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עובדים יקרים,

עורכת ראשית :אביבה שמר
כתיבה ועריכת משנה :אבי שושן
חברי מערכת :אורית ארטל־דלוגין ,יפה בן־אברהם,
דני הרפז ,אסנת טאוב־טגנסקי ,גלית כהן ,ד"ר ג'לאל טרביה
צילומים :היחידה לצילום רפואי :מירי גטניו ,ליאור צור,
ג'ני ירושלמי ,גדי סגל

המהדורה הנוכחית של העיתון יוצאת
בד בבד עם השלבים האחרונים של
המו"מ המתנהל בין משרדי האוצר והבריאות,
הקופות ובתי החולים ,על כללי התשלומים
שילוו אותנו בשלוש השנים הבאות .מה שכבר
אפשר לומר הוא שקופות החולים משנות
מדיניות ומקשות יותר על הפניית החולים לבתי החולים הממשלתיים .אנחנו
רואים זאת בעיקר בהפניות לשירותים האמבולטוריים ,אבל לא רק .ההכבדה
הזו פוגעת אפילו בקבוצת החולים שעד היום הייתה "מחוץ למשחק"  -החולים
האונקולוגיים ,שלהם ניתן עד היום חופש בחירה מוחלט בבית החולים שיטופלו
בו .הכלל הזה לא השתנה ,אבל מערימים עליהם קשיים ומי שלא עומד על
דעתו  -מכוון לפי העדפות הקופה.
המצב החדש הזה מחייב אותנו להיות טובים יותר ,שירותיים יותר וזמינים
יותר .אני נתקל בלא מעט מקרים שבהם אפשר לקבל הפניה של הקופה ,אבל
ההתנהלות שלנו אינה מזמינה מספיק .אני מבקש מכולנו ,בכל הרמות ,המקו
צועות והסקטורים ,להגביר זמינות ושירותיות .יש לנו את הצוותים המקצועיים
הטובים ביותר ואנחנו צריכים לעשות כך שהחולים יילחמו על ההפניות אלינו,
כפי שאכן קורה בהרבה תחומים.
הלחץ הכלכלי המופעל על הקופות מופעל גם עלינו ,וההסכמים שנחתמים
בימים אלה עם האוצר יחייבו אותנו לשמור על היקף ההוצאה הנוכחי שלנו גם
בשלוש השנים הבאות ,ולהיזהר מחריגה בהוצאות בעיקר בהוצאות העסקת
עובדים .כל המשק ,אבל בעיקר מערכת הבריאות ,צריך להתמודד כלכלית עם
הסכמי השכר שנחתמו בשנתיים האחרונות .תוספות השכר האלה מעיקות על
תקציבי הקופות ובתי החולים ומחייבות את כולנו להצטמצם כדי לשרוד.
על בית החולים שלנו מעיקה מטלה אחת כבדה נוספת והיא הטיפול באוכלוסיית
מהגרי העבודה מאפריקה .בשנים האחרונות אנחנו נושאים בנטל הזה מתוך
הכרה במחויבותנו המקצועית והאנושית .הנטל קשה מאוד והוא כבד עוד יותר
נוכח מה שתיארתי לעיל .אנחנו ממשיכים לתבוע מן הרשויות הממשלתיות ליו
טול אחריות למימון ההוצאה הזו שנכפתה עלינו.
בד בבד עם המערכה הכלכלית פיתוח בית החולים ממשיך :לאחר שסיימנו
מבצע שנמשך עשרים שנה לשדרוג תנאי האשפוז בכל מחלקות האשפוז ,אנחנו
נערכים כעת לשלושה פרויקטים גדולים :מגורי הצוות  -מגדל ב ן  300דירות לז�ו
גות צעירים שנמצא בישורת האחרונה של האישורים הנדרשים; בניית מחלקה
פסיכיאטרית ופתיחתה; ושדרוג אגף היולדות בקומה הרביעית מעל המחלקות
הקיימות היום .כל אלה נוסף על פרויקטי בינוי קיימים ובהם שיפוץ מרפאות,
בית מרקחת ועוד.
ולבסוף ,הרוח היא הקובעת! האדם מהצד השני של הסטטוסקופ או מאחורי
הדלפק ,המברג והמגב הוא שקובע איך אנו נראים ומוערכים .תמשיכו לשמור
על הרוח.
קיץ נעים,



מוציא לאור :נ.ד.ד מדיה בע"מ עריכה לשונית :אפרת ג'רופי
עיצוב גרפי :יעל רמות דפוס :גרפוליט

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

 .חפשו אותנו" ,איכילוב העמוד הרשמי"

גבי ברבש
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מיוחד :לזכרו של יורם קניוק ז"ל

רשמים מהמחלקה ההמטולוגית:
חופשיים בכלוב של כאב
לדוקטור חוה פרי במחלקה
ההמטולוגית באיכילוב יש
תאומים בני שלוש .בפורים הם
התחפשו לאריה וליצן; האריה
כדי להפחיד אותה ,הליצן כדי להצחיק אותה.
כשאני יושב במחלקת המסורטנים מדי שבוע
אני מרגיש כמו אריה מנייר וכמו ליצן עצוב .רוב
האנשים היושבים שם ,זקנים כמוני ,שיש להם
עדיין בני זוג בין החיים ,באים עם בני זוגם באחו
ווה נוגעת ללב .זוהי אהבה שלא הכרתי; זוהי
אולי האהבה האחרונה .הילדים מזמן עזבו את
הבית ,הנכדים כמו תרומה לקרן קיימת מטלפו
נים מדי פעם כדי לשאול מה נשמע כאילו באמת
אכפת להם ,ומה שיש להם באמת זה איש את
רעותו .עכשיו הם לבדם ויושבים בחדר הגדול
הזה כדי להתרפא ,ומטופלים בבני זוגם במשהו
שהוא אפילו עמוק מחמלה; מין הכרח ביולוגי
למצוא תחליף לאהבה שחוו פעם .הלוא בני
האדם הזדקפו מן הגורילות שהיו כדי שיראו זה
את זה בעת עשיית ילדיהם ואז ידאגו להם,
ולעת זקנה הם שוב מביטים זה בזה כי אין להם
אף אחד אחר כדי לראות .אם אין להם בעל או
אישה הרי הבן או הבת באים ,ומשום מה לבנים
יש תמיד שני סלולריים תלויים על החגורה ואין
לי מושג מדוע ,וכולנו חברים במועדון אחד;
מקבלים עירויי דם או כימותרפיה.
עובדות בחדר הזה ארבע אחיות חכמות במו
לאכתן .הן עובדות כמו שעון צוחק ועוד מחייכות
אחרי שמונה שעות של להטים בתוך הכלוב
של הכאב .כבר ארבע שנים אני מותקף על ידי
סרטנים שאפילו לכעוס עליהם אינני יכול כי
הלוא מתוכי באו ,ואני קורא את דברי הבלע של
העיתונאים המשמיצים את מערכת הבריאות
הישראלית ומצטער שאינני דודו טופז ומלמד
את העיתונאים האלה דבר או שניים .אחד מהם
אפילו טען לא מכבר כי מבלבלים את החולים עם
כדורים בצבע שונה ממה שהורגלו בו וזה נורא.
למה? תרופות גנריות אינן פחות טובות מתרופות
מקוריות וניתן ללמד כל אדם באיזה צבע הכדוו
רים החדשים צבועים .אני רואה רופא רץ ,הוא
יציל עכשיו מישהו שסוגרים עליו וילון ודוקטור
פרי באה לעשות לו ביופסיה בעצם הבריח כמו
שהיא עשתה לי וסוגרים וילון ,האישה המסכו
נה בוכה .זה כואב ,ומה אם הרופא יטעה? העיו
תונאים המציאו את הביטוי "רשלנות רפואית"
וכל טעות שאין בן אנוש שלא יחטא בה נהיית
הפקרות .שופט חסר לב אפילו שולח רופאה
שנרדמה בעת עבודתה ואכן שגתה ,שהרי בארץ
חסרים רופאים ואלה שישנם עובדים קשה ,ואין
רופא בעולם שלא יטעה פעם ,ככה זה ,והשופט

האהבה האחרונה בחדר
המסורטנים נפלאה בעיניי.
באה אישה עם מקל הליכה
ומביאה ביד רועדת קפה לבן זוגה.
המבטים ביניהם יותר סקסיים
מכל מופע של מדונה ועולים
הרבה פחות .זוהי אהבה עד מוות,
כי בעיניים רואים את הכאב
שאחד מהם כנראה ימות קודם
וגם הם לא יהיו עוד זה לזה
שולח אותה לשמונה שנות מאסר כאילו הרגה
מישהו בכוונה ,שזה כמו להקים מפלגה נגד
מכות ברק.
האהבה האחרונה בחדר המסורטנים נפלאה
בעיניי .בשבוע שעבר ראיתי גבר קטוע יד שבא
ומחה באהבה זיעה מעל מצח רעייתו וגם הביא
לה מים ,והיא המסכנה גוססת .באה אישה עם
מקל הליכה ומביאה ביד רועדת קפה לבן זוגה.
המבטים ביניהם יותר סקסיים מכל מופע של
מדונה ועולים הרבה פחות .זוהי אהבה עד מוות,
כי בעיניים רואים את הכאב שאחד מהם כנראה
ימות קודם וגם הם לא יהיו עוד זה לזה.
לפני שנים מספר הייתי מאושפז בטיפול
נמרץ ונותחתי שלוש פעמים וראיתי רק הזיות,
ואילו בחדר הדם והכימותרפיה הזה אני יושב
עם חולים ורואה אותם והם מייחלים ,אך אין
כניעה ממשית כי יש לרבים מהם מין הומור
שיודע להיאבק בייאוש .האחיות מרקדות בין
החולים ומושכות שקיות ,מחייכות לסבלו של
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איש ,מזריקות ,מחברות ,והכול במהירות עד
שזה נראה כמו בלט .אחת מהן ,מירי ,בין מאו
תיים זריקות ליום אפילו נשואה למכוון פסנתו
רים ,שהוא המקצוע הכי יפה בעולם .אני חושב
מה יקרה אם אחלים .נסים רפואיים והצלה
ממוות כבר קרו לי פעמיים בשנים האחרונות,
ואיך אחיה בלי העידון האנושי שאני עד לו ,בלי
לראות את האהבה האחרונה?
לפני מספר ימים נכנסה אישה צעירה יפה,
עצובה ונעולה בתוך עצמה .היא ניסתה לחייך
אל אלה האחות היפה .הבטתי במה שאני
מקבל בבית החולים .ביחס .ועלה בדעתי שאני
חייב לסייע לרפואה ותרמתי את גופתי למדע
כדי שאתקיים כמה שנים אחרי מותי ושרוו
פאים צעירים ילמדו עליי את מה שיודעים
הרופאים היום על מה שהם עושים .במחי רגע
אחד הרווחתי כמה שנים ,וכמו משה רבנו איש
לא ידע את מקום קבורתי כי דאגתי שלא יהיה,
ומכך ירוויחו צאצאיי.
יום אחד חיכיתי לספירת דם ולידי ישב בחור
צעיר שאמר שהוא בן עשרים וארבע ושחלה
במלנומה ,שהיא סרטן עור ,מפני שלא חבש
כובע בשמש המטבחת של ארץ ישראל .כתו
בתי מאמר על התייפייפות הצעירים בארץ
עם הקרחות בלי כובע עליהן ולא היו כמעט
טוקבקים .זה לא עניין איש .כן חיכיתי לפנייה
מרופאי עור שיכלו לנצל את הדברים שכתבתי
כדי להזהיר את אלה שהולכים בלי כובע בקיץ
הישראלי .אבל אולי רופאי העור אינם הרוו
פאים שאני פוגש .כנראה לא אכפת להם כמה
חולי מלנומה יש בארץ בגלל השמש היוקדת.
לראשונה מאז שאני כותב על הרפואה הטובה
בארץ כעסתי על רופאים ,ליתר דיוק ,על רופאי
העור .כנראה לא חליתי עדיין בסרטן הזה ולא
ראיתי אותם בחיים.
יורם קניוק נפטר בחודש יוני השנה בבית החו־
לים איכילוב שבתל־אביב.
קניוק ,ילי ד  ,1930היה סופר ועיתונאי .בין ס�פ
ריו" :חימו מלך ירושלים" ,עם עובד" ;1965 ,אדם
בן כלב" ,עמיקם " ;1968 ,סוסעץ" ,ספריית פ�ו
עלים " ;1974 ,הברלינאי האחרון" ,ידיעות א�ח
רונות" ;2004 ,עיטים ונבלות" ,ידיעות אחרונות,
" ;2006על החיים ועל המוות" ,ידיעות אחרונות,
 .2007זוכה פרס נשיא המדינה לספרות לשנת
 1998ופרס ביאליק לשנת .1999
המאמר פורסם לראשונה בעיתון "הארץ"
וראה אור בספר "רפואה בין השורות" ,אסופת
מאמרים בהוצאת ההסתדרות הרפואית
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חדשות

סוגרים שנה ומתחילים מחדש

באירוע סיכום שנה חשף פרופ' ברבש" :היעד המרכזי לשנת  - 2013איזון תקציבי בחתירה
להסכמי רכש טובים יותר ,להגדלת פעילות כלכלית ולהגדלת תקציב תשתיות וציוד"

בהמשך למסורת הנהוגה במרכז הרפואי
תל־אביב ,התכנסנו כולנו ,מנהלי מחלו
קות ,יחידות ומרפאות ,אחיות אחראיות ומנהלי
מחלקות במנהל ומשק ובמקצועות הבריאות,
לאירוע סיכום שנת העבודה  2012והצגת היעדים
לשנת .2013
ראשון הדוברים היה מנהל בית החולים פרופ'
גבי ברבש שסקר את פעילויות בית החולים.
בפתח דבריו ,ציין פרופ' ברבש כי השנה נרשם גיו
דול של  0.2%בימי האשפוז ,והאגף המוביל בהיקף
ימי האשפוז בבית החולים הוא האגף הפנימי .גיו
דול נוסף היה גם בפניות למיון ,ו־ 10,000איש יותר
מאשתקד בחרו להגיע לחדר המיון שלנו .גם היקף
הניתוחים עלה השנה ב־ ,7%אך לצד זה עלו גם
היקפי גלישות הניתוחים.
לראשונה השנה חלה ירידה במספר הלידות
בבית החולים  10,956 :לידות בשנת  2012לע�ו
מת  11,350לידות אשתקד .בד בבד ,חל גידול של
כ־ 200לידות בקרב תושבות זרות .שיעור הלידות
הקיסריות גם הוא ירד בכחצי אחוז ביחס לאשו
תקד .רוב היולדות מגיעות מאזור תל־אביב ומערי
הלוויין רמת גן וחולון.
אחד הנתונים המרשימים שעליהם הצביע פרופ'
ברבש הוא גידול בביקורים במרפאות חוץ  -יותר
ממיליון וחצי ביקורים בשנה ,ונרשמה עלייה של
אחוז בבדיקות המעבדה.
גם בתחום פיתוח מערך האבחון במעבדות המו
רכז הרפואי שלנו מוביל ,בין השאר בזכות הכו

נסת מערכות מעבדה מתקדמות ובהן מערכת
אמבריוסקופ ושדרוג מערך מכשירי Blood Gas
למכשירים המתקדמים ביותר .שדרוג נוסף היה
גם במחלקת המחשוב בחדרי ניתוח והתעוררות,
עם כניסת תכנית קליטת  iMDsoftותיקי חולים
ממוחשבים במחלקות פנימיות.
בית החולים ממשיך זו השנה ה־ 15להיות המרכז
הרפואי המועדף ביותר לביצוע סטאז' ,והשנה לא
פחות מ־ 48%מקרב מסיימי בתי הספר לרפואה
ביקשו לבצע את הסטאז' אצלנו .אחת הסיבות
לכך היא ההשקעה של המרכז הרפואי בפרויקטים
לקידום המצוינות בסך שני מיליון שקלים בשנה:
פרויקט “אמץ חוקר" ,תמיכה בסגל הצעיר ,סיוע
לסגל הבכיר ותמיכה בפרויקטים התחלתיים .ואם
בתרומות עסקינן  -סכום התרומות לבית החולים
היה השנה כ־ 66מיליון שקלים .בנוסף ,עדכן פרופ'
ברבש כי חברת פייזר בחרה בבית החולים להיות
מרכז מוביל בניסויים קליניים“ .בית החולים שלנו
נמנה עם שלושים מרכזים רפואיים בעולם שנבו
חרו ,וזוהי תעודת כבוד לפעילות המחקרית הנעו
שית כאן" ,ציין.
בין היעדים המרכזיים של בית החולים לשנת
 ,2013הדגיש פרופ' ברבש בעיקר את הבאים:
גידול בפעילות מול צמצום הנחות ,שימור השת"פ
האסטרטגי עם קופות החולים ,הרחבת השב"נים
בהסכמים והרחבת סדרי פדיון בקרה .היעד המרכזי
לשנת  2013הוא הגעה לאיזון תקציבי וחתירה
להסכמי רכש טובים יותר ,הגדלת הפעילות

הכלכלית והגדלת תקציב התשתיות והציוד .יעדים
חשובים נוספים הם המעבר בהצלחה של תהליך
האקרדיטציה להענקת תו תקן למרכז הרפואי.
“על כל העובדים להתגייס להצלחת התהליך,
שחשיבותו היא בשיפור תהליכים ארגוניים ,מתן
רישוי לבית החולים מטעם משרד הבריאות ומיצוב
בית החולים כמוסד מצטיין בטיפול ובאקדמיה",
מסר ד"ר יניב שרר ,סמנכ"ל בית החולים שאמון
על התהליך מטעם הנהלת בית החולים.
דבורה גורן ,מנהלת הסיעוד ,פירטה את היעו
דים הבאים במערך הסיעוד :עמידה ביעדי התקו
ציב ,חיסכון של  8%בשעות נוספות לעומת ,2011
חיסכון של  700שעות בכונניות וניצול יתרות ימי
חופשה .כמו כן חשפה גורן כי בסקר שביעות
רצון שערך בית החולים בקרב המטופלים נרשו
מה עלייה של  7%בשביעות הרצון הכללית בכלל
מחלקות בית החולים ,והמחלקה המובילה היא
טיפול נמרץ לב  96.2 -אחוזי משוב חיובי .בנוסף
יזם מערך הסיעוד את הקמת שירות ייעוץ והנקה
בבית החולים ליס.
סקירה נרחבת על פיתוח תשתיות בית החולים
נתן יוסי שחר ,המשנה למנהל המרכז .בדבריו
פירט שחר כי בתהליכי עבודה נמצאים הקמת
מגדל למגורי צוות ,הכפלת מחלקת השיקום הכו
ללי ,פתיחת מרכז אשפוז יום לקשיש והגדלת
מתחם הפיזיותרפיה לשתי קומות .כמו כן ,החל
הליך תכנון לשדרוג בית החולים ליס בבניית קומה
נוספת ,פתיחת חדרי ניתוח נוספים ועוד|| .
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חדשות
מאהל המיון טיפל בכשמונים פצועים במרתון ת"א
צוות רופאי המרכז הרפואי שלנו ,בראו
שות פרופ' פיני הלפרן מנהל המחלקה
לרפואה דחופה ,וצוות מד"א טיפלו השנה בכשו
מונים נפגעים במסגרת מרתון תל־אביב ,ובהם
נפגע אחד שנפטר כתוצאה ממכת חום ושלושה
נפגעים נוספים שנזקקו להנשמה.
כאמור ,למעלה מ־ 10,000רצים השתתפו השנה
במרתון תל־אביב ,אולם מזג האוויר השרבי
הקשה את הריצה וגרם נפגעים רבים .בין הנפגו
עים היה גבר בן  29שסבל ממכת חום וטופל על ידי
הצוות הרפואי במאהל המיוחד שהוקם עבור מקו
רים מסוג זה ,אך לאחר מאמצי החייאה ממושכים
נקבע מותו .שני נפגעים נוספים פונו ליחידה לטיו
פול נמרץ בבית החולים שלנו כשהם במצב קשה.
זה הזמן להודות לצוות בית החולים שלנו שעמל
במרץ במיון המרתוני בראשות פרופ' פיני הלפרן:
הרופאים ד"ר לילך זץ ,ד"ר חולייטה ורטהיין ,ד"ר
שחר ויג ,ד"ר אבי לוין והסטאז'ר עדי בורוביץ,
האחות קרן יוהנסון ,האח חטיב מחמוד והאחות
יפה ורובל.
החום הכבד ששרר באותו בוקר הקשה על משו
תתפי מרתון תל־אביב .מרבית הנפגעים סבלו
ממכות חום ,מהתייבשויות ,מהתעלפויות ומחו
בלות קלות .סך הכל פונו לבית החולים שלנו 26
פצועים ששוחררו תוך ימים ספורים.
עד לסיום הקשה של התחרות ,נהנו אלפי רצים
מחוויה ספורטיבית מאתגרת .ביניהם רצו כ־120
מעובדי בית החולים שלנו במקצים השונים ,ופרופ'
ענת לבנשטיין ,מנהלת מחלקת עיניים ,סיימה ראו
שונה את מקצה חצי המרתון בקבוצת הגיל שלה.
ברכות גם לד"ר אריק פינקלשטיין אשר הגיע במו
קום השלישי במרוץ המרתון האלטרנטיבי שהתו
קיים במחאה על ביטול המרוץ המלא.
גם למועדון  BeWellהיה חלק פעיל במרתון -
למאהל המועדון הגיעו מאות רבות של רצים ,מלו
ווים וצופים ,שם מדדו לחץ דם באדיבות האחיות
עמליה קאופמן ,קרול אמולד וכאוטר נאטור.

כ־ 300רצים גם נהנו משיחה עם התזונאיות מיכל
גרשוני ושיר פבלוקייס מהיחידה לתזונה ודיאטה
בראשות ד"ר אולגה רז .גם השנה ביצע צוות המו

כון לפיזיותרפיה ,בניהולה של אורלי וקסלר־ינאי,
חימום ,שחרור ומתיחות .בנוסף ,הרווחנו כמאו
תיים מצטרפים חדשים למועדון || .BeWell

אחרי  52שנים :פונו כל מחלקות האשפוז בבניין הישן
ברבעון שחלף עברה מחלקת עור מהבניין
הישן למשכן חדש בניין ע"ש סמי עופר,
ובכך פונו כל מחלקות האשפוז מהבניין הישן52 ,
שנים לאחר הקמתו .בית החולים מסיים בכך תהו
ליך בן עשרים שנים שבו שודרגו כל מחלקות
האשפוז במרכז הרפואי תוך כדי קביעת סטנדרט
מלונאי גבוה שאומץ בבתי החולים האחרים
בארץ.
במחלקות האשפוז החדשות והמרווחות שני
חולים בלבד בחדר ושירותים ומקלחת צמודים.
התנאים החדשים מכבדים את החולה ואת בני
משפחתו ומאפשרים לצוות הרפואי להעניק שיו
רות מקצועי ואיכותי כאחד.

עוד עברו דירה:

•

היחידה לטיפול נמרץ כירורגי עברה שיפוץ
רחב היקף כדי להתאימה לתקנים החדשים,
לשפר את הבקרה והשליטה של הצוות על
המטופלים ,וליצור מתחמים מבודדים לשם
הקטנת הסבירות לזיהומים צולבים .במסגרת
השיפוץ ,הגדלנו גם את מספר העמדות
והוספנו עמדות עבודה למערכות .iMDsoft
מחלקת משאבי אנוש ותחום שכר של קרן
מחקרים עברה גם היא מהקומה השביעית
(בניין ישן) לקומת קרקע (צריף עצבים
לשעבר)|| .

•
קביעת מזוזה במחלקת העור החדשה

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

 .חפשו אותנו" ,איכילוב העמוד הרשמי"
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חדשות
בתים מבפנים
המרכז הרפואי שלנו פתח גם השנה את
בניין הלב ע"ש סמי עופר לציבור הרחב,
כחלק מהמיזם של עיריית ת"א-יפו “ -בתים מבו
פנים" .לאירוע הגיעו כמאה מבקרים שהתרשמו
מהעיצוב האדריכלי של הבניין :קובייה לבנה
בעלת מעטפת זכוכית עכשווית ,בשילוב חלונות
אורבניים אדומים שהם מטפורה לחדרי הלב .הבו
ניין תוכנן כחלל מרכזי ובו מערכת גשרים אדומים
המתפתלים ככלי דם המחברים בין המחלקות
השונות.
המבקרים התרשמו מאוד מההסבר שנתנו
האדריכלים ארד שרון ורני זיס ,שעמדו על ייחוו
דו של הבניין היוצר עם סביבתו שתי סיטואציות
חדשות :האחת במפגש עם הבניין ההיסטורי של
בית החולים איכילוב משנות השישים (אדריכל

גבר אורבני
לראשונה קיים ארגון עובדי עיריית תל־
אביב בשיתוף בית החולים שלנו יום
בריאות לכ־ 350גברים מקרב עובדי העירייה.
האירוע המושקע התקיים בקאנטרי גורן־גולדשו
טיין בשכונת קריית שלום וכלל פעילויות רבות
לגוף ולנפש.
את הרצאת הפתיחה נתן פרופ' שלמה ברלינר,
אשר סחף את הקהל בדברים מאלפים על רפואה

מפגשי העשרה
ותמיכה לחולים
אונקולוגיים
אריה שרון); והאחרת במפגש עם הרחוב ,בניסיון
ראשון בארץ לייצר בית חולים הפתוח לקהילה ולו
רחוב ואינו סגור בפניה כקמפוס מוקף גדרות.
במהלך הסיור נחשפו המבקרים גם לפעילות בית
החולים וביקרו ביחידת הצנתורים ,במחלקת עור
שאך עברה לבניין החדש ,במלר"ם ובבית החולים
לשעת חירום שהיה גולת הכותרת של הסיור|| .
מונעת בגברים .בהמשך עברו המשתתפים סדרת
בדיקות שכללה בדיקת שומות שערכו רופאי
העור ד"ר ליאור שגיא ,ד"ר אנרס מרסר וד"ר ערן
אלנבוגן; מדידת לחץ דם שביצעו האחיות זהבה
שמואלי ,קרול אמולד והאח שלומי מנע; שיחה
עם תזונאיות מהיחידה לתזונה ודיאטה :סטפני
מורן ,הדס ויצמן ,קרין משי ,עדי ארצי ושיר פבו
לוקייס; מדידת לחץ תוך שערכו טכנאיות חברת
“טרדיס גת" ,אשר התנדבו לבצע את הבדיקות
לגברים ואף השאילו לנו ציוד; ובדיקת תפקודי
ריאה שביצעה הטכנאית לינוי בלטה.
מתוצאות הבדיקות נמצא כי  10נמצאו עם חסימה
נשימתית והופנו להמשך בירור במכון הריאות ,ל־ 18
גברים נמצאו שומות מחשידות והם הופנו להמשך
בירור או כריתה דחופה של הנגע ו־ 10גברים נמצאו
עם לחץ תוך עיני גבולי עם נטייה לגבוה.
בסיום האזינו המשתתפים להרצאה השנונה
במיוחד של עידן מיליצ'ר בנושא “מה קורה כשלא
קורה" ,העוסקת בליקויים בתפקוד המיני .האירוע
התקיים בין השאר הודות לתמיכת החברות טבע,
טרדיס גת ו־ ,GSKשתרמו לטובת האירוע ציוד
טכנולוגי לביצוע הבדיקות|| .

