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במרכז העניינים
רבעון המרכז הרפואי תל־אביב

 עובדי המרכז הרפואי 
חגגו את קבלת האקרדיטציה 

באירוע מרשים שזכה 
לתשואות. השרה יעל גרמן: 
”האקרדיטציה מחזקת את 
הרפואה הציבורית" | עמ' 18

פרופ’ גבי ברבש: ”בזכות מסירות 
העובדים עברנו בהצלחה יוצאת 

דופן. תודה לכל אחד מכם”



תוכן

עורכת ראשית: אביבה שמר

כתיבה ועריכת משנה: אבי שושן 

 חברי מערכת: אורית ארטל־דלוגין, יפה בן־אברהם, 
 דני הרפז, אוסנת טאוב־טגנסקי, ד"ר גלית כהן, 

ד"ר ג'לאל טרביה

 צילומים: היחידה לצילום רפואי: מירי גטניו, ליאור צור, 
ג'ני ירושלמי, גדי סגל

מוציא לאור: נ.ד.ד מדיה בע"מ עריכה לשונית: אפרת ג'רופי 
עיצוב גרפי: יעל רמות דפוס: גרפוליט
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27

עובדים ועובדות יקרים,
40 ימים נגיע למבדק האקרדיט־ ־בעוד כ

ציה והעיתון הזה הוא האחרון לפני מועד 
המבדק!

שלכם, 
גבי ברבש  
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 8,738 מיון נשים  61,998 מיון כירורגי  21,532 מיון מהיר  57,342 מיון פנימי  101552 אשפוזים. מתוכם:   63,039 בבית חולים כללי.  2012 במספרים: סה"כ 211,044 פניות לכל המיונים, מתוכן:  29,332 מיון דנה  23,398 מיון יולדות  5,645 מיון מיילדותי (אמבולטורי)  

הזמר אריק איינשטיין, גדול אמני ישראל, 
שלנו.  החולים  בבית   74 בגיל  לעולמו  הלך 

הוז ־הוא סבל ממפרצת באבי העורקים ואל ביתו 
ופינה  החייאה  בו  שביצע  אדום  דוד  מגן  צוות  עק 

־אותו במצב קשה לחדר המיון. מאוחר יותר הידר
ניתוח,  לחדר  הועבר  והוא  קריטי  והוגדר  מצבו  דר 

־שם נאלצו הרופאים - ד”ר יהודה וולף מנהל מח
לני המחלקה  מנהל  גל  בן  ינאי  וד”ר  דם  כלי  ־לקת 

תוחי לב חזה - לקבוע את מותו. 
ערב מותו של איינשטיין יהיה קרוב לוודאי אחד 
מי  כל  עבור  נשכחים  והבלתי  הזכורים  הערבים 
שהו  והניתוח  המיון  בחדר  בביה"ח.  נוכח  שהיה 

מפורס ישראלים  ואמנים  משפחתו  מבני  ־רבים 
מע עשרות  להם  התאספו  ובחוץ  וותיקים,  ־מים 

האהוב.  הזמר  של  לשלומו  דאגה  שהביעו  ריצים 
הכל תועד בשידור חי בכל ערוצי הטלוויזיה, אתרי 
שידורים  לגל  שעברו  הרדיו  ותחנות  האינטרנט 
ברבש:  גבי  מפי פרופ’  מותו  על  להכרזה  עד  פתוח 
”אריק איינשטיין הגיע אלינו מביתו ונפטר בבית 
לא  הניסיונות  אבל  אותו -  לנתח  ניסינו  החולים. 

־צלחו. הוא כבר הגיע במצב קשה מדי. אין מי שי
שיר לנו יותר”.

