפרס הוענק לקורן על ידי נשיא המדינה
מר שמעון פרס ,בטקס רב רושם שנערך בחודש
יולי במשכן הנשיא בירושלים.
למחלקה הנוירולוגית בניהולו של פרופ'
ניר גלעדי על זכייתה בתואר מרכז מצוינות
של ארגון הגג האמריקני לעמותות מחלת הפר־
קינסון  .NPF -הכרה זו זיכתה את המחלקה ב־60
אלף דולר בשנה למשך שלוש שנים.
הכסף מיועד לקידום השירות הקליני למשפחות
חולי פרקינסון.
לצוות תרומות איברים ,בראשותם של ד"ר
יגאל יכיני ממחלקה פנימית י' ולמתאמת

סטאז'ר מצטיין 2 X
כמדי שנה מוענקת מלגה ע"ס  5,000שקלים
לסטאז'רים חוקרים מצטיינים.
השנה זכו במלגה:
ד"ר גיל צויזנר על הצטיינות בתקופת הסטאז',
וד"ר ג'רמי בן שושן על עבודת מחקר במסגרת המ־
ערך הקרדיולוגי בנושא " ST2/IL-33כסיגנל המווסת
רמת תאי  Tרגולטוריים :יישום במודל של טרשת
עורקים" .ד"ר בן שושן הוביל את המחקר עם ד"ר
אסף וסרמן ,בהנחיית פרופ' גדי קרן מנהל המערך.

עובד מצטיין אגף המעבדות 2 X
כמדי שנה ,קיים גם השנה אגף המעבדות טקס
סיכום שנה וחלוקת פרס לעובדים מצטיינים.
הזוכות לשנת  2011הן:
רותי שטרן ,מרכזת תחום ביוכימיה במעבדה
ההמטולוגית .רותי עובדת במרכז הרפואי יותר
מארבעים שנה .לפני כעשר שנים היא הצטרפה
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עניין לציון
רותי שטרן ,אגף מעבדות

מינויים
מינויים למנהל מחלקה/
יחידה/אגף:

זיוה אגטשטיין ,אגף מעבדות

• ד"ר אייל גור  -מנהל המחלקה לכירורגיה
פלסטית
• ד"ר יקי כהן  -מ"מ מנהל היחידה לשמיעה
ודיבור
• ד"ר סלבה סויפר  -מנהל שירות הקרינה
• פרופ' פרנסיס מימוני  -מנהל בית החולים
דנה-דואק
• ד"ר שמעון קורץ  -מנהל השירות לגלאוקומה
• ד"ר הלנה קצמן  -מנהלת השירות לטיפול
במושתלי כבד
• פרופ' שמעון רייף  -מנהל היחידה לגסטרו
ילדים ,בית חולים דנה־דואק
• ד"ר חנה שפרכר  -מנהלת אגף המעבדות

מינויים לתפקידים בכירים:

למעבדה להשתלת מח עצם שהייתה אז בחי־
תוליה ,ובו בזמן היא גם מורה ומדריכה לבדיקות
מעבדה לסטודנטים .לדברי ד"ר ורדה דויטש,
מנהלת המעבדה ההמטולוגית ,וד"ר רינת אשל,
מנהלת המעבדה להשתלת מח עצם" ,מעבר לי־
כולתה המקצועית הגבוהה של שטרן ,שמה הולך
לפניה בגלל תכונותיה המיוחדות והבולטות :אח־
ריות ,רצינות ופתיחות וכן עקב הצלחתה ללמוד
תחומים חדשים .הייחודיות שלה טמונה ללא
ספק במוכנות שלה לעזור ברוגע ובנעימות".
זיוה אגטשטיין ,מנהלת אדמיניסטרטיבית אגף
המעבדות .אגטשטיין נבחרה פה אחד על ידי מנהלי
המעבדות לפרס על מצוינות בעבודה ועל יחסי אנוש
יוצאים מן הכלל .ד"ר יפה ורד ,מנהלת המעבדה המ־
רכזית ,ציינה בהתרגשות רבה את הישגיה ותרומתה
של אגטשטיין למעבדות ,את שיתוף הפעולה המ־
צוין שלה עם כל עובדי בית החולים על כל שלוחותיו
ואת עובדת היותה הדמות המובילה באגף.
פרופ' גדליה פז ,שקיבל בהתרגשות רבה את
בחירתה של אגטשטיין לפרס ,הדגיש את העובדה
שהוא עובד עמה כבר כ־ 25שנים והוסיף כי "בזכות
זיוה ,הבאנו את המעבדות להישגים מצוינים וב־
עיקר לשירות מעולה לחולה ,למטופל ולכל הסגל
של בית החולים"|| .

• ד"ר רונית אלחסיד  -חוקרת ראשית
 - Principal Investigatorפרוטוקולטיפולי שבו שותפים  23נציגים ממדינות
שונות באירופה ,החוקר הישנות של לוקמיה
בילדות .בנוסף ,חברה ב־Study Committee
 קבוצת מומחים בין־לאומית שתריץפרוטוקול זה
• ד"ר אורי אלקיים  -יו"ר האיגוד הישראלי
לראומטולוגיה )האישה הראשונה בתפקיד!(
• פרופ' ג'ריס יעקוב  -יו"ר ועדת ההתמחות
• פרופ' רישארד נקש  -ראש החוג לכירורגיה
בפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל־אביב
• פרופ' פואד עאזם  -חבר בוועדה העליונה
לניסויים בבני אדם
• פרופ' דן פליס  -ראש החוג לאא"ג וכירורגיית
ראש וצוואר בפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת
תל־אביב
• פרופ' יוסף קלאוזנר Governor-et-Large -
בישראל מטעם האיגוד האמריקני לכירורגיה
) (American College of Surgeonsולחבר
היועצים ) (Advisory Boardשל מרכז
הסרטן הרב־תחומי בבית החולים Charite
בברלין

מקבלי תואר פרופסור/
מרצה בכיר/מרצה:
• פרופ' נתן בורנשטיין – פרופ' מן המניין,
הפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל־אביב.
• פרופ' ג'ריס יעקוב  -פרופ' חבר לרפואה
פנימית בפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת
תל־אביב
• פרופ' ישראל דודקביץ  -פרופ' חבר קליני
לכירורגיה אורתופדית בפקולטה לרפואה,
אוניברסיטת תל־אביב

• פרופ' פנחס הלפרן – פרופ' חבר קליני,
הפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל־אביב
• פרופ' דרור מנדל  -פרופ' חבר קליני
לפדיאטרייה בפקולטה לרפואה,
אוניברסיטת תל־אביב
• פרופ' אריאל מני  -פרופ' חבר קליני
לגינקולוגיה בפקולטה לרפואה,
אוניברסיטת תל־אביב
• ד"ר רונן בן עמי  -מרצה בכיר לרפואה פנימית
בפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל־אביב
• ד"ר איריס דותן – מרצה בכירה ,הפקולטה
לרפואה ,אוניברסיטת תל־אביב
• ד"ר דמיטרי פבני  -מרצה בכיר לכירורגיה
בפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל־אביב
• ד"ר אלי שטיינברג  -מרצה בכיר קליני
לכירורגיה אורתופדית בפקולטה לרפואה,
אוניברסיטת תל־אביב
• ד"ר חגית טולצ'ינסקי  -מרצה בכירה קלינית
לכירורגיה בפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת
תל־אביב
• ד"ר דרור סופר  -מרצה בכיר קליני לכירורגיה
בפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל־אביב
• ד"ר חיים בסן  -מרצה בכיר קליני לפדיאטרייה
בפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל־אביב
• ד"ר יוסי חסון  -מרצה לגניקולוגיה ומיילדות
בפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל־אביב
• ד"ר גלעד רגב  -מרצה לכירורגיה אורתופדית
בפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל־אביב

מינויים בסיעוד:
• טל בר־אדון  -מתאמת נושא אי.אי.ג'י
ואפילפסיה
• סבינה אדלמן  -אחות אחראית המחלקה
להמטו־אונקולוגיה ילדים
• נורית אזר  -מ"מ מרכזת תחום בכירה
מידע ומחשוב בסיעוד
• עודדה בנין־גורן  -מרכזת תחום בכירה
הדרכה ופיתוח צוות
• מרגריטה ברשי  -אחות אחראית טיפול
נמרץ ילדים
• עירית דלל־זלאיט  -מרכזת תחום
שעת חירום
• איריס וינרלק־רוזן  -מנהלת המשל"ט
• ענבל ירקוני־טמיר  -מתאמת נושא
ייעוץ הנקה
• רותי ליבוביץ'  -מרכזת הסיעוד במערך
הנוירוכירורגיה
• אירינה סרדיוקוב  -אחראית מרפאה סוכרת
ילדים
• מילה פבלוב  -אחות אחראית בחטיבה
הכירורגית
• שושנה קרינסקי  -מרכזת תחום בכירה רכש
ולוגיסטיקה

34

עניין לציון
THE A TEAM
גם ברבעון האחרון הוכיחו צוותי הביט־
חון של בית החולים שלנו אומץ ונחי־
שות :יוסי אורן וסרחיו קמרגו ,מצוות סיירי הבי־
טחון של בית החולים ,תפסו שני פורצים שניסו
לגנוב דברי מתיקה ממכונות המזון האוטומטיות
בבית החולים דנה־דואק .ערנותם ,קור הרוח
שהפגינו ומקצוענותם זיכו את השניים בשי וב־
מכתב הערכה.
מנהל המשמרת אסי זנזורי גילה אומץ לב ואז־
רחות למופת כשבתחילת חודש ספטמבר ,עם
קבלת דיווח על אזרח המשתולל בשער בית החו־
לים ותוקף עוברי אורח ,הוא מיהר לזירה והשתלט
בקור רוח על התוקף עד הגעת המשטרה.
מנהל המשמרת אלון גול הפגין גם הוא נחישות
בתפקיד ודבקות במטרה כשאיתר חשוד בפלילים
שפעל בתחומי בית החולים ומנע פעילויות נוס־
פות מצדו.