זיכרונות מבית אבא
קשישי המרכז לפסיכוגריאטריה שבבית
החולים שלנו נהנו ברבעון שחלף מהופעה
של תיאטרון היידישפיל שהגיע למקום כחלק
מיוזמה של שחקן התיאטרון יעקב בודו.
הקשישים ,תושבי העיר תל־אביב שמגיעים מדי
בוקר למרכז לפעילויות תרבות וחברה ,חולים ברוו
בם במחלות כגון אלצהיימר ודמנציה ,אך למרות
מחלתם ,ולהפתעת שחקני התיאטרון ,הם הגיבו
בהתרגשות יוצאת דופן לצלילים ובעיקר ליידיש,
השפה שהחזירה אותם לילדותם באירופה ,לבית
ילדותם ולתרבות שגדלו בה|| .

קשישי המרכז לפסיכוגריאטריה מתרגשים מהיידיש

המרכז לגידולי מערכת העיכול ,הפוו
על במסגרת המערך האונקולוגי ,התו
חיל בחודש אפריל האחרון לקיים סדרת מפו
גשי העשרה ותמיכה קבוצתיים למטופלי
המרכז ולבני משפחותיהם .את המפגשים
מתכננות ומנהלות ד"ר רוית גבע מנהלת המו
רכז והאחיות המתאמות צביה צוחובוי ואירנה
טרובין .המפגש הראשון עסק בדרכי ההתמוו
דדות עם תופעות הלוואי של הטיפולים הכיו
מותרפיים .המפגשים הבאים יעסקו בתזונה
מומלצת למטופלי המרכז ,בחידושים במחקר,
בטיפולים משלימים ועוד|| .

פסטיבל
גורמה שבועות
כמדי שנה ובהתאם למסורת התו
קיימה גם השנה חגיגת שבועות על
טהרת החלב בחסותם האדיבה של מנהל המו
טבח מר מוטי פדידה ורב בית החולים אברהם
רזניקוב .כולם נהנו ולא נשאר אפילו פירור|| .
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חדשות
 BeWellעם הפנים לקהילה
מועדון הבריאות  BeWellממשיך לגדול.
בחודשים האחרונים הצטרפו לשירותיו
־כו 3,500חברים חדשים ,אשר נהנים מפעילות מ�ג
וונת בתחומי הבריאות .בד בבד עם הפעילות
השגרתית של המועדון התקיימו אירועים נוסו
פים ,שמטרתם לחשוף את  BeWellלקהילה.

•

המועדון אירח כמאתיים סוכני ביטוח של
חברת כלל בריאות .במהלך המפגשים נחשפו
הסוכנים לפעילות המועדון ולשירות החדש,
“אבחון ישיר" ,שהוקם במסגרת שיתוף פעולה
בין חברת כלל למרכז הרפואי תל־אביב .המפגשים
כללו הרצאה בנושא רפואה מונעת וקידום בריאות

של פרופ' ברלינר שלמה ,מנהל מחלקה פנימית ה'
והמנהל הרפואי של  .BeWellפרופ' ברלינר הדגיש
את חשיבותה של הרפואה המונעת כאמצעי לזיהוי
ואבחון מוקדמים של גורמי סיכון ,היכולה למנוע
מצבי חולי ואף להציל חיים .פרופ' פורת ראובן,
מומחה לרפואה פנימית ומנהל מחלקה פנימית י',
וד"ר פריד מוטי ,סגן מנהל מחלקה פנימית י' ,הציגו
את מהות ואופי הפעילות של “אבחון ישיר" וציינו כי
מדובר בשירות ייחודי ויעיל המאפשר פגישת ייעוץ
ואבחון ראשוני תוך  24שעות ,במסגרת המלר"מ
של המרכז הרפואי תל־אביב .הסוכנים התרשמו גם
מפעילות יחידת הצנתורים.
כשמונים נשות ויצו ישראל הגיעו למפגש
בוקר של העשרה בתחום הבריאות .במהלך
ההרצאות הציגו ד"ר יצחקוב אלנה ,מומחית
לרפואה פנימית ואנדוקרינולוגיה ,וד"ר אולגה רז,
מנהלת היחידה לתזונה ודיאטה ,כלים יום־יומיים
לשמירה על אורח חיים בריא ותזונה נבונה.
לרגל יום האישה הבין־לאומי הוזמנו נשות
 BeWellוחברותיהן למפגש שכולו נשיות ,בריאות
ושמחה .למפגש הגיעו כמאתיים חברות שנהנו
מהרצאות מרתקות בתחום “בריאות האישה
במעגל החיים" ,באדיבות ד"ר ישי לוין מנהל מרכז
בריאות האישה ופרופ' קסלר ענת מנהלת היחידה
לנוירואופתלמולוגיה .האירוע הסתיים בהופעה
כובשת של השחקנית צביה אהרוני ,בהצגת היחיד
“דברים שרואים משם"|| .

•
•

חוויית המטופל ב־360°

המרכז הרפואי תל־אביב נבחר לאחד
מחמשת בתי החולים שזכו להציג את
פעילותם בתחום איכות השירות בכנס חוויית
המטופל שארגן משרד הבריאות ונערך במרכז
הירידים בסוף חודש מאי.

במסגרת הכנס סקרו ד"ר
יניב שרר וד"ר גיל פייר את
הפעילות שמקיים בית החוו
לים בנושא זה בשנים האחו
רונות :החל מסקר שביעות
רצון ,המבוצע זה שמונה שנים
והפיכתו מכלי מדידה לכלי
עבודה ,דרך פרויקט השיתוף
במידע המתבצע זה כשנתיים
־בו 16מחלקות ,וכלה במע�ט
פת שירותים שהוקמה לטובת
המטופל ובני משפחתו ומקיו
פה אותם ב־.360°
לקראת האירוע הופקו מצגות
והסרט "מצוינים .גם בשירות"
שהעביר את החוויה שמעניק
בית החולים למטופליו ,ודוכן
מעוצב קיבל את פני משתתפי הכנס והציג את כל
השירותים שאנו מציעים ,מא' ועד ת'.
אפשר לצפות בסרט באתר בית החולים ובעמוד
הפייסבוק שלנו ("איכילוב העמוד הרשמי") .בואו
לצפות ולעשות לנו לייק|| .

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

 .חפשו אותנו" ,איכילוב העמוד הרשמי"

איפה העוגה?
דליה שאקי ,סגנית מנהל מערך המו
זון ,אפתה עוגה עם סמל בית החולים
לרגל יום האישה הבין־לאומי .היה טעים! ||
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חדשות סיעוד
בסלון של פנימית ח'

פרויקט קהילתי חדש למאושפזי מחלקה פנימית ח' ובני משפחותיהם
"בסלון של פנימית ח'" ,או בשם הרשמי
"קבוצה לשעות הפנאי  -שעת תרבות"
הוא פרויקט תרבותי מרגש ,המתקיים אחת לשו
בוע בשעות הצהריים .במסגרתו הופכת המחלקה
למעין סלון ביתי שבו מוקרנים סרטים ,מקריאים
סיפורים ,משמיעים מוזיקה ,מפעילים תיאטרון
קהילתי וכדומה .כל המשאבים הם משאבים
הקיימים בבית החולים או התנדבותיים מחוצה לו,
והמאושפזים ובני משפחותיהם מוזמנים להתכנס
במרכז המחלקה ולהשתתף בפעילות.
הקמת הפרויקט החדש היא תולדה של מגמה
בעולם הרפואה ,שהתחילה כבר בשנות השמונים.
אז הבינו שיש לחולים צרכים נוספים מעבר לצרו
כים הפיזיים ,ובהם הצורך בשעות פנאי ובעיסוקים
אחרים בזמן האשפוז .נושא זה לא נסקר הרבה
בספרות למעט מספר קטן של מחקרים שנערכו
בחו"ל.
נראה שהצורך בסיוע נפשי ורוחני קיים כבר הרבה
שנים ,אך כאמור לא נעשה די כדי לספקו .שאלון
שחולק למאושפזים במחלקה פנימית ח' בבית
החולים איכילוב יצר מדגם מייצג ,והראה כי קיימת
בעיה של תעסוקה בשעות הפנאי ומציאת פתרון
לבעיה זו תקל מאוד על המאושפזים במחלקה.
השנה הוחלט לטפל בבעיה זו במחלקה .הצוות הרב
מקצועי במחלקה פנימית ח' בהנהלת ד"ר חסין,
סגן מנהל המחלקה ד"ר חושן ,ובשיתוף הגב' רוזנו
סקי סיניה האחות האחראית ,שרון קרדוני העובדת
הסוציאלית ושני סטודנטים מבית הספר לעבודה
סוציאלית באוניברסיטת תל־אביב ,אלי וידל ואינה
אברמוב ,קיבל על עצמו את המשימה לשנות את
הקונספט של המחלקה הפנימית ואת תפיסתה.
לטובת הפעלת הפרויקט ,משנה המחלקה את
דמותה :קולות הצוות הרפואי והסיעודי העסוק
בעבודתו נחים לשעה ,ובמקומם צלילים מהחיים
מלווים את הוויי המחלקה כולה .החולים ,במקום

נושמים לרווחה
השתלמות לאחיות בטיפול
בחולה המונשם והמורכב

כיום ,מאושפזים בממוצע כ־ 40מטופלים
מונשמים מדי יום במחלקות פנימיות
וכירורגיות כלליות .אחיות מוסמכות מטפלות
בהם במסירות מדי יום ,אך קצב הפיתוחים הטכו
נולוגיים ,הסיעודיים והרפואיים הקשורים בטיפול
בהם גבוה ומאתגר.
 45אחיות מוסמכות מכלל המחלקות האשפוזיות,
החלו בהשתלמות מיוחדת בת  9שבועות המקנה
להם ידע ומיומנויות טיפול גבוהים לטיפול בחולים
מונשמים ומורכבים.

המחלקה היא לא רק מקום אשפוז .הפרויקט של פנימית ח'

להיות עסוקים במחשבה ובדיבור על מחלתם
בלבד ,פתאום עסוקים בתוכני תרבות ופנאי ונדמה
הדבר שיצאו מבתיהם לבילוי תרבותי ולא לבית חוו
לים .בלוני החמצן המחוברים לחולים משתחררים
ומובאים עמם בליווי המשפחות למרכז המחלקה,
ומאפשרים גם את השתתפותם של אלה שלרוב
לא קמים מהמיטה .הרופאים והאחיות נעצרים
לרגע מריצה מחדר לחדר ,וצופים במשך זמן מה
בפעילות המתרחשת ומאפשרת אתנחתא מהעו
בודה הקשה.
בתגובות החולים אפשר לשמוע משפטים כגון:
"זה חיבר אותי לחיים העצמאיים"" ,נותן תקווה
חדשה"" ,מחבר אותי לחיים שלי לפני המחלה",
"מייצר אווירה נעימה"" ,חומר למחשבה מעמיו
קה"" ,הליכה אחר הלב והנשמה" ועוד.
אפשר בהחלט לומר שהפרויקט מייצג מגמה
חדשה בבית החולים ,אשר כל מטרתה היא להגו
ביר את שביעות רצון החולה מהטיפול הרב מקצועי
הניתן לו בכל המערכות  -הן הרפואית ,הן הסיעוו
דית והן הפסיכו־סוציאלית .בית החולים עובר גם
במסגרת ההשתלמות ,לומדים תכנים תיאורתיים
ומעשיים כגון :פענוח גזים ותרומתו לאבחון מצבו
הקליני של החולה ,הכרת פרוטוקול גמילה מהו
נשמה ומתן חמצן הדרגתי ,טיפול בכאב וסדציה
וטיפול במונשם .חלק מהשיעורים מועבר באו
מצעי הדמיה וסימולציות על בובות מתוחכמות.
מרצי הקורס מלמדים בקורסים על בסיסיים בטיו
פול נמרץ ,עובדים בהם או עוסקים בטיפול במוו
נשם כחלק ממערך התמיכה כגון עו"ס ,קלינאית
תקשורת ,פיזיותרפיסטית ועוד.
זו גם הזדמנות להודות לכל מי שנתרמו לתו
מוך ,לסייע ולבנות את הקורס כגון :פרופ' עידית
מטות ,דר' אסתי דהאן ,הגב' פנינה שושן ,דר' חיה
באליק ,הגב' עידית ברימברג ,הגב' אסתר מקאי
דוידוב ,דר' אולגה רז וווקסלר ינאי אורלי ,מר גבי
אברהמוב ועוד רבים וטובים|| .

תהליך של אקרדיטציה אשר מטרתו להעמיד אותו
בשורה אחת עם בתי החולים הטובים בעולם המו
ערבי ,ופרויקט זה הוא צעד חשוב ,אחד מני רבים,
בדרך למימוש מטרה זו.
לאחרונה נערכה במסגרת הפרויקט סדנת
תיאטרון .מדובר בסדנה מטעם מיזם "אידיאה"
ותיאטרון פלייבק ,בהנחייתה המדהימה של הגב'
מזור טל .החולים והמשפחות עברו שעתיים של
סדנת תיאטרון שבהן השחקנים והם היו גוף אחד,
שיצר יחד את הסיפור והעלה אותו על הבמה .לפו
עילות מיוחדת זו הוזמנו גם אורחי מחלקות שכנות.
החולים והמשפחות זכו בהזדמנות פז להכיר את
התיאטרון הקהילתי ולשכוח לרגע את הכאבים
שהם סובלים.
מדהים לראות כיצד העבודה הסוציאלית ,שהיא
שירות משלים בבית חולים ,לוקחת פיקוד על
מחלקה שלמה ומשנה את הקונספט שלה למשך
שעה ,והופכת אותה למקום שכולו הנאה הדדית,
דיון משותף וחיבור עילאי לצדדים הבריאים
בחיינו|| .

החלה ההרשמה
החלה ההרשמה לקורס הנחיית קבוו
צות קצרות טווח למטפלים ממקצועות
הבריאות לאחיות ורופאים .הקורס מתקיים
בבית החולים והוגש להכרה לגמול השתלמות
למשרד החינוך ולמשרד הבריאות .הוא יתחיל
באוקטובר  2013ויסתיים ביוני .2015
לפרטים נוספים:
ריקי קידר 3574
riki@tlvmc.gov.il
יפה בן אברהם 3203
|| yaffab@tlvmc.gov.il
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חדשות דנה
הצלחה גדולה למרכז “מראות" :למעלה משמונים
משפחות פנו למרכז מאז פתיחתו לפני כחצי שנה
ד"ר חגית נגר־שמעוני ,מנהלת המרכז“ :המרכז מילא ואקום בטיפול ובאבחון בילדים ובני נוער
עם קשיי תקשורת וחברות .אני צופה שנפח הפעילות רק יגדל"
כחצי שנה בלבד מאז פתיחתו של מרכז
“מראות" וכבר אפשר לומר שהמרכז
החדש הפך לאחד ממרכזי האבחון והטיפול
המובילים בישראל ,ויותר משמונים משפחות
כבר פנו לאבחון ולטיפול במקום .כעשרים משו
פחות מטופלות על בסיס שבועי במגוון טיפולים
(פסיכולוגי ,ייעוץ סוציאלי ,ריפוי בעיסוק ,טיפול
בדיבור ,הדרכת הורים וייעוץ תרופתי) ,כשלוו
שים משפחות נמצאות בתהליך של אבחון או
אינטייק ובסך הכל ־כו 45משפחות מגיעות למ�ר
כז על בסיס שבועי!
מרכז “מראות" שבבית החולים דנה־דואק
מיועד כאמור לאבחון ולטיפול בהפרעות חברו
תיות ותקשורתיות בילדים ובבני נוער הנמצאים
על הרצף האוטיסטי .הוא פועל במסגרת היחידה
להתפתחות הילד ומנהלת אותו ד"ר חגית נגר־
שמעוני ,פסיכולוגית בכירה ,חדורת מוטיבציה
ועשייה רבה להצלחת פעילות המרכז.
לדברי ד"ר נגר־שמעוני“ ,מדי יום הולכות וגדו
לות הפניות למרכז ובד בבד עם העבודה הקלינית
הצוות עוסק גם במחקר .כמו כן ,מתוכנן כנס לקהל

להגיע לילד האוטיסט.
מרכז "מראות" נותן
תקווה חדשה

המקצועי ולהורים באוקטובר הקרוב ,בשיתוף
International Center for Autism Research
 .& Education, Inc - I Care 4 Autismבנוסף,
מתוכנן שיתוף פעולה הדוק עם מסגרות אקדו

בנק דיסקונט:
“לוקחים אותם
אישית"

עובדי סניף רמת חן של בנק דיסקונט
מפנקים זה שנתיים את מטופלי היחידה
לנוירולוגית ילדים בראשות פרופ' אביבה פתאל.
העובדים דואגים להמתיק את זמנם של הילדים
בעת שהם ממתינים לטיפולים השונים באמצעות
חלוקת מתנות ,דברי מתיקה ועוד|| .

דובונים
בשחקים
אבי פרידמן ,מנכ"ל חברת התעופה
יונייטד איירליינס בישראל ,הגיע
לחלק דובונים כחלק מתכנית “דוב ההרפתו
קאות" ,שנוצרה כחלק משיתוף פעולה בין
החברה לבין האגודה האמריקנית לחקר הסו
רטן ,במטרה להגדיל את המעורבות החברו
תית של עובדי החברה ולקוחותיה העסקיים
בקהילה|| .

עשו סדר

נוטעים תקווה
ילדי בית החולים דנה־דואק נטעו בט"ו
בשבט שתילים ועצים בחצר בית החוו
לים ,עם ותיקי מכבי ת"א בכדורסל :דורון ג'מצ'י,
אולסי פרי ,אבי שילר ,גלעד כץ ,מוטי בן־דוד,
ציון קובה וליאור ארדיטי .בהמשך התכבדו הילו
דים בפירות יבשים ,קיבלו צעצועים במתנה ונהו
נו מהצגה של תיאטרון “הצפרדע" ומלהטוטנים
שהסתובבו במקום .בנוסף ,הם הכינו עציצים
מעוצבים מפירות.
זה הזמן להודות לארגון “אורות של אמת",
שדאגו לכל הכיף שהיה לילדים ולפרופ' שלמה
וינטרוב ,מנהל המחלקה האורתופדית לילדים,
שנטע בסבלנות רבה עם הילדים|| .

 ,EZ & BIZIמנוע לחיפוש עסקים
בפייסבוק ,יצא במבצע “עושים סדר"
לקראת חג הפסח ,וקרא לקהל הרחב לתרום צעו
צועים ומשחקים לילדי דנה .נוסף על הכמויות
העצומות של משחקים שנתרמו ,קיבל כל ילד גם
שי אישי .זוהי הכרת התודה של הילה זנגי־גרינפו
לד ,מנהלת מנוע החיפוש ,שאצל בנה אובחן לפני
כמה שנים גידול בראש והוא נותח מיידית ובהצו
לחה בידי פרופ' קונסטנטיני ,מנהל המחלקה
לנוירוכירורגיית ילדים|| .

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

מיות לצורך שיבוץ סטודנטים בעבודה קלינית,
ובהן המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה .אני
מאמינה כי נפח הפעילות ילך ויגדל עוד ומצפה
לפעילות ענפה גם בחודשים הבאים"|| .

 .חפשו אותנו" ,איכילוב העמוד הרשמי"
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השף ירון אסא

יובל המבולבל

מועדון רוטרי נתניה

יאיר סהר ושחקני הפועל ת"א בכדורסל

פותנה ג'אבר

גלית גוטמן ,יואב לימור ודנה רון

אבק כוכבים בט"ו בשבט ובפורים
•

חגיגות ט"ו בשבט הסתיימו בדנה עם פעילות
מתוקה של פותנה ג'אבר המקסימה שהשתתפה
בתכנית “האח הגדול" .פותנה הגיעה למחלקה להו
מטו־אונקולוגיה והשתלות מח עצם והעבירה לילדי
המחלקה סדנת בישול מתוקה! גם השף ירון אסא
הקסים את הילדים בסדנת פיסול ירקות.
ארגון רוטרי נתניה לא פסח על ילדי דנה־דואק
גם בפורים הזה והביא איתו מתנדבים רבים ונלהבים
ובהם :יובל המבולבל ,השף שגב משה ,שלי גפני,
צוות מועדון החתול והכלב ,צוות בר לילה מוראד,
הכדורגלן רביד גזל ,טל המלי מארקיע ישראל ועוד
ועוד .תודה רבה ליולי תמם ודרור מינקביץ מרוטרי
נתניה ,שדאגו לערב תוסס במיוחד בדנה.
נשיא הבורסה ליהלומים יאיר סהר ושחקני
הפועל תל־אביב בכדורגל פינקו את הילדים במו
שלוחי מנות שווים ובצעצועים! תודה רבה לשרה

•

•

ומנדי גולד ולהודיה פלס על ארגון המסיבה!
גלית גוטמן ,יואב לימור ודנה רון ,מגישי תכניות
הבוקר של קשת הגיעו למחלקה ההמטו־אונקוו
לוגית לילדים בבית החולים דנה לרגל חג הפורים,
והעניקו לילדים המאושפזים במחלקה משלוחי
מנות שנאספו עבורם על ידי צופי התכניות.
עובדי חברת הצעצועים טויס אר אס בראשות
המנכ"ל עדי רגב הגיעו עם שחקני מכבי תל־אביב
בכדורסל וחילקו תחפושות ומשחקים.
נציגי תחנת משטרת תל־אביב חילקו לילדים
המאושפזים בבית החולים ולהוריהם משלוחי
מנות ואוזני המן ,ורקדו ושרו את שירי חג הפורים
עם הילדים.
לקראת יום המעשים הטובים שחל השנה
בחודש מרס ,פרויקט “מחוג" של עיריית ת"א -
אגף המחשובִ ,מנהל הכספים וחברת  ,NESSהגיעו

•
•
•
•

קסם של מופע
האופרה “חליל הקסם" של האופרה
הישראלית הגיעה ללובי בית החולים
דנה־דואק בזכות נדיבותו של תורם אלמוני
המעוניין בקירוב ילדים למוזיקה .עשרות ילדים
ובני משפחותיהם הגיעו ונהנו ממוזיקה טובה,
ממשחק מקסים ומתלבושות מרהיבות .התורם

האלמוני הוסיף ותרם כרטיסים לילדי הסגל של
בית החולים דנה־דואק ולאגף חדרי הניתוח
למופע שהתקיים במשכן האומנויות .תודות
לפרופ' שלמה וינטרוב ,מנהל המחלקה
לאורתופדיית ילדים ,על שסייע בגיוס התרומה
למופעים|| .

לבית החולים דנה ,חילקו לילדים הפתעות ,חוברות
יצירה וממתקים והכינו להם בלונים בצורות.
סדרת ציורי חיות שיצר גיא מרגלית ,אב לילו
דה שאושפזה בבית החולים ,נתרמו לבית החולים
לאות תודה על הטיפול המסור שהוענק לבתו עד
להחלמתה המלאה .הציורים הודפסו באדיבות ES
 Digitalונתלו במסדרונות בית החולים.
מאור כהן ,או בפי הילדים “איש הלגו" ,הוא רב
סרן בחיל השלישות שיצא לשנתיים של לימודים
אקדמיים .השנה החליט מאור שהוא רוצה לעשות
משהו מיוחד למען הקהילה ולשם כך רתם את
אהבתו הגדולה ללגו .מדי שבוע הוא מקיים בבית
“אורנית" של “עזר מציון" סדנה לבנייה בלגו לחולי
סרטן ולבני משפחותיהם .בשל הביקוש הרב מגיע
מאור להעביר את הסדנאות גם לילדים המאושפזים
בבית החולים דנה ,ומנעים לילדים את זמנם|| .