”אריק איינשטיין הגיע לבית החולים כשלא היה 
לו כבר שום סיכוי. גם אם היה מגיע שעות אחדות 

קודם לכן, זה לא היה משנה את המצב כיוון שהוא 
הבטני.  העורקים  באבי  חופשית  ממפרצת  סבל 
מפרצת זאת מתאפיינת בדימום פתאומי ומסיבי, 
להצלה.  סיכוי  אפס  המקרים  במרבית  שמשאיר 

ההכ את  ואיבד  בביתו  שהתמוטט  מרגע  ־ולכן, 
חייו”,  את  להציל  לצערי  אפשר  היה  לא  כבר  רה, 
וולף,  יהודה  פרופ’  בריאים”  ל”זמנים  הסביר  כך 
שהוזעק לחדר הניתוח לנסות להציל את חייו של 

הזמר האהוב.
”בניתוח עצמו היינו מאוד ממוקדים”, תיאר ד”ר 
ינאי בן־גל למיטל יסעור בית אור, כתבת ”ישראל 
”עובדת  הניתוח,  בחדר  ההתרחשות  את  היום”, 

־היותו מפורסם לא השפיעה על התפקוד ועל שי
קשה  הייתה  התחושה  הניתוח  בתום  הדעת.  קול 

־כי זה איש שאנחנו מכירים, ויש תחושה של הער
כה והרגשה שאתה קרוב אליו.

הרגשות  את  שמרנו  עניינית.  הייתה  ”האווירה 
המוות.  קביעת  על  ההחלטה  שאחרי  לרגעים 
מדובר  אם  לנו  משנה  לא  זה  מנתחים  כשאנחנו 
במהלך  ונערצת.  אהובה  כה  באישיות  או  בפלוני 

הניתוח העבודה מאוד טכנית וממוקדת.
־”הכנסנו אותו לניתוח חירום. הסיכויים הם קלו

בתחום  בזה.  מצליחים  רחוקות  לעתים  אבל  שים 
הזה מונחים דברים כבדי משקל על כף המאזניים. 
הוא.  מי  משנה  ולא  החולה  הכל בשביל  נותן  אתה 
לזה  ויש  והערצנו  הערכנו  הכרנו,  גם  הזה  במקרה 
עם  נישאר  אנחנו  נכשלנו.  לצערי  ציבורי.  הד  גם 

המטען הזה”, הודה ד”ר בן־גל. ||

בערבית.  אינטרנט  אתר  שלנו  הרפואי  המרכז  השיק  לאחרונה 
האתר כולל מידע כללי על בית החולים ועל החזון שלו, מידע על 
וזכויות  טלפון  מספרי  מיקום,  כגון  חיוני  מידע  וכן  החולים  בית  מחלקות 

החולה. ||

الموقع باللغة العربية

”אין מי שישיר לנו יותר”
 אריק איינשטיין, גדול אמני ישראל, נפטר 

בבית החולים. פרידה מאגדה ישראלית

מתחקה   -  Radio Frequency Identification   -  RFID טכנולוגיית 
המטופל  של  תנועותיו  אחר  רדיו  בגלי  מזוהה  תג  עם  אצעדה  באמצעות 
בביה"ח בכל רגע נתון. הטכנולוגיה מאפשרת מעקב טוב יותר אחר חולים בסיכון, 
השימוש  מטרת  הרפואיים.  במרכזים  תאוצה  האחרונות  בשנים  תופסת  והיא 

־בטכנולוגיה היא שיפור השירות הרפואי באמצעות מערכת מעקב מבוססת נתו
־נים אחר החולים, מרגע קליטתם בחדר המיון ועד שחרורם בסיום הטיפול, שי

ייעול  בזיהוי,  טעויות  מניעת  בעלויות,  חיסכון  החולים,  בית  במשאבי  יעיל  מוש 
העבודה בתנאי עומס, שליטה ומעקב אחר ציוד רפואי והזעקת צוותים.