"במעשיהם הוכיחו אנשי צוות הביטחון נחישות,
דבקות במטרה וגילו רמה מקצועית גבוהה ,תוך
כדי סיכון חייהם וזאת על מנת להגן על אזרחים

חפים מפשע .הם ראויים לכל הערכה על פעילותם
ואני גאה שכך פועלים אנשינו" ,החמיא רם ברלאי,
מנהל מחלקת ביטחון במרכז הרפואי|| .

עוברי שלב א'

 73%מהמתמחים במרכז הרפואי תל־אביב,
שניגשו לבחינות שלב א' ,עברו בהצלחה
מתוכם סיימה בהצטיינות:
• ד"ר קרן רגב

יבואו על הברכה:
• ד"ר שגיא אמזלג
• ד"ר אורי ארגוב
• ד"ר אורי ארליך
• ד"ר אופיר אלאלוף
• ד"ר שרון אדם
• ד"ר תהל אלטמן
• ד"ר אמיל אלחנן
• ד"ר איתי איילון
• ד"ר עמיר בן יהודה
• ד"ר יעל פרי־פז בסון
• ד"ר מרק ברמן
• ד"ר שרית ברק

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

• ד"ר עדי ברוידא
• ד"ר מיכאל ברקגן
• ד"ר רון גלעד
• ד"ר אבי גדות
• ד"ר דקלה דרור
• דר' יפעת הראל
• ד"ר אהוד הלפרין
• ד"ר נטליה ויסלפו
• ד"ר נעם ויצמן
• ד"ר שי ורד
• ד"ר אורי ויזל
• ד"ר עידו ווליניץ
• ד"ר אורי זויברמן
• ד"ר מורסי חשאן
• ד"ר אהלי טוביה
• ד"ר לילך ישראלי־שני
• ד"ר יונתן כנעני
• ד"ר שני כהן־סדן

• ד"ר ערן לשם־רובינוב
• ד"ר יאיר מנייביץ
• ד"ר עמרי מרוז
• ד"ר אמיר נוטמן
• ד"ר מירב סרברו
• ד"ר מור פבלובסקי
• ד"ר מיכאל פלד
• ד"ר רנטה פיירמן
• ד"ר שרונה צ'רניאק
• ד"ר מאיר קסטנבאום
• ד"ר מנאר קעואר
• ד"ר יעל רז־רוזליו
• ד"ר מיטל רופא
• ד"ר אוריאל שפירר
• ד"ר מיכל שגיא
• ד"ר יובל שפירא
• ד"ר עמיר שפירא
• ד"ר אמיר שרעבי
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ממרת"א תצא תורה

מחדדים את המוח
בחודש יוני אירחו המחלקה לנוירולוגיה
והמרכז להפרעות זיכרון וריכוז יום עיון
לרופאים בקהילה ,שעסק בעדכונים ובחידושים
באבחון ובטיפול בהפרעות זיכרון .הכנס זכה לה־
תעניינות רבה ולהדים חיוביים מצד כ־ 250רופאי
משפחה ,נוירולוגים ורופאים גריאטרים מכל קו־
פות החולים בארץ שהשתתפו בו.
פרופ' ניר גלעדי ,מנהל המחלקה לנוירולוגיה,
פתח את הכינוס והציג את הגישה הנקראת Brain
 - Plasticityהאם אפשר לדחות או להאט את
הירידה המנטלית .הוא ציין כי חלון ההזדמנויות
להתערבות יעילה מתחיל בעשור הרביעי והחמי־
שי לחיים ,ולכן חינוך הציבור והצוות הרפואי הוא
בבסיס תהליך השינוי ההתנהגותי באוכלוסייה.
ד"ר אליסה אש ,מנהלת המרכז להפרעות זי־
כרון וריכוז במרכז הרפואי ,הדגישה בהרצאתה
את חשיבות האבחון המוקדם של הפרעות זיכרון

והתמקדה בתופעת הליקוי הקוגניטיבי המתון
) .(MCIפרופ' עמוס קורצ'ין ,לשעבר מנהל המח־
לקה לנוירולוגיה ומרפאת זיכרון וראש בקתדרה
לנוירולוגיה ע"ש שירצקי בבית הספר לרפואה
ע"ש סאקל באוניברסיטת ת"א ,דן בשאלה מדוע
לא נמצא עדיין ריפוי למחלת האלצהיימר .ד"ר יפה
לרמן ,מנהלת המערך הגריאטרי ,סקרה את הטי־
פול התרופתי בהפרעות זיכרון קלות והדגישה אף
היא את חשיבות האבחון המוקדם והטיפול בגור־
מי הסיכון להפרעות זיכרון ולמחלת האלצהיימר.
כמו כן הציגה לרמן נתונים על יעילותן של תרופות
קיימות ועל התקווה לטיפולים חדשניים .אודליה
אלקנה ,נוירופסיכולוגית במרכז להפרעות זיכרון
וריכוז במחלקה לנוירולוגיה ,הציגה את תפקיד
הנוירופסיכולוגים באבחון של הפרעות קוגניטי־
ביות ובטיפול הנוירופסיכולוגי השיקומי.
פרופ' אברהם שוויגר ,ראש המגמה לנוירו־

פסיכולוגיה שיקומית במכללה האקדמית ת"א־
יפו ,הציג את התפיסה של אבחון נוירופסיכולוגי
ממוחשב ,המשמש כלי אינטראקטיבי לבדיקת
הפרעות קוגניטיביות ,וד"ר אלי ורטמן ,מנהל
מרפאות "מרחב" ,התייחס בהרחבה לקשר שבין
הפרעות התנהגותיות להפרעות זיכרון והדגיש
את המרכיב החשוב של הפרעות התנהגותיות
בתסמונת הדמנציה.
נעל את הכנס פרופ' אברהם צנגן מהמחלקה
לנוירוביולוגיה במכון ויצמן ,בהרצאה על החידו־
שים במחקר בתחום הגירוי המגנטי למוח דרך
הגולגולת וה־ TMSכטיפול חדשני במחלות פסי־
כיאטריות ונוירולוגיות .מדובר בגישה חדשה המ־
עוררת תקוות רבות .מחקרים בתחום זה נערכים
במוסדנו ובעולם כולו.
האירוע התקיים בחסות החברות :נוברטיס,
מעבדות רפא ,לונדבק וג'נסן|| .

לגעת בעור

ד"ר ראט

שוק על ירך
קורס ראשון מסוגו בארץ ,בנושא אר־
תרוסקופיה במפרק הירך לאורתופדים
ולפיזיוטרפיסטים ,בהשתתפות המומחים הג־
דולים בתחום בעולם ,התקיים במרכז הרפואי
שלנו.
תחום הארתרוסקפיה של מפרך הירך הוא הת־
חום המתפתח בקצב המהיר ביותר באורתופדיה
כיום ולכן טבעי לקיים אותו אצלנו .בקורס הש־
תתפו מיטב המומחים בשיקום מפרק הירך
בעולם וחלוצי הארתרוסקופיה של מפרק הירך,
ובהם תומס סמפסון ,יושב ראש האיגוד הבין־
לאומי של הארתרוסקופיה של מפרך הירך.

הרופאים והפיזיותרפיסטים שהשתתפו בקו־
רס למדו מהטובים ביותר על אנטומיה ,דימות,
בדיקות גופניות ,שיטות ניתוח הארתרוסקופיה
ושיטות שיקום של מפרך הירך .ביום הרא־
שון התמקדו ההרצאות בנושאים המשותפים
לאורתופדיה ולפיזיותרפיה ,וביום השני הת־
קיימה סימולציה בחלוקה לשתי קבוצות :אור־
תופדים ופיזיותרפיסטים.
הקורס הוא יוזמה משותפת של החברה לר־
פואת ספורט בראשותו של ד"ר אודי ראט והח־
טיבה האורתופדית של המרכז הרפואי תל־אביב
המוביל תחום זה בארץ|| .