•
•

“לא רוצה
לשקוע במחלה"
שבועיים אחרי שנודע לה שהיא חולה
בלוקמיה ,ניגשה באומץ רותם גונן ,תלו
מידת כיתה י' בבית הספר טשרניחובסקי בנתניה,
לבחינת הבגרות במתמטיקה .לבחינת המתכונת
ניגשה רותם עוד לפני שנודע לה שהיא חולה,
וקיבלה ציון  .100את הבגרות המלחיצה עשתה
רותם במחלקה ההמטו־אונקולגית בדנה“ .הבחיו
נה הייתה בסדר גמור" ,סיפרה רותם“ ,זה שומר לי
על השגרה .אני לא רוצה לשקוע במחלה".
אפרת ,אמה של רותם מספרת“ :היא בכתה ביום
שבו נודע לנו ,ואז אמרה שסיימה להיות עצובה.
מאז היא מחייכת ובזכותה כולנו יכולים לתפקד".
באותו בוקר ,נינט טייב הפתיעה את רותם והגיו
עה לחגוג איתה ,עם בני משפחתה ועם כל המו
חלקה את יום הולדתה ה־ 16במסיבה שגם היא
הייתה הפתעה! ||
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חדשות ליס
יום המתמחה 2013
כמיטב המסורת ,גם השנה התקיים יום
המתמחה של האגף למיילדות וגינקולוו
גיה ,פרי יוזמתו של פרופ' יוסי לסינג ,מנהל האגף
למיילדות וגינקולוגיה .זהו אירוע שכולו הצדעה
למתמחים  -רופאי העתיד  -ולמחקר הרפואי.
אירוע חגיגי זה התקיים ב־ 25ביוני במלון הילטון
בתל־אביב זו השנה ה־ 14ברציפות ,בהשתתפות
רופאי האגף למיילדות וגינקולוגיה ,צוות האגף
ורופאי הקהילה שעימם מקיים האגף קשר מקו
צועי .יום המתמחה הוא במה להצגת הפעילות
המחקרית־קלינית של המתמחים ,הערכתה ועיו
דודה .יום זה הוא שיאה של הפעילות המחקרית
השנתית ובמהלכו מוצגות העבודות הנבחרות
מהמחלקות ומהמכונים בליס .את הבוקר פתחו
ד"ר גיל פייר ,סמנכ"ל המרכז הרפואי ת"א ,ופרופ'
יוסי לסינג.
בחלקו הראשון של היום הוצגו עבודות מחקר
בסיסי על ידי רופאי המחלקה אשר נמצאים במו
סלולי  PHDו־ MDובחלק השני הוצגו עבודות
מחקר קליניות אשר נעשו באגף.
את אחת העבודות עשתה והציגה אילת פיוקס,
סגנית אחות אחראית של מחלקת אשפוז טרום
לידתי .צוות רופאי מחלקת יילודים־פגים לקח אף
הוא חלק בהצגת העבודות.
עשר העבודות שהוצגו נבחרו מתוך  25עבודות
של מתמחים שהוגשו במהלך השנה לידיה של
אביבה ענתבי ממשרדו של פרופ' לסינג .העו
בודות הועברו לרופאים מומחים באגף ,שעברו
עליהן וחוו את דעתם .בסוף התהליך נערך סיכום
של סך הנקודות ונקבעו עשר העבודות שהוצגו.
בצוות השיפוט אשר בחר את ארבע העבודות
הזוכות היו חברים פרופ' אריאל יפו ,פרופ' סוריו
נה גריסרו ,מנהלת היחידה לרפואה הסב־לידתית
בבית החולים שערי צדק ,ופרופ' ארנון ויז'ניצר,
מנהל אגף מילדות וגינקולוגיה בבית החולים ביו
לינסון.
בתום הצגת עשר העבודות ולאחר ארוחת צהו
ריים חגיגית ,חולקו הפרסים לארבע העבודות
הזוכות על ידי פרופ' גבי ברבש ,מנהל המרכז הרו
פואי ,ופרופ' לסינג:
במקום הראשון ,ובפרס של  $750זכה ד"ר יוני

•

מיכאל טליאס

ד"ר יוני כהן

ד"ר עמית אובנטל

ד"ר נדב משען

כה,ן ,מתמחה במחלקת נשים אשר נמצא בע�י
צומו של דוקטורט מחקרי במכון ויצמן ,שהציג
עבודה שבדקה אם טיפול בסטטינים (תרופה
להורדת כולסטרול) עשוי לשפר את התוצאות
של השתלת שחלות לשימור פריון.
במקום השני ובפרס של  $500זכה מיכאל
טליאס ,סטודנט לדוקטורט במעבדה לתאי
גזע ביחידה להפריה חוץ גופית ,בהנחיית ד"ר
דלית בן יוסף ,על עבודתו בנושא חקר מחלת
ה־ Xהשביר – שהיא הסיבה הגנטית השכיחה
ביותר לפיגור שכלי .במסגרת העבודה יצרו
במעבדה תאי עצב מתאי גזע עובריים יחוו
דיים ,וחקרו את ההבדלים בתפקוד תאי העצב
– בין התאים הבריאים לחולים.
במקום השלישי ובפרס של ִ $250זכה ד"ר נדב
משןען שבדק את הקשר בין מתן גלוקוז לתנ�ו
עות העובר בקרב נשים שהתלוננו על הפחתה
בתנועות עובר ומצא שאין הבדל משמעותי
בין אלה שקבלו גלוקוז לאלה שקבלו פלצבו
(במקרה הזה מים).

•

•

•

במקום הרביעי ובפרס של  $250זכה ד"ר עמית
אובנטל ממחלקת יילודים־פגים ,שבדק את
ריכוז החלבון ,השומן והפחמימות בחלב אם
בימים הראשונים שלאחר הלידה ,וכיצד משו
תנה חלב האם בהתאם לשיטת השאיבה.
ממצאי העבודה הראו כי ב"סחיטה" ידנית
ריכוז השומן גבוה משמעותית לעומת שאיבה
במשאבה.
האירוע נחתם בהרצאתה של ד"ר נטע ארז ,PHD
חוקרת בכירה במחלקה לפתולוגיה בפקולטה לרו
פואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל־אביב.
במסגרת הרצאתה ,הביאה ד"ר ארז גילויים
חדשים בחקר סרטן השד ,ובהם הקשר בין
דלקת לסרטן ותפקידם של תאים במיקרו־סביו
בה של הגידול בשלבים השונים של התפתחות
סרטן  -החל מהשלבים הראשונים ועד להתפו
תחות גרורות.
יום זה מתאפשר הודות לתמיכתן של חברות
תרופות המייחסות חשיבות רבה לאירוע מעין זה,
בשל תרומתו לאקדמיה ולמחקר||.

דתי־ליס :שירות עד הבית
בית החולים ליס מגדיל את הפעילות
בקרב נשות המגזר הדתי־חרדי ומארגן
חוגי בית המתקיימים בערים בני ברק ואשדוד,
שאליהם מגיעות קבוצות המונות כעשרים נשים.
למפגשים הייחודים האלה מגיעות מיילדות בית
החולים מינדי אברהמוף ורוני ביר ,שסביב שולחו
נות ערוכים ,ובאווירה חברתית ,מעשירה וחווייתית,
מספרות למשתתפות על תהליך הלידה והאשפוז,

על השירותים הייחודים שבית החולים מעניק למו
גזר ועוד.
במסגרת חוגי הבית מוקרן לנשים סרטון שמו
ציג את תהליך הלידה בבית החולים החל מהקבלה
בחדר המיון ,דרך חדרי הלידה ,מחלקות האשפוז
ועד התינוקייה ,בדגש על השירותים הייחודיים
הניתנים בבית החולים לנשות המגזר.
בליס אף ביקרו לאחרונה רבנים ,עסקנים ומוו

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

 .חפשו אותנו" ,איכילוב העמוד הרשמי"

בילי דעה מהמגזר החרדי ,שהוזמנו למקום כדי
לאפשר להם להכיר מקרוב את בית החולים על
כל מחלקותיו ,את פרופ' לסינג מנהל בית החוו
לים ליס ,את הרופאים הבולטים הפועלים במקום
שחלקם מוכרים עד מאוד למגזר ועוד .הנכבדים
סיירו במתחמים השונים וחזרו עם משוב חיובי
ועם רצון לעבוד בשיתוף פעולה מלא עם מומחי
בית החולים|| .
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חדשות ליס
חוגגים את השנה החדשה
ההריוניות המאושפזות ביחידה לאשפוז
טרום לידתי והיולדות הטריות נהנו ב־1
בינואר  2013מבוקר של פינוק ,שכלל הרצאות על
סטיילינג מפי טל מן ומאיה שחר ,מתנות מפנו
קות מרשת בגדי ההיריון רמי לי ,ביקור של שרי

גבעתי וליטל שוורץ ,עיצוב שיער של משה מרו
ציאנו וכיבוד של מתוקה וקפה ג'ו.
שווה להתחיל כך את השנה .בתמונות :היולו
דות מתפנקות ,עם התינוקות הראשונים של
השנה|| .

חדש :קבוצה
סגורה בפייסבוק
להריוניות בסיכון
אתן בהיריון בסיכון? סובלות ממחלות
רקע? בעיות בצמיחת העובר? יש לכן עם
מי להתייעץ! צוות ליס פתח בפייסבוק קבוצה
סגורה להריוניות בסיכון.
על כל השאלות והדילמות יענו ד"ר אלי רימון,
רופא בכיר ביחידה להיריון בסיכון ואתי פרג',
האחות האחראית ביחידה להיריון בסיכון גבוה
בליס.
עד לרגע סגירת הגיליון כבר הצטרפו לקבוצה
 225חברות .גם אתן מוזמנות|| .

הגשמת חלומות
בחדר הלידה
מאמיקול  -אתן שואלות,
המיילדות עונות
מאמיקול  -שירות חדש ומקצועי החל
לפעול במועדון היולדות מאמיליס ,ובו
מסגרתו מיילדות בכירות מעניקות מענה טלו
פוני לנשים בהיריון .במסגרת השירות עונות
המיילדות לשאלות הפונות ,מעניקות מידע
רלוונטי ,מכוונות ומדריכות את הנשים

בייבי סלב
מה משותף לאלכס קלינשטיין,
לשחקנית אנדריאה שוורץ ,כלתו
של שלמה ארצי ורעייתו של בן ,לשחקנית
מורן אייזנשטיין ,למנחה הילה נחשון,
למעצבת דנה אשכנזי ,לדוגמנית והשחקנית
גאלה קוגן ,לכוכבת “הישרדות" נעמה קסרי,
למגישת הטלוויזיה עדן הראל ,לדוגמנית
מירי רוזנברג ,אשתו של הזמר פבלו רוזנברג,
ולסיליה גולד ,אשת שגריר בריטניה
בישראל? כל אלה בחרו בבית החולים ליס
כמקום המועדף עליהן להביא לעולם את
הדור הבא בשושלת הזוהרת .להורים
ולתינוקות ברכות|| .

ההריוניות בכל הנוגע לרישום לפעילויות השוו
נות במועדון :קורסי הכנה ללידה ,המרכז ללידה
טבעית ושירות אחות אישית ,ומסייעות להן
בהתלבטויות השונות הנוגעות ללידה שהן מתו
כננות .השירות פעיל בימים א-ה ,בשעות
 13:30-10:30בטלפון || .03-6974941

צוות המיילדות המנוסה של בית החולים
ליס ליולדות הצליח להוריד את שיעור
האפיזיוטיומיות (חתך החיץ) בלידות מ־35%
ל־ 13%בלבד ,ולהגשים חלומה של כל יולדת ללדת
ללא תפרים.
עד לפני כעשור הליך האפיזיוטומיה (חתך
החיץ) היה הליך רפואי מקובל בלידות ראשונות
בעיקר ובלידות בכלל .יתרונותיו של הליך זה היו
מוכרים וידועים החל ממניעת קרעים לא מבוקו
רים בדרגו ת  3-4באזור חיץ הנקבים ,וכלה בהח�ל
מה טובה ומהירה יותר של האזור.
בשנים האחרונות התברר שיתרונות אלה בטו
לים בשישים ,עקב סיבוכים שנגרמו מביצוע
החתך ,ולנוכח חוסר הנוחות והרתיעה שיצר הליך
זה בקרב היולדות .לאור כל זאת ,השתנו ההתו
וויות לביצוע החתך בשנים האחרונות ,ונכון להיום
ההתוויה הרפואית לביצוע חתך החיץ היא קיצור
השלב השני של הלידה ,אם מתקבל הרושם של
מצוקה עוברית תוך כדי הלידה.
עם הכנסת ההתוויות הרפואיות החדשות ירד
שיעור האפיזיוטיומיות ל־ 35%מהלידות ,מספר
שהציב למיילדות שלנו אתגר אמיתי :לנסות ולו
צמצם הליך זה ככל האפשר ,ובכך להגשים את
חלומה של כל יולדת ללידה ללא תפרים.
במהלך שלוש השנים האחרונות התבצע פרויקט
בחדר הלידה שלנו לצמצום השימוש בחתך זה,
וכיום עומד שיעור האפיזיוטיומיות על  13%בלבד,
הישג מרשים ומשמח כאחד! ||

טלי חודיק ,אחראית חדר לידה
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הכנס השנתי של האיגוד לרפואת עוד ומין

כנס לשיקום הכתף

על המפה הבין־לאומית

מחצית השנה האחרונה הצטיינה בסדרה ארוכה ומגוונת של כנסים ארציים ובין־לאומיים,
שנערכו במרכז הרפואי ממבנה השלד לרפואת כתף ,מדיאליזה לדימות – יש דורש לכל תחום

•

כנס בנושא רפואת כתף התקיים
בבית החולים שלנו .לדברי ד"ר ערן ממן,
מנהל יחידת הכתף" ,עלייה בתוחלת החיים והמוו
דעות לאיכות החיים הובילו לעלייה במספר הפניות
לרופא לצורך טיפול ופתרון בעיות כתף .בעשורים
האחרונים ,עם התפתחות האורתופדיה ,הטכנולוו
גיה והניתוחים הזעיר־פולשניים (ארטרוסקופיות)
המבוצעים בעזרת סיב אופטי ,התפתחה ההבנה
של מחלות הכתף ואיתה האפשרויות הטיפוליות.
“כיום ,במצבים שעד לפני שנים ספורות היו
חשוכי מרפא ,יש בידינו כלים ופתרונות טובים
להקלה ולשיפור איכות החיים .בעבר ,המשפט ‘זו
כתף ,אין מה לעשות ,תיאלץ להתמודד עם הכאב
או המגבלה' רווח בקרב האורתופדים בקהילה.
לשמחתנו ,כיום כמעט לכל בעיה בכתף יש מענה,
ניתוחי או שמרני ,ואחוזי ההצלחה מרשימים".
עוד הסביר ממן כי עם השיפור במענה הניתוו
חי לבעיות מורכבות חלה עלייה במספר החלפות
הכתף שבוצעו בשני העשורים האחרונים ,והחלפות
אלה ,הדומות להחלפת מפרק הירך ,מבוצעות במו
קרים שבהם קיים קרע שאינו בר תיקון בגידי הכתף
(בעיקר לאחר המתנה ארוכה מדי עם תיקון הקרע),
שחיקה של המפרק או שברים מורכבים .כעת מתו
מודד הצוות הרפואי עם בעיות מורכבות הנובעות
מהחלפות אלה ,ובהן שחיקה והתרופפות של הפו
רוטזות ,תהליך טבעי המתרחש לאחר כ־20-15
שנה) .טיפולים אלה מורכבים הרבה יותר מהניתוח
הראשוני ומצריכים ציוד מיוחד ומיומנות.
לטובת לימוד הנושא ופיתוח הטכניקות החדו
שות לטיפול בבעיות מורכבות אלה ,יזם ד"ר ממן
את הכנס ,שאליו הגיעו רופאים מחו"ל .במהלך
הכנס בוצעו כמה ניתוחים ששודרו לחדר ישיבות,

שם יכלו מנתחי כתף מכל הארץ לעקוב אחר ביצוע
הניתוחים ולקיים הרצאות ודיונים.
כנס זה הוא אחד מני רבים המוקדשים לשיו
פור המצוינות של מנתחי הכתף בארץ ,העומדים
בקו אחד עם מיטב מנתחי הכתף בעולם .ד"ר
ממן מדגיש כי הצלחת הכנס נבעה מהתגייסות
עובדי המרכז הרפואי ,ש"הוכיחו שוב מקצוענות
שבזכותה הכנס עבר בצורה חלקה וזכה לתגובות
מצוינות מהנוכחים".

הקורס השלישי לדימות מערכת השלד,

Sourasky course of Musculoskeletal
 ,Imagingשבו התכנסו כמאתיים משתתפים
מתחומי האורתופדיה ,ההדמיה ,הפיזיותרפיה
והראומטולוגיה ,אורגן גם השנה על ידי פרופ' משה
סלעי ,מנהל החטיבה האורתופדית ,עם פרופ' נוגה
הרמתי מניו יורק.
בצוות המארגנים והמרצים מאיכילוב גם :פרופ'
משה גרייף ,מנהל מערך הדימות; פרופ' אורי אלו
קיים ופרופ' דן כספי מראומטולוגיה; פרופ' אביטל
פסט ,מנהל מחלקת השיקום; ד"ר גדעון פלוסר,
מנהל היחידה לדימות מערכת השלד; ופרופ' עינת
אבן ספיר ,מנהלת המכון לרפואה גרעינית .כן הרצו
בכינוס ד"ר אהרון מנחם ,מנהל היחידה להחלפות
מפרקים בחטיבה האורתופדית ,וד"ר רון ארבל
מנהל השירות לרפואת ספורט.
לדברי פרופ' סלעי“ ,בכינוס השנה הושם דגש
על שילוב קליניקה והדמיה ,וכן נדון שימוש מושו
כל בבדיקות הדמיה ,על מנת לחסוך משאבים ובו
דיקות עתירות קרינה .לאור שביעות הרצון הרבה
שהביעו המשתתפים ,כבר מתוכנן הקורס הבא
במתכונת דומה".

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

 .חפשו אותנו" ,איכילוב העמוד הרשמי"

בכינוס השנתי של האיגוד האורתופדי

האמריקנ,י ,שהתקיים השנה בשיקגו ובו ה�ש
תתפו כ־ 40אלף אורתופדים מרחבי העולם ,זכו
לכבוד רב שלושה רופאים מהחטיבה האורתופדית
בבית החולים שלנו :ד"ר פאדי אל־חג'ג'רה ,ד"ר
אסף כדר וד"ר ידין לוי .השלושה הציגו ארבע עבוו
דות ,פרי הפעילות המחקרית של החטיבה:
השפעת פלסמה עתירת תרומבוציטים על ריפוי
רצועות ברך  -עבודה ניסיונית בחיות מעבדה של
יחידת הספורט.
השפעת סוגי סטטינים שונים על ריפוי קרעים
ברצועות הכתף  -עבודה ניסיונית בחיות מעבדה
של יחידת כתף.
מתן דם כגורם מנבא תחלואה ותמותה של
חולים עם שברי צוואר הירך  -עבודה משותפת
של יחידת הטראומה בשיתוף היחידה למדידת
ביצועים קליניים.
הקשר וההשפעה של “גיל" מנות דם על
תחלואה לאחר ניתוחי שברי צוואר הירך  -גם מחקר
זה בשיתוף פעולה בין יחידת הטראומה ליחידה
למדידה ובקרת ביצועים.
לדברי פרופ' סלעי“ ,העבודות זכו למשוב חיובי
ממשתתפי הכינוס ,ואנו מקווים כי יהפכו בעתיד
הקרוב למאמרים שיתפרסמו בעיתונות האורתוו
פדית .זהו ביטוי נוסף לתנופה האקדמית בחטיבה,
שנמשיך לטפחה ולקדמה גם בעתיד" .יישר כוח!

•
•
•
•

כנס ארצי בנושא עבודה בסביבת דיאליזה,

בשיתוף פורו ם  ,MGMPהתקיים במלון קראון פל�א
זה בתל־אביב ,בהשתתפות מהנדסים וטכנאים
מכלל בתי החולים ומכוני הדיאליזה בארץ ודוד דקל
ממחלקת הנדסה ביו רפואית שלנו .מטרת הכנס
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התלווה לרופא ישראלי העוסק באותו התחום ,ויחד
בדקו ילדים שהוזמנו במיוחד לקליניקות משותו
פות.
הביקור הוכתר לכל הדעות כהצלחה מסחררת,
ובמהלכו הוגדרו וסוכמו תחומי עניין קליניים ומו
חקריים משותפים ,מנגנונים להידוק הקשרים ולו
פיתוח דיאלוג קבוע לייעוץ ולהחלפת ידע בין צוותי
המחלקות משני צדי האוקיינוס.
חברי המשלחת חזרו לארצם ,אך תוצאות הביקור
כבר החלו להיראות :קשרי הידידות בין המחלקות
התבססו והעמיקו ,והצוותים נועצים זה בזה במידת
הצורך .אין ספק שהידע ישפר את איכות הטיפול
בחולים בכל אחד מהמוסדות.
חברי צוות נוספים מהמחלקה האורתופדית של
בית חולים זה צפויים להתארח בחודש אוקטובר הקו
רוב ,וכן מתוכננת משלחת מהמחלקה לאורתופדיית
ילדים שלנו להתארח בהמשך אצלם.

משלחת מהמחלקה לאורתופדיית ילדים

הייתה להעשיר את הידע בתחום מכשור הדיאליזה
ולהתעדכן בחידושים בתחום .במהלכו התקיימו
הרצאות בנושאים חדשניים מתחום הדיאליזה,
מפי מומחים בתחום ,ובהן הרצאתו של דוד דקל,
מהנדס מכשור רפואי ,בנושא עבודה בסביבה
ממוחשבת ותרומתה למעקב אחר נתונים וטיפול
מהיר ויעיל .בנוסף סיפר דוד על פועלו בבניית מכון
דיאליזה באפריקה .מר ישראל גילברט ,מנהל ענף
מערכות מי דיאליזה מבית החולים נהריה הרצה על
מערכות מים מתקדמות לדיאליזה ותיאר את שיו
לובן במכון הדיאליזה בבית החולים נהריה .דוד דקל
נציגנו בכנס ציין כי “היום תרם רבות להעשרת הידע
ולהתעדכנות בחידושים הקיימים בתחום".

עמותת אחת מתשע ערכה יום עיון לחולות
סרטן השד ובני משפחותיהן ,שכותרתו

“חידושים בטיפול בסרטן השד" בבית החולים
שלנו .הכנס כלל הרצאות בהשתתפות רופאים
בתחום והנחה אותו פרופ' משה ענבר ,מנהל המערך
האונקולוגי .ד"ר תמר ספרא הרצתה על מחקר שבו
מעורב בית החולים ,בנושא הטיפול בטמוקסיפן
ובתרופות הורמונליות אחרות במשך חמש שנים
או יותר; ד"ר אורית גולן הרחיבה על טכנולוגיות
חדשות בדימות השד; ד"ר רינת ברנשטיין מולכו
דיברה על הקשר הגנטי בסרטן השד; פרופ' אילן רון
הבהיר מהם החידושים בטיפולים כימו־ביולוגיים
בנשים עם סרטן שד גרורתי; ד"ר דיאנה מצייבסקי
דיברה על שינויים בקרינה לשד; וד"ר לריסה ריבו
הרצתה בנושא חידושים בטיפול הורמונלי בסרטן
שד גרורתי .לכנס הגיעו מאות נשים והוא זכה
להצלחה רבה.

הכינוס השישי של החברה הצרפתית־
ישראלית לדימות נערך במרכז הרפואי שלנו

בהובלת פרופ' משה גרייף ,מנהל אגף הדמיה .הקוו
רס כלל עשרות הרצאות וסדנאות במגוון נושאים
בדימות הגוף ,נוירורדיולוגיה ,בית החזה והלב ,דיו
מות האישה ודימות הילד .מהות הכינוס הייתה הכו
שרה וקירוב לבבות של רדיולוגים צעירים (מתמו

חים בעיקר) מצרפת ומישראל .הרוח החיה מאחורי
כינוס זה היא ד"ר לורנס בלאיש ,רדיולוגית ספורט
מהמובילים בצרפת ,המייעצת לאיגוד האולימפי
הצרפתי ,לאיגוד הטניס ולספורטאים בכירים.
המסר העיקרי של הכנס היה חיבור בין רדיולוגים
צעירים מצרפת ,מישראל והשנה גם מארצות אחו
רות באירופה .בסדנאות הרכיבו במכוון קבוצות
עבודה מעורבות של רדיולוגים מאומות שונות
והתוצאה היא חיבור מקצועי ,מדעי וחברתי בעל
אופי בין־לאומי וקוסמופוליטי.
הכינוס נערך בחסות האיגוד הרדיולוגי האירופי
והאיגודים הרדיולוגיים של צרפת וישראל ושגרירות
צרפת .הקורס הוא חלק מפעילות החברה הישראו
לית־צרפתית לדימות רפואי ,שהוקמה בשנת 2001
מתוך סולידריות עם ישראל בתקופה הקשה של
אירועי האינתיפאדה .בתקופה זאת נפגעו שיתופי
פעולה מדעיים ,והפעילות המדעית הייתה מקור
לתמיכה ומשב רוח מרענן ,חברתי ומדעי.
בכנס נכחו יותר מ־ 120רדיולוגים צעירים ,ברובם
מתמחים מישראל ,מצרפת ומארצות השוק האירוו
פי ,אשר הכנס מוכר להם לצורך השתלמות .הקורס
זכה להערכה ולהתלהבות בקרב המשתתפים ולמו
עשה היו נוכחות ודרישה מקסימליים ללא מקום
ריק באולם .קורסים אלה מתוכננים להיערך גם
בשנים הבאות ,לאור ההצלחה הן מבחינה אקדו
מית והן מבחינת הגיבוש והעצמת היחסים בין הרו
דיולוגים הצעירים מארצות שונות.

משלחת מהמחלקה לאורתופדיית ילדים

 Cincinnati Children's Hospital Medical ,Centerביקרה במחלקה לאורתופדיית ילדים
במרת"א בחודש פברואר האחרון ואף קיימה כאן יום
עיון לחברי האגודה הישראלית לאורתופדיית ילדים.
החברים במשלחת ,ממיטב רופאי המחלקה ,הגיו
עו ארצה כדי להחליף דעות עם עמיתיהם הישראו
לים מבית החולים דנה־דואק ,ולפתח קשרים מקו
צועיים בין המחלקות .האורחים העבירו הרצאות
בנושאי כירורגיית כף יד ,בעיות בעמוד השדרה ופו
גיעות ספורט במתבגרים ובני נוער .כל רופא אורח

הרצאה של החוקרת הידועה פרופ' אורלי

לזרבוב ,פרופ' חבר באוניברסיטה של אילינוי בש�י
קגו ,שחוקרת את תחום האנטומיה והביולוגיה של
התא ומתמקדת בתחום מנגנונים תאיים ומולקולו
ריים הקיימים במחלת האלצהיימר ובריפוי מחלות
נוירודגנרטיביות באמצעות תאי גזע ,התקיימה
מול סגל אגף המוח בבית החולים שלנו .בדבריה,
תיארה פרופ' לזרוב את תהליך היווצרות תאי עצב
חדשים במוח המבוגר ,תהליך שיש לו תפקיד בלו
מידה ובזיכרון.
לדבריה ,ויסות היווצרות תאי עצב חדשים יכול
לספק דרך לפצות על ירידה בפלסטיות ובתפקוד
המוח בהזדקנות ובמחלת האלצהיימר ,ולהיות בעו
תיד כיוון טיפולי מבטיח .הרצאתה של פרופ' לזרוב
היא חלק ממסגרת מפגשי האגף ,שמתקיימים
אחת לחודשיים ומטרתם שיתופי פעולה בין המו
חלקות והיחידות שלנו בטיפול ובמחקר.