־לצורך קליטת גלי הרדיו המשודרים על ידי תגים מיוחדים נפרשה בבית החו
WiFi הכוללת נקודות גישה (Access points) הקו־  לים רשת תקשורת נתונים
מעו הנקראים  מכשירים  הותקנו  בנוסף,  התגים.  מן  המשודרים  אותות  ־לטות 

 Real time) ררים, המאלצים את התג לשדר בזמן שהוא נמצא באזור המעורר
RTLS - location system). מערכת מידע המנהלת את איסוף אותות הרדיו 
מאפשרת לאחסן מידע על מיקומם של התגים (המלווים בחותם זמן) שיוצמדו 

־לצמיד הזיהוי של המטופל, ולהשתמש במידע המאוחסן. בחודש הקרוב מתוכ
נן להתחיל פיילוט במחלקה הנוירוכירורגית שבמהלכו נוכל לבדוק זמנים במיון, 

־בחדרי ניתוח, כניסה ויציאה מבית החולים, קבלת חולים ממיון והעברה למחל
קה ולחדרי ניתוח. תג צמיד משדר את מיקום החולה בבית החולים בכל רגע נתון 
ויאפשר גם מעקב טוב יותר אחר חולים בסיכון. בתום הפיילוט תתבצע הערכה 

לגבי ישימות הכללת תהליך זה עם כלל המטופלים במרכז הרפואי שלנו. ||

RFID פיילוט 
במחלקה הנוירוכירורגית 
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בת גם  מוביל  שלנו  החולים  ־בית 
רומת קרניות וסוגר את שנת 2013
בארץ  החולים  בתי  מבין  הראשון  במקום 
ניתוחי  ב־90  קרניות  של  הנצלות  עם 108 
של  למאמציהן  הודות  קרנית  השתלת 
וד”ר  ההשתלות  מתאמת  לוגסי  מיכל 
מאיה אלבה רופאת עיניים. בנוסף בוצעו 

־השנה לראשונה בבית החולים שני ניתו
חי קרנית חדשניים על ידי ד”ר דוד ורסנו, 

ומ חיצונית  ועין  לקרנית  השירות  ־מנהל 
נהל בנק הקרניות שבמחלקת עיניים. 

של  ההשתלות  מתאמת  לוגסי,  מיכל 
בית החולים מציינת כי שיעורי ההסכמה 
 ,68% הם   2013 בשנת  איברים  בתרומת 
מוות  אצלם  נקבע  אשר  חולים   22 ומתוך 
לתרו־ הסכמתם  נתנו  משפחות   15 מוחי,

מת איברים.
יישר כוח! ||

מקום ראשון 
בתרומת 

קרניות
ישראל  במדינת  דם  תרומות  לכולנו,  כידוע 
בשנים  התנדבותי.  בסיס  על  מושתתות 
האחרונות הולך ומעמיק המחסור בדם ומוצריו, עד 

האוכלו בגיל  עלייה  בשל  זאת  לאומית.  בעיה  ־כדי 
־סייה, התקדמות הכירורגיה, ולצערנו - הירידה בנ

תל  הרפואי  המרכז  של  הדם  בנק  לתרום.  כונות 
אביב משרת את מחלקות בית החולים ומרפאותיו 
ומציע לכם העובדים לבוא ולתרום דם וטסיות דם. 

־טסיות (טרומבוציטים) הן תאים המסייעים בעצי
אונקולוגיים,  לחולים  מיועדות  ורובן  דימומים,  רת 
עצם  מח  ומושתלי  דם  סרטן  לחולי  בעיקר 

שמאושפזים במחלקות המטואונקולוגיות. 
־התרומה מתבצעת בהליך פשוט ולא כואב, באמ

לפני  שעות.  כשלוש  ונמשכת  פרזיס  מכשיר  צעות 
פשוטה  מקדימה  דם  בבדיקת  צורך  יש  התרומה 

(סוג דם ובדיקת וירוסים) שתקפה לחודש ימים.
אגף משאבי אנוש וקרן מחקרים מכירים בשעות 
התרומה כשעות העבודה ומעודדים את המנהלים 

הת לצורך  האפשר  במידת  עובדיהם  את  ־לשחרר 
רומה ובתיאום מראש איתם ועם בנק הדם. 