היחידה לעור ילדים בשיתוף מחלקת
העור של המרכז הרפואי יזמו כנס מיוחד
תחת הכותרת "על הקשקש" .הכנס עסק בהצגת
החידושים והעדכונים באמצעי האבחון והטיפול
במחלות עור ילדים .לכנס הגיעו כ־ 130רופאי יל־
דים מקופת חולים מאוחדת בראשות מנכ"ל הקו־
פה ,פרופ' אשר אלחיאני.
הכנס דן גם בפתרונות המוצעים כיום לילדים
החולים במחלות שכיחות אך קשות לטיפול ,ובהן
אטופיק דרמטיטיס ופסוריאזיס ,ביכולת לאבחון
מוקדם של שומות ,בטיפול מתקדם בגידולי עור
וסקולריים )המנגיומות( ובאבחון ובטיפול במח־
לות עור מולדות וגנטיות נדירות .פרק נפרד הוק־
דש לניתוחי עור בילדים ,שמבוצעים ביחידה לעור
ילדים .עוד נדון הניסיון הרב שנצבר ביחידה לעור
ילדים ,רמת הבטיחות הגבוהה ושביעות הרצון של
הילדים וההורים כאחד.
ד"ר אורי יורגנסון ,רופא הילדים הראשי של קופת
חולים מאוחדת וד"ר אביקם הראל ,מנהל יחידת עור
ילדים ויו"ר הכנס ,סיכמו את הכנס כפורה ,מאתגר
ומלמד ,שיביא בעקבותיו חיזוק שיתוף הפעולה בין
רופאי הקהילה של קופת חולים מאוחדת ליחידה
לעור ילדים של בית החולים דנה־דואק|| .
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זירת הפיגוע
ליד אילת

ד"ר אייל ברבלק ,רופא
בחטיבה האורתופדית
במרכז הרפואי תל־אביב,
היה בדרכו הביתה מאילת
ב־ 18באוגוסט  ,2011ומצא
עצמו בעיצומה של מתקפת
מחבלים • בראיון לאתר
 ynetהוא שחזר איך הציל
חיים תחת אש

בלדה לרופא
במשך שעות ארוכות ,בעודו לבוש בג'ינס
ובחולצת פולו ונועל נעלי קרוקס כתומות,
התרוצץ הרופא בין הזירות ,כדורי המחבלים שור־
קים ליד ראשו ,וניסה לסייע לנפגעים כמיטב יכו־
לתו.
ביום רביעי עוד התאושש אייל מטיסה לקפרי־
סין ,שם התחתן .למחרת ב־ 06:00בבוקר עלה שוב
על מטוס ,הפעם לאילת .במסגרת שיתוף הפעולה
בין בית החולים לצה"ל ,טס אייל לעיר הדרומית
כרופא תורן בבסיס צוקי עובדה.
בסוף המשמרת ,כשהיה במונית בדרכו חזרה
לשדה התעופה ,מצא עצמו לפתע בשדה קרב:
"הסיטואציה הזויה .בלב המדבר ,אני בדרכי לא־
זור פיגוע .חשבתי לעצמי' :בטח האירוע נגמר,
יש פצועים שצריכים טיפול' .אני פותח בריצה,
המג"ד והכוח מחפים עליי בירי .אני מגיע למכונית
הפוכה ,רואה אזרחית קשורה בחגורת בטיחות
שתופסת אותה באוויר .האישה ,אסתר לוי ,ישבה
לצד בעלה יוסף ,שכבר לא היה בין החיים.
"'תהיי רגועה' ,אמרתי לה' ,אני רופא .באתי

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

"עברו בקושי יומיים ,אבל אני לא
מצליח להתאושש ממה שעברתי.
לא מאמין שהייתי שם ,שהייתה לי
הזכות לטפל בפצועים ולהציל חיים,
שאני נשארתי בחיים"

ד"ר אייל ברבלק

לחלץ אותך' .ניפצתי את השמשה הקדמית ונ־
כנסתי למכונית ,שחררתי את חגורת הבטיחות

שלה ,היא נפלה עליי .זחלתי איתה מתחת לאוטו.
המג"ד הגיע עם אלונקות ונשאנו אותה ואת גופת
בעלה לצד הדרך ,לשטח מוגן יותר .הדקות הרא־
שונות בטראומה הן דקות קריטיות ,הן שיקבעו
אם הפצוע יחיה או ימות .היה לי חשוב להגיע
לפצועים מיד ,כי ידעתי שאם אחכה הם עלולים
למות.
"ראיתי שהאישה סובלת מפגיעת כדור בכתף
שמאל ,שיצא מהשכמה השמאלית .היה לה מזל
גדול .אם הכדור היה פוגע סנטימטר הצידה ,היא
הייתה מתה .היא הייתה בהכרה ,וסיפרה שמחבל

 .חפשו אותנו" ,המרכז הרפואי תל־אביב – איכילוב בשבילכם"
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"החזרתם
לי את הילד"
מודה בהתרגשות אמו של ילד בן  9מכפר בצפון ,שידו
נקטעה בעת ששיחק עם חבריו בבית בד • מסוק שהוזנק
למקום פינה אותו למרכז הרפואי • בניתוח מורכב ,שארך
כשמונה שעות ,חיברו המנתחים את היד למקומה

צילום :ששי חורש/ישראל היום

שמונה שעות עמלו ד"ר דן הוט ,מנהל
השירות למיקרוכירורגיה של כף היד ,וצ־
וות מנתחים עד שהצליחו לחבר את ידו של ילד
בן  9בחזרה למקומה.
הילד ששיחק עם חבריו בחצר בית הבד נפגע
ממסוע של פסולת הזיתים .המסוע קטע את
ידו בו במקום וגרם לחבלות קשות גם בחלק
הקטוע .לזירת האירוע הקשה הגיע מסוק של
מד"א שפינה את הילד לבית החולים שלנו.
היד שנקטעה הובאה גם היא במסוק ,ואוחסנה
בתוך צידנית עם קרח .לאחר הערכה ראשונית
בחדר המיון הובהל הילד לחדר ניתוח.
"הניתוח היה צריך להתבצע במהירות .כל דקה
הייתה קריטית ,שכן היה חשוב להספיק לחבר
את כלי הדם בזמן כדי למנוע התפתחות נמק",

הסביר ד"ר הוט ,והוסיף כי הניתוח המסובך כלל
חיבור השרירים ותפירה מחדש של מערכת
העצבים.
הפינוי המהיר של הילד על ידי צוותי מד"א
וההיערכות המהירה של חדר הניתוח על צוותו
אפשרו להחזיר את אספקת הדם לחלק הקטוע,
שעתיים וחצי בלבד לאחר הקטיעה.
מאז הניתוח המסובך ,מאושפז הילד בבית
החולים דנה־דואק ומתחיל לחזור לשגרת חיים
תקינה" .קיבלתי את הילד בחזרה" ,אמרה בה־
תרגשות אמו של הילד ,שביקשה בשלב זה
להישאר בעילום שם" .הצלתם לי את הילד
מגורל של נכות לכל החיים .בזכות הטיפול של
ד"ר הוט ובעזרת אלוהים ששומר עלינו ,הילד
שלי יתגבר ויבריא"|| .

חיכה להם מאחורי עמוד ופתאום פתח באש.
נתתי לה טיפול ראשוני והעברנו אותה לאמבולנס
שדהר ליוספטל".

ברכת הגומל
גם לאחר ששב אייל למקום מבטחים ,לאשתו
הטרייה ולביתו ,המראות הקשים לא עזבו אותו.
הוא סיפר" :עברו בקושי יומיים ,אבל אני לא מצ־
ליח להתאושש ממה שעברתי .לא מאמין שהייתי
שם ,שהייתה לי הזכות לטפל בפצועים ולהציל
חיים ,שאני נשארתי בחיים.
"כבר יומיים אני מנסה לעכל את מה שהיה שם.
אני יודע שעזרתי להציל אישה מהתופת אבל גם
שאדם מת לי בידיים .אולי הצלחתי לנסוך מעט
ביטחון בחיילים שהיו שם ,זה מנחם אותי .אני לא
איש דתי ,אבל אמא שלי כבר בירכה עבורי ברכת
הגומל"|| .
"כל דקה היתה קריטית" .פינוי מוסק של מד"א והיערכות מהירה של צוות חדר הניתוח הצילו את ידו של הילד
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ללכת עם הראש

תכנית חדשנית לשיקום הליכה במציאות מדומה מיושמת בחווה
טיפולית ייחודית וראשונה מסוגה בעולם ,שנבנתה במיוחד
למטרה זו במרכז השיקום של המרכז הרפואי
לראשונה בישראל נפתחה במרכז הרפואי
תל־אביב תכנית טיפולית אינטנסיבית
לאנשים הסובלים מהפרעות הליכה ,מנפילות או
מסיכון מוגבר לנפילות .התכנית נבנתה ומבוקרת
על ידי צוות רב־מקצועי של נוירולוגים ,חוקרים,
קלינאים ומומחים לשיקום ,והיא נערכת בחווה
טיפולית ייחודית וראשונה מסוגה בעולם,
שהוקמה במיוחד למטרה זו במרכז השיקום של
המרכז הרפואי .הפרעות הליכה ונפילות שכיחות
מאוד בקרב קשישים ובמצבי חולי שונים ומש־
מעותן במקרים רבים אבדן עצמאות ,נכות ונסי־
גה תפקודית .הגורמים לקשיי ההליכה ולנפילות
רבים ומחייבים התמודדות רב־מערכתית .הטי־
פולים הקלאסיים הנהוגים במערכת הבריאות
יכולים להביא להקלה חלקית אך במקרים רבים
מאכזבים ומתסכלים ומשאירים את החולה עם
מגבלת ניידות קשה .שילוב תרגול אינטנסיבי של
הליכה על מסוע ) ,(treadmillבתכנית אישית
המותאמת לכל מטופל תוך יצירת תחושה של
הליכה במציאות מאתגרת ומשתנה )מציאות
מדומה( הוא גישה חדשה ורבת עוצמה לשיקום,
לשכלול ההליכה ולהקטנת הסיכון לנפילות.
התכנית מיועדת לחולים לאחר שבץ מוחי ,לכא־
לה הסובלים מטרשת נפוצה ,מפרקינסון ומהפר־
עות אורתופדיות ,לחולים עם בעיות שיווי משקל
וכן לקשישים עם הפרעות הליכה לא מוסברות
המדווחים על נפילות חוזרות .מחקרים רבים הראו