הכנס השנתי של האיגוד לרפואת עור

ומןין אורגן השנה על ידי מחלקת העור שלנו .ב�ש
לושה ימים אינטנסיביים של דיונים ,הרצאות וסו
דנאות השתתפו יותר מ־ 400איש ,מספר שיא בכל
הזמנים.
לצד הרצאות עדכון מפי מרצים מהארץ ומחו"ל
היה הכנס השנתי ,כתמיד ,במה להצגת ההישגים
המחקריים הקליניים והבסיסיים הבולטים של הדו
רמטולוגיה הישראלית בכל תחומיה :מחלות דלקו
תיות ואלרגיות של העור ,מלנומה ואיתור מוקדם
של סרטן העור ,כירורגיה דרמטולוגית ורפואת עור
אסתטית ,מחקר בסיסי ועוד.
אנשי המחלקה הציגו בכנס  18עבודות מקוריות
שעוררו הדים רבים בקרב הקהל .על ארגון הכנס
עמלה למעלה משנה וחצי הוועדה המארגנת בראו
שות ד"ר חגית מץ ובהשתתפות ד"ר אריאלה הפנר
וד"ר אילן גולדברג.
גם השנה התקיים בבוקר הראשון של כנס
האיגוד כנס האחיות הארצי השנתי .בכנס השו
תתפו כשמונים אחיות מתחום הדרמטוו
לוגיה ,שהגיעו ממרכזים רפואיים שונים
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ממרת"א תצא תורה

כנס הנקה

בארץ .הגב' ללי קורן ,אחות אחראית מחו
לקת עור ויו"ר הוועדה המארגנת של כנס
האחיות ,הציגה בפוסטר את ניסיון המחלקה באו
בחון ובטיפול בכיבים קשים לריפוי בעזרת חמצן
היפרברי מקומי ,והגב' ורד אוליד ,ממארגנות
הכנס ואחראית מרפאת עור ומין ,הציגה כלי טיו
פול בפצעים קשים לריפוי במבנה אלגוריתמי פרי
פיתוחה ,המיועד ליישום בחודשים הקרובים בכל
מחלקות האשפוז במוסדנו.
כנס הנקה ארצי ראשון מסוגו התקיים בבית
החולים שלנו .בכנס השתתפו כ־ 300אחיות מכל
רחבי הארץ ממחלקות ילודים והפגייה ,המיילדות
ויועצות הנקה .את הכנס ארגנה המיילדת ויועצת
ההנקה הגב' לידיה כדר.
פרופ' יוסי לסינג ,מנהל בית החולים ליס ליולדות,
פתח ובירך את כל באי הכנס .בדבריו הוא הביע התו
פעלות על הנוכחות הרבה ,הדגיש את החשיבות
שבית החולים שלנו מייחס לנושא ההנקה ,סקר
את המשאבים הרבים המושקעים בציוד חדיש
ובעיקר את ההשקעה בהכשרת עובדים ושילובם
במערך האגף המיילדותי .הגב' טינה שמיס ,סגנית
מנהלת הסיעוד ומנהלת כוח אדם בסיעוד ,בירכה
אף היא את האורחים מבית ומחוץ והדגישה את
עידוד תחום ההנקה באיכילוב.
סבב ההרצאות נפתח בהרצאתו המאלפת ,המבוו
דחת והמלמדת של פרופ' מימוני ,מנהל בית החוו
לים דנה לילדים ,בנושא רפלוקס והנקה .הגב' רינה
הרטמן ,קלינאית תקשורת ,התרכזה בהרצאתה
במרכיבים החיוניים של אבחון וטיפול בקשיי מציו
צה בחודשים הראשונים של החיים מנקודת מבטה
הטיפולית.
ד"ר דינה צימרמן ,רופאה ויועצת הנקה ,דיברה
על מחלות זיהומיות בהנקה והציגה את החידושים
האחרונים והעדכניים ביותר הנסמכים במחקרים
וחידדה את חשיבות ההנקה ואת יתרונותיה הרו
בים ,על אף ולמרות המחלות הזיהומיות .ד"ר גבי
רומנו אייזנברג ,מנהלת היחידה לבריאות הנפש של
האישה במעגל הפריון ,פתחה צוהר נרחב להבנת
התהליכים המתרחשים בגוף האישה במהלך ההיריון
ואחריו ,ובכל הקשור לדיכאון לפני ואחרי הלידה.
אחות אחראית מחלקת פגים ,הגב' ענבל ירקוני,

פרופ' נפתלי שטרן בסימפוזיון ע"ש סמי סגול

הרצתה בנושא “חלב אם לפגים  -לא רק אוכל" ,על
התנופה הרבה בתחום ההנקה במחלקת הפגים ועל
תכניותיה להרחיב ולהשביח את מעורבות יועצות
ההנקה בכל הקשור לפגים .בסיום היום הרצתה
הגב' איילת אידלברג ,אנתרופולוגית “מסע אחר",
ושיתפה את כל הנוכחים בעולמן של הנשים ביפן,
בהתייחסות רחבה לנושאי ההיריון ,הלידה וההנקה
הנהוגים בתרבות היפנית.
“נהניתי מאוד מהיום .הוא היה מאורגן להפליא
מכל הבחינות" ,אמרה אחת הנוכחות ,ואחרת
סיכמה“ :ההרצאות היו נהדרות ובמגוון נושאים,
יצאתי עם המון ידע והבנה ,שיבואו לידי ביטוי
במקום עבודתי".

הכנס החצי שנתי של האיגוד הישראלי
לרפואה פיזיקלית ושיקום התקיים בבית

החולים שלנו בפעם הראשונה .הכנס נערך בשיו
תוף מלא של האיגוד הישראלי לרפואה פיזיקלית
ושיקום ,ועסק בהיבט המלא של שיקום מפרק
הכתף לאחר פגיעות אורתופדיות ונוירולוגיות.
בכנס השתתפו ־כו 170נציגים מכל מקצועות הש�י
קום השונים (רופאים ,פיזיותרפיסטים ,מרפאים
בעיסוק ועוד) ,מכל רחבי הארץ .מבית החולים
שלנו נשאו דברים קבוצת אנשי צוות ובהם :מנהו
לת השירות לריפוי בעיסוק תמרה שכטר־מרגו
לית ,שדיברה על ,evidence based medicine
ד"ר סילביו בריל דיבר על הטיפול המשולב בכאב
להתמודדות עם פגיעה במפרק הכתף ,והפיו
זיותרפיסט ערן שפירא דיבר על התפקיד המרו
כזי של הפיזיותרפיה בתהליך השיקום של מפרק
הכתף .בנוסף ,ניתנו הרצאות מרתקות במגוון
תחומים.
פרופ' ישראל דודקביץ ,סגן מנהל מחלקת השיו
קום ומנהל היחידה לשיקום אורתופדי ויוזם הכנס
מסכם ואומר כי הכנס בנושא היה פורה ,זכה לתגוו
בות חיוביות מכלל המשתתפים והיה במה מוצלחת
לחשיפת מחלקת השיקום על כל מרכיביה ומקצוו
עות הליבה הנוספים של השיקום.

סימפוזיון ע"ש סמי סגול בנושא התסמונת
המטבולית וקוגניציה התקיים זו השנה השנייה

במרכז הרפואי שלנו .הסימפוזיון דן בהיבטים השוו

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

 .חפשו אותנו" ,איכילוב העמוד הרשמי"

נים של השלכות התסמונת על המוח ועל התפקוד
הקוגניטיבי כגון :זיכרון ,כושר ריכוז ,יכולת למידה,
יכולת ביצועית ותשומת לב .הסימפוזיון הנוכחי
עסק בהשפעת מרכיבי התסמונת המטבולית על
הזיכרון ,על הדיכאון ,על השינה ועל המבנה והתו
פקוד של המוח ,כפי שניתן לזהותו כיום באמצעי
דימות כגון  ,MRIמיפויי מוח מתוחכמים ו־.FMRI
בכנס הציגו קבוצת רופאים ומדענים ובהם:
פרופ' נפתלי שטרן ,פרופ' תלמה הנדלר ,ד"ר אליו
סה אש ,ד"ר נועה ברגמן ,ד"ר ריבי טאומן ,ד"ר
חדוה לרמן וד"ר יונה גרינמן ,נוסף על מגוון רופאים
ואנשי מקצוע מתחומי ההדמיה והנוירולוגיה.
פרופ' תלמה הנדלר ,ד"ר יונית מרקוס ,ד"ר קרן
תורג'מן וד"ר נועה ברגמן שימשו יו"ר המושבים
וד"ר ברוריה טל הנחתה את הכנס .פרופ' נפתלי
שטרן סיכם גם השנה את הכנס כפורה ,מאתו
גר ומלמד ,וככזה שגם השנה יביא לחיזוק שיו
תוף הפעולה בין רופאי הקהילה מתחום רפואת
המשפחה ,הנוירולוגיה והגריאטריה ,לבין המכון
האנדוקריני שלנו ,המחלקה לנוירולוגיה והמרכז
להפרעות זיכרון וריכוז.

כנס בנושא היארעות סרטן בלוטת התריס

בארץ ובעול ם התקיים במסגרת המכון האנד�ו
קריני בבית החולים .בשנים האחרונות חלה עלייה
דרמטית באבחון סרטן תירואיד ,בעיקר בקרב
מטופלים צעירים יותר .את הכנס יזמה ד"ר קרן
תורג'מן ,רופאה בכירה במכון האנדוקריני ,ומטו
רתו הייתה ליצור פורום כלל ארצי לדיון בסרטן
בלוטת התריס ,פורום שבו הקלינאים העוסקים
בטיפול בסרטן תירואיד יוכלו לחלוק לבטים ולו
דון במקרים לא שגרתיים .השאיפה היא ששיתוף
הניסיון והדיון יעזרו לקדם את ניהולם של מקרים
בעייתיים.
לכנס הגיעו מאה אנדוקרינולוגים ,רופאי אא"ג,
אונקולוגים ורנטגנולוגים מהמרכז הרפואי ,מבתי
חולים וממרפאות קופת חולים .הכנס נפתח
בהרצאה שעסקה בהיקף הניתוח בסרטן התיו
רואיד ,וכן הוצגו שלושה מקרים שהדגימו דילמות
רפואיות בטיפול בסרטן תירואיד .חברת ג'נזיים
תמכה בקיום הפורום הן במימון הכיבוד והן בפרו
סום האירוע|| .
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עניין של תרומה
סטארט־אפ למען החולים
אלעד כהן ,יזם הייטק צעיר ,תרם בנדיו
בות לבית החולים כהוקרה על הטיפול
המסור באביו ז"ל .אלעד הדגיש עם מתן התרומה
את החשיבות שיש בעיניו לקירוב בני דורו הצעיו
רים ,שבאפשרותם להיות מעורבים בפעילות פיו
לנתרופית ,והוא החליט לקחת לידיו את המשימה
כאתגר .לפני כחודש התקיים כנס שיזם אלעד עם
רוי קרטי ,שותפו ,ובו השתתפו כארבעים צעירים
יזמי הייטק ,במטרה לחשוף בפניהם את פעילות
בית החולים בתחומי המחקר ופיתוח ,השימוש
בטכנולוגיות מתקדמות ועוד.
במשך כארבע שעות האזינו המשתתפים לסדו
רת הרצאות של טובי מומחי המרכז הרפואי .את
הכנס פתח פרופ' גבי ברבש ,שסקר את פעילותו
של בית חולים ציבורי בעידן של טכנולוגיות מתו
קדמות תחת מגבלות כספיות .בהמשך חשפו ד"ר
מיכי רול ,פרופ' תלמה הנדלר ופרופ' ניר גלעדי את
הפעילות המחקרית ,והתמקדו במחקרי המוח
והדמיית המוח ( .)FMRIד"ר ינאי בן גל שוחח עם
הצעירים על ניתוחים היברידיים של הלב .הכנס
הסתיים בשידור חי של ניתוח מוח בערות מלאה,
שהוביל פרופ' צבי רם.
התגובות הנלהבות לא איחרו לבוא .המפגש עם
עולם שלא הכירו ולא נחשפו אליו עד כה השאיר

פותחים את הלב – ואת הכיס של יזמי ההייטק

רושם חזק ביותר ,והמשתתפים בעיקר ציינו
בהתפעלות את היכולת לעשות רפואה טובה
ומתקדמת במשאבים מוגבלים.

בימים אלה מתגבשת הקבוצה בראשותו של
אלעד כהן במטרה לבחון אפשרויות לסיוע מתמשך
למרכז הרפואי שלנו באמצעות עמותת הידידים||.
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עושים עניין
 2.4%נבדקים בריאים לכאורה  -נמצאו לוקים בסרטן
גם גברים ונשים בריאים לכאורה ,השומו
רים על אורח חיים פעיל ואינם חשים כאב
מיוחד ,עלולים לשאת בגופם גידול סרטני שעלול
להתפשט ללא טיפול מתאים .במחקר שנערך במו
רכז המשולב לאבחון סרטן ומניעתו ,נמצאו גידוו
לים סרטניים בקרב  2.4%מהנבדקים שחשבו שהם
בריאים לחלוטין .הגילוי המוקדם אפשר להעניק
לאותם נבדקים טיפול רפואי בזמן ולעצור את התו
פשטות המחלה .ממצאי המחקר פורסמו בגיליון
האחרון של כתב העת “European Journal of
."Internal Medicine
במחקר הרטרוספקטיבי השתתפו אלף נבדקים
בוגרים ,שהגיעו מיוזמתם לבדיקות סקר ,מינואר
 2006עד ינואר  .2010במסגרת יום אחד עברו
הנבדקים בדיקות לגילוי מוקדם של  11סוגי
הסרטן השכיחים ביותר בישראל :סרטן חלל הפה,
סרטן בלוטת המגן ,סרטן המעי הגס ,סרטן העור,
סרטן ריאות ,סרטן השד ,סרטן הרחם וצוואר
הרחם ,סרטן הערמונית וסרטן האשכים.
חשוב להדגיש :מדובר באנשים בריאים ,בני 48
שנים בממוצע ,שבחרו להגיע למרכז במסגרת בדיו
קה שגרתית ,מתוך מודעות גבוהה למחלת הסרטן
ולחשיבות הגילוי המוקדם ,ולא הופנו על ידי רופא
משפחה או רופא אחר.
המחקר ביקש למפות את כלל הממצאים שהתו
גלו בקרב אלף הנבדקים ,ולעמוד על הקשר שבין
גורמי סיכון ידועים למחלת הסרטן לבין הימצאות
גידולים  -שפירים וסרטניים  -באותה קבוצה.
הממצא הראשון עסק בשכיחות הגידולים

הסרטניים בקרב האוכלוסייה הבריאה לכאורה.
בקרב  2.4%מהנבדקים שדיווחו על עצמם כבריאים
נמצאו גידולים סרטניים .במרבית המקרים ,מדובר
היה בגידולים ממאירים בשלבים ראשוניים של
המחלה ,באופן שאפשר טיפול והחלמה מלאה.
העובדה שהמחקר התפרסם שלוש שנים לאחר
סיום איסוף הממצאים ,מאפשרת גם לבצע מעקב
מתמשך אחר אותם נבדקים ולוודא שהטיפול
שקיבלו אכן סייע למנוע את התפרצות המחלה
ולהציל את חייהם.
מבין  24הנבדקים שאצלם אובחן סרטן ,לעשרה
התגלה סרטן שד (אף שמרבית הנבדקים היו גבו
רים) ולשבעה נמצא סרטן במערכת העיכול .כמו כן
נמצאו שלושה מקרים של סרטן עור וסרטן ערמוו
נית .באופן מפתיע ,לא נמצא אף מקרה של סרטן
הריאות  -אף שמדובר בסרטן הגורם את המספר
הגבוה ביותר של מקרי מוות בעולם ,ולמרות העוו

בדה שכמחצית מהנבדקים ( )45%עישנו בעבר או
מעשנים בהווה.
בקרב  7.1%מהנבדקים נמצאו גידולים שפירים או
טרום סרטניים ,כמחציתם התגלו במערכת העיכול,
והיתר ברחם או בצוואר הרחם ,בעור ובפה .הגידוו
לים הוסרו במלואם באופן שהבטיח החלמה מלאה,
בזכות הגילוי המוקדם עוד בשלב הטרום ממאיר.
כצפוי ,לגיל הנבדק הייתה ההשפעה הגדולה
ביותר על הסיכוי ללקות בסרטן :נבדקים מעל גיל
 50היו בסיכון גבוה באופן משמעותי לחלות בסרטן
ולפתח גידולים שפירים או ממאירים ,בהשוואה
לצעירים יותר.
גורמים נוספים שנמצאו בהתאמה מלאה
להימצאות גידולים סרטניים היו השמנת יתר,
צריכת אלכוהול מוגזמת (יותר משתי מנות ביום),
ועישון במשך שלושים שנה או יותר של קופסת
סיגריות ביום .באופן מפתיע ,רקע משפחתי של
סרטן לא נמצא בעל קשר מובהק להימצאות גידוו
לים סרטניים בקרב המדגם שנבדק.
המסקנה העיקרית העולה ממחקר זה ,לדברי
פרופ' נדיר ארבר ,מנהל המרכז למניעת סרטן ,היא
ש"גם בקרב האוכלוסייה הבריאה עלולים להתגלות
גידולים סרטניים  -ובשיעור לא מבוטל .החדשות
הטובות הן שבזכות גילוי מוקדם ובטיפול מתאים
אפשר למנוע את המחלה לפני התפרצותה ,ובכך
להציל חיים"|| .
המחקר פורסם בכתב העת היוקרתי
“"European Journal of Internal Medicine

התקן בתריסריון לאיזון סוכרת סוג  2ולירידה במשקל
בימים אלה נכנס לשימוש במרכז הרפואי
שלנו התקן שרוול  Endobarrierהממוקם
בהליך אנדוסקופי בתריסריון .ה־Endobarrier
מחקה את מנגנון הפעולה של ניתוח מעקף הקיבה
ומשיג את התוצאות הרצויות ללא צורך בניתוח
ובלי לפגוע במבנה מערכת העיכול.
ההתקן החדש מיועד לחולי סוכרת מסוג  2שלא
הגיעו לאיזון מספק ברמות הסוכר בדמם בעזרת
תרופות .בישראל חיים כ־ 400אלף חולי סוכרת ,ועל
פי הערכות ,מחציתם סובלים מרמות סוכר בדם
שאינן מאוזנות בצורה מספקת ,מצב שחושף אותם
לסיבוכים בכליות ,בעיניים ובגפיים וכן מעלה את
הסיכון לתחלואה במחלות כלי דם ולב .הסכנה לפו
גיעות אלה פוחתת בצורה ניכרת עם הגעה לאיזון
של רמות הסוכר בדם.
ד"ר ארוין סנטו ,מנהל המכון למחלות דרכי העיו
כול והכבד מסביר כי השיטה החדשה מתאימה
לחולים אשר אינם עומדים בקריטריונים של ניו
תוח בריאטרי או שאינם מעוניינים בפתרון ניתוחי.
לדבריו ,השיטה החדשה מבוססת על מעקף התו
ריסריון ,המוביל לשינויים המיטביים המתקבלים

נלחמים בסוכרת בהצלחה

לאחר הניתוחים הבריאטריים“ .כשעוקפים את
התריסריון ,מתרחשים שינויים דרמטיים במשקל
וברמות הסוכר בדם .ההתקן החדש מונע כל מגע
בין האוכל לתריסריון ,והמפגש הראשון של האוכל
עם מיצי המרה מתרחש בהמשך המעיים .פעולה זו
מעודדת הפרשת הורמונים שונים ,ובהם הורמונים
מדכאי תיאבון".

במהלך הטיפול ,המתבצע בהרדמה מלאה ,מוו
חדר דרך הפה שרוול העשוי פולימר דקיק בלתי
חדיר שאורכו  60ס"מ .השרוול ממוקם ממוצא
התריסריון ואל חלקו המקורב של המעי הדק ופו
תוח משני צידיו .כשהחולה אוכל ,המזון יורד דרך
הוושט אל הקיבה ,משם ממשיך דרך השרוול
הבלתי חדיר לספיגה ומגיע ישירות אל המעיים
להמשך ספיגת המזון המעוכל חלקית .באמצו
עות מחסום זה נמנעת ככל הנראה הפרשת חומו
רים מעודדי סוכרת ,ולעומת זאת מופרשים ביתר
שאת חומרים מדכאי תיאבון“ .ההתקן מוחדר
בפעולה אנדוסקופית פשוטה ,הנמשכת עד שעה
ואינה כרוכה בניתוח או בצלקות .בתום הפעולה
המטופלים נשארים להשגחה קצרה ומשתחררים
עוד באותו היום לביתם".
עד כה טופלו בשיטה זו כ־ 1,500חולים ברחבי
העולם ,חלקם במסגרת מחקרית .תוצאות המחקו
רים מראות ירידה משמעותית ברמות ההמוגלובין
המסוכרר  2.1% ,בממוצע ,ויותר מ־ 80%מהמטו�פ
לים הגיעו ל־ Hba1cנמוך מ־ .7%כן נצפתה ירידה
ממוצעת של  16%מעודף המשקל (כ־ 20ק"ג)|| .

מתוכן:אותנו,
המיונים ,חפשו
ותוסס ב־ .
עמוד
סה"כ לנו יש
הצטרפתם? גם
עוד
הרשמי"מיון יולדות
העמוד23,398
"איכילובדנה
 29,332מיון
חי לכל
פניות
211,044
לאבמספרים:
2012

 5,645מיון מיילדותי (אמבולטורי)
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עושים עניין
היחידה להפרעות תנועה הוכרה כמרכז מצוינות
על ידי העמותה הלאומית האמריקנית לפרקינסון
היחידה להפרעות תנועה במערך
הנוירולוגי שבמרכז הרפואי שלנו הוכרה
על ידי העמותה הלאומית האמריקנית לפרקינסון
()National Parkinson Foundation, NPF
כמרכז מצוינות .כיום ישנם ארבעים מרכזי
מצוינות בעולם 25 :בארה"ב ,ו־ 15מחוצה לה.
הכרה רשמית כמרכז מצוינות מרחיבה את פעילות
היחידה ,מאפשרת לפתוח אותה לקהל רחב יותר
ולהשתתף במחקרים בתמיכה של העמותה
הלאומית האמריקנית לפרקינסון.
מרכז המצוינות מאפשר שירות רב מקצועי
הכולל :רופאים נוירולוגים מומחים בהפרעות
תנועה ,רופאים פסיכיאטרים ,אחות מומחית
בהפרעות תנועה ,קלינאית תקשורת המטפלת
בהפרעות דיבור ,שפה ובליעה עם התמחות
ייעודית להפרעות תנועה ,עובדת סוציאלית,
פיזיותרפיסטים ,מטפלים באמנות ,שירות
למניעת נפילות ובירור המערכת האוטונומית.
כמו כן מאפשרת הכרה זו הפעלת סדנאות
ומפגשים רבי משתתפים המאפשרים לחולים
ולבני משפחותיהם לקבל כלים להתמודדות
עם המחלה הכרונית ,אפשרות לחלוק רגשות
ולהתגבר יחד על המעמסה היום־יומית.
מרכזים הזוכים להכרה רשמית של ־הו NPFיד�ו
עים כמובילים בתחום הפרקינסון ובטיפול במו
טופלים קשים ולכן מרכזים שונים מפנים ליחיו
דות אלו מטופלים מורכבים להתייעצויות .כיום
היחידה להפרעות תנועה היא המרכז היחיד בארץ
המשויך לעמותת הפרקינסון האמריקנית .כל
מרכז עומד בקריטריונים מחמירים למחקר ,למתן
טיפול מקיף ולשירותי מטופל מורחבים .על מנת
לקבל הכרה כמרכז מצוינות ,על צוות הפרעות

"כוח חדש להמשיך ולטפל בחולים" .ד"ר טניה גורביץ'

התנועה לעמוד בדרישות אלה:
מעקב אחר מספר רב של מטופלים עם מגוון
היבטים קליניים של המחלה ומתן מענה מגוון ורחב
של אפשרויות טיפול בהתאמה אינדיבידואלית
לכל מטופל ומטופל.
טיפול רב מקצועי ,הנותן מענה כלל מערכתי
לסימפטומים ואפשרויות טיפול לפרקינסון.
צוות נוירולוגים בעלי הכשרה בהפרעות תנועה
או התמחות במחלת פרקינסון ,אשר שותפים
במחקרים רבים ,בחינוך ובטיפול בשיטות מגוונות
כחלק מעבודתם.
מתן שירותי תמיכה למשפחות ולמטפלים.
מתן בחירה מכל אופציות הטיפול השונות ,כולל
אפשרויות נוירוכירורגיות ונוירולוגיה התערבותית
לחולי פרקינסון.
להפגין מחויבות להכשרה קלינית מתמשכת
של הצוות.

•
•
•
•
•
•

•

העצמת מטופלים ומטפלים ביכולתם לשפר
ולקדם את מצב בריאותו של החולה ,בעזרת
פעילות מנחה דוגמת פעילות גופנית ותזונה.
לספק לחולים ולמשפחות גישה למידע עדכני
על מחלת פרקינסון.
לקדם את חקר המחלה באמצעות מחקרים
קליניים יזומים ,בשיתוף פעולה בין המרכזים
בתוך עמותת .NPF
לתת למטופלים מידע ולאפשר להם להשתתף
במחקרים קליניים עדכניים.
לדברי ד"ר טניה גורביץ' ,מנהלת מרכז הפרקיו
נסון" ,הכרה זו נותנת כוח חדש להמשיך ולטפל
בחולים ,ולפתח שיטות נוספות לטיפול ולחקר
המחלה .הצוות הרב תחומי גאה בהישגיו וממשיך
לצעוד יחד ולתת שירות מיטבי .נמשיך לדגול
במצוינות ולשרת את המטופלים ואת בית החולים
במיטב המקצועיות והאנושיות"|| .