03-6973473 בטלפון  חיים!  והצילו  היום  עוד  פנו 
|| elanad@tlvmc.gov.il או באי־מייל

תרומה לחיים

 יום המעשים הטובים גם 
באשפוז יום אונקולוגי

שיר  הגיעה  הטובים  המעשים  יום  לרגל 
במערך  לשעבר  מטופלת  שלו,  שרית 
מקסימות  מתנדבות  בליווי  שלנו  האונקולוגי 
למטופלי  טעימות  ועוגות  תכשיטים  לחלק 
התכשיטים  אונקולוגי.  יום  לאשפוז  היחידה 
תכשי־  ,Hot Crown תכשיטי באדיבות  נתרמו 
־טי האר”י, תכשיטי הגר סתת ועוד. העוגות נת

רמו באדיבות קונדיטוריית זילברמן. ||

כל  בנות   ,beWell מועדון  חברות  כ־200 
בתל־אביב  הסינמטק  את  גדשו  הגילים, 
באירוע מיוחד לרגל יום האישה הבין־לאומי, שחל 

בחודש מרס.
המשולב  במרכז  משותף  מנהל  ארצי,  אופיר  ד"ר 
פתח  תל־אביב,  הרפואי  המרכז  של  לאסתטיקה 

חדש טיפולים  על  מרתקת  בהרצאה  הבוקר  ־את 
ניים לשיפור העור, המראה ואיכות החיים. "בריאות 
מלאה, על פי הגדרות ארגון הבריאות העולמי, היא 

־חלק ממצב של רווחה גופנית, נפשית וחברתית מו
שלמת ולא רק היעדר מחלה... בריאות היא לא רק 
ולא  היום־יום,  חיי  עבור  משאב  גם  אלא  נתון,  מצב 

המטרה של החיים", הסביר ד"ר ארצי.
מנהל  גורדון,  דוד  ד"ר  הסביר  הבאה  בהרצאה 
במרכז  האגן  ורצפת  לאורו־גינקולוגיה  היחידה 
את  להחזיר  יכולות  נשים  כיצד  תל־אביב,  הרפואי 
השליטה! רבע מהנשים סובלות מאי שליטה במתן 
שתן ואף על פי שהבעיה נפוצה, קיימים מחסומים 
שונים לטיפול בבעיה: רבות מתביישות לדבר על 

שצ גורל"  ב"גזירת  שמדובר  חושבות  או  ־הבעיה 
מתעניין  אינו  הרופא  אחרים,  במקרים  לקבל.  ריך 
בנושא מחוסר זמן או מודעות. הבשורות הטובות, 
לדברי ד"ר גורדון, הן שיש פתרונות לבעיה - רובם 

קשורים בהתנהגות ומיעוטם מחייבים ניתוח.
"הח המהנה  הצרפתי  בסרט  הסתיים  ־האירוע 

נשית  שהעצמה  לכולן  שהוכיח  פולט",  של  גיגה 
יכולה להתחיל גם בגיל השלישי. ||

:beWell מועדון
יופי, בריאות ואיכות חיים 

נפגשים ב"שישי־אישי־נשי" 

5,624 כירורגיה כללית  8,531 בבית חולים "דנה"  27,969 בבית חולים "ליס"  10,979 לידות בבית חולים "ליס"  33,381 ניתוחים. מתוכם: 
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 4,164 אורטופדיה כללית  701 אורטופדיה אונקולוגית  793 כירורגית כף יד  1,241 אורולוגיה  377 אורולוגיה ילדים   1,657 נוירוכירורגיה 

ומר־ מיוחד  בוקר  היה  בפברואר   28  בוקר
גש. מי שהגיע לשער בית החולים בשעה 
העלטה  למרות  להבחין,  היה  יכול  בבוקר   05:00
ששררה בחוץ, בחבורת אנשים נחושים ונלהבים, 
תל־אביב  מרתון  של  הזינוק  לנקודת  יחד  שנסעו 
הלב”  בעקבות  ”לרוץ   - המטרה  הירקון.  בפארק 
רצו  השנה  שלנו.  החולים  בית  את  בכבוד  ולייצג 
השו־ במקצים  שלנו  החולים  בית  מעובדי   135 ־כ