כי תרגול של הליכה מודרכת על מסוע ,המתבצע
כמה פעמים בשבוע ,שיפר משמעותית את הבי־
טחון ואת מהירות ההליכה של מטופלים רבים.
עוד הוכח כי תוספת של תחושת הליכה בעת הצ־
עידה על המסוע וקבלת משוב על איכות התגובה
למטלות המשתנות ,גורמת למטופל לשפר גם את
יכולותיו להתמודד עם מכשולים ואירועים חריגים
בסביבה היום־יומית ובכך להקטין משמעותית
את הסיכון לנפילה.
במרכז הרפואי שילבנו את כוחות המחקר המד־
עי ,הידע הנוירולוגי והמומחיות בשיקום לקבוצה
אחת ,המציעה לראשונה בעולם טיפול אינטנסיבי
משולב של הליכה על מסוע שלוש פעמים בשבוע,
 45-30דקות בכל פעם ,עם חוויית הליכה במציאות
מדומה ומאתגרת ,המחייבת את המתורגל להת־
מודד עם מכשולים והפתעות .התכנית הבסיסית
מחייבת  15טיפולים מותאמים אישית ואחריה
קיימת אפשרות לתרגול משמר ארוך טווח לפי
הצורך.
התכנית הטיפולית נבנתה ומבוקרת על ידי
צוות חוקרים בעלי שם עולמי בתחומי ההליכה
והמציאות המדומה ,והיא מבוצעת ומנוטרת על
ידי מומחים בשיקום הפרעות הליכה והפרעות
נוירולוגיות.
הטכנולוגיה כוללת מרכיבי חומרה ותוכנה וכן
מסוע ,מחשב לכל עמדת אימון ומסך  LCDשע־
ליו מוקרנת הסימולציה הווירטואלית .לנעלי

מסוע במציאות מדומה .רמת האתגר עולה

המטופל מוצמדים זוג חיישנים ,הנקלטים באמ־
צעות מצלמות זעירות הממוקמות לצדי המסוע.
החיישנים מאפשרים את החיבור של הנבדק לתוך
העולם הווירטואלי .הסימולציה מורכבת מסבי־
בה חיצונית שבה נדרש המטופל ללכת בעוד הוא
נתקל במכשולים סביבתיים .התוכנה מאפשרת
מניפולציה של המכשולים מבחינת גודל ,צורה,
אוריינטציה ,מיקום ותדירות הופעה .שינויים אלה
מאפשרים לתת טיפול פרוגרסיבי לאורך זמן ,בד־
רגת קושי שממשיכה לעלות ולאתגר את המטופל
במשך כל הטיפול .הטיפול מועבר על ידי צוות פי־
זיותרפיסטיות מיומנות|| .

הקדרה הבריאה לסוכרתיים
סדנת בישול ייחודית לחולי סוכרת ,ראשונה מסוגה בארץ
נפתחה לאחרונה במכון האנדוקריני
סדנה ייחודית וראשונה מסוגה בארץ,
הנקראת "הקדרה הבריאה" ,נפתחה לא־
חרונה במסגרת המכון האנדוקריני במרכז הרפואי
תל־אביב .הסדנה משלבת בישול מעשי עם שיחה
והדרכה בנושאי תזונה בריאה עבור אנשים המת־
מודדים עם מחלת הסוכרת ,על מנת לאפשר להם
איכות חיים טובה לאורך זמן .במסגרת הסדנה
יילמדו תכנים תזונתיים מיוחדים לאנשים המת־
מודדים עם הקשיים הכרוכים במחלה זו ,למשל:
ארגון סדר יום אישי סביב אכילה בריאה וטעימה,
מתן דגש על ארוחות לכל המשפחה ,תמיכה ומ־
ענה לקשיים ולשאלות המתלווים לבעיות
רפואיות ועוד.
הסדנה החדשה הושקה לרגל יום הסוכרת העו־
למי ,וניתנה בה הזדמנות חד־פעמית לסוכרתיים

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

להתנסות בטעימה מחוויה בריאותית וקולינרית.
"אין ספק שהסדנה המתיקה לי את ההתמו־
דדות עם מחלת הסוכרת ונתנה לי כלים לאכול
לא רק בריא ,אלא גם טעים" ,אמר אחד החולים
בסיומה.
תזונה נכונה היא חלק בלתי נפרד ממניעה ומ־
טיפול בסוכרת ובתופעות נוספות הקשורות
בה ,כגון :יתר לחץ דם ,עודף שומנים בדם ועודף
משקל .אימוץ אורח חיים בריא המשלב תזונה
נכונה ,מזון בריא ופעילות גופנית תורם לשמירה
על הבריאות ,למניעת מחלות ולאיכות חיים .הבנת
יסודות התזונה הנכונה ,בחירה במזונות ובאופני
בישול מתאימים ,וכן יישום עקרונות אלה בחיי
היום־יום ,במזונות ובתבשילים זמינים ,טעימים
ומשביעים בתפריט ,היא משימה משמעותית על

כך מבשלים לסוכרתיים .טעים ובריא

רקע החיים המודרניים.
הסביבה הים־תיכונית מגדלת ומצמיחה בישול
מסורתי עשיר בירקות ,בפירות ,בשמן זית ,בדג־
נים מלאים ובקטניות .תזונה כזו נמצאה כמפחיתה
סיכון לתחלואה ותורמת לאריכות החיים ולשיפור
איכותם .בהנחיית לימור בן חיים ,דיאטנית קלי־
נית במכון לאנדוקרינולוגיה ,המתמחה בעבודה

 .חפשו אותנו" ,המרכז הרפואי תל־אביב – איכילוב בשבילכם"
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עניין של תרומה
STEP BY STEP

המרכז הרפואי תל־אביב התקין
טכנולוגיה חדשנית להתמצאות
לעיוורים ברחבי בית החולים

מערכת  Step-Hearהמיועדת לעיוורים
ולאנשים הסובלים מלקויות ראייה הות־
קנה לאחרונה במרכז הרפואי תל־אביב .המערכת
המיוחדת והמתקדמת מאפשרת ניידות ,התמ־
צאות עצמאית וניווט ברחבי בית החולים.
תמרה שכטר־מרגלית ,מנהלת השירות לריפוי
בעיסוק והממונה על חוק שוויון לאנשים עם מו־
גבלות מציינת" :מערכת  Step-Hearהיא מערכת
קולית אקטיבית המבוססת על טכנולוגיית שי־
דור גלי רדיו ומורכבת משני חלקים :יחידת בסיס
קבועה ושלט אישי שאותו עונד המשתמש כמו
שעון .המערכת מופעלת על ידי העיוור או הסובל
מליקוי ראייה באמצעות השלט המיוחד שמתחיל
לרטוט או לצפצף כאשר הוא מגיע לטווח השידור
של היחידה שבה הוא מבקש להתמצא .לחיצה על
כל אחד מהכפתורים בשלט מפעילה את ההודעה
הקולית של יחידת הבסיס".
יחידות הבסיס מותקנות בבית החולים סמוך
לנקודות ציון נבחרות כגון :הכניסה מרחוב ויצמן,
הכניסה למרפאות ,בכל אחת מקומות האשפוז
בבניין אריסון ,באגף הדימות ,במעבר לבניין הישן
בקומה הראשונה ,במודיעין ועוד .בכל יחידה מוק־
לטת הודעה קולית ובה הסבר על המקום ,השירות
הניתן באותה נקודה והכוונה לעזרה" .כיום מות־
קנות בבית החולים ארבעים יחידות Step-Hear,
והכוונה היא להרחיב שירות זה ולהתקין עשרים
יחידות נוספות" ,מוסיפה שכטר־מרגלית|| .

משפחת מנור:
שושלת של תורמים
עמוס מנור ,שכיהן כראש השב"כ בין
השנים  ,1963-1953ביקש מחבריו ביום
הולדתו ה־ 80לתרום לבית החולים שלנו במ־
קום מתנות יום הולדת .מאז התפתחה ידידות
מופלאה עם משפחת מנור.
עמוס נפטר בשנת  2007בגיל  ,89ורעייתו
צפורה המשיכה לתרום לבית החולים להנצ־

כספי הירושה -
למען ילדים חולי סרטן
גב' דניס יאנקו־שקולניק ירשה כס־
פים מעיזבונה של אחותה ולנטינה
ז"ל .דניס החליטה לתרום את כספי הירושה
לרכישת מיטות חשמליות חדשות עבור היל־

עם חולי סוכרת ,ואילת ברק ,עובדת סוציאלית
 ,MSWשף ומומחית בבישול מודגמים טכניקות
בישול ,הודגמו עקרונות תזונה שישתלבו באופן
מהיר ,טעים וקל בצלחת היומית ובתפריט הש־
בועי .הקבוצה כוללת התנסות אישית־חווייתית
של המשתתפים בבישול ובשיחה ,וכמובן סעודה
מעשה ידי המשתתפים|| .

חתו .עתה נרתם גם הדור הבא :לאחרונה בנם
של צפורה ועמוס ז"ל ,אודי ,תרם בנדיבות רבה
לזכרם של הוריו וכהוקרה למערך הקרדיולוגי
המטפל בו .אודי כינס מספר מהרופאים המט־
פלים בו וכן את פרופ' ברבש והוקיר להם תודה
אישית|| .