•
•
•

לראשונה במרכז הרפואי שלנו:
השתלת הקרנית הדקה ביותר בעולם
שני ניתוחי השתלת קרנית דקה במיוחד
בוצעו לראשונה במרכז הרפואי שלנו .את
הניתוחים ביצעו שני מומחים בתחום השתלת
הקרנית :ד"ר דוד ורסנו ,מנהל שירות הקרנית
במחלקת העיניים ,וד"ר אליה לוינגר ,רופא בשיו
רות הקרנית .ההשתלות עברו בהצלחה והחולים
מחלימים כעת מהניתוח.
השתלת קרנית היא לעתים הדרך היחידה להחזיר
ראייה לעיניים עיוורות .העשור האחרון היה עתיר
בחידושים בתחום השתלת הקרנית .ב־ 2006ביצענו
לראשונה בישראל השתלת שכבה אחורית של הקו
רנית ( ,)DSAEKובשנים האחרונות פותח בעולם סוג
חדש של ניתוח השתלת שכבה אחורית של הקרנית,
ושמ ו  .DMEKניתוח זה מיוחד בכך שהשכבה המו�ש

 9,330מיון נשים

 61,362מיון כירורגי

תלת דקה מאוד ( 20-10אלפיות המילימטר לעומת
 150-100אלפיות המילימטר ב־.)DSAEK
לדברי ד"ר ורסנו“ ,ביצוע הניתוח דורש מהמנתח
לאמץ מיומנויות ניתוחיות חדשות .במהלכו מופו
רדת שכבה דקה מאוד מן הקרנית שנתרמה להשו
תלה .ההפרדה נעשית בצורה ידנית ,תחת מיקרוו
סקופ ,בחדר הניתוח .בד בבד מוסרת שכבה דומה
מן הקרנית של החולה הממתין להשתלה .הרקמה
הבריאה מוכנסת לעינו של המנותח ,נפרשת ומוו
צמדת אל הקרנית שלו בעזרת בועת אוויר.
“בניגוד להשתלות קרנית בעובי מלא שהיו נפוו
צות בעבר ,בשיטה החדשה אין צורך בתפרים כדי
להצמיד את השתל למקומו .החתך בעין שדרכו
מוכנס השתל הוא קטן ,באותם ממדים של חתך

 24,440מיון מהיר

 57,537מיון פנימי

המשמש לניתוח קטרקט ,ולכן העין יציבה הרבה
יותר מאשר בכל סוג אחר של השתלת קרנית,
וחשופה הרבה פחות לסכנות במקרה של נפילה
או פגיעה בעין .מאחר שהחתך קטן כל כך ,צורת
הקרנית נשארת דומה לזו שהייתה לפני הניתוח,
והמשקפיים כמעט אינם משתנים לאחר הניו
תוח" ,מסביר ד"ר ורסנו.
יתרון חשוב מאוד לניתו ח  DMEKהוא הכמות ה�ק
טנה של רקמה המוחלפת במהלכו .התוצאה היא
סיכוי קטן בהרבה לדחייה של השתל ,ולכן סיכוי
גדול יותר לתפקוד טוב של השתל לאורך שנים.
לפני שנים אחדות נעשו בארץ כמה ניתוחי
 ,DMEKאך התהליך נעצר עקב מורכבותו הגדולה
וכעת חודש בהצלחה במרכז הרפואי תל־אביב|| .

 104,928אשפוזים ,מתוכם 69,301 :בבית חולים כללי
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עניין מרכזי

“איכילוב"  -המציאות ע
“איכילוב" היא העתיד של תכ־
ניות המציאות'“ :איכילוב' ,סדרת
הדוקו החדשה של  ,yesהיא הברקה
יוצאת דופן שמייצגת את הז'אנר הבא
של הריאליטי :זה שעוסק בקרבות
האנושיים האמיתיים של החיים".
דורון ברוש ,סופהשבוע.
ברבעון האחרון עלתה לשידור בערוץ  yesדוקו
הסדרה “איכילוב" ,פרי יצירתם של עדי ברש ורוו
תי שץ שצילמו ,ביימו והפיקו .השניים ,שתיעדו
במשך כשלוש שנים את חייהם של חמישה מתו
מחים במרכז הרפואי שלנו ,יצרו את אחת הסדרות
המדוברות בטלוויזיה ,שזכתה הן לאהדת הקהל
והן לשבחי המבקרים .ביקשנו מחמשת הרופאים
שכיכבו בסדרה לספר לנו מה הביא אותם להסו
כים לחשיפה ולליווי האישי והצמוד ,ואם התוצאה
סיפקה אותם.

ד"ר איריס יעיש

בת  ,40בזוגיות ,אנדוקרינולוגית

"עבורי להיות רופאה זו זכות ומתנה גדולה שניו
תנה לי (ושעבדתי קשה בדרך להשיגה.)...
"בזמן לימודי הרפואה סבתי חלתה .הייתי לצדה
בשנות החולי הארוכות והקשות .לא פעם התאכו
זבתי מהיחס שזכתה לו ועוד לפני שנשבעתי את
שבועת היפוקרטס ,נדרתי נדר בלבי לעזור לכל
אדם באשר הוא ,לתת לו יחס אישי ,ומעבר לטיו
פול הרפואי לתת לו כתף תומכת.
"לכל מטופל יש סיפור משלו ,ולי כרופאה חשוב
מאוד לתת לו את ההרגשה שאני שם בשביו
לו ושהוא לא לבד .לשמחתי ,במהלך ההתמחות
בפנימית י' קבלתי חיזוק לאמונתי זו מהמנהלים
שעבדתי איתם ,ואני שמחה שזה גם בא לידי ביו
טוי בסדרה".

ד"ר רונית אלמוג

בת  ,41נשואה ואם לשלושה .מומחית
בגינקולוגיה ,במיילדות ובטיפולי פריון
"העיסוק ברפואה אינו רק מקצוע ,אלא דרך
חיים הדורשת אחריות ומסירות שאינן מוגבלות
לשעות העבודה .על הרופא לשלב יסודיות ,קור
רוח ,חדות ודיוק לצד אמפתיה ,אנושיות ,מסירות
ואהבת אדם .תחום הגינקולוגיה מאתגר במיוחד,
היות שהוא מטפל בשני מטופלים ,האם והעוו
בר ,ומשלב שלוש דיסציפלינות :רפואה פנימית,
אנדוקרינולוגיה וכירורגיה .היותי אישה העוסקת
בתחום הגינקולוגיה מאפשרת לי להזדהות עם

ד"ר רונית אלמוג

ד"ר איריס יעיש

המטופלות שלי ,עובדה המשרה עליהן נינוחות
וביטחון לעתים קרובות .כשהציעו לי להשתתף
בסדרה חששתי מהחשיפה האישית אך זו התגמו
דה לנוכח האפשרות לממש את הרצון שלי לשתף
את הציבור הרחב בהתמודדות היום־יומית שלנו
כרופאים ובהשלכותיה על חיינו הפרטיים.
"סוגיה זו מאפיינת בעיקר אותנו הרופאות,
שמתמודדות כל יום מחדש עם הקונפליקט התו
מידי שבין העבודה התובענית והקריירה לבין
אמהות ובית .הסצנה שצולמה עם בעלי וילדיי
בביקורם בבית החולים במהלך התורנות ריגשה
אותי במיוחד ,כי זכיתי להביט בחיי מזווית שונה,
דרך עדשת המצלמה ,ולהעריך עוד יותר את תמיו
כת משפחתי".

ד"ר אילנית שצ'יגובסקי־מלר

בת  ,40נשואה ואם לשניים ,מומחית
בכירורגיה כללית
"כאשר צפיתי לראשונה בסדרה ההתרגשות
הייתה עצומה .קלטתי לפתע שאותו מעקב מתו
משך תחת עין המצלמה חיבר דילמות קשות והחו

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

 .חפשו אותנו" ,איכילוב העמוד הרשמי"

לטות לא פשוטות עם רגעים חושפניים ,מרגשים
ואנושיים ,לסרט מרתק ועוצר נשימה.
"ההשתתפות בסדרה הדוקומנטרית המתאו
רת מקרוב את חייו של הרופא ,שתיעודה נמשך
כשלוש שנים ,הייתה עבורי חוויה .צורת העבודה
של יוצרי הסדרה הייתה חברית ונעימה ,ועזרה
להשכיח את נוכחותה של המצלמה ולהתמקד
בעבודה היום־יומית .כשהתחלנו ,לא התעמקתי
במחשבות על מילים גדולות כ'מסר שעליי להעו
ביר' .בהמשך הבנתי שמספיק להיות מי שאני כדי
להעביר את המסר העיקרי של האדם שמאחורי
החלוק הלבן או המדים הכחולים ,במערומי אנוו
שיותו .אולי הצצה נדירה זו ,מזווית כל כך לא שגו
רתית ,תשפיע על ציבור המטופלים לעצור לרגע
קט ולהרהר עוד שנייה אחת בנו.

ד"ר ארז נוסק

 ,40נשוי ואב לשלושה ,נוירוכירורג ,כעת
בתת התמחות לצנתורי מוח בניו יורק
"כשהסכמתי להשתתף בסדרה ,לא הבנתי את
מלוא המשמעות של 'אנחנו רק נצלם אתכם בזמן
העבודה' .ה'מרדף' אחריי במסדרונות איכילוב היה
ארוך ,ובעיקר כזה שהעלה שאלות רבות  -מתוך
עצם נוכחות עדשת המצלמה וגם פשוט שאלות
ישירות של רותי ועדי תוך כדי צילומים  -שאלות
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עניין מרכזי

עולה על כל דמיון

ד"ר שרי זיו

באמצעות דילמות אנושיות קטנות ,את הקושי
והמורכבות האמיתיים הניצבים בפני אנשי מערכת
הבריאות בישראל .אולי בגלל זה היא סדרת בית
החולים הישראלית הראשונה שלגמרי שווה להת־
מכר אליה" .עופר סקר ,וואלה

ד"ר אילנית שצ'יגובסקי־מלר

שעולות כל הזמן אצלי ואצל רבים העוסקים במו
קצוע הזה .הסיטואציות לא ויתרו על תשובות.
רותי ועדי אספו אלפי שעות מהחיים בבית החוו
לים והצליחו לחלץ מהן דווקא את רגעי השגרה
הבודדים והחזקים בחיים מסוג זה.
"בתום 'שלב ההמתנה' של שביתת הרופאים,
עם פרוץ מאבק המתמחים ,הבנתי עד כמה חשוו
בה החשיפה של העולם שאנו חיים בו .רותי ועדי
התייצבו בנקודה הזו עם המצלמה כדי לייצר תמוו
נה אמיתית של חיי רופא .הם הצליחו להאיר את
הרפואה שלנו היום מהצד הנסתר ,הלא מוכר,
בתאורת הפלורסנט של התורנויות ,לאורך המסו
דרון בקומה מינוס  ,1בדרך למיון".

ד"ר שרי זיו

בת  ,36אם לשניים ,מומחית לרפואה
פנימית ומשתלמת בטיפול נמרץ כללי.
"החלטתי להשתתף בסדרה לאחר כמה אירועים
של אלימות מילולית שהופנתה לעברי במחלקה.
היה לי חשוב להעביר לאנשים בבית שהרופא
שעומד מולם הוא לא דמות שטוחה ,לא נציג של

ד"ר ארז נוסק

מערכת ,אלא קודם כל אדם ,בדיוק כמותם ,עם
רגשות ורגישויות שלא מתחילים ונגמרים בסיו
טואציה הקשה שבה הם נמצאים .הרופא הוא
אדם שחווה קושי איתם ועם חולים אחרים ,ומבו
לה שעות ארוכות שהופכות לימים ולשנים במחיו
צת חולים .בראש ובראשונה מטרתו לעזור ,וכמה
שיותר ,לכל אלה שבטיפולו ,בתוך אינסוף צרכים.
הבנה זו קריטית בעיניי ליצירת מערך יחסים נכון
יותר בין רופאים לחולים ולמשפחותיהם ,שבו
אנשים יעזרו לנו לעזור להם להילחם במחלתם
מחד גיסא ,ולשרוד את הקושי האדיר שבמציאות
היום־יומית של הרפואה הציבורית בישראל
מאידך גיסא".
כאמור ,הסדרה הפכה לשיחת היום בישראל .גם
מבקרי הטלוויזיה לא נשארו אדישים והרעיפו על
הסדרה עשרות סופרלטיבים יוצאי דופן.

“'איכילוב' אמנם לא יוצאת בהצהרות ביקור־
תיות מפוצצות ,אבל היא מצליחה לתווך בשקט,

“כולם מכירים סדרות בית חולים ,אבל ‘איכילוב'
היא סדרה תיעודית ,והדרמה האנושית שמספקים
כותלי המוסד הרפואי אמיתית לגמרי .יש כאן חדי־
רה למקרים אמיתיים ,אלה דברים שבדרך כלל לא
רואים בטלוויזיה" .יובל פגי ,גל"צ
“בשורה התחתונה ‘איכילוב' עושה את העבודה.
הרופאים שלה מספקים בבואות חדשות לדימוי
הרופא שאנחנו מכירים ,ממחישים את האדרנלין
שמתחזק את אלה שמכורים לעבודה על החיים
ועל המוות ,ואת הניסיון לגרום למקצוע שלהם לפ־
חות להתכתב עם החיים שלהם בחוץ ,אם לא לפ־
גוש אותם פנים מול פנים" .סמדר שילוני.ynet ,
“'איכילוב' היא הסדרה הכי מדוברת היום  -והיא
שיחת הברזייה בכל מקום עבודה" .ליהי אלבז,
“פנאי פלוס".
לטובת מי שאינם מנויי  ,yesהסדרה "איכילוב"
תעלה ב"רשת" בערוץ  2בינואר  ,2013וצילומי
העונה השנייה יצאו לדרך בימים אלה|| .
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חדשות משאבי אנוש
אגודות
מקצועיות
מקצועות הבריאות

•

עובדים בסקטור מקצועות הבריאות
זכאים להחזר דמי חבר באגודות מקצועיות,
אחת או שתיים בהתאם להשתייכותם
המקצועית .הכספים מועברים ישירות
לאגודות על ידי המעסיק .רשימת האגודות
שעובד רשאי להצטרף אליהן היא קבועה
לכל דירוג .אפשר לשנות חברות באגודה
לקראת כל סוף שנה קלנדרית ובתחילת
השנה החדשה .לשם כך נדרש העובד
להמציא למשאבי אנוש טופס הצטרפות
לאגודה החדשה (טופס של האגודה)
ובקשה להעביר את כספי דמי החבר בגינו
לאגודה.

סיעוד

•

סקטור הסיעוד זכאי להשתתפות בשתי
אגודות מקצועיות בלבד.

מנמ"ש

•
•

עובדים מנהליים :זכאים לשתי אגודות
מקצועיות בשנה.
דירוג מח"ר ,מהנדסים :זכאים לשתי
אגודות מקצועיות בשנה.

הגשת מסמכי רכב במועד -
עובדי המרכז הרפואי

הסכם קיבוצי מאי 2013
התערערות היציבות הפיסקאלית של
מדינת ישראל הביאה את הסתדרות
העובדים הכללית לחתום על הסכם קיבוצי חדש
עם האוצר ,שמשמעותו ביצוע התאמות משמעוו
תיות בהוצאות המדינה לשנים  2013ו־ .2014מה
המשמעות של ההסכם לגבי כל אחת ואחד
מאיתנו:
דחיית מועד זכאות לפעימה אחרונה של
תוספת  ,1% ,2011ינואר ( .2015יש דירוגים אשר
דחייה זו אינה חלה עליהם).
שכרם של עובדי קבלן שירות בתחום הניקיון
והשמירה יתעדכן ביולי  2013כאמור בהסכם
עקרונות עיני־שטייניץ.
שיעור הפרשת המעסיק לקופת גמל לקצבה

•
•
•

שהיא קרן פנסיה צוברת חדשה יעלה ב־0.5%
בחודש יולי  ,2015ובלבד ששיעור הפרשת המעסיק
לא יעלה על  .7.5%שיעור הניכוי לתגמולים משכר
העובד יגדל בחודש יולי ב־ 0.5%או בשיעור הדרוש
להשלמתו ל־ ,7%לפי הנמוך מביניהם.
תוספת זהה גם למי שמבוטח בקופת גמל
לקצבה שהיא קופת ביטוח (ביטוח מנהלים)
או בקופת גמל לא משלמת לקצבה (תגמולים
ופיצויים).
ביולי  2015יגדלו שיעורי ההפרשות לקופת
גמל לקצבה בגין רכיבי שכר שאינם חלק מהשכר
המבוטח לפנסיה צוברת.
עובדים יקרים ,ההסכם המלא מופיע באתר
משאבי אנוש .הינכם מוזמנים לעיין בו|| .

•
•

יישום הסכם האחיות  -דגשים
בתאריך  1ביולי  2013ייושם הסכם קיבוצי
בעניין שכר האחים והאחיות:
יולי 2013
אחים ואחיות לתקופה מיום  1בינואר  2013ועד
 30ביוני .2017

ינואר 2015
שינוי תוספת שכר ל־ 1,192שקלים (תוספת
 199שקלים).
ינואר 2016
שינוי תוספת שכר ל־ 1,314שקלים (תוספת
 122שקלים).
ההסכם ייושם במועדים דלעיל.

תוספת של  175שקלים לחודש מינואר 2013
עד יוני  2013ועד בכלל.
תוספת של  654שקלים לחודש.
הגדלת תוספת ִמנהל מ־ 3.5%ל־.5.1%
ינואר 2014
שינוי תוספת שכר ל־ 993שקלים (תוספת 339
שקלים).

קצובת הבראה  -עדכון 2013

•

להלן עיקרי ההסכם:

•
•
•
•

•

על עובד המרכז הרפואי הזכאי לאחזקת
רכב להגיש לסקטור המתאים באגף משאבי
אנוש (עובדי עירייה) ,ולמחלקת שכר (עובדי
קרן מחקרים) מיד לאחר ביצוע התשלום את
צילומי מסמכי הרכב הבאים:
מבחן שנתי (טסט)  -הטופס יכלול גם
אישור המכון על מעבר המבחן השנתי,
ביטוח חובה וביטוח מקיף .תזכורת על חובת
הצגת המסמכים באגף משאבי אנוש תופיע
רק בתלוש השכר בסמוך לחודש החידוש.
עובד שיציג המסמכים שלא במועד החידוש
לא יוכל לקבל החזרים בדיעבד (אלא אם יש
נסיבות מיוחדות).

•

•
•
•

החל מיום  1ביוני  2013התשלום ליום הבראה
יעודכן לסכום של  423שקלים ליום|| .

מזון לנשמה

הערכת עובדים

במטרה לשפר את תנאי העבודה של
רופאי בית החולים המבצעים תורו
נות ,הגיעה הנהלת המרכז הרפואי להסדר
מיוחד לארוחות לרופאים במהלך התורנות.
ההסדר מיועד לרופאים בתורנות מלאה או
בתורנות חצי ולתורני חוץ.
הספקים שמעניקים שירות בהסדר החדש:
דוכני עלית קפה הפזורים ברחבי המרכז הרו
פואי ,הפינה הירוקה שבכניסה לבניין סמי
עופר ואביגיא־לי שמפעילה חמישים מכונות
כריכים ברחבי בית החולים .פרטים נוספים
במשרדי כוח אדם|| .

הערכת עובדים היא מרכיב מרכזי
שייבחן במבדק האקרדיטציה בחוו
דש אוקטובר השנה .הוכנו ־כו 150סוגי הע�ר
כות לתפקידים השונים .השנה ,כלקחי השנה
שעברה ,שופרה ושונתה התוכנה והיא היום
פשוטה יותר וידידותית למשתמש.
נערכו כנסי הסברה למנהלים ובמידת הצורך
אפשר להיעזר כמפורט:
גב' נעמי יואלי
naomiy@tlvmc.gov.il
גב' שלומית בילר
shlomitb@tlvmc.gov.il
מר גיורא בירן
 giorab@tlvmc.gov.il

•
•
•

נא בצעו ההערכות לעובדים הכפופים ואל
תמתינו לרגע האחרון|| .

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

 .חפשו אותנו" ,איכילוב העמוד הרשמי"
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חדשות
אנוש
חדשות משאבי
ועדת הפרישה
העירונית

חולקים כבוד
לחללי צה"ל

במחצית חודש אפריל השנה התכנסה
וועדת הפרישה העירוניות וזאת לאחר
תקופה ארוכה שלא היתה פעילה.
הוועדה דנה וסיכמה פרישתם של כמחצית
מעובדי המרכז הרפואי שפרשו ,המחצית האחרת
תידון בוועדה הבאה שאמורה להתכנס בחודש
בקרוב .החלטות הוועדה הופצו לכתובת מגוריהם
של העובדים שפרשו|| .

כמדי שנה ,גם השנה הונחו זרים ביום
הזיכרון לחללי צה"ל על קברי חללי
צה"ל שהם קרובי משפחה של עובדים מהמו
רכז הרפואי.
את הזרים הניחו חברים לעבודה בבתי העו
למין הצבאיים במסגרת הטקסים המרכזיים
שנערכו ביום הזיכרון|| .

לימודי החייאה מבדק
( )PALS, ACLS, BLSהאקרדיטציה
הנהלת המרכז הרפואי החליטה כי לימודי
ההחייאה החל מחודש ינואר השנה ייערכו
בתיאום ובאחריות אגף משאבי אנוש ויועברו ע"י
מדריכים ממד"א .הקורסים מיועדים לרופאים
מתמחים ,קרדיולוגים ,מרדימים ,הדמיה ,אחיות,
פיזיותרפיסטים ,פיזיולוגים ,רנטגנאים ורנטגניים
במכון קרינה.
הקורסים מתקיימים מדי שבוע בחדר המשלט
בבניין סמי עופר אליו הועברו העזרים הנדרשים
לקורסים השונים .ניכרת שביעות רצון רבה של
משתתפי הקורסים מהתכנים המועברים ומהרמה
הגבוהה של מדריכי מד"א|| .

אגף משאבי אנוש השלים את כתיבתם
של נוהלי האקרדיטציה (שלושים במו
ספר) והם מופיעים באתר האינטרא־נט של
המרכז הרפואי תחת הפרק .SQE
אנו פונים לכל מנהלי היחידות/מחלקות/
מעבדות וכד' לפנות אלינו בשאלות ו/או
הבהרתות בכל תחום מתחומי משאבי אנוש ו�נ
שמח לסייע בכל דבר בהתאם לנדרש|| .

האירוע השנתי
לילדי עובדים שהגיעו לגיל 13
באירוע השנתי ,שהפך למסורת ונחגג
השנה בל"ג בעומר ,השתתפו כמאתיים
ילדי וילדות עובדים שהשנה ימלאו להם  .13את
האירוע ארגנו אגף משאבי אנוש בעיריית תל־
אביב ,אגף משאבי אנוש במרכז הרפואי וארגון עוו
בדי העירייה .האירוע נערך באמפיתיאטרון וואהל
שבפארק הירקון ,שם נהנו הילדים מתחנות הפעו
לה ומכיבוד עשיר .באירוע השתתפו ראש העירייה

מר רון חולדאי ,פרופ' גבי ברבש מנהל המרכז הרו
פואי ,מנכ"ל העירייה מנחם לייבה ,הגב' אורנה
אבידן מזכ"לית ארגון עובדי העירייה ,סמנכ"לים
ומנהלים מהעירייה ומהמרכז הרפואי.
בתכנית האמנותית הופיעו צעירי תל־אביב,
להקת  The Voiceישראל ולהקת ריקודים אירית.
השי שקיבל כל ילד השנה היה רמקול נייד לחיבור
לסמארטפון|| .

יום האם והאישה העובדת
 - 2013היעדרות בשכר
יום האם והאישה העובדת ,שצוין השנה
בחודש מאי ,נקבע כיום היעדרות בשכר
כמחווה לכלל הנשים המועסקות בעירייה
ובמרכז הרפואי .יום זה נקבע בהתאמה
לפעילות המתוכננת על ידי ארגון העובדים.
הזכאות להיעדרות חלה על עובדות
אשר החלו עבודתן לפני  1במרס .2013
עובדות שעקב עבודתן לא השתתפו
באירועי יום האישה ,תהיינה זכאיות ליום
היעדרות חלופי עד  31בדצמבר .2013
יום ההיעדרות הזה אינו מצטרף לימי
החופשה ואינו ניתן לצבירה.

משרת הורות
מקוצרת לאבות
עם יישום ההחלטה בדבר שוויון זכויות
בהורות ,ניתנה האפשרות לאבות בדירוגים
(מנמ"ש ורופאים בלבד) לעבוד במשרת
הורות מקוצרת ,כפי שנקבע בהסכמי השכר
השונים ,אם בנות/בני זוגם אינם מממשים
הטבה זו במקום עבודתם.
עם זאת ,קבע בית הדין הארצי לעבודה
כי מאחר שתכלית השוואת הזכויות היא
לאפשר לגבר להשתתף במטלות ההורות,
האב אינו זכאי להטבת שכר המוקנית לאם
עובדת כאשר היא אינה מנצלת את זכותה
לקיצור יום עבודה ,ומקבלת תוספת תשלום
בגין שעות העבודה העודפות בערך .100%
משכך הרינו להבהיר שיש לעשות את מרב
המאמצים ולאפשר לאבות לנצל בפועל את
הזכאות ליום עבודה מקוצר ,שכן אם האב
נשאר במקום עבודתו ,לא ישולמו לו השעות
העודפות בגין תקופת הקיצור .עם זאת,
עובד כנ"ל זכאי לתגמול בגין שעות נוספות
במידה שהשלים מכסת שעות העבודה
הרגילות הנהוגות במקצועו ,דהיינו :רופא
במשרה מלאה ,אשר זכאי לקיצור יום עבודה
משמונה שעות לשבע שעות ,אם נשאר
לעבוד ,אינו זכאי לתשלום חלופי בגין השעה
השמינית .עם זאת ,הוא יקבל תגמול עבור
שעות נוספות לאחר השלמת שמונה שעות
עבודה.
עובד מנמ"ש אשר זכאי לקיצור יום עבודה
מ־ 8:18שעות לשמונה שעות ,אינו זכאי
לתשלום חלופי בגין  18הדקות אם נשאר
לעבוד .עם זאת ,הוא יקבל תגמול עבור שעות
נוספות לאחר השלמת  8:18שעות עבודה
ובהתאם למכסות ולאישורים הקיימים.
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חדשות משאבי אנוש
בדיקות סקר רפואי
תקופתי לעובדים
מתוך דאגה לבריאות העובדים ,מזמנת
הנהלת המרכז הרפואי עובדים מגיל  35ומעלה
לבדיקות סקר רפואי במרפאת הסגל .מאחר
שלא כל מי שמזומן לבדיקות אכן מתייצב ,אנו
קוראים לכל העובדים המקבלים הזימון להגיע
לבדיקות אך בתיאום מוקדם.

הדרכה
והשתלמויות

איסור השארת הרכב בחניון
בעת יציאה לחופשה
לאחרונה נתקלנו במקרים שבהם עובדים
שנסעו לחו"ל השאירו את רכבם בחניון בית
החולים .יש לדעת כי מספר בעלי אישורי
חניה הוא כפול ממספר מקומות החניה בפועל,
וזאת לאור משמרות ,תורנויות ,חופשות לידה,
מילואים וכד' .לפיכך חל איסור על השארת
הרכב בחניון מעבר למשמרת העבודה.