נים מתוכם כחמישים בריצת חצי מרתון!
גם השנה מאהל המיון המרתוני שלנו הוכיח את 
עצמו בהענקת טיפול ראשוני למשתתפי המרתון 
שנזקקו לכך. את המאהל ניהלו פרופ’ פיני הלפרן, 
ד”ר  הצוות:  ואנשי  דחופה  לרפואה  המח'  מנהל 
דברה ווסט מנהלת המיון הכירורגי, ד”ר חולייטה 
ורטהיין, ד”ר אבי לוין, ד”ר צח בלנסי, ד”ר לילך זץ 
האחראית  האחות  נמרץ,  וטיפול  הרדמה  ממח' 

־של המיון נאווה גרוס פלדמן, האחים חטיב מח
כ־70  הגיעו  למאהל  לוי.  ויוסי  אלמליח  נדב  מוד, 
וכל  בינוני,  במצב  הוגדר  אחד  מתוכם  פצועים, 
בבית  המיון  לחדר  פונו  שמונה  קל.  במצב  היתר 

החולים, להמשך טיפול. 
Be Well היה השנה חלק פעיל במ־  גם למועדון

רתון, כמו בכל שנה. גם השנה נהרו מאות רצים, 
מלווים וצופים למאהל המיון, שם מדדו לחץ דם 

אמו קרול  קאופמן,  עמליה  האחיות  ־באדיבות 
מעבודתן  שפרשו  כהן,  ואתי  נאטור  כאוטר  לד, 
מייעוץ  נהנו  רבות  עשרות  להתנדב.  וממשיכות 

הדיאטנית חוי קרמר מהיחידה לתזונה קלינית. 
וב הפיזיותרפיה  מכון  צוות  ביצע  השנה  ־גם 

רבה  בנאמנות  וקסלר־ינאי  אורלי  של  ניהולה 
כ־180  הרווחנו  השנה  ומתיחות.  שחרור  חימום, 
חברים חדשים ל־Be Well, ונמשיך במסורת גם 

בשנה הבאה! ||

”ממשיכים לרוץ בעקבות הלב”

הס הרפואי  המרכז  של  החשמל  ־הוצאות 
מי־ ושמונה  בכעשרים   2013 בשנת  תכמו 

פועל  היא  הגבוהה  החשמל  צריכת  שקלים.  ליון 
אין  אולם  ואינטנסיבית  רצופה  פעילות  של  יוצא 

בצרי ולחסוך  להתייעל  אפשר  שאי  אומרת  ־זאת 
בפעילות  הגידול  המשך  עם  בבד  בד  החשמל  כת 

בית החולים. 
־יואב אבינור, מהנדס חשמל ראשי של בית החו
־לים, מספר על הפעילויות לחיסכון בחשמל המת
־בצעות בימים אלה בבית החולים. ”הפעילות הרא

ישנות  פלורוסנטיות  נורות   700 החלפת  היא  שונה 
בנורות  סוראסקי  בניין  של  הראשיים  במסדרונות 
וצריכת  שלושה  פי  גבוה  חיים  אורך  בעלות  לד 

חשמל הנמוכה בלא פחות משישים אחוזים”. 
מה המשמעות הכלכלית של פעולה זו?

שבהם  באזורים  מותקנות  אלו  שנורות  ”היות 
הישיר  השנתי  החיסכון  ברציפות,  דולקת  התאורה 
הצפוי בצריכת החשמל יתבטא בשיעור של כמעט 

הע הכספי  החיסכון  בשנה.  שקלים  אלף  ־תשעים 
קיף גבוה אף יותר, כאשר מביאים בחשבון גם את 
החיסכון  ואת  הנורות  החלפת  בתדירות  הירידה 
הצפוי בצריכת החשמל למיזוג אוויר עקב העובדה 

מש באופן  קטנה  הלד  נורות  של  החום  ־שפליטת 
הישיר  הכספי  ההחזר  תקופת  כי  לציין  יש  מעותי. 
מאוד  קצרה  הנורות  ובהתקנת  ברכש  להשקעה 
באופן יחסי ועומדת על פחות משנתיים. מעבר לכך 
אנו מתחילים לשלב התקנת גופי תאורה חסכוניים 
מבוססי לדים בפרויקטים החדשים וזאת במקביל 

־למגמת מעבר כל שוק גופי התאורה לשימוש בט
כנולוגיית לד.