דים המאושפזים במחלקה ההמטו־אונקולו־
גית החדשה בבית החו־לים דנה־דואק.
בכספי התרומה הנציחה דניס את זכרם של
אחותה ולנטינה וגיסה משה טרגנו ז"ל|| .
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בעריכת ד"ר ג'לאל טרביה

כשההיענות בעלייה ,הזיהומים בירידה
ירידה דרמטית של למעלה מ־ 50%בזיהומים
ביחידה לטיפול נמרץ ילדים •
שיעור ההיענות להיגיינת ידיים זינק מ־ 9.5%ל־76

ד"ר אפרים שדות ,נורית אזר וריטה ברשי

היענות להיגיינת ידיים לפני ואחרי התערבות

מה עשינו?
• הצגת הממצאים החריגים של ההיענות הדלה
להיגיינת ידיים ,שנצפו בתצפיות סמויות ,במ־
סגרת ישיבת צוות סיעודי ורפואי ומתן הנחיות
להתנהגות נכונה.
• לימוד ובחינה של כל הצוות באמצעות הלומדה
"היגיינת ידיים" שבאתר האינטרנט.
• העלאת הנגישות לחיטוי ידיים והתקנת מכלים

שיעור היענות באחוזים

בעקבות פעילות ענפה להורדת שיעור
הזיהומים ביחידה לטיפול נמרץ ילדים,
ירד שיעור הזיהומים הנוזוקומיאליים מממוצע
של  2.7ל־ 1.3זיהומים ל־ 100קבלות .בנוסף ,שי־
עור ההיענות להיגיינת ידיים זינק ל־ . 76%היחידה
לטיפול נמרץ ילדים זכתה להישג מוערך זה לאחר
פעילות בת  11חודשים בלבד להגברת המודעות
לנושא ההיגיינה ולחיטוי הידיים בקרב הצוות
המטפל והמבקרים.
כידוע ,היענות להיגיינת ידיים מזוהה בספרות
כאחד הגורמים העיקריים למניעת העברת זיהומים
אצל המטופלים המאושפזים .ידוע כי ההיענות בי־
חידות לטיפול נמרץ נמוכה ,ועומדת על שיעור של
 36%בלבד לעומת  59%בקרב מחלקות ילדים ,בין
היתר בגלל שיעור אינטראקציות גבוה בין מטפל
למטופל ,זמן ארוך לרחיצת ידיים ,מחסור בצוות
מטפל וצפיפות גבוהה .בתצפיות סמויות שבוצעו
על ידי היחידה האפידמיולוגית בטיפול נמרץ יל־
דים ,נמצא כי שיעור ההיענות להיגיינת ידיים הוא
כ־ 9.5%בקרב הצוות המטפל .לנוכח הממצאים
החריגים האלה התקבלה החלטה ניהולית לנקוט
מגוון פעולות על מנת להעלות את שיעור ההיענות
של הצוות ולתחזק התנהגות זו כשגרה.

רופאים

אחיות

שיעור בקטרמיות ל־ 100קבלות
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דיגיטליים ליד עמדת המטופל ובמקומות אס־
טרטגיים כגון כניסה ליחידה ,חדר הורים ,מעב־
רים בין חדרי מטופל.
• מינוי "סוכני מניעת זיהומים" מתוך הצוות .תפ־
קידם היה לתצפת באופן סמוי על כל המטפלים
ביחידה ,כדי לבדוק את התנהגות העובד והיע־
נותו לחיטוי ידיים לפני ואחרי המגע במטופל או
בסביבתו.
הצוות המטפל ,שכלל רופאים ,אחיות ,כוח עזר
ומזכירה רפואית ,היה שותף מלא לתהליך .השות־
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פות חיזקה את הרגשת המחויבות להשגת המטרה.
כך ,למשל ,לא נרתע הצוות להעיר הערות לאורחים
מקצועיים שביקרו בסביבת המטופל ולא שמרו על
כללי היגיינת ידיים .בסופו של תהליך התברר כי
האתגר הגדול אינו רק שיפור ההיענות אלא שימור
השינוי ההתנהגותי באופן עקבי ולאורך זמן|| .
הפרויקט הוצג במצגת ובפוסטר בכנס
 22nd ESPNIC Medical and Nursingבהנובר
בנובמבר  2011והפוסטר שלנו זכה במקום הראשון!

 KPCבקרב חיידקי
האנטרובקטריצאה בישראל :מאפיינים אפידמיולוגיים ומולקולריים

בודדים של חע"ק אשר נגרמו כתוצאה מאנזימים
שאינם  .KPCבסקירה זו יוצגו הגורמים העיקריים
לחע"ק שאינם  ,KPCמאפייניהם המעבדתיים
והאפידמיולוגיה שלהם.

ד"ר עמוס אדלר ,היחידה לאפידמיולוגיה והיחידה הארצית למניעת זיהומים

 :OXA-48מתיירות מרפא למעבר פלסמידים

עמידות לקרבפנמים בקרב חיידקים מקבוצת
האנטרובקטריצאה )חע"ק( ,היא איום חמור
לבריאות הציבור בעולם כולו .עד לתחילת שנות
האלפיים ,זיהומים אלו היו נדירים יחסית .החל
משנת  ,2006כל בתי החולים בישראל הוכו באפידמיה
של חע"ק ,אשר נגרמה בעיקר עקב זן אחד של
) Klebsiella pneumoniaeקלבסיאלה פנאומוניה(
עוד לא הצטרפתם? גם לנו יש עמוד חי ותוסס ב־

המייצר את האנזים  .KPCזן זה הופיע לראשונה בניו
יורק ,ומשם התפשט לאזורים רבים בארצות הברית,
בישראל ובשאר העולם .אפידמיה זו הופחתה במידה
רבה של הצלחה בישראל ,הודות למאמץ רב שתואם
ברמה הלאומית; ישראל משמשת בכך דוגמה ייחו־
דית בעולם כולו .החל משנת  2007ובעיקר במהלך
השנה האחרונה ,התחלנו במעבדתנו לגלות מקרים

זיהומים עקב חע"ק מייצרי  OXA-48התגלו
לראשונה בשנת  2007בטורקיה ובהמשך נמצאו
בלבנון ובצפון אפריקה .בישראל התגלו בתחילה
זיהומים אלו בעיקר בחולים שהגיעו לצורך קבלת
טיפול רפואי מירדן ,מהרשות הפלסטינית ,מרצו־
עת עזה ומגרוזיה ,אך לאחרונה זיהינו חיידקים אלו
גם בחולים ישראלים .בדומה לכך ,במערב אירופה
הדיווחים הראשונים על התפרצויות עקב חיידקים
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שיעור היענות

איריס פפר ,מרכזת תחום אפידמיולוגיה
של  3.4% ,3%ו־ .6.6%הפער בשיעור ההיענות שיעורי ההיענות עומדים על  40%בקירוב.
במספר עבודות שהשוו בין תוצאות היגיינת
הכללי להיגיינת ידיים בתצפיות סמויות ביחס
היענות להיגיינת ידיים מנוטרת ומדווחת לתצפיות הגלויות גדול והוא עומד על  .72%יתרה ידיים שהתקבלו בתצפיות ישירות גלויות וסמויות
באופן שגרתי זה מספר שנים על ידי מכך ,לא נצפה שיפור משמעותי בהיענות הכללית נמצאו פערים בין  10%ל־ .40%לדאבוננו ,הפערים
שאנו מצאנו גדולים יותר .הימצאות הפערים
היחידה לאפידמיולוגיה .הבקרה על התנהגות במהלך השנתיים )גרף מס' .(2
ניתוח נתונים עתי )לפני/אחרי מגע בחולה וסבי־ מעידה כי קיימים הידע ויכולת העמידה בכללי
הצוות המטפל במהלך הטיפול נערכת באמצעות
תצפית ישירה וגלויה .ממצאי התצפיות במשך בתו( של התצפיות הסמויות ב־ 2011מצביע על שי־ היגיינת ידיים אך הם מתבצעים כאשר קיים פי־
שלוש השנים האחרונות מוצגים בגרף מס'  1והם עורי היענות אפסיים לפני מגע בחולה ) (4.5%והוא קוח .בניתוח הממצאים לפי סקטורים )רופאים/
מצביעים על עלייה מגמתית בשיעורי ההיענות .מציג את הפער הגדול ביותר ) (94%ביחס לתצפיות אחיות( נצפתה עלייה בשיעור ההיענות של הרו־
אפשר לראות כי ב־ 2009וב־ 2010שיעור ההיענות גלויות באותן נסיבות; אחרי מגע בחולה ובסביבתו פאים אחרי מגע בחולה וסביבתו מ־ 38%ב־2010
ל־ 50%ב־.2011
הכללי עומד על  70%וב־ 2011מגיע
גרף  :1שיעור היענות להיגיינת ידיים  -תצפיות גלויות 2011-2009
בכל זאת ולמרות הכל ,בניתוח
ל־ 80%בקירוב .שיעורים אלה גבוהים
הנתונים לפי מחלקות נצפה שינוי
גם בסטנדרט בין־לאומי.
שיעור היענות  -גלוי 2009
שיעור היענות  -גלוי 2010
שיעור היענות  -גלוי 2011
100%
קל לטובה .לצוות הפגייה ,שאצלם
אחת הבעיות הקשורות בתצפית
חשיבות היגיינת ידיים הוטמעה זה
ישירה וגלויה היא "Hawthorne
80%
מכבר הודות למדיניות נחרצת של
 ,"effecttשינוי התנהגות של
הנהלת המחלקה ,מצטרפות מח־
מתוצפתים בכיוון הרצוי בהשפעת
60%
לקות עם שיעורי היענות גבוהים
נוכחות התצפיתן .כדי לשקף את
בממצאי התצפיות הסמויות בקרב
שיעור ההיענות האמיתי התחלנו
40%
רופאים ,אחיות וכוח עזר לאחר מגע
כבר בשנה שעברה לבצע תצפיות
בחולה וסביבתו .באגף הילדים  -טי־
ישירות סמויות שבהן נמדדת היענות
20%
פול נמרץ ילדים עם  .85%באגף הכי־
להיגיינת ידיים באותה שיטה שבה
0%
רורגי  -המחלקה הנוירוכירורגית עם
מבוצעת תצפית ישירה אך הצוות אינו
לפני מגע
אחרי מגע
כללי
לפני מגע
אחרי מגע
כללי
לפני מגע
אחרי מגע
כללי
 76%היענות.
יודע שהוא נתון לבקרה .לעתים בוצעו
כללי
רופאים
אחיות
הממצאים לפני מגע בחולה בשתי
התצפיות הסמויות והגלויות בד בבד.
גרף  :2שיעור היענות להיגיינת ידיים  -תצפיות סמויות וגלויות 2011-2010
המחלקות דומה לכלל בית החולים.
ב־ 2010בוצעו תצפיות סמויות ב־32
אנו מברכים את צוותי המחלקות
מחלקות וממצאיהן הצביעו על שי־
שיעור היענות  -סמוי 2010
שיעור היענות  -סמוי 2011
שיעור היענות  -גלוי 2011
100%
שהצליחו על אף הקשיים הידועים
עור היענות כללי נמוך של  24%עם
להוביל ,לשנות ולאכוף מדיניות הט־
פער של  70%בקירוב בין התצפיות
80%
מעה נכונה של התנהגות המקדמת
הסמויות והגלויות .ממצאי כל מחל־
את איכות הטיפול ,ומחזקים ידיהם
קה הוצגו בפני המנהל והאחות האח־
60%
בהשגת היעד במלואו.
ראית של המחלקה והם התחייבו
בל נשכח ,ביצוע היגיינת ידיים כנ־
לפעול בנושא.
40%
דרש אינו אפשרות אלא חובה!
השנה בוצעו תצפיות סמויות בעש־
20%
לסיום ,אנו מודים למנהלים ולמב־
רים מחלקות .שיעור ההיענות הכללי
צעים ששיתפו פעולה בביצוע הבק־
ב־ 2011עומד על  .22%שלוש מחל־
0%
רות הסמויות על ההחלטה האמיצה
קות קיבלו ציונים נמוכים במיוחד והן
לפני מגע
אחרי מגע
כללי
לפני מגע
אחרי מגע
כללי
לפני מגע
אחרי מגע
כללי
כללי
רופאים
אחיות
ותרומתכם המשמעותית בנושא|| .
עומדות על שיעורי היענות כלליים
שיעור היענות