קייטנה לילדי העובדים
הקייטנה לילדי העובדים ,המאורגנת על ידי
אגף משאבי אנוש בשיתוף ועדי העובדים,
תתקיים השנה בין  11ל־ 22באוגוסט .מועד
קיום הקייטנה נקבע בתקופה שבה אין
מקיימים יותר קייטנות ,דבר המסייע ונותן
פתרון לאמהות עובדות .הקייטנה מיועדת
לילדי עובדי העירייה ועובדי קרן המחקרים
בני  4עד  11ותתקיים כמו בכל שנה בבית
הספר לסיעוד.
לילדים מתוכננת פעילות עשירה של יצירה,
הפעלה והופעות אמנותיות ,ארוחת בוקר
וארוחת צהריים .הקייטנה תפעל בכל יום
בשעות .16:00-07:00

משתלם להשתלם .עובדי המרכז הרפואי זוכים לסדרה של העשרות

הרבעון הראשון של שנת העבודה 2013
מבטא את המשך הפעילות האינטנסיו
בית של מרכז הדרכה וההשתלמויות בהכשרת
עובדים מהסקטורים ומהסמכויות השונות ,החל
ממסלולי לימוד ייעודיים מקצועיים ועד לתמיכה
ואישור לימודים במסלולים אקדמיים ,לימודי
תעודה ארוכים ,לימודים במסלולי על־בסיס
ועוד.

לימודים אקדמיים

•

במסלולי לימוד אקדמיים לומדים השנה
כשבעים מעובדי בית החולים 9 :רופאים44 ,
אחיות 11 ,פארה 9 ,מנמ"ש .פרטים לגבי אופן
הגשת בקשה ללימודים אקדמיים אפשר למצוא
באתר משאבי אנוש.

מסלולים על־בסיסיים

•

במסלולי לימוד אלה לומדות כשבעים אחיות
בתחומי גריאטריה ,אונקולוגיה ,הדרכה קלינית,
יועצות הנקה ,אי ספיקת לב ,ט"נ ועוד.

קורסי גמול ִמנהל

•

ברבעון זה ממשיכים ללמוד בתכנית הייחודית
עוד כ־ 140מעובדי בית החולים ,שעם סיימם

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

 .חפשו אותנו" ,איכילוב העמוד הרשמי"

את שלושת שלבי הלימוד יזכו להטבה כספית
במשכורתם.

יישומי מחשב

•

 24מעובדי מרת"א מכל הסקטורים משתתפים
בקורס  Power Pointשיתקיים במרכז פסגה
בהיקף כחמישים שעות לימוד.

יום היכרות לעובדים חדשים

•

עוד חמישים עובדי בית החולים וקמ"ר
השתתפו ביום ההיכרות וקיבלו את ברכתו של
פרופ' גבי ברבש .העובדים שמעו את מר גיורא בירן
סמנכ"ל משאבי אנוש בסוגיות משאבי אנוש ובית
החולים; את גב' נעמי יואלי בנושא שירות; גב' נילי
אורבך מנכ"לית קמ"ר על תאגיד הבריאות; ד"ר
רינה שטרנליב רופאת הפרסונל בנושא חיסונים;
וגב' עירית דלל מרכזת שע"ח ועוד.

השלמת השכלה

•

בשיתוף העמותה לקידום מקצועי חברתי
בעת"א ,אנו מעודדים עובדים חסרי השכלה
בסיסית ללמוד במשך שנה במסלול ייעודי
שהותאם עבורם ולהשלים השכלתם .כך יוכלו
בתום לימודיהם להשתלם בשעות שיצטברו
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חדשות משאבי אנוש
עבורם לצורכי גמול השתלמות .בשנת  2013ילמדו
במסלול זה שלושה עובדים.

סדנה להתמודדות
עם מצבים מורכבים

•

בשש סדנאות שנפתחו עד כה ,השתתפו כ־140
עובדים מהמערך האמבולטורי .הסדנה הוכתרה
בהצלחה בפי משתתפיה בשל התכנים הייחודיים
והכלים הניתנים בה ,המשמשים את הלומדים הן
בחיי העבודה והן במעגלי חייהם האחרים.

סדנת העשרה לאוכלוסייה
בעלת צרכים מיוחדים -
“פרויקט משתקמים"

•

זו השנה הרביעית שבה אנו פותחים מסגרת
למידה מיוחדת עבור כשלושים עובדי בית החולים
שלהם צרכים מיוחדים .נוסף על העשרה ,מסגרת
זו מעמיקה את תחושת שייכותם למשפחת
העובדים .במסגרת הסדנה יילמדו נושאים כגון:
דילמות במערכת יחסים ,עובד־מנהל ,זוגיות,
מודל לניתוח דילמות ,פגישה עם תדמיתנית,
התמודדות עם לחץ ושחיקה ,עולם ערכים
מתחלפים ועוד.

קורס פיתוח מנהלים

•

מחזור עשירי נפתח עבור  23עובדים מנהלים
ועתודה ניהולית מסקטורים ִמנהל ומשק,
מעבדות ,מקצועות הבריאות ואחיות .בין מטרות
הסדנה :העצמת יכולות הניהול האישיות של
המנהלים והפיכתם ליתרונות .את הסדנה מנחה
גב' איריס ביבר מחברת “קונספט" ובין התכנים
שיועברו :סגנונות ניהול ,מנהיגות והשפעה,
פיתוח עבודת צוות ועוד.

קורס פיתוח מנהלים
לרופאים  -מחזור 3

•

כ־ 15רופאים ישתתפו בתכנית ייחודית
לפיתוח מנהלים־רופאים שמתוכננת לחודש
ספטמבר  2013ותקיף  48שעות לימוד בעשרה
מפגשים שבועיים ובעוד מפגש מנהיגות
בסדנת  .outdoorבין התכנים שהועברו
בסדנה :סגנון ניהולי  -מיפוי ומאפיינים; לנהל
בארגון פרופסיונלי; מנהיגות בארגוני בריאות;
חשיבה תוצאתית והובלת שינויים וניהולם.
הסדנה הסתיימה בתרגיל אישי ומסכם  -מודל
אינטגרטיבי לניהול מצוינות.

קורס מזכירות רפואיות
לבנות שירות לאומי

•

הקורס מיועד לבנות שירות לאומי המיועדות
לשרת בבית החולים החל מספטמבר  .2013תמורת
השתתפותן בקורס ייעודי זה ,בהיקף  340שעות
לימוד ,תתחייבנה הבנות לשירות בן  24חודשים
במרת"א .זהו מחזור חמישי שאנו מקיימים
בפורמט זה ,שהוכיח את עצמו לאורך השנים .בית
החולים גם מעסיק בנות מצוינות שנקלטו בתום
שירותן במחלקות בית החולים|| .

חוויות מעולמה האישי של צופית גרנט ,נשיאת אגודת הידידים של עמותת "אנוש"

מערך מתנדבים וקשרי קהילה
מערך המתנדבים הפועל באגף משאבי
אנוש ,נוסף על פעילותו השוטפת ,מקו
פיד להוקיר את  750מתנדבי בית החולים לאורך
כל חודשי השנה:

העשרה למתנדבות מרת"א

•

במפגש שערכנו למתנדבות מרת"א לרגל יום
האישה הבין־לאומי השתתפו כ־ 180מתנדבות
מכל מחלקות בית החולים .במהלך המפגש צפו
האורחות בסרט “הנמר בעבודתך" ,ובהמשך
שמעו את גב' מרילה רביד ,מתנדבת המרכז
הרפואי ,מספרת על פעילותה ההתנדבותית.
את המפגש חתמה צופית גרנט ,נשיאת אגודת
הידידים של עמותת “אנוש" ,שחלקה עם
האורחות חוויות מעולמה האישי.

קורס עזרה ראשונה
למתנדבים

•

בחודש יוני ייפתח קורס עבור כ־ 25מתנדבות
ומתנדבי מרת"א המעוניינים ללמוד על יסודות
עזרה ראשונה והחייאה .הקורס יונחה ויועבר על
ידי מחלקת הדרכה של מד"א (מגן דוד אדום).

קורס הנחיית קבוצות

•

החלה ההרשמה לקורס הנחיית קבוצות
קצרות טווח ,למטפלים ממקצועות הבריאות,
אחיות ורופאים .הקורס מתקיים בבית החולים

והוגש להכרה לגמול השתלמות למשרד החינוך
ולמשרד הבריאות .הקורס יתחיל באוקטובר
 2013ויסתיים ביוני .2015
לפרטים נוספים:
ריקי קידר  ,riki@tlvmc.gov.ilטל' ,3574
או יפה בן־אברהם ,yaffab@tlvmc.gov.il
טל' .3203

שי למתנדבים לחג הפסח

•

כל מתנדבי מרת"א הוזמנו להגיע ולקבל
מהנהלת בית החולים שי כספי בסך  120שקלים
ואיגרת של פרופ' ברבש ובה הבעת תודה על
פועלם ההתנדבותי.

יום היכרות
למתנדבים חדשים

•

לראשונה השתתפו כחמישים מתנדבים
חדשים ביום עיון ייעודי ,ובו צפו בסרט על המרכז
הרפואי ,שמעו מסמנכ"ל משאבי אנוש על מבנה
בית החולים ,על שירות איכותי מסגנית מנהלת
השירות הסוציאלי ,על חשיבות החיסונים
מרופאת הסגל ,על נוהל היגיינה ורחיצת ידיים
מאחראי אפידמיולוגיה ,וסיימו בסיור מרגש
ומעניין במיון ובמערך הטראומה בליווי גב' עודדה
בנין־גורן ,אחות אחראית רפואה דחופה .הסיור
היה מרגש עד כדי כך שחלקם החליטו לפנות זמן
להתנדבות נוספת גם במערך זה|| .
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עניין חדש
חדש :המרפאה לטיפול בהידראדניטיס סופורטיבה
לאחרונה נפתחה במחלקת העור של
בית החולים שלנו מרפאה חדשה לטיו
פול בהידראדניטיס סופורטיבה ,בהנהלת ד"ר
אריאלה הפנר.
הידראדניטיס סופורטיבה (Hidradenitis
 )Suppurativaהיא מחלה דלקתית כרונית
המערבת אזורים שבהם בלוטות זיעה אפוקריניות
(בתי שחי ,מפשעות וגניטליה) .המחלה פוגעת
לרוב באנשים צעירים ,בעיקר בנשים ,ושכיחותה
באוכלוסייה מוערכת בכ־ .1%המהלך הקליני
מתאפיין בהתלקחויות חוזרות של נגעים

דלקתיים כואבים ,אבצסים ,סינוסים המפרישים
תוכן מוגלתי ובנטייה להצטלקות.
לדברי ד"ר אריאלה הפנר“ ,פעמים רבות ,החוו
לים מאובחנים ומטופלים בשוגג כסובלים מפוו
רונקולוזיס חיידקית ,דבר הגורם לעיכוב ניכר
באבחנה ובטיפול הנכון .המהלך הכרוני ,המיקום,
הכאב ,ההפרשות המוגלתיות והנטייה להצו
טלקות באנשים צעירים מעיבים על התפקוד
היום־™יומי והם מקור לתסכול עז של המטופל,
לדיכאון ולפגיעה בדימוי העצמי שלו ,במיוחד
בהיעדר טיפול מספק ונכון".

עוד מסבירה ד"ר הפנר“ :הטיפול במחלה הוא
מורכב ,דורש ניסיון רב מצד המטפל ,נגזר מדרגת
החומרה של המחלה ומושתת על שילוב טיפולים
אנטיביוטיים סיסטמיים וטופיקאליים ,וכן רטיו
נואידים .במקרים חמורים יותר ,מוצעים טיפולים
אימונוסופרסיביים נוגד י  ,TNFוטיפולים כירו�ר
גיים שונים או לייזר".
פרופ' אלי שפרכר ,מנהל מחלקת עור מדגיש כי
“המרפאה הוקמה על מנת לענות על הצורך הקיים
בקרב מטופלים אלה .היא יחידה בתחומה בארץ
ומציעה מגוון רחב של אמצעי אבחון וטיפול"|| .

חדש :המרפאה לזיהומים עובריים
מרפאה חדשה שמתמחה בייעוץ ובטיו
פול במחלות זיהומיות בהיריון העלולות
לפגוע בעובר הוקמה ביחידת האולטרה סאונד
אשר במרכז לבריאות האישה .המרפאה בניהולם
של פרופ' גוסטבו מלינגר ,מנהל יחידת האולטו
רה סאונד וד"ר גליה גריסרו ,מנהלת היחידה
למחלות זיהומיות בילדים.
כאמור ,מספר מצומצם מאוד של מחלות
זיהומיות עלולות להיות מועברות מהאם לעוו

בר במהלך ההיריון ולגרום למחלה של העובר.
בישראל המחולל השכיח ביותר הוא נגיף בשם
ציטומגלווירוס ( .)CMVמחוללים אחרים ובהם
טוקסופלסמה ,הרפס או רובלה ,נדירים הרבה
יותר.
המרפאה מיועדת לנשים שמופנות מהו
קהילה ,לאחר שעלה חשד כי חלו באחת מהו
מחלות הזיהומיות העלולות לעבור לעובר
במהלך ההיריון .הטיפול במרפאה כולל :סקירה

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

 .חפשו אותנו" ,איכילוב העמוד הרשמי"

רפואית ,אימות ואיסוף מסמכים רפואיים ,ביו
צוע בדיקות משלימות לאישה ההרה (בדיקת
אולטרה סאונד ,מי שפיר במידת הצורךMRI ,
עוברי ועוד).
בתום איסוף הנתונים נערכת ישיבה לדיון בכל
מקרה ,בהשתתפות רופאי המרפאה ומומחים
בתחום ההדמיה ,רפואת האם והעובר ומחלות
זיהומיות בילדים.
לתיאום תורים :דינה|| 03-6975758 ,
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חוקר
בראשמרכזי
עניין

בעריכת גלית כהן

תאי אב מזנכימליים – מונעים
דחיית שתלים מורכבים
או מחלות אוטואימוניות

הטיפול הנפוץ למניעת דחיית שתל הוא טיפול תרופתי שמדכא את המערכת
החיסונית לכל החיים ,וחסרונו המהותי  -תופעות לוואי ובהן נזק לאיברים ,זיהומים
אופורטוניסטיים וסוגים שונים של סרטן • המחקר שמוביל ד"ר שני מציע טיפול חדשני

ד"ר ניר שני הגיע למחלקת כירורגיה פלו
סטית באיכילוב ביולי  ,2011כדי להקים
ולנהל מעבדת מחקר במחלקה מנהל ד"ר אייל
גור .ד"ר שני סיים תואר ראשון ושני
באוניברסיטת תל־אביב בפקולטה למדעי החיים
בביולוגיה מולקולרית ,ודוקטורט במכון ויצמן
במעבדתו של פרופ' דב ציפורי ,מומחה עולמי
בביולוגיה של תאי אב מזנכימליים .לאיכילוב
הגיע ד"ר שני לאחר פוסט דוקטורט בפקולטה
לחקלאות בהנחיית פרופ' עודד שוסיוב ,שבמהלו
כו פיתח טכנולוגיה חדשנית למניעת מחלות אלו
רגיות אשר התפתחה לחברה שהוקמה ב־,2011
“עומר" שמה.
מעבדת המחקר למיקרו כירורגיה ולכירורגיה
פלסטית הוקמה באמצעות תרומה לזכרם של אנה
וזלמן שולביץ וביוזמתו של ד"ר גור ,כדי לקדם את
המחקר האקדמי במחלקה וליצור מסגרת לחקר
ואולי גם לפתרון בעיות קליניות.
המחקר המרכזי שעליו שוקדת המעבדה כיום
הוא פיתוח טיפול שימנע דחיית שתל מורכב.
שתל מורכב ,בניגוד לשתל של איבר בודד (כליה
או לב ,למשל) ,הוא שתל המכיל כמה רקמות,
ובהן עור ,שריר ,שומן ,עצם ועצבים .היישום
המרכזי של שתל כזה הוא בהשתלות פנים
וידיים מתורם זר .בדומה לשתלים אחרים מתוו
רם זר ,ללא טיפול מונע נדחה שתל כזה במהירות
על ידי מערכת החיסון של מקבל ההשתלה.
הטיפול הנפוץ למניעת דחיית שתל הוא טיפול
תרופתי שמדכא את המערכת החיסונית לכל
החיים ,וחסרונו המהותי  -תופעות לוואי ובהן
נזק לאיברים ,זיהומים אופורטוניסטיים וסוגים
שונים של סרטן .המחקר שמוביל ד"ר שני מציע
טיפול חדשני ,שבו תאי אב מזנכימליים שיוזרקו
למושתל יחליפו את הטיפול התרופתי למניעת
דחיית השתל ,ללא תופעות לוואי.
תאי אב מזנכימליים הם תאים המופקים מרקו
מות שונות באדם הבוגר ,ומתאפיינים ביכולתם
להתמיין לרקמת שומן ,עצם וסחוס .לאחרונה
הוכח שלתאים אלה יכולת אינהרנטית לדכא את
מערכת החיסון ,וגם למנוע מחלות שונות דוגמת
מחלות אוטואימוניות ומחלת התורם נגד המאו

ד"ר ניר שני וד"ר אייל גור .יוצרים מסגרת לחקר ואולי גם לפתרון בעיות קליניות

המחקר המרכזי שעליו שוקדת
המעבדה כיום הוא פיתוח טיפול
שימנע דחיית שתל מורכב .שתל
מורכב ,בניגוד לשתל של איבר בודד
(כליה או לב ,למשל) ,הוא שתל
המכיל כמה רקמות ,ובהן עור ,שריר,
שומן ,עצם ועצבים .היישום המרכזי
של שתל כזה הוא בהשתלות פנים
וידיים מתורם זר
חסן שמתרחשת לאחר השתלת מח עצם .תאי
אב מזנכימליים משמשים גם ברפואה משחזרת
ומשתתפים בשנים האחרונות במאות ניסויים
קליניים בבני אדם .ההוכחה שתאים אלה אינם

גורמים לתופעות לוואי הופכת אותם לעדיפים
מבחינה קלינית.
ד"ר שני העמיד במעבדה מודל כירורגי להשו
תלת שתל מורכב בחולדות .ההשתלות נעשות
בשיטות מיקרו כירורגיות ומבצעים אותן כירורו
גים מנוסים מהמחלקה .בנוסף ,הוקמה מערכת
להפקת תאי אב מזנכימליים משומן של חולדות
ועכברים .המערכת כוללת מכשור מתאים להפקה
ולגידול של תאי אב מזנכימליים ,שיטות לאפיון
התאים כתאים מזנכימליים באמצעות סמנים חוץ
תאיים בשיטת  FACSובהמשך בדיקת יכולתם
של התאים להתמיין לתאי שומן ועצם ,תכונות
המאפיינות תאים אלה (תמונה .)3

מעקב ברמה המולקולרית
במודל הכירורגי שהוקם ,מושתל שתל עור
מורכב מחולדה מזן אחד בחולדה מזן אחר ,צעד

הרשמי"
העמוד
"איכילוב
חפשואותנו,
המיונים. ,חפשו
ותוסס ב־ .
חי
עמוד
לנו יש
גם
לא
עוד
מיון מיילדותי (אמבולטורי)
בשבילכם"
איכילוב 5,645
מיון –יולדות
תל־אביב
23,398
הרפואי
דנה
"המרכז
 29,332מיון
אותנו,
מתוכן:
ב־
לכל
ותוסס
פניות
211,044חי
עמוד
סה"כיש
הצטרפתם?לנו
גם
במספרים:
הצטרפתם?
2012
עוד לא

29

בראש חוקר
B

חיבור כלי דם במודל חולדה

מיקרוכירורגיה בבית החיות

A

תאי ביקורת
שתל מאותו זן חולדה נקלט
DAY 9

DAY 30

DAY 3

שתל בין שני זני חולדה נדחה תוך זמן קצר
DAY 7

C
DAY 3

תמונה  .2העמדת מודל של שתל מורכב בחולדה בטכניקות מיקרוכירורגיות בבית החיות במרכז הרפואי .מיקרוכירורגים
מהמחלקה לכירורגיה פלסטית מבצעים את ההשתלה המורכבת באמצעות מיקרוסקופ (.)A
חיבור כלי דם תחת המיקרוסקופ ( .)Bשתל מזן שונה (מדמה שתל זר באדם) נדחה תוך זמן קצר בעוד שתל מאותו זן
(מדמה השתלה עצמית) אינו נדחה ונקלט (.)C

עצם

עיכוב בעלייה בביטוי של כמוקינים בתהליך דחיית שתל מורכב באמצעות תאי אב מזנכימליים

שומן
תמונה  .3תאי אב מזנכימליים שהופקו
משומן חולדה מראים יכולת התמיינות
לשומן או עצם באמצעות מדיום התמיינות
מיוחד בעת גידול בתרבית.

תמונה  .4הזרקה של תאי אב מזנכימליים מעכבת עלייה של פקטורים דלקתיים במהלך תהליך הדחייה של שתל מורכב
בחולדה CXCL10 .ו־ CXCL11הם שני כימוקינים אשר לוקחים חלק מרכזי בתהליך הדחייה של שתל זר .כפי שאפשר
לראות בעוד בהשתלת שתל זר ( )Allograftללא טיפול יש עלייה דרמטית בביטויים ברקמה ביחס לרקמה נורמלית
( )Normalהזרקה של תאי אב מזנכימליים מעכבת עלייה זו (.)Allograft+MSCs

המביא לדחיית השתל בתוך כעשרה ימים .ההשו
תלה נעשתה בטכניקות מיקרו כירורגיות בהרדמה
מלאה ,תחת מיקרוסקופ ,ובמהלכה מנותק השתל
(עור ,שומן וכלי דם מתפקדים) מהחולדה התורו
מת ומועבר לחולדה המקבלת .בתהליך ההשתלה
מחוברים כלי הדם של השתל מהחולדה התורמת
לאלה של החולדה המקבלת (תמונה .)2
כדי לעקוב אחר תהליך דחיית השתל ברמה
המולקולרית ,הוקמה מערכת שלישית .התהליך
כולל מעקב אחר רמת הביטוי של כשבעים גנים,
הידועים במעורבותם בתהליכי דחייה שגורו
מת המערכת החיסונית .המעקב נעשה בשיטת
 PCR time Realשבה אפשר להשוות את כמות
ה־ RNAשל גנים שונים בין רקמות שונות.
התוצאות במעבדה הראו שהזרקה סיסטמית
של תאים מזנכימליים לאחר השתלת השתל המוו
רכב בחולדות ,מעכבת מגוון פקטורים המעורבים
בתהליכים דלקתיים של הדחייה .לדוגמה ,נראתה

 9,330מיון נשים

 61,362מיון כירורגי

ירידה בביטוי של גנים  CXCL10ו־ ,11שמעורבים
בגיוסם של תאי  Tבתהליך הדחייה .תוצאות אלה
עדיין ראשוניות אבל מעודדות (תמונה .)4
בנוסף ,מנסה ד"ר שני לפתח שיטה שבה יוזרקו
התאים המזנכימליים ישירות לשתל המורכב כדי
ליעל את פעילותם .בשיתוף פעולה עם מכון ויצו
מן ,פותחה שיטה שבה מוזרקים תאים מזנכימו
ליים מסומנים פלורוצנטית כך שניתן לעקוב אחר
מיקומם בחולדה לאורך זמן.
המערכת הייחודית שהוקמה הביאה גם חברות
מסחריות שונות לנסות ולבדוק את יעילותם של
חומרים חדשים שפותחו אצלן למניעת דחיית
שתל מורכב במודל הנוכחי.

רעבים למחקר
לדברי ד"ר שני“ ,העבודה בצמוד לקליניקה בכלל
ולמחלקה לכירורגיה פלסטית בפרט ,גורמת לי

 24,440מיון מהיר

 57,537מיון פנימי

סיפוק רב ומאפשרת לי לשלב בין מחקר בסיסי
מתקדם למחקר יישומי שיענה על בעיות אמיתיות
של חולים .כשהגעתי למחלקה ישבנו אייל ואני
עם כל הרופאים וביקשנו מהם שיעלו בעיות מחיי
היום־יום במחלקה שדורשות פתרון .הפרויקטים
במעבדה ‘נתפרו' לבעיות שהעלו הרופאים ,למשל
שחזור של עצם הגולגולת (שנפגעה עקב טראומה)
באמצעות תאי אב מזנכימליים ,שיתמיינו לתאי
עצם .ההתגייסות המרשימה של רופאי המחלקה
למחקר וההנאה שלהם במהלך העבודה במעבדה
גורמות לי את הסיפוק הרב ביותר.
“הרעב למחקר קיים גם במחלקות אחרות
בבית החולים ,לדוגמה מחלקת עיניים והמחלקה
האורתופדית ,שמשתפות איתנו פעולה במחקר
הבודק את יעילותם של תאי האב המזנכימליים
לטיפול בהתנוונות הרשתית במחלקת עיניים
ובשחזור גידים במחלקה האורתופדית ,במודלים
של חיות"|| .

 104,928אשפוזים ,מתוכם 69,301 :בבית חולים כללי
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בעריכת ד"ר ג'לאל טרביה
ד"ר נדין חטיב וד"ר ג'לאל טרביה

פרופילקסיס

התרופה הנכונה,
במינון הנכון ובזמן הנכון
במסגרת פרויקט איכות משותף של אפידמיולוגיה ורוקחות קלינית בוצע פיילוט מחקרי
שמטרתו לאמוד את ההיענות להנחיות במתן טיפול אנטיביוטיקה מונעת באופן מושכל
במסגרת פרויקט איכות משותף של אפיו
דמיולוגיה ורוקחות קלינית בהנחיית פרופ'
יהודה כרמלי ,ביצעה ד"ר נדין חטיב ,רוקחת קליו
נית ,פיילוט מחקרי שמטרתו לאמוד את ההיענות
להנחיות במתן טיפול אנטיביוטיקה מונעת באופן
מושכל בבית החולים .בפיילוט השתתפה אוכלוו
סייה מדגמית שמנתה  56מנותחים בשלב ראשון,
והוא כלל בחירת אנטיביוטיקה נכונה; תזמון
מתאים למתן אנטיביוטיקה מונעת; משך טיפול
מונע (לא יותר מ־ 24שעות אחרי הניתוח); מתן
מנה נוספת בניתוח הנמשך יותר משלוש או ארבע
שעות בהתאם למצוין בהנחיות; מינון לפי משקל
בחולים שמשקלם העודף עולה על  80ק"ג; ומתן
מנה חוזרת עקב איבוד דם במהלך הניתוח.