פרויקט  במסגרת  מתבצעת  השנייה  ”הפעילות 
בבניין  משרדים  קומות  שלוש  אכלוס  השלמת 
הרכש. בכוונתנו להתקין בקומות אלו כמה עשרות 
האוויר  מיזוג  בהפעלת  שישלטו  חיסכון  יחידות 
בחדרים. באמצעות יחידות אלה, מיזוג האוויר בכל 

נוכ חוסר  של  שעה  רבע  לאחר  מעצמו  יכבה  ־חדר 
חות. אם עד היום בוצעה הפסקת מיזוג האוויר בכל 
הפעילות,  שעות  סיום  עם  מרכזי  באופן  מחלקה 
כעת אנו מצפים שיתאפשר לנו להשיג חיסכון נוסף 
בנפרד  חדר  בכל  האוויר  מיזוג  הפסקת  באמצעות 
(כאשר הוא לא נדרש) גם במהלך שעות העבודה”.

מה צפוי בהמשך אם פעילות זו תצליח?
הפלח  היא  אוויר  למיזוג  החשמל  שצריכת  ”היות 
של  הכוללת  החשמל  בצריכת  ביותר  המשמעותי 
בהפעלת  שיושגו  וייעול  שיפור  כל  החולים,  בית 

־מערכות מיזוג האוויר יתבטאו בחיסכון כספי מש
מעותי. במידה שניסוי זה יוכתר בהצלחה אנו נבחן 

־את התקנתן של יחידות חיסכון אלו במחלקות נו
ספות”.

כיצד יכולים העובדים לתרום למאמץ?
”להקפיד להפסיק את מיזוג האוויר בחדר שלהם 

־כאשר הם יוצאים ממנו במהלך שעות העבודה וכ
מובן לכבות את מיזוג האוויר והתאורה בחדר כאשר 

הם מסיימים את יום העבודה”. ||

חוסכים בחשמל!

על גג העולם

ד”ר אורן שיבולת, מנהל יחידת הכבד שלנו כובש גם את פסגת הקילימנג’רו
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כוחות העזר בקדמת הבמה

”אני צריך לשאול את אמא”
כך הצליחו להעלות את איכות הטיפול ובטיחותו במחלקת ילדים

משאת  הוא  בילדים  ובטוח  איכותי  טיפול 
־נפשן של האחיות בבית חולים דנה. במח

לקת ילדים א’ מצאו דרך מקורית להעלות ולשפר 
IPSG בשיתוף בני משפחות המטופ־ ־את מדדי ה
ביממה,  שעות   24 יקיריהם  לצד  שנמצאים  לים 
ואיכות ובטיחות הטיפול הניתן לילדיהם חשובות 
שנערך  רצון  שביעות  סקר  על  נוסף  ביותר.  להם 
שושי  האחראית  האחות  פיתחו  החולים,  בבית 
והאחות  בסאילוב  סופיה  סגניתה  איסמאילוב, 
הילדים  להורי  קצר  שאלון  רפאלוב  אסתר 

לק המשפחה  לבני  חולק  השאלון  ־המאושפזים. 
ראת שחרור הילד, וכלל 8 שאלות דוגמת:

1. האם צוות המחלקה הציג את שמו בפניך?
קבלת  עם  נפילות  בנושא  הדרכה  קיבלת  2.  האם 

הילד למחלקה? 
לפני  ידיו  את  חיטא  בילד  שטיפל  הצוות  3.  האם 

הטיפול ולאחריו?
הצוות  היענות  לניטור  בכלי  השתמשו  בנוסף, 
סמויות.  היו  כשהבקרות  ידיים  היגיינת  לביצוע 
90 שאלונים שתו־  במשך ארבעה חודשים נאספו
צאותיהם כללו את ממצאי הניטור ואת ההמלצות 
חודש  מדי  לצוות  פורסמו  והן  התנהגות,  לשינוי 
באמצעות אי־מייל קבוצתי של המחלקה. בנוסף, 
רב  צוות  ישיבות  שתי  קוימו   2013 שנת  במהלך 