אלו היו קשורים ברובם לחולים שהגיעו מצפון אפ־
ריקה .מאפיין ייחודי של אנזים זה הוא היעדר פעי־
לות כנגד צפלוספורינים מדורות  ,4-3אם כי נוכחות
של אנזימים אחרים ,כגון  ,ESBLעשויה להפוך את
החיידק לעמיד .בניגוד ל־  ,KPCשבו ההתפשטות
הייתה בעיקרה עקב זן יחיד ,הגן ל־ OXA-48מת־
פשט בעיקר עקב מעבר של פלסמיד אחד .לפיכך,
לא נדיר למצוא במסגרת התפרצות אחת ואף באותו
חולה כמה מיני חיידקים המייצרים .OXA-48

 :NDM-1פיזור מניו דלהי לסביבה ולעולם כולו
אנזים זה התגלה לראשונה בחיידק שבודד בשב־
דיה בשנת  2008מחולה שהיה מאושפז קודם לכן בניו
דלהי שבהודו .מאז אותו מקרה ,חלה עלייה עצומה

בהיארעות של זיהומים עקב חע"ק מייצרי NDM-1
בעולם כולו ,תחילה בחולים אשר הגיעו מתת־היב־
שת ההודית אך בהמשך גם בחולים ללא קשר ברור.
היקף העמידות עקב אנזים זה בהודו ובפקיסטן אינו
ידוע במדויק .כ־ 18אחוזים מהחולים שנדגמו בבית
חולים בפקיסטן היו נשאים של חיידקים אלה במע־
רכת העיכול .בניו דלהי ,חע"ק מייצרי  NDM-1נמצאו
בדגימות סביבתיות ממערכת הביוב אך גם ממי הש־
תייה .בישראל זוהה חיידק זה לראשונה בחולה אשר
אושפזה לאחר קבלת טיפול רפואי בהודו .במפתיע,
מקרים נוספים זוהו בחולים ללא כל קשר דומה.
אנזים דומה ) (NDM-2נמצא ב־Acinetobacter
 baumanniiבדגימות עור מחולי שיקום ,מה שמעלה
את האפשרות של מעבר הגן בין מינים שונים.

 :VIM-1יוון והסביבה
 VIM-1היה הגורם העיקרי לחע"ק ביוון ובדרום
אירופה בתחילת שנות האלפיים ,אך עם חדירת
ה־ KPCלארצות אלו הפך משני בחשיבותו .עד כה
לא דווחו מקרים אלה בישראל .הגן ל־ VIM-1עובר
בעיקר דרך אלמנט גנטי ) (integronומצוי בעיקר
ב־.K. pneumoniae
הופעתם של מנגנונים שונים בחע"ק היא אתגר
משמעותי ,בשל השוני במאפיינים האפיד־
מיולוגיים והמעבדתיים ,המקשה על הזיהוי המע־
בדתי ועל קביעת המדיניות הנכונה למניעת הת־
פשטותם .ערנות מיוחדת דרושה בעיקר בחולים
המגיעים לאחר אשפוז בארצות זרות|| .

42

היו בעניינים

חולקים מהניסיון שלנו בארץ ובעולם
בכירים ממשרד ראש הממשלה ,המש־
תתפים בקורס מתקדם מטעם המדינה,
ביקרו בסוף חודש אוקטובר בחדר המיון שלנו.
ד"ר פיני הלפרן ,מנהל המחלקה לרפואה דחופה,
הציג את בית החולים ואת חדר המיון והרצה לפני
האורחים על קבלת החלטות בתנאי לחץ,
האופייניים לעבודה במלר"ד.
הדמיון הרב בין אילוצי עבודתם של אנשי משרד
ראש הממשלה לעבודתם של אנשי צוות מלר"ד
והתורנים בלט מאוד ,וגרר שיח ער והשוואות
מרובות .הביקור היה חלק מרצף ביקורים דומים
וגם מסדרת הרצאות קבועות שמעביר ד"ר הלפ־
רן לעובדי המשרד המבקשים ללמוד מהטכניקות

שמיישמים כל רופא ואחות בעבודתם.
"עבודת המלר"ד מאופיינת בלחץ כבד ,בשיאים
של לחץ קיצוני העולה על יכולות ההתמודדות של

המחלקה ,במחסור במידע זמין ,במידע בלתי שלם
ואף מטעה ,בהפרעות בלתי פוסקות לתהליך הע־
בודה ,בשעות עבודה ארוכות ,במגבלות כוח אדם,
ציוד ושטח ,בשונות רבה בין החולים שהרופא
מטפל בהם בו בזמן ועוד.
"השיח עם המבקרים היה פורה והדדי ,והדגיש
את הייחוד של העבודה במלר"ד ובאתרים הפוע־
לים בתנאים דומים" ,מסביר ד"ר הלפרן.
בנוסף ,אירח פרופ' פיני הלפרן ,מנהל המחלקה
לרפואה דחופה ,משלחת של  14בכירים בתחום
ביטחון פנים ורפואת חירום מרחבי ארצות הברית
וחלק עמם את הניסיון שרכשנו למרבה הצער בר־
פואת חירום של אירועים רבי נפגעים|| .

כוח גולני

פעם גולני ,תמיד גולני

לקראת ראש השנה ,הסתער כוח של גו־
לני על "שחרית של בריאות" במרכז הר־
פואי .בכוח היו כשמונים יוצאי חטיבת גולני ובנות
זוגם ,שהתייצבו לפקודתו של חברם לנשק ,פרופ'
משה סלעי ,מנהל החטיבה האורתופדית .מטרת
המפגש הייתה לחשוף את חברי הכוח לחידושים
בתחומי העשייה הייחודים של המרכז הרפואי.
לקראת הצהריים יצא הכוח לסיור במלר"ם
החדש ,שם קיבל מידע בנושא רפואה מונעת
ולמד על בדיקות "סקר מנהלים" ועל יכולת הניבוי
שלהן .לקינוח ,סייר הכוח בבית החולים לשעת
חירום שבבניין סמי עופר ,וקיבל הסבר מקיף.
מבית החולים יצאו חברי הכוח לקבלת שבת ושי־
רי מולדת במסעדה בקרבת מקום|| .

BONDS,
!TASMC BONDS
משלחת בת  16חברים מארגון הבונדס
מאוהיו שבארצות הברית ביקרה במרכז
הרפואי ונפגשה עם בכירים במרכז.
פרופ' גבי ברבש קיבל את האורחים ובירך אותם;
ד"ר פיני הלפרן ,מנהל המחלקה לרפואה דחופה,
הציג את ההיערכות לשעת חירום; פרופ' יצחק
פריד ,מנהל היחידה לנוירוכירורגיה תפקודית,
הסביר להם על ניתוחים לנטרול המוקד האפילפ־
טי וד"ר דלית בן יוסף הציגה בפניהם את המחקר
בנושא תאי גזע|| .