ממצאים
ממצאי הפיילוט מתייחסים לשלוש מחלקות
באגף הכירורגי מתוך ארבע שבהן היה מתוכנן.
בכל מחלקה נבדקו כ־ 20גיליונות של מטופלים
יום אחרי ביצוע הניתוח .סה"כ נבדקו  56חולים
בשלוש המחלקות ,מרבית החולים נותחו בחדר
הניתוח הגדול .מאפייני משך הניתוח היו :טווח 38
דקות עד  11.23שעות ,ממוצע  2.53שעות.

זמן מרגע מתן פרופילקסיס
עד חתך ניתוחי:
ממוצע 30 :דקות (טווח 4 :דקות עד  1.46שעות),
בהתפלגות לפי מחלקות:
מחלקה  -Aממוצע  25דקות (טווח 47-12
דקות).
מחלקה  - Bממוצע  38דקות (טווח 6-106
דקות).
מחלקה  - Cממוצע  28דקות (טווח  4-67דקות).

•
•
•

תרשים  :1היענות למתן אנטיביוטיקה מונעת בזמן בהתאם להנחיות המוסדיות לפי מחלקה

 5חולים ( )10%קיבלו פרופילקסיס יותר משעה
לפני הניתוח ,ארבעה מהם במחלקה .B

סוג הפרופילקסיס:

•
•
•

מחלקה  - Aניתן  monocefב־ 78%מהמקרים
ו־ cefuroximeב־.22%
מחלקה  cefuroxime - Bניתן ב־100%
מהמקרים.
מחלקה  - Cניתן  monocefב־,7%
 cefuroximeב־ cefazolin ,13%ב־,60%
ו־ 20%קיבלו אנטיביוטיקה אחרת.

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

 .חפשו אותנו" ,איכילוב העמוד הרשמי"

מהממצאים עולה שקיימת
שונות בין המחלקות בבחירת סוג
הפרופילקסיס ,ובלט השימוש
ב־ monocefאף שלא נבדקה
יעילותו כטיפול מניעתי לפני ניתוחי
מהממצאים עולה שקיימת שונות בין המחלו
קות בבחירת סוג הפרופילקסיס ,ובלט השימוש
ב־ monocefאף שלא נבדקה יעילותו כטיפול
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הנחיות
זיהום באזור הניתוח (infection site surgical
  )SSIהוא סיבוך המתרחש בחולים רביםונחשב לגורם השני בשכיחותו לזיהומים
נרכשים בבית החולים ( ,)nosocomialשמוביל
לעלייה בתחלואה ,בתמותה ,ובעלות הטיפול.
השימוש באנטיביוטיקה מונעת יכול להקטין
את שיעור הזיהומים הבתר־ניתוחיים בניתוחים
מסוימים ,אולם יש להשתמש באנטיביוטיקה
מונעת באופן מושכל וסלקטיבי כך שהתועלת
תעלה על הסיכונים ,שהעלות תהיה בשליטה
ולא תיווצר אוכלוסייה של חיידקים יציבים
לאנטיביוטיקה .הפרמטרים החשובים לאופן
מתן אנטיביוטיקה מונעת כוללים :תזמון מתן
מנה ראשונה ,בחירת התרופות למניעה ומשך
מתן הפרופילקסיס.

ההנחיות הקיימות בבית החולים הן:

תרשים  :2היענות לבחירת אנטיביוטיקה מונעת מתאימה לפי ההנחיות המוסדיות לפי מחלקה

ממצאי הפיילוט מתייחסים לשלוש
מחלקות באגף הכירורגי .בכל
מחלקה נבדקו כ־ 20גיליונות של
מטופלים יום אחרי ביצוע הניתוח

בבדיקת תקינות הניירת למתן
הוראה לפרופילקסיס בגיליון
החולה ,רק ב־ 20%מהמקרים
ההוראה הייתה כתובה וחתומה

מניעתי לפני ניתוחי ,הדבר בולט בעיקר במחלו
קה  ,Aבה כ־ 78%קיבלו .monocef

המשך מתן פרופילקסיס למשך  24שעות.
ב־ 8מקרים נמשך מתן פרופילקסיס עד
להוצאת נקזים.
ב־ 5מקרים הועלו סיבות אחרות ( 1עד קבלת
תרבית ,עד הסרת חבישה 2 ,שנט)
בבדיקת תקינות הניירת למתן הוראה
לפרופילקסיס בגיליון החולה ,רק ב־20%
מהמקרים ההוראה הייתה כתובה וחתומה.
גם בסעיף זה הייתה שונות בין המחלקות0% :
במחלקה  5% ,Aב־ Bו־ 63%במחלקה .C

המשך טיפול בפרופילקסיס:

•

 71%מהמטופלים המשיכו לקבל אנטיביוטיקה
אחרי הניתוח ,וגם כאן היה הבדל בין
המחלקות :במחלקה  Aהמשיכו  ,60%במחלקה
 70% Bוב־ .88% Cגם כאן אין התאמה מלאה
בין סוג האנטיביוטיקה שהחולה קיבל לפני
הניתוח כפרופילקסיס לזו שקיבל גם אחרי
הניתוח:
 8מקרים שקיבלו  cefazolinהמשיכו גם אחרי
הניתוח ליטול .cefazolin
מתוך  18חולים שהתחילו ב־12 cefuroxime
המשיכו 2 ,עברו ל־ ,monocefואחד
ל־.cefazolin
מתוך  9חולים שקיבלו  4 monocefהמשיכו,
 4עברו ל־ cefazolinואחד ל־.cefazolin
אחד קיבל ונקו והמשיך בנטילת ונקו.

•
•
•
•

הסיבות להמשך מתן
פרופילקסיס אחרי ניתוח היו:

•

ב־ 19מקרים מדובר ברוטינה מחלקתית של

•
•
•

אתר מתן הפרופילקסיס:

•

ב־ 96%מהמקרים האנטיביוטיקה ניתנה בחדר
ניתוח .ב־ 2( 4%מקרים) האנטיביוטיקה ניתנה
במחלקה.
ב־ 90%מהמקרים הייתה התאמה של
מינון הפרופילקסיס למשקל החולה .ב־46
מקרים לא היה צורך במתן מנה נוספת של
פרופילקסיס במהלך הניתוח ,ב־ 5מקרים
( )10%ניתנה מנה נוספת .הסיבות למנה
השנייה היו איבוד דם (מקרה אחד) וניתוח
ארוך ( 4מקרים) .יש לציין כי היה מקרה נוסף
שקיבל שלוש מנות דם במהלך הניתוח ולא
ניתנה מנת פרופילקסיס נוספת|| .

•

תזמון מתן מנה ראשונה של אנטיביוטיקה
יש לתת את התרופה המונעת במתן תוך ורידי
בלבד ,כ־ 30דקות לפני ביצוע החתך הניתוחי
(וככל שאפשר סמוך יותר למועד ביצוע
החתך  -כך עדיף ,עד  10דקות) .אנטיביוטיקה
מסוג  vancomycinו־fluoroquinolones
יש להתחיל לתת כשעתיים לפני ביצוע החתך
הניתוחי ,במתן איטי (במשך  60דקות לפחות),
וזאת כדי למנוע תופעות לוואי הקשורות למתן
התרופה.

בחירת האנטיביוטיקה המתאימה:

קיים נוהל מפורט לבחירת סוג הטיפול
הפרופילקטי ,ונוסף על ההנחיות הכלליות
הפרוטוקול מתייחס לכל ניתוח ,לפי מערכת
באופן פרטני לבחירת סוג האנטיביוטיקה.

משך טיפול בפרופילקסיס:

משך הטיפול גם במרכז הרפואי הוא עד
 24שעות מתום הניתוח .במידה שנצפה
המשך טיפול ,יש לוודא את הסיבות לצורך
בהמשך הטיפול ,מכיוון שאז ייחשב כטיפול
בזיהום קיים ולא מניעתי ,נוסף על ייעוץ עם
הזיהומולוג של המחלקה.

חשיבות

במונח “אנטיביוטיקה מונעת בניתוחים" הכוונה
לקורס קצר ביותר של אנטיביוטיקה ,שתחילתו
ממש לפני תחילת הניתוח .למרות ההנחיות
וההוכחות הקיימות לחשיבות וליעילות מתן
טיפול אנטיביוטי מונע טרום ניתוחי ,עדיין
השימוש הפרקטי באנטיביוטיקה מונעת מלווה
בהרבה בעיות של ההיענות להנחיות במוסדות
רפואיים רבים בעולם .עיקר הבעייתיות
מתבטאת בתזמון ,בבחירת אנטיביוטיקה לא
מתאימה ובמשך טיפול ארוך.
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עניין לציון
זר ברכות:

•

לד"ר איתי אילון שסיים התמחות בילדים
והתחיל לעבוד ביחידה לטיפול נמרץ ילדים ,על
זכייתו בפרס העבודה המצטיינת של מתמחה
ע"ש ד"ר דני מורן באיגוד לרפואת ילדים.
העבודה נעשתה ביחידה לאנדוקרינולוגיה
וסוכרת ילדים ,בבית החולים דנה־דואק
בהדרכת ד"ר אורי איל ,ד"ר שי בן שחר ופרופ'
נעמי וינטרוב ובשיתוף המכון הגנטי של המרכז
הרפואי תל־אביב.
לד"ר סילביו בריל ,על קבלת האישור ממשרד
הבריאות להפיכת היחידה לכאב למכון לכאב.
המכון החדש הוא חלק ממערך מורחב שיכלול
את המחלקה להרדמה ,טיפול נמרץ כללי ומכון
הכאב בניהולה של פרופ' עידית מטות.
לפרופ' פיני הלפרן ,על סינוף המחלקה
לרפואה דחופה לפקולטה לרפואה של
אוניברסיטת תל־אביב .המחלקה לרפואה דחופה
שלנו היא היחידה בתחום זה בארץ שסונפה
למוסד אקדמי .כמו כן ,על בחירתו למרכז מצטיין
לשנת הלימודים תשע"ג בקורס לרפואה דחופה,
בפקולטה לרפואה שבאוניברסיטת תל־אביב.
לחוקרים מהמכון לאנדוקרינולוגיה שקיבלו
שלושה פרסי הצטיינות בכנס השנתי של
האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה שהתקיים
ב־ 10-9באפריל :פרס חוברס של האגודה
הישראלית לאנדוקרינולוגיה על העבודה
המצטיינת שהתפרסמה בשנה האחרונה
בסוכרת/מטבוליזם הוענק לד"ר יונית מרכוס,
ופרסים על תקציר מצטיין במחקר בסיסי ניתנו
לנתן לנדיס ,סטודנט לתואר שני במכון ולד"ר
סיגל שקלאי ,MD-PhD ,רופאה בכירה במכון.

•
•

•

•

לאחראי משמרת שמוליק קורן ,שערנותו
הביאה לתפיסת גנב בתוך מתחם בית החולים.
קורן קיבל דיווח על גניבת ארנק של מטופלת
ובאופן מיידי איתר את החשוד דרך מצלמות
האבטחה והוביל למעצרו ולהחזרת הארנק
למטופלת שהודתה לו בהתרגשות רבה .מנהליו
של קורן ,מר רם ברלאי ומר דוד רונאל ,שיבחו
את קורן על התושייה והעניקו לו תעודת הוקרה
בשם הנהלת בית החולים.
לד"ר נדין חטיב ,רוקחת קלינית ,על קבלת
פרס הצטיינות של בית הספר לרוקחות,
נוסף על פרס הדיקאן של הפקולטה לרפואה
באוניברסיטה העברית והדסה.

•

פרס העובד המצטיין
בחסות "מעריב"
ו“ידיעות אחרונות"
פרס עובד וצוות מצטיין של עיריית תל־
אביב מתקיים אחת לשנה ומטרתו לציין
עובדים מצטיינים השואפים לאיכות ולמצוינות
בעבודה .בשנה זו נבחרו שמונה עובדים וצוות
אחד ,שהשתתפו בטקס קבלת הפרס בעיריית
תל־אביב בתחילת :2013

רבה לקידום האיכות והמצוינות בעבודתו .הוא
עובד בשיתוף פעולה עם כלל הצוות במעבדה,
מגלה יוזמה ויצירתיות ומציע רעיונות להתייעלות
ולשיפור תהליכים ,בהקפדה על תקנות נהלים
ולו"ז לביצוע .נאור נעים הליכות ,תמיד מוכן לעזור
לכולם וידוע כנותן שירות מעולה ללקוחות בנק
הדם ,באדיבות ובמהירות .תמיד משתף פעולה,
מסייע ,עובד בעבודת צוות ואהוב על כל עובדי
המעבדה ,עמיתיו לעבודה והממונים עליו.

ד"ר אקשטיין מומחית בתחום הרדמת ילדים בכלל
ובהרדמה לניתוחי נוירוכירורגיה בפרט .יכולותיה
הקליניות הבלתי רגילות ,הידע המעודכן ואישיותה
המיוחדת הקנו לה את התואר “המרגיעה הלאומית"
במערך שבו היא עובדת ,המצריך קשר ומעורו
בות קריטית לא רק בטיפול בילדים אלא גם בקשר
עם משפחותיהם .ד"ר אקשטיין היא בוגרת בהצו
טיינות של בית הספר לרפואה באוניברסיטת בוסו
טון שבארה"ב .בזמן לימודיה ,בעזרת מלגה ,נסעה
לישראל כדי לסייע בטיפול בילדים אתיופים עולים
חדשים שאך הגיעו ארצה .היא מצטיינת באדיבות
ובנכונות אין קץ בטיפול בחולה ,בעלת יכולת איכות
קלינית גבוהה ,אמינה ובעלת אישיות מרשימה.

גב' מירית נחשון -
עוזרת מנהלנית בשירותי הסיעוד

ד"ר מרגרט אקשטיין -
מנהלת יח' טרום הרדמה

ד"ר קרין ויסקין־הלר -
מנהלת חדר מיון פנימי
ד"ר הלר היא מוותיקי הרופאים במערך לרפואה
דחופה בבית החולים ומשמשת זה כשנה מנהלת
המיון הפנימי .היא ידועה בחריצותה ובמסירותה
יוצאת הדופן למיון ולחולים כאחד .ד"ר הלר משו
לבת בתפקודה יעילות מקצועית ואמינות עם סבר
פנים יפות וסבלנות אין קץ כלפי החולים ,המלווים
והצוות .ד"ר הלר מוכנה בכל שלב לתרום ולסייע
לחבריה לעבודה ,ומעניקה דוגמה אישית מצוינת
לכל העובדים עמה.

מר אלון נאור -
עובד מעבדה בבנק הדם
מר נאור הוא עובד חרוץ מאוד ,שמגלה מחויבות

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

 .חפשו אותנו" ,איכילוב העמוד הרשמי"

גב' נחשון מחויבת לעבודתה באופן טוטאלי
והזדהותה עם בית החולים מלאה .עובדת חכמה,
יצירתית ומגדילה ראש ,יוזמת ,אכפתית ,חושבת
תמיד קדימה ובעלת הספק עבודה גבוה .ביוזמתה,
“חוסלו" תהליכים ביורוקרטיים ,וכך הביאה לקיו
צור זמן ולהתייעלות .מצטיינת גם באדיבותה ,ומו
גיעה לעבודה תמיד עם חיוך המקרין אופטימיות
לכל הסביבה.

מר ואסף נעאמנה -
ב
בגריאטריה
אחראית
סגן אחות
'
מר נעאמנה הוא עובד בעל ידע רב ויכולת ניהול
משימות ,שמשקיע בהדרכת צוות ובהדרכת מטוו
פלים ומוביל את סרגל המדדים לרמות גבוהות.
הוא מתייחס לעבודתו כאל שליחות ,מזדהה עם
צורכי בית החולים ,אינו פוחד מאתגרים וחוו
תר להתפתח ולהתעצם .בעל תואר שני באפידו
מיולוגיה ובימים אלה מסיים לימודי דוקטורט.
מגלה מסירות רבה כלפי הארגון וכלפי המחלקה,
והוא גורם מרכזי לשביעות רצון גבוהה בקרב המו
טופלים ,שלא חוסכים במחמאות ובתודות.

מר עופר עובדיה -
מנהל עבודה ראשי במח' אחזקה
מר עובדיה ידוע בהתמדה ובחריצות רבות שנים.
הוא הגיע בזכות כישוריו ורצונו העז לתפקידו
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הנוכחי ,כמנהל האחראי למתן שירות לציוד קריטי
ויקר .מתנהל באופן מקצועי ,הוא אחראי ומהימן,
בעל מוטיבציה גבוהה מאוד ומסירות למחלקה
ולבית החולים .נקלט בבית החולים עוד בהיותו
נער שהומלץ על ידי עיריית תל־אביב במטרה
ללמדו מקצוע ,ומאז הוא חלק בלתי נפרד מהמרכז
הרפואי .מתחילת דרכו משמש דוגמה ומופת לכל
העובדים ,ולאורך שנים הראה רצון ויכולת ללמוד
כל נושא חדש ולטפל בו.

מר יאן פוקסמן -
כוח עזר מיומן בשינוע
מר פוקסמן הוא עובד חרוץ ומסור ,העובד
במערך לא פשוט ותובעני שעיקרו מתן שירות
למטופלים ,למשפחותיהם וללקוחות פנים .הוא
משרה אווירה טובה ונותן שירות ברמה גבוהה
ובמסירות לחולה ולמשפחתו ,לצוות המטפל ולו
חבריו לעבודה.
אינו חושש משינויים ומבצע כל משימה
שמוטלת עליו בנועם הליכותיו ובשקט הפנימי
שלו .הוא נרתם למשימות ולשינויים הנערכים
לטובת שיפור השירות .בשל התנהגותו סביבת
עבודתו נעימה ונינוחה מאוד ,והוא זוכה להעו
רכת חבריו לעבודה והצוות הסיעודי המקבל
ממנו שירות.

גב' סיגל קזז -
אחראית קופות בשירות האמבולטורי
גב' קזז מפעילה את מערך קופות המרפאות ביד
רמה ואפקטיבית וללא גירעונות .יש בה יכולות
אסרטיביות המאפשרות לה להקשיב לזולת ולו
סייע לו במצוקותיו .היא אמינה ומקצועית ,והיא
ציר חברתי מרכזי במערך ,עובדת מול נציגי השיו
רות ומסייעת בעדכון תהליכים לשינוי .כשנקלטה
לתפקיד קופאית במערך האמבולטורי היקף פעיו
לותו היה קטן ,וכיום הוא כבר מונה מאות אלפי
מבקרים .ברבות השנים התרחבה המערכת ונוספו
מטלות רבות ,שאיתן היא מתמודדת בהצלחה
רבה וביעילות מרבית.

צוות מיילדות חדר לידה
חדר הלידה הוא ספינת הדגל של אגף נשים
ויולדות ,וצוות המיילדות עומד בחוד החנית שלה.
משימת הצוות כולו היא לידה בטוחה ,חווייתית
ונינוחה ככל שאפשר ליולדת ולבני משפחתה.
חדר הלידה של ליס הוא אחת המחלקות המוו
בילות בתחום המיילדות בארץ ומספר הלידות בו
מן הגבוהים בה ,עובדה המבטאת את אמון ציבור
היולדות והוקרתו לרמה המקצועית המאפיינת
את השירות בו.
לקול תשואות הקהל ,קיבל צוות המיילדות של
בית החולים ליס ליולדות את פרס ״ידיעות אחרוו
נות״ ועיריית ת״א־יפו לצוות המצטיין של השנה.
בדברי השבח נאמר כי צוות המיילדות האמון על
יותר מ־ 11,000לידות בשנה ,מפורסם בגישתו
השירותית והמקצועית כאחת ,ומעניק ליולדת
חוויה בלתי נשכחת .כל הכבוד! ||

מינויים:
מינויים למנהל מחלקה/
יחידה/אגף:

•
•
•
•
•
•
•

ד"ר סורינה אוטרימסקי  -סגנית מנהלת
מחלקת הרדמה
ד"ר לודמילה אוסטרובסקי  -מנהלת השירות
לכירורגיה אונקולוגית זעיר־פולשנית
ד"ר ינאי בן גל  -מ"מ מנהל מחלקה לניתוחי
לב־חזה
ד"ר אילן גולדברג  -מנהל שירות לימפומות
של העור
ד"ר גליה גריסרו  -מנהלת היחידה למחלות
זיהומיות בילדים
ד"ר יאיר גורצ'ק  -מ"מ מנהל מרפאה
אורתופדיה אונקולוגית
ד"ר שלמה דדיה  -מ"מ סגן מנהל המחלקה
לאורתופדיה אונקולוגית ומ"מ מנהל
השירות לאורתופדיה אונקולוגית ילדים
ד"ר יוליאנה וינשטין  -מנהלת שירות
לפעילות התערבותית של השד
ד"ר גיא חושן  -סגן מנהל מחלקה פנימית ח'
ד"ר משה יהודה  -מנהל שירות ראש צוואר
במערך אא"ג
ד"ר חגית מץ  -מנהלת השירות
לפוטותרפיה במחלקת עור
ד"ר רונלה מרום  -מ"מ מנהל יחידת תינוקות
ד"ר סיגל פישמן  -מנהלת השירות
להשמנת יתר
ד"ר תמיר פריטש  -מ"מ מנהל היחידה
לכירורגיית כף יד
ד"ר איליה קירז'נר  -מ"מ מנהל בנק הדם

•
•
•
•
•
•
•
•

מינויים לתפקידים בכירים:

•

פרופ נתן בורנשטיין  -מופקד הקתדרה
לנוירולוגיה בפקולטה לרפואה,
אוניברסיטת תל־אביב
פרופ׳ יעקב ביקלס  -יו״ר החוג לכירורגיה
אורתופדית בפקולטה לרפואה,
אוניבריסטת תל־אביב
פרופ' פיני הלפרן  -חבר בוועד המנהל
של האיגוד העולמי לרפואה דחופה וחבר
דירקטוריון של האיגוד העולמי לרפואת אסון
ד"ר טליה וינשטיין  -נשיאת האיגוד הנפרולוגי
פרופ' פרנסיס מימוני  -יו"ר המועצה
לבריאות הילד
פרופ' יעקב סיון – יו"ר החוג לפדיאטריה,
בפקולטה לרפואה שבאוניברסיטת תל־אביב
פרופ' פואד עאזם  -יו״ר האיגוד הישראלי
לחקר הפוריות (איל״ה)
פרופ' ארדון רובינשטיין – יו"ר האגודה
הישראלית לסוכרת

•
•
•
•
•
•
•

מקבלי תואר פרופסור/
מרצה בכיר/מרצה:

•

פרופ' אורי קרמר  -פרופ' מן המניין קליני
לפדיאטריה בפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת
תל־אביב
פרופ' בני אלמוג  -פרופ' חבר קליני בחוג
לגינקולוגיה בפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת
תל־אביב
פרופ' עדי ברק – פרופ' חבר קליני
לאופתלמולוגיה בפקולטה לרפואה,
אוניברסיטת תל־אביב.
ד"ר גיא להט  -מרצה בכיר לכירורגיה
בפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל־אביב
ד"ר מאירה נוידרפר  -מרצה בכירה
לאופתלמולוגיה בפקולטה לרפואה,
אוניברסיטת תל־אביב
ד"ר שמעון קורץ  -מרצה בכיר
לאופתלמולוגיה בפקולטה לרפואה,
אוניברסיטת תל־אביב
ד"ר אריה שטיינויל  -מרצה בכיר לקרדיולוגיה
בפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל־אביב
ד"ר רון גרינברג -מרצה בכיר קליני לכירורגיה
בפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל־אביב
ד"ר אולגה ברקאי  -מרצה לרפואה פנימית
בפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל־אביב

•
•
•
•
•
•
•
•

מינויים לתפקידים בכירים
בסיעוד:

•
•
•

אירה סרביאנסקי  -אחות כללית
רוני ביר  -מ"מ מתאמת נושא הנקה
אסתר עוזיאל  -מ"מ מנהלת מערך חדרי
ניתוח

מינויים לתפקיד אחות אחראית:

•
•

דניאלה וויסמן  -נוירוכירורגיה
נאוה גרוס־פלדמן  -פנימית י'

מינויים לתפקיד מנהלות הדרכה
בסיעוד:

•
•
•
•
•
•
•

אורה סבג־בלומנסון  -פנימית ה'
נסים סעדי  -חטיבה כירורגית
שלומית גבאי  -נוירוכירורגיה
מרינה גרץ  -אורתופדיה אונקולוגית
אנג'לה קייקוב  -כירורגיה פלסטית
מורן מרדכי  -ט"נ כללי
ציפי מאיר  -התעוררות
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פרידה ממנהלים שפרשו לגמלאות

בהמשך למסורת שנהוגה במרכז הרפואי
לערוך טקס פרידה ממנהלים ברמת מנהל
יחידה ומעלה ולאחיות אחראיות ,התקיים בחודש
אפריל טקס בהשתתפות הפורשים ובני משפחוו
תיהם ,מנהלים ישירים וחברי הנהלת בית החולים.
פרופ' גבי ברבש וגב' דבורה גורן נפרדו מהפוו
רשים בדברי תודה והערכה על שנים ארוכות של
עשייה ,והדגישו את מסירותם ותרומתם הרבה
של הפורשים למטופלים ולמרכז הרפואי.
גב' גינה אשבל  -האחות המיתולוגית של
הפגייה .שירתה  36שנים במרכז הרפואי תל־
אביב ,מתוכן  28שנים כאחות אחראית ,תחילה
בבית החולים הקריה ולאחר מכן בליס.
מר רפי יומטוביאן  -שירת שלוש שנים כמנהל
משאבי אנוש בקרן מחקרים ,ועשה תפקידו
בנועם הליכות.
גב' שרי כוחי  -שירתה  34שנים במגוון תפקידי
הסיעוד בבית החולים שלנו ,מתוכן  16שנים
כאחות אחראית ומרכזת של השירות הלאומי.
בזכות כישוריה הבין־אישיים הצליחה שרי לנהל
משאב חשוב זה ולהפיק ממנו את מירב התועלת
לבית החולים.
גב' איילה ליאור  -האחות האחראית של
המחלקה לרפואה דחופה היא מוסד לכשעצמו.
שירתה  31שנים ,מתוכן תשע שנים כמרכזת
תחום בכירה לתפקידים מיוחדים ורפואה דחופה
בהנהלת הסיעוד .איילה ניהלה את המיון ביד רמה

•
•
•
•

פנים חדשות

במשך עשרים שנה .פרופ' ברבש ציין כי עם הגעתו
לבית החולים עשה עם איילה את השינוי הארגוני
במיון ,והודה לה על תרומתה הרבה למיצוב המיון
שלנו בשורה הראשונה של חדרי המיון בארץ.
פרופ' ביאטריס ליפשיץ  -ניהלה את המכון
הפתולוגי במשך  17שנים .בדברי הפרידה ציין
פרופ' ברבש כי פרופ' ליפשיץ קיבלה מכון מפורק
והצליחה להביאו לתפקוד מלא וטוב ,עם אנשים
טובים.
פרופ' יצחק מלר  -הקים וניהל את המחלקה
לאורתופדיה אונקולוגית במשך  18שנים.