מקצועי לשיפור ולקידום נושא זה.
המ רצון  כי שביעות  עלה  אלו  ־בעקבות פעולות 

עלתה  העובדים  של  העצמית  מהצגתם  טופלים 
הסמויות  הבקרות  כן,  כמו  ל־90%.  והגיעה  ב־20% 
בתחום רחיצת הידיים הציגו היענות מרשימה של 
96% במשך ארבעה חודשים רצופים כבר מתחילת 

ההתערבות.
משפחות  בני  את  לשמוע  היה  במיוחד  מעניין 

־המטופלים לומדים ומתדיינים ביניהם ואתנו בנו
הקשורות  ובסוגיות  הידיים  היגיינת  חשיבות  שא 

לעבו הערכתם  את  הביעו  הם  ילדיהם.  ־לבטיחות 
דתנו באמירות כגון: ”יפה שאתם ממשיכים לוודא 
שזה הילד שלנו ומקפידים לבדוק את צמיד הזיהוי 
מכירים  כבר  שאתם  למרות  מחדש,  פעם  בכל 

לבין  ביניכם  שלכם  הפתיחות  ”מרשימה  אותנו”; 
רחיצת  בנושא  לזה  זה  מעירים  כשאתם  עצמכם, 
בתי  לכל  דוגמה  משמש  שלכם  ”הצוות  ידיים”; 
לציין  ”חייבת  וגם:  כך”;  תמשיכו  בארץ,  החולים 
שזהו אשפוז שני במחלקה ואין מילים בפי לתאר 
שהיו  העזר  וכוחות  הרופאים  האחיות,  צוות  את 

אדיבים, נהדרים וסובלניים”.
שאלון זה גם אפשר להורים להביע את שביעות 
רצונם, ולספר חוויות ונקודות לשיפור ובהן: ”מוזר 
שאין  ”חבל  או  וסכין”,  מזלג  בלי  ארוחות  לקבל 

פינת ישיבה ומטבחון מסודר להורים ואורחים”. 
את  לראות  מתקשים  אנו  היומיומית,  בעבודתנו 
תגובות  את  מעריך  הצוות  השקעתנו.  תוצאות 
שהוא  מכך,  רצונו  שביעות  את  ומביע  ההורים 
זו,  כגון  ואמירה  המטופלים  ידי  על  ומוערך  נראה 

”קי איכותית:  עשיה  להמשך  ומדרבנת  ־מחממת 
של  והלחץ  העומס  למרות  דופן,  יוצא  יחס  בלנו 
הצוות, נשמרה אנושיות, רגישות, ואדיבות שאינן 

מובנות מאליהן כלל, כל הכבוד!!!”. 
יישר כוח! ||

תפקיד  שלנו  הרפואי  במרכז  העזר  לכוחות 
ביחידות  היום־יומי  בטיפול  ומרכזי  חיוני 
השונות בביה”ח. לרוב, הן נמצאות לצד המטופלים 
הנהלת  ובאיכפתיות.  במסירות  אותם  וסועדות 
כוחות  להכשרת  שלבית  רב  תוכנית  יזמה  הסיעוד 
שנת  בסוף  היתה  הפתיחה  יריית  והעצמתן.  העזר 
־ 2013 אז התקיים יום עיון ברוח האקרדיטציה וה
 2014 בשנת  עזר.  כוחות   120 מ־  למעלה  בו  תתפו 
בני  הכשרה  מחזורי  שלושה  להתקיים  מתוכננים 

־יומיים כל אחת. מטרתן: הכשרת כוחות העזר בת

חומי התזונה והכנת התפריט למטופל עפ”י הנחיות 
ומתן  בטוחה  חיוניים  סימנים  הערכת  הדיאטנית, 
למטופל  בטוחה  ארגונומיה  לכך,  אישית  הרשאה 

־ולעובד בהנחיית היחידה הפיזיותרפיסטית, סימו
לביסוס  הקבוצות  מיחידת  צוותים  בשיתוף  לציות 

אלי כגון  בסיטואציות  והתמודדות  תקשורת  ־כלי 
סו שמירת  במטופלים,  אלימות  סימני  וזיהוי  ־מות 

דיות וכבוד המטופל, בטיחות וגבולות תפקידן.
רצון  שביעות  על  מצביעים  העובדים  משובי 

גבוהה ותרומה נכרת לעבודתן השוטפת. ||

עוברים דירה
הרבעון האחרון כלל מעברים של מספר 
המחלקה  החולים.  בית  בתוך  מחלקות 
ממיקומה  עברה  אונקולוגית  לאורתופדיה 

הת לקומה  אריסון  במגדל  השמינית  ־בקומה 
הכי החטיבה  של  החדשה  המחלקה  ־שיעית. 