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

)לא טעינו,
זה בסינית!(
משלחת נוספת של רופאים בכירים מבית
החולים  Jiansuמסין ביקרה באחרונה
במרכז הרפואי במסגרת שיתוף הפעולה שנחתם
בין בתי החולים .במסגרת שיתוף הפעולה השת־
למו בבית החולים חמישה רופאים סינים במחל־
קות נשים ,ניתוחי לב־חזה ובמכון הגסטרו .עם
תום הביקור הודו חברי המשלחת הבכירים למנה־
לי המחלקות על ההשתלמות המקיפה שלה זכו
אנשיהם|| .
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תיבת דואר
דה
ממכתבי התות החולים
ה ג י ע ו לבי
ש

לכבוד:

ד"ר גלינה שנקרמן וד"ר אבו עביד סובחי

ויליאם
שייקספיר -
הסונטות
מאנגלית :ד"ר אבי הסנר וגיל הראבן
"לפני כחמש שנים ,בהיותי בס־
פארי צלילה באתר אקזוטי
במיוחד ,מצאתי את עצמי ערב אחד יושב
ובוהה במסך המחשב שלי ,שעליו היה
טקסט של סונטה מס'  ...17כמעט מדי
ערב ,כעניין שבשגרה ,נהגתי לקרוא בסו־
נטות ,אלא שבאותה הפעם עלה בי דחף
לנסות ולבחון אם ניתן לתרגם את הסונ־
טה הזאת לעברית .לא היה לי מושג לאיזו
הרפתקה אני נכנס" ,אומר ד"ר אבי הסנר
שעמל מאז אותו ערב על תרגום של 154
הסונטות של שייקספיר הידועות
והאהובות בעולם.
את אוסף השירים הזה ,כתב שייקספיר
בין השנים  1598-1592ומסר לקריאה
רק לחבריו הקרובים .אחד מהם העבירו
למו"ל ,ומכיוון שלא היה אז חוק המגן על
זכויותיו של היוצר ,המו"ל הוציא לאור את
הסונטות ללא רשותו של המחבר ואולי
גם בניגוד לרצונו .מאז אותה מהדורה פי־
ראטית ,שיצאה לאור ב־ ,1609התפרסמו
אינספור מהדורות של היצירה בשפות
רבות .לאחרונה ,תורגמו הסונטות לעב־
רית ע"י ד"ר אבי הסנר ,סמנכ"ל לניהול
סיכונים ובקרת איכות ,עם הסופרת וכלת
פרס ספיר גיל הראבן.
הספר זוכה להצלחה רבה ומחזיר לתוד־
עה את שייקספיר והפעם בשירה|| .

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

לפני בערך שלוש שנים עברתי ניתוח מעקף קיבה ומאז ירדתי למעלה מארבעים קילוגרמים .התהליך
שעברתי היה ארוך ומלווה בצוות נפלא של אחיות ורופאים שעזרו ,תמכו ,וליוו אותי לאורך כל הדרך.
גולת הכותרת בתהליך הזה היא ללא ספק ,קבוצת תמיכה שבה אני משתתפת זה  3שנים.
קבוצה זו נותנת לי המון כוחות .מאז שהגעתי ,השתניתי ולא רק מבחינה חיצונית .הקבוצה נתנה לי
להבין ולהגיע לתובנות שלא הייתי מגיעה אליהן בכוחות עצמי בלבד .מושגים כמו "אכילה רגשית"
ומשפטים כמו "להעצים את המסוגלות" קיבלו אצלי משמעות .הבנתי טוב יותר את עצמי .הקבוצה
הייתה בשבילי סוג של תרפיה .כאן יכולתי לדבר על דברים אישיים מאוד .הקבוצה חיזקה אותי
והטעינה אותי כל פעם מחדש .החיים שלי השתנו  ,ולקבוצת התמיכה חלק נכבד בתהליך הזה.
כשעשיתי פסק זמן ,ולא הגעתי לקבוצה ,גיליתי שאני לאט לאט עולה במשקל .הקבוצה עוזרת לי
לשמור על המשקל הקיים .בהזדמנות זו ברצוני להודות מקרב לב :ממש אין מילים ,לאחות הנפלאה
ממרפאת השמנת יתר שמלווה אותנו שנים ,רותי מלץ .יישר כוח גדול ,שהמילה מלאך ,קטנה עליה.
רוב תודות לעדי יעבץ ,העובדת הסוציאלית שגם מלווה אותנו זה  3שנים ,שכל ההישג הזה שהשגתי
במשך שלוש השנים האחרונות ,שלה הוא .רותי ועדי אני רוצה להביע :הארתם אותי בנוכחותכם.
תודה למרפאת השמנת יתר שעושה עבודה נהדרת במשך כל השנים .ותודה לחברי הקבוצה שעוזרים
ותומכים  ,לאורך כל הדרך.
ישר כוח.
פ"נ ,תל־אביב

לכבוד:

ניבה קסטין,
מנהלת המרכז ללידה טבעית,
בית החולים ליס
אנו מבקשים להודות לכם על ארגון תהליך הלידה במקצועיות ובמסירות .ב־ 24.10נולד במרכז
ללידה טבעית בננו דניאל .במהלך כל הלידה קיבלנו מהצוות את כל הדרוש ללידתו המוצלחת
של בננו :מקצועיות ,יחס אדיב ותנאים נוחים .בכל השלבים )פגישות הכנה ,קבלה לחדר מיון ,שלב
הלידה וההתאוששות שלאחריה( זכינו ליחס חם מאנשי צוות מיומנים וקשובים .הם עשו הכל על מנת
שנלד תינוק בריא ונקבל תחושה של נוחות וביטחון.
אנו רוצים להביע תודה מיוחדת לאסנת אלדור הנהדרת ,המיילדת שלנו ,על הגישה המקצועית,
היחס האישי וההבנה המעמיקה של תהליך הלידה .אסנת יצרה אווירה נינוחה ונעימה ,חיזקה אותנו
וגרמה לנו להאמין בכוחות של עצמנו ,מה שאפשר לנו להגשים את החלום של לידה טבעית.
הוצפנו באושר כשבננו הגיח לאוויר העולם ואנו בטוחים כי מהלכה הטבעי והשלו של הלידה תרם
רבות לתחושה זו ועזר להימנע מדיכאון שלאחר לידה .תודה רבה לכל אנשי הצוות ,שבזכותכם
הלידה עברה כפי שחלמנו .אנו מאחלים שגשוג לבית החולים ליס ליולדות ולמרכז ללידה טבעית.
נ"ג
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לכבוד:

לכבוד:

פרופ' גדי קרן,
מנהל המערך הקרדיולוגי

פרופ' אלי שפרכר,
מנהל מחלקת עור

כפי שאתם יודעים ,נְ עמתם לי מאוד כשנתיים ,ונאלצתי ,כמו
במצבים שכאלה ,לבחור אחד מתוך שניים...
שהפרדה מכם היום היא הבחירה הנכונה ,ואמשיך
ֵ
ואני מקווה,
לעשות פעילות גופנית ,לפי הנחיותיכם ֶבּאמונה .ומאחר שאני
ממש ממש אוהבת את כולכם ,הצוות והחברים ,אומר לכם
תודה בעוגת גבינה ,בלי פירורים .תחילה ,תודה לאבי ,שקיבל
שא ֱעמוד בכל המשימות,
אותי ברוגַ ע ובסבר פנים ,בביטחון ֶ
בלי גינונים .ולאיילה המקסימה ,שאותה ִהכרתי מבראשית ,עוד
בבית החולים ,כשעליתי לַ מחלקה ממחלקת הצנתורים .אין
ספק ,איילה ,את אחות רחמנייה ,מחייכת ו...כמוך רואים רק
בסרטים .ועליזה ,המנצחת על מקהלת לחץ הדם ,ובתוך כך
עונה לטלפונים וסופגת הכול הכול ...ונועה ורעות החמודות,
ששומרות בנאמנות ,שנמשיך להיות חטובות ...וכמובן נוסיף
את שלומית המושלמתֶ ,שׁלּוּ שמעתי בקולה ,הייתי יוצאת מכאן
אחרי שנתיים פצצה רזה וגבוהה ...ועל ריקי ,אין בכלל מה
לדבר ,איך היא מצליחה בין כולנו ְבּטוּב לבה לנתר .ואחרון,
שה ֵעז כבר בפעם השלישית
אחרון חביב ,בשבילי ,הוא יריבֵ ,
אותי על הסקי להרכיב ולהעלות לי את הכושר בכל שבוע,
ולא לשכוח לספר לי בינתיים בדיחה ְבּ ָרגוע.
ממני,
צ"ש