•
•

בדברי הפרידה ציין פרופ' ברבש כי לפרופ' מלר
זכויות רבות בבית החולים שלנו ,אולם זכות
ראשונים נזקפת לו על הקמת מוקד המצוינות
הראשון בתחום הכירורגי עם הגעתו לכאן
מסורוקה ,והקמת היחידה הארצית לאורתופדיה
אונקולוגית.
פרופ' מיכה רבאו  -שירת  30שנים בחטיבה
הכירורגית והקים מרכז מצוינות בתחום הכירורגיה
הפרוקטולוגית ,בהמשך הקים וניהל את היחידה
הפרוקטולוגית בחטיבה הכירורגית בהצלחה רבה
במשך  20שנים|| .

•

פרידה מפרופ' מיכה רבאו

ש

בי שמלו ,סמנכ"ל משאבי אנוש קרן
מחקרים .שבי יליד תל־אביב ,מתו
גורר בשכונת בוכמן במודיעין ,נשוי ואב
לשלוש בנות .הוא סגן אלוף במיל' ,שבמסו
גרת שירותו בחיל האוויר ביצע תפקידי סגל
ופיקוד על מסגרות מטה בבסיסים מבצו
עיים .שבי בעל תואר  MAמאוניברסיטת
חיפה בתחום מדעי החברה וביטחון לאומי.
כמו כן ,הוא בוגר המכללה לביטחון לאומי
(מב"ל) ,בוגר תואר  BAמאוניברסיטת בן־
גוריון במנהל עסקים עם התמחות במשאו
בי אנוש ,וכן בוגר לימודי “תיאוריות סוו
ציולוגיות של ארגונים" מאוניברסיטת תל־
אביב ,כולל התמחות במו"מ.

החטיבה הכירורגית נפרדה בתחילת
חודש יוני מפרופ' מיכה רבאו ,שפרש
מתפקידו כמנהל היחידה לניתוחי המעי הגס
והרקטום .פרופ' רבאו הקים את היחידה החלוו
צית בשנת  ,1991במסגרת החטיבה הכירורגית
בבית החולים ,ונחשב לאב המייסד של תחום
הפרוקטולוגיה בארץ.
אירוע הפרידה כלל הרצאות מקצועיות של כיו
רורגים וגסטרואנטרולוגים ,לרבות שלושה רוו
פאים בעלי שם עולמי ,שעבדו לצד פרופ' רבאו
בעבר והגיעו במיוחד לישראל כדי לחלוק לו כבוד:
פרופ' ג'ון ניקולס מבריטניה ,פרופ' הארטלי סטרן
מקנדה ופרופ' מאריו פסקטורי מאיטליה.
דברי ברכה והוקרה אישיים נשאו פרופ' יוסף
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קלאוזנר ,מנהל האגף הכירורגי ,וד"ר גיל פייר,
סמנכ"ל רופאים בבית החולים .החלק המרגש
של האירוע היה הרצאתו של פרופ' יצחק וינוגרד,
מנהל המחלקה לכירורגיית ילדים בבית החולים
דנה־דואק וחבר אישי קרוב של פרופ' רבאו עוד
מימי בית הספר לרפואה באוניברסיטת תל־
אביב .הרצאתו לוותה בתמונות של פרופ' רבאו
מתקופת הילדות והנעורים בשחור־לבן מטוו
שטש ,דרך השירות הצבאי בסדיר ובמילואים
כרופא קרבי בנח"ל המוצנח במלחמת יום הכיו
פורים ועד לתקופה האחרונה.
את הכנס יזמה וארגנה ד"ר חגית טולצ'ינסקי,
שתחליף את פרופ' רבאו כמ"מ מנהלת היחידה|| .

חגי לוי
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לזכרם
אנטולי פדנוב ז"ל | כוח עזר בחדר ניתוח
ההתייחסות של אנטולי לחדר ניתוח
הייתה לא כאל מקום עבודה אלא כאל
בית והצוות היה לו למשפחה .את יומו פתח
בנשיקות לאחיות ובסוכריות שנהג לשאת
בכיס .הוא היה בעל תודעת שירות גבוהה ובו
ראש מעייניו היה קודם כל החולה .את מיטב
כישרונו השקיע בארגון ובסידור המחלקה,
דאג לכל מחסור ,הדריך אנשי צוות חדשים
והוביל אותם לעצמאות מלאה.
את כישרונו ואהבתו השנייה ,בישול ואפייה,
הוא נהג להפגין באמצעות המאפים והסלטים
הנפלאים שהביא מהבית בשביל הצוות.
אנטולי היה אדם אוהב בריות והבריות החזיו
רו לו אהבה .כך הוא ייזכר.
יהי זכרו ברוך.

פרידה מד"ר
רותי סופרמן
ד"ר רותי סופרמן ,מנהלת מרפאת ריאות ילו
דים בבית החולים לילדים דנה־דואק ,יצאה
לגמלאות .פרופ' יעקב סיון כתב לכבודה“ :ד"ר רותי
סופרמן עבדה בבית החולים במשך  42שנים ,מאז
החלה התמחות ברפואת ילדים .במשך שנים היא הפו
עילה את מרפאת ריאות ילדים לבדה ,ולפני כעשר
שנים סייעה להקים את היחידה לריאות ילדים ואף
הייתה מנהלת המרפאה בה .באותו הזמן איבדה ד"ר
סופרמן את בעלה גידי ז"ל ,שהיה רופא בכיר במחלקה
הפנימית בניהולו של פרופ' גפל.
“הניסיון של ד"ר סופרמן במחלות ריאה לילדים ובאו
סתמה בפרט היו לשם דבר .מעטים הרופאים שיש להם
הידע שיש לד"ר סופרמן באימונולוגיה של מחלות ריאה.
ד"ר סופרמן הציבה רף בלתי עביר באמינות ,בנאמנות,
בחברות ,בנכונות ובשמירה על כבוד הזולת ,ומשמשת
גם עתה סמל להתנהלות של רופא ולאצילות נפש .היא
אהובה ביותר על עמיתיה ,על הילדים החולים ועל בני
משפחותיהם .רותי ,אין מילים בפי לתאר עד כמה אני
אסיר תודה ועד כמה בורכתי בכך שהיית לצדי"|| .

פרידה מפרופ'
אריאל יפו
צוות בית החולים ליס ליולדות נפרד מפרופ'
אריאל יפו ,אחרי ארבעים שנות פעילות מבורו
כת שהחלה עוד בקריה ונמשכה ב"ליס" .פרופ' יפו הקים
את היחידה ל־ U.Sבמיילדות ,ניהל אותה במשך  18שנה
ומיצב אותה בשורה הראשונה של יחידות אלו בארץ.
באירוע הפרידה המרגש שאורגן על ידי צוות היחידה
נשאו דברי ברכה והוקרה פרופ' גבי ברבש ופרופ' יוסי
לסינג .ד"ר יוסי הרטוב הפליא במצגת שחשפה קווים
לאישיותו ועוד .באירוע השתתף גם חברו הקרוב של
פרופ' יפו ,מר דני גילרמן ,לשעבר שגריר ישראל באו"ם
שנתן הרצאה בנושא "דיפלומטיה בעולם משתנה"|| .

צוות חדר ניתוח

אברהם בן־ישעיהו ז"ל | חשמלאי
אברהם בן־ישעיהו ז"ל עבד כשני
עשורים במחלקת החשמל במרכז
הרפואי תל־אביב .אופיו הצנוע והמסור,
והיותו איש עבודה שביצע את כל המשיו
מות שהוטלו עליו ברצון עז ובמקצועיות,
הפכו אותו לאהוב בקרב עובדי מחלקת החו
שמל וכלל העובדים באגף .לא פעם קיבלתי
טלפונים מאחיות ומאנשי צוות רפואי של
בית החולים שסיפרו על טיפול נאמן בעבוו
דתו ,ואברהם זכה לשבחים רבים על כך.
פטירתו של אברהם בן־ישעיהו ,היקר
לכולנו ,הותירה חלל בקרב צוות האגף ,אך
כשאנו נזכרים בדמותו ,רחשי כבוד והערכה
מציפים אותנו .זכינו לעבוד עם אדם נפלא.
תודה לך אברהם ,נוח על משכבך בשלום,
ויהי זכרך ברוך!

מהנדס איזיה פורציה
וצוות מחלקת החשמל

שושנה חפי ז"ל | עובדת בחדר האוכל
שושנה הייתה עובדת מסורה ואחו
ראית ,רצינית ,רגישה ,חמה ואוהבת
את הזולת .היא אהבה מאוד את מקום עבודו
תה שממנו קיבלה התייחסות וכבוד.
יהי זכרה ברוך.

דליה שאקי וצוות חדר אוכל
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היו בעניינים
תיירות מרפא מסין
קבוצה של שמונה רופאים בכירים מבית
חולים העירוני של שנגחאי הגיעה לביו
קור רשמי במרכז הרפואי שלנו בתחילת חודש
מאי .הביקור נועד לבחון שיתופי פעולה בתחום
תיירות המרפא בין סין לישראל .את המשלחת
הזמין סמנכ"ל בית החולים פרופ' יצחק שפירא,
וחבריה קיבלו ממנו סקירה על בית החולים ,וכן
שמעו הרצאות ממנהל מכון הגסטרו ד"ר ארווין
סנטו ,ומ"מ מנהל המחלקה לכירורגיית לב־חזה
ד"ר ינאי בן גל .משם המשיכו לביקור במכון
האנדוקריני ,שם שוחחו עם מנהל המכון פרופ'

נפתלי שטרן על מגפת השמנת היתר ,שאותותיה
ניכרים בשנים האחרונות גם בסין ,על רקע אימוץ
אורח החיים המערבי.
במטרה להדגים בפני האורחים את היכולות
הטכנולוגיות העומדות לרשות צוות המרכז הרו
פואי ,הרופאים הסינים ביקרו ביחידת האנגיו ,שם
קיבלו הסבר על ציוד ההדמיה המתקדם מד"ר
טלי יונש ,מ"מ מנהלת היחידה לנוירורדיולוגיה,
וצפו בצנתור לב שערך ד"ר אמיר הלקין ביחידה
לקרדיולוגיה התערבותית|| .

חגי לוי

שכנים שכנים
שר הבריאות הפלשתיני ביקר בבית החוו
לים שלנו עם משלחת ב ת  15אישים נ�כ
בדים מהרשות .במסגרת הביקור נפגש השר עם
משפחות מטופלים מעזה במחלקה להמטו־אונו
קולוגיה בבית החולים דנה ועם רופאים משטחי
הרשות שעוברים התמחות בבית החולים שלנו.
בסיום הביקור הבטיח השר לחזק את הקשר עם
בית החולים ,הן בהפניית חולים אלינו והן בשליו
חת רופאים להשתלמות רפואית|| .

מנכ"ל ארגון הבריאות העולמי ביקרה בביה"ח דנה
ד"ר מרגרט צ'אן ,מנכ"לית ארגון הבו
ריאות העולמי ,נפגשה עם משפחות של
מטופלים מעזה במסגרת ביקורה בבית החולים
דנה־דואק לילדים .בין המטופלים במקום היה ילד
בן  ,10שעבר השתלת מח עצם כארבעים יום לפני
הביקור .ד"ר צ'אן שוחחה ארוכות עם אמו,
ששיתפה אותה באושר שהיא מרגישה לאחר
שההשתלה עברה בהצלחה וסיפרה על תקופת
האשפוז הארוכה במחלקה ,הרחק מביתה בעזה.
“בעזרת אללה וד"ר רונית אלחסיד (מנהלת המחו
לקה ההמטואונקולוגית לילדים) ,הילד מרגיש
יותר טוב" ,אמרה|| .

ד"ר מרגרט צ'אן ,מנכ"לית ארגון הבריאות העולמי (שלישית משמאל) ,מבקרת ומתרשמת

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

 .חפשו אותנו" ,איכילוב העמוד הרשמי"

37

תיבת דואר
כתבי התודההחולים
ממ ו לבית
שהגיע

קרוב רחוק
משלחת רופאים וחוקרים בכירים בתחום מדעי המוח
מאוסטרליה הגיעה לבית החולים שלנו ,במסגרת שיתוף
פעולה בין משרדי המדע הישראלי והאוסטרלי .חברי המשלחת
ביקרו בבית החולים שלנו כאורחים של פרופ' נתן בורנשטיין,
מנהל היחידה לשבץ מוח במחלקה לנוירולוגיה.
בשיתוף פעולה עם האגף למחקר ופיתוח בראשותה של ד"ר מיכי
רול ,הוצגה להם כל הפעילות המדעית בתחום חקר המוח בבית החוו
לים .פרופ' בורנשטיין מציין כי “נוצר דו שיח לקיום שיתופי פעולה
עתידיים בין בית החולים שלנו לקבוצה האוסטרלית ,במטרה לבנות
תשתיות משותפות בתחום המחקר של מדעי המוח".
פרופ' בורנשטיין מסכם כי “הפגישה הייתה מאוד מוצלחת
ובאווירה חמה ולבבית ,והאורחים התרשמו מהיכולות המדעיות
והמחקריות הקיימות בבית החולים בתחומים השונים של חקר
המוח"|| .

מויטו אובריגדו!
משלחת מברזיל ובה מדענים ,נציגי אוניברסיטאות ומשו
רד המדע ביקרה בבית החולים שלנו .הביקור נולד כתוצאה
מקשר מיוחד של בית החולים עם האוניברסיטה הפרטית הקתוו
לית בפורטו אלגרה בברזיל ,שהנשיא שלה ,פרופ' קלוטט ,ביקר
בשנת  2011במרכז הרפואי שלנו ומאוד התרשם מקידום המחקר
והפיתוח והיזמות המחקרית ,וביקש להעמיק את הקשר.
האורחים היו חלק ממשלחת מדעית עסקית שמנתה כשמונים
חברים והגיעה ארצה כאורחת משרד המדע ומשרד התמ"ת ,במו
טרה לקדם קשרי מדע ומחקר עם גורמים באקדמיה ובתעשייה
בישראל .נציגי המשלחת שביקרו אצלנו התרשמו מאוד מהמרכז
הרפואי ,ומן המחקר והטכנולוגיות הרפואיות שעושים בהן שימוש
(ותודה לפרופ' בנאי על הסיור וההסברים ביחידת הצנתורים).
במהלך הביקור נפגשו חברי המשלחת גם עם ד"ר קובי עצמון
מנהל המרכז למחקר קליני ועם פרופ' תלמה הנדלר מנהלת המרו
כז לדימות המוח .אחר כך נחתם הסכם לשיתוף פעולה בינינו לבין
האוניברסיטה בברזיל ,שמטרתו לקדם במשותף שני נושאים :חקר
המוח וניסויים קליניים.
ד"ר מיכי רול ,מנהלת האגף למחקר ופיתוח מוסיפה כי “באירוע
החגיגי לסיום ביקור המשלחת בארץ ,בראשות שר המדע הברזילאי
נחתמו שלושה הסכמים  -שת"פ עם אוניברסיטת בן־גוריון ,שת"פ
עם אוניברסיטת תל־אביב ושת"פ עם המרכז הרפואי שלנו"|| .

חותמים על הסכם לשיתוף פעולה :פרופ' ברבש ,ד"ר מיכי רול ושר
המדע הברזילאי

לכבוד:

פרופ' יוסי קלאוזנר,
מנהל האגף הכירורגי ומנהל החטיבה הכירורגית
ברצוני להביע תודה מיוחדת לד"ר עידו נחמני ,בשמי ובשם אמי ר"ר אשר נותחה
על ידו בחודש מאי  .2013הגענו לד"ר נחמני לאחר שגילו במקרה אצל אמי
פוליפ גדול בתריסריון .בפגישה הראשונה איתו פגשנו אדם מקסים ,אדיב,
סובלני ורופא מקצוען אשר בדרכו המיוחדת לקח אותנו חרדים ופוחדים וטיפל
בנו בידיים נאמנות .ד"ר נחמני הסביר את פרטי הניתוח בנועם וברוגע וענה על
כל השאלות האינסופיות בסובלנות רבה ,כך שלרגע שכחנו שמדובר בתהליך
קשה שעומד לקראתנו .ניתוח שנחשב לאחד מהמסובכים שיש.
לא יודעת להסביר אך הייתה תחושה רגועה בלב ושאנחנו בידיים טובות.
מעטות המילים להודות על התמיכה ,העזר ותשומת הלב האישית בכל שעה
ודקה ,עוד לפני הניתוח ,במהלכו ואחריו .תחושה אמיתית שלפנינו רופא מיומן,
מקצועי ,מסור ואנושי.
ד"ר נחמני הוא כירורג מוכשר ומקצוען ,אך בראש ובראשונה הוא אדם טוב
שמדבר אל מטופליו בגובה העיניים ,ומשרה רוגע וביטחון ,וזו בעיניי הנוסחה
שהופכת אותו לרופא טוב שבאמת ראוי לתודה מיוחדת.
כל שנותר הוא לומר שוב מילה אחת קצרה ,בת ארבע אותיות בלבד אך עם
משמעות כל כך עמוקה :תודה!
ח"א
לכבוד:

אילנה אלמגור ,מרכזת הסיעוד בחטיבה האורתופדית
אושפזתי במחלקה האורתופדית לצורך ביצוע ניתוח החלפת מפרק הברך.
שיתפתי אותך בלבטים ובפחדים שהיו לי לפני אשפוזי זמן רב טרם לכן .מתוך
היכרות בת שנים רבות וידיעתי כי הינך מסורה וקפדנית ובעלת מקצוע ,היה לך
חלק ניכר בהצלחת הניתוח .מאוד חששתי טרם לכן ואת היית לצדי לאורך כל
הדרך והצלחת להרגיע בשקט האופייני לך את חששותיי.
במילה אחת – צדקת!
המחלקה האורתופדית באיכילוב היא מצוינת ואמינה .צדקת כשאמרת שזהו מקומי
ולא בבית חולים פרטי שאליו שקלתי ללכת מלכתחילה .המנתח שלי ,ד"ר נדב
שאשא ,הקרין אמינות ,יושר ומקצוענות אמיתית .מההגעה לבדיקות קדם ניתוח
קיבלתי יחס אוהד ואוהב .החל מהיחס ממזכירתך אתי אשר ניידה אותי בין כל
הבדיקות וביצעה את עבודתה בשקט ,רוגע וחיוך ובמקצועיות וגרמה לי לרוגע
לקראת הניתוח ועד לקבלה וההסבר אותו העביר מיכאל ברוגע ובעדינות .עברתי
את הניתוח בהצלחה רבה הודות לאנשים הבאים :רחל רון אחות ראשית אורתופדית
א' ,ד"ר אהרון מנחם ,פרופ' משה סלעי מנהל החטיבה ,האחים והאחיות דוד ,מיכאל,
ניסן וטלי ,מזל עובדת הניקיון וכמובן אתי מזכירת המחלקה.
יישר כוח לכולם על האפשרות להמשיך ולשרת את הזקוקים לכך .תודה ושוב תודה.
בברכה ,א"י
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לכבוד:

פרופ' דן כספי ,מנהל המכון הראומטולוגי

כתבי התודההחולים
ממ ו לבית
שהגיע

לכבוד:

פרופ' משה מיטלמן
מנהל מחלקה פנימית א'
ברצוני להביע את תודתי והוקרתי לטיפולו המסור של ד"ר ניר מערבי,
במהלך טיפולי במיון פנימי ובהיותי מאושפזת בפנימית א'.
מעבר ליכולתו המקצועית המעולה כרופא ,ד"ר מערבי פעל באופן
יוצא דופן מבחינת היחס האישי ,היעילות ויכולת האמפתיה שלו.
התרשמתי ביותר ממידת ההשקעה שלו ,האכפתיות ,הרצון לסייע ולעודד
בכל היבט ,תוך הסברים מפורטים ומרגיעים .עליי לציין כי בתור פסיכולוגית
שיקומית שעבדה בבתי חולים ,התרשמתי רבות מד"ר מערבי ואני מאחלת
לו הצלחה רבה בתפקידו ובהמשך עתידו המקצועי המבטיח.
תודה מקרב לב ,ד"ר ח"ב

לכבוד:

ד"ר ארווין משה סנטו ,מנהל מכון גסטרו
הנני מבקשת להביע בכתב את תודתי מעומק הלב לגב' תמי טויטו.
גיסי י"ל אושפז בבית החולים איכילוב במחלקה פנימית עקב ממצא
חשוד סמוך לראש הלבלב ,ושוחרר לביתו ביום חמישי בערב עם
המלצה במכתב השחרור לבצע  EUSלביופסיה .ירדתי למכון הגסטרו
מתוך מגמה לתאם מועד לבדיקה אך נאמר לי שעליי להתקשר ביום
ראשון .גיסי היקר סובל מפוסט טראומה ממלחמת יום הכיפורים ומוכר
כנכה ממשרד הביטחון ,והיה נתון בחרדה ובלחץ בגין הממצא ועקב
שחרורו לביתו ללא תאריך לבדיקה.
כמו מלאך משמים בדמות אדם הופיעה לפנינו הגב' תמי שראתה את
סערת רגשותינו ובנועם הליכות ,באמפתיה וברחמנות שאין לה אח ורע
הרגיעה אותנו בדיבורה האדיב ,ביקשה שנצלם עותק ממכתב השחרור
והבטיחה שבעזרת השם ,ביום ראשון ידברו איתנו בטלפון .כך היה ועל
כך תודה .תודה ,תמי ,על האנושיות והחום שאת מפגינה כלפי החולים
בכלל ועל רגישותך לנכי צה"ל בפרט .אני עובדת בשירות הציבורי,
בגוף המעסיק אלפי עובדים ,ויכולה להעיד כי הגב' תמי טויטו היא
סמל ,דוגמה ומופת לעובד אשר עושה מעל ומעבר למצופה ממנו,
לרבות ברמה האנושית לחולים ועל כך תבורכי.
אשריכם שזכיתם לעובדת אנושית ,טובת לב ומסורה ,המעלה את רמת
האנושיות ומעוררת התרגשות והערכה .אין ספק כי עובדים כאלה
מעלים את קרנו של בית החולים.
בברכה ,מ"ק

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

הנני מבקשת להביע בפניך את הערכתי למפגשי התמיכה שקיימו
לאחרונה ד"ר דפנה פארן ,הפסיכולוגית הרפואית גב' אניטה חיימוביץ
והאחות גב' מזל סלמון למטופלות שלהן החולות בלופוס .ד"ר פארן
אפשרה לי ,אם לבת הלוקה במחלה ומטופלת אצלה ,לבקר באחד
המפגשים .הגעתי למפגש חרדה ויצאתי מחוזקת .ראיתי חולות צעירות,
חכמות וקרייריסטיות המקבלות הסבר על המחלה ,מאפייניה והדרכים
לחיות עימה .המפגשים התקיימו ברוח נעימה ,בהתייחסות לצד המדעי
ולצד הרגשי ,והכל מתוך הצרכים שעלו בקבוצה .לפי הדיווחים של
בתי ,גם שאר המפגשים העשירו את המשתתפות וציידו אותן בכלים
חשובים להתמודדות עם המחלה .יישר כוח למובילי היוזמה ,שפתחה
צוהר לחולות הצעירות להאמין בחיים ,לחייך ולזקוף קומה למרות
המגבלות .אשריך שזכית לצוות כה מסור המשכיל להקשיב ,לטפל
ולהצמיח את החולים.
בברכה ,ל"א ,אמא של מ'
לכבוד:

פרופ' פרנסיס מימוני ,מנהל בית החולים דנה־דואק
הידיעה בדבר מחלתו של ט' הכתה בנו קשות .ידוע לנו על משפחות
שנקלעו למצב דומה והשקיעו אנרגיה רבה בחיפוש אחר המקום
האופטימלי לטיפול ,אך למזלנו דבר זה נחסך מאיתנו ,שכן כבר
בפגישה הראשונה עם ד"ר דרור לוין הבנו שהגענו למקום הנכון ,שבו ט'
יקבל את הטיפול הטוב ביותר .ד"ר לוין קיבל אותנו בחום והסביר לנו
בפירוט את העתיד לבוא .כבר באותה פגישה הוא דאג להכיר לנו את
אנשי הצוות שילוו אותנו במהלך הטיפולים ,דבר שהקל עלינו מאוד את
שלבי הקליטה במחלקה.
במהלך כל התקופה זכינו לטיפול מסור ומקצועי מכל אנשי הצוות,
ללא יוצא מן הכלל .האווירה הנעימה והחיובית שהצוות יוצר במחלקה
מקלה מאוד את ההתמודדות ומונעת שקיעה בדיכאון ובמסכנות.
למבקרים במחלקה קשה להאמין שמטופלים בה ילדים החולים במחלות
קשות כל כך.
הייתה לנו הזכות להיות מטופלים במחלקה .אנו מביעים את תודתנו
והערכתנו הרבה למנהלי המחלקה ,לרופאים ,לאחים ולאחיות ולשאר
אנשי הצוות .התמיכה שקיבלנו מכם עזרה לנו מאוד לעבור את
התקופה הכל כך קשה בחיינו.
משפחת צ'
לכבוד:

פרופ' נפתלי שטרן ,מנהל המכון האנדוקריני
ברצוני להביע את תודתי הכנה לאחות האחראית ,הגב' יפה משה ,על
השירות והטיפול המסור שהעניקה לי .בהגיעי לבדיקות ,ליוותה אותי
גב' יפה לאורך כל הדרך ואף עזרה לי בהשגת אישור לביצוע בדיקה
מקופת חולים .האחות יפה משה הוכיחה עצמה כעובדת מיומנת ,בעלת
מוטיבציה גבוהה ובעלת יחסי אנוש מדהימים .ראוי לציין כי היא מילאה
תפקידה בהתמדה ,בתשומת לב ובקפדנות וניסתה בכל מאודה לעזור.
ברצוני להודות לה ולברך את בית החולים איכילוב שהשכיל להעסיק
אישה מדהימה כמוה.
בהוקרה ,ר"ג

 .חפשו אותנו" ,איכילוב העמוד הרשמי"