אנו ,ע' וד' היינו מאושפזים במחלקת העור בבית החולים
איכילוב .חודש אשפוז ,כשאתה מנותק ממה שקורה בחוץ
וחסר יכולת לעבוד ,אינו קל עבור אף אחד ,ועדיין נוכחנו
לגלות צוות מדהים שגרם לשהות שלנו להיות קלה יותר ,טובה
ואפילו מעניינת ומרתקת .גילינו צוות מדהים שעזר ,תמך
ועודד .אין לנו ספק שלצוות במחלקה מגיעה תודה ענקית.
נדהמנו לראות את עבודתם המסורה של צוות כוח העזר
והמנקות במחלקה .הצוות דאג למיטות וחדרים נקיים ולאוכל.
נציין לשבח את ציפי מכוח העזר שדאגה יותר מכל גם שמצב
הרוח שלנו יהיה מרומם כל הזמן .בשיחות עמה ,הנעימות
והמעודדות ,גילינו עובדת שעושה את עבודתה מכל הלב,
עם המון רצון טוב והמון אהבה .אין ספק שהצוות כולו וציפי
במיוחד ראויים לשבחים על כך שגרמו לשהות שלנו להיות
נעימה ונקייה ,עם הרבה אהבה.
צוות האחיות במחלקה היה מדהים לא פחות .צוות מקצועי
ביותר שבהחלט ידע את עבודתו ,והתנהל עם החולים בהמון
סבלנות והבנה למצב ומתוך רצון לעודד .בצוות זה לא ניתן
שלא לציין לשבח את האחות נינה ,המדהימה באחיות .נינה,
מעבר למקצועיותה היוצאת דופן ,שהתבטאה בכך שלא חששה
לענות על שאלות שלנו שנבעו לעתים מתוך חשש ,והסבירה
את ההיגיון בכל דבר ,הייתה גם מקפידה לשבת ולהתחבר
איתנו מעבר .לא הרגשנו לידה לרגע את המעמד של חולה
ואיש צוות והיא תמיד גרמה לנו להרגיש שהיא באמת אוהבת
ודואגת ולא רק עושה את עבודתה .אין לנו ספק שעובדת כמו
נינה ראויה למקום שבו היא נמצאת ,ואם שואלים אותנו אנו
מייעדים לה עתיד במחלקה גם במשרות הרבה יותר בכירות,
כי יש בהחלט הרבה מה ללמוד ממנה .נינה תודה!!!
ואחרונים חביבים הם צוות הרופאים המדהים שלא הרפה ,ודאג
לטיפול הטוב ביותר ,כדי שנשתחרר מהמחלקה מחוזקים.
אנו מודים מאוד לכל צוות הרופאים :ד"ר מור ,ד"ר גולדברג
ולרופאים תומר ,שמיר ,גיא וליאת ,צוות הרופאים המתמחים
שבעינינו נראו מקצועיים ביותר וידעו לתת מענה לכל שאלה,
לד"ר חגית מץ ,סגנית מנהל המחלקה ,ולפרופ' אלי שפרכר,
מנהל המחלקה ,שמנצח על כל התזמורת הנפלאה הזאת.
למרות שלא ראינו אתכם כל יום ,עדיין היינו עדים לידע הרב
שיש לכם על כל אחד ,מה שגרם לנו להבין שאנו בידיים
טובות .אנו מודים לכל המחלקה היקרה הזאת על הטיפול
המסור והדואג.
ע"ד ור"ד

לכבוד:

ד"ר אפרים שדות,
מנהל היחידה לטיפול נמרץ ילדים,
בית החולים דנה
בין התאריכים  30-23בנובמבר ,היה בננו ר' מאושפז בבית
החולים עקב ניתוח אורתופדי מורכב .במהלך ההתאוששות
אושפז ר' בטיפול נמרץ ,בשל סיבוך לא צפוי.
במשך שלושת הימים שבהם שהינו לצד מיטתו של ר' ביחידתכם
זכינו לטיפול מסור ,מקצועי ורגיש בצורה יוצאת דופן .צוות
הרופאים ,האחים והאחיות שמצאנו מולנו היו נחמה ויד מסייעת
בשעות לא קלות לר' בננו ,ולנו עצמנו.
הרגישות שבה טופלנו על ידי הצוות כולו ,אינה מובנת מאליה.
הסבלנות והסובלנות שהיינו עדים להן הן נכס נדיר שמכילה
יחידתכם.
אנו מבקשים להביע את תודתנו ,מעומק הלב ,על כל אלה,
ועל הלב הגדול שמצאנו.
בכבוד רב ובהערכה אין קץ,
משפחת א'

46

תיבת דואר
דה
ממכתבי התות החולים
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לכבוד:

ד"ר סלביו בריל,
מנהל יחידת הכאב

לכבוד:

ד"ר פיני הלפרן,
מנהל המרכז לרפואה דחופה
רציתי לשתף אותך בחוויה שעברתי .אתמול בערב )(30.8.11
הגעתי למיון המהיר של איכילוב כשאני סובל מקוצר נשימה
ומכאבים קשים בגרון ובריאות .האחיות במקום הושיבו אותי,
הרגיעו אותי והחלו מיידית בבדיקות .בשלב מסוים קוצר
הנשימה הפך להיסטריה מצדי ,על גבול התקף חרדה .האחיות
במקום לא איבדו לרגע את קור הרוח ,הרגיעו אותי והסבירו
לי שהכל בסדר ושאני נושם כמו שצריך ,ולא עזבו אותי עד
שנרגעתי .הן גם ענו בסבלנות לכל שאלה שהעלתה המלווה
שלי .בין בדיקות א.ק.ג ,צילום חזה ,שיחה עם הרופא ,בדיקת
א.א.ג ועד השחרור ,הרגשתי שאני מקבל את השירות הטוב
ביותר ,שלצוות באמת אכפת ממני .שאני לא סתם מספר.
ראיתי תחת כמה לחץ הם עובדים ,ואיזה יחס הם מקבלים
מחלק מהחולים ,ועדיין נשארים עם החיוך ותודעת השירות .זה
לא הולך ברגל ,והלוואי שכל נותן שירות בארץ יעשה סיור
במחלקה הזאת וילמד דבר או שניים .בהיותי חולה סוכרת
נעורים ,חוויתי לצערי מספר רב של פעמים את "חוויית" חדר
המיון.
אני חייב להודות שבמקרה של איכילוב ,אכן מדובר בחוויה.
בימים שבהם כל הציבור מודע למצב הקשה של מערכת
הבריאות ,זה לא עניין של מה בכך לצאת מחדר מיון בהרגשה
כל כך טובה.
נא מסרו את תודתי לד"ר אסף ריי ולכל צוות חדר המיון
המהיר וכמו כן לרופא הא.א.ג הסבלני והחביב ד"ר אושרי
וסרצוג .הם ההגדרה למלאכים בלבן.
בכבוד רב,
י"ק

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

היה לי חשוב להפנות אליך אישית את פנייתי זו ולא בדרך
המקובלת בפניות הציבור וכדומה .הנני אישה בת  42אחרי
תאונת עבודה ,הסובלת זה שנים מכאבי תופת )מועמדת
לניתוח גב שכרגע בחרתי להימנע ממנו( .בשנים האחרונות
טופלתי על ידי אין ספור רופאים ,אחיות ומרפאות ולאחרונה,
השנה ,התחלתי טיפולים בבית החולים איכילוב במרפאת
הכאב .ברצוני לומר לך שמרפאת הכאב באיכילוב זו מחלקה
לתפארת ,החל מדלפק הקבלה ,המזכירות הרפואיות ליהי
ומירב ,האחיות המסורות לנה ולנה ,האחות הראשית ליאת
היקרה ,הרופאה המדהימה ד"ר פרדלנסקי ,ובכלל כל הצוות
והאווירה במרפאה ראויים לשבח .בכל תקופת הטיפולים
הבלתי נעימים שנאלצתי לעבור לא נתקלתי בדרכי בבני אדם
אנושיים כל כך ,נעימים ומחייכים אלייך כאשר כל כך כואב לך.
היה לי חשוב מאוד להביא זאת לידיעתך באופן אישי מכיוון
שזה אינו דבר מובן מאליו ולבטח לא במרפאות ציבוריות.
ולרוב אנשים דואגים להעביר רק תלונות ושוכחים שמילה טובה
היא כל כך חשובה ונדרשת כאשר היא אמיתית.
בנוסף לכל זאת כמובן אני זוכה לטיפול קפדני ,מדויק
ומאובחן בכובד ראש .אני מרגישה שאני פשוט המטופלת
היחידה בעולם ולא כמו בעבר ,שחשתי שאני עוד אדם
ש"דוחפים" לו תרופות ללא חשיבה רפואית נכונה רק כדי
להשתיק את הרגע.
מרגע הכניסה למרפאה אפשר להרגיש בכבוד האדם
שמעניקות המזכירות ,הכבוד לחיסיון של המטופל על מצבו
הרפואי ,בהמשך לטיפול האחיות המקסימות שתמיד נעימות
ומחייכות אליי ,הרופאה המדהימה שתמיד קשובה אליי ובכל
פעם שפניתי לעזרתה גם אם בשיחת מסדרון היא תמיד נענתה
וגם כשלא יכלה דאגה לחזור אליי עם תשובה מאוחר יותר.
באמת שבכל שנותיי לא נתקלתי ביחס כזה .מוכרחה להודות,
גם כאשר בוטלו לי התורים עקב השביתות ,הצוות כל כך
השתדל לעשות ככל יכולתו לתת לנו את השירות .אני באופן
אישי בלי הטיפול במרפאה הזו ,פשוט לא יכולה לתפקד .אני
אם חד הורית ומטפלת בילדים ובחיינו ללא כל עזרה או
סיוע ,ובלי טיפול מסור וקבוע זה ,סביר שחיי היו נראים באופן
שונה ורע עוד יותר .בנוסף ,בספטמבר  2010הייתי מאושפזת
כשבועיים במרפאה הנוירולוגית באיכילוב וגם שם זכיתי
לטיפול מסור ונאמן.
מודה לך ומעריכה כל כך שהצלחת לאגד במרפאה אחת
)קטנה יחסית( צוות שכל כולו טוב!
בהוקרה רבה,
ח"ל

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