רורגית לאשפוז קצר נפתחה בקומה השביעית 
במגדל. בנוסף עברה המרפאה לצפיפות העצם 

־לבניין סוראסקי, קומה ראשונה אגף א’. המח
־לקה האונקולוגית עברה למשכנה החדש בקו

מה 7, ופתחה שם גם את חדר  היוד החדש.
בנוסף נפתח גם חדר הניתוח ה־15 במספר. 

ברכות! ||

שגריר ארה”ב בישראל דן שפירו הגיע 
ארה”ב  שגרירות  מעובדי  כמה  עם 
בארץ לתרום דם עבור קולגה בשגרירות אשר 

־מאושפז במחלקה להמטואונקולוגיה והשת
לות מח עצם. יחד תרמו עובדי השגרירות 78 
דם  לתרום  מעוניינים  אתם  גם  אם  דם.  מנות 
ולהציל חיים, פנו עוד היום לבנק הדם בטלפון 
|| .elanad@tlvmc.gov.il 3473 או בכתובת

תרומה 
מהשגריר
מספר 1!

 מושיטים יד
לבעלי 

מוגבלויות
לרגל יום הנכה הבין־לאומי שהתקיים 
בדצמבר האחרון, הגיעו לבית החולים 

למטו לתת  כדי  לאומי  לביטוח  המוסד  ־נציגי 
בנוגע  וייעוץ  מידע  משפחותיהם  ולבני  פלים 

־לזכאויות השונות וסיוע בהגשת תביעות לק
עי־ הגב’  ביוזמת  התקיימה  הפעילות   . תצבאו
של  הסוציאלי  השירות  מנהלת  ברימברג  דית 

בית החולים ועו”ס סיגל משעני. ||

  400 נוירוכירורגיה ילדים  743 כירורגית חזה  368 כירורגית כלי דם  3,106 כירורגיה פלסטית  4,018 עיניים  1,294 אף אוזן גרון 
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פרופ’ דרור מנדל מונה למנהל בית החולים 
הרפואי  שבמרכז  דנה־דואק  ע”ש  לילדים 
בתפקידו  בבד  בד  ימשיך  מנדל  פרופ’  תל־אביב. 

־כמנהל היחידה לטיפול נמרץ בפג וביילוד שבמר
כז הרפואי.

לרפואה  הפקולטה  בוגר  הוא  מנדל  פרופ’ 
שבאוניברסיטת תל־אביב ובעל תואר שני במנהל 
מערכות בריאות (MHA) מאוניברסיטת בן גוריון. 

־הוא פרסם יותר מתשעים מאמרים בספרות המ
קצועית הרפואית והשתתף באופן פעיל בעשרות 
מנדל  פרופ’  משמש  בנוסף  ובעולם.  בארץ  כנסים 
לפדיאטריה  הישראלית  החברה   - חיפ”ק  יו”ר 
ב־  חבר  בישראל,  הרפואית  שבהסתדרות  קלינית 
Society of Pediatric Research, באיגוד רופאי 

הילדים ובאיגוד הישראלי לניאונטולוגיה. ||

מנהל חדש לבית החולים דנה 
לילדים: פרופ’ דרור מנדל

 איברי איליא בן השנה 
הצילו חמישה ילדים

־חמישה ילדים חוגגים מחדש את החיים בז
מאמץ  לאחר  שהושגו  איברים  תרומות  כות 
רב של רופאי בית החולים דנה ובראשם פרופ’ ליויה 

קפוסטה, מנהלת היחידה לקרדיולוגית ילדים.
הובהל  וחודשיים  השנה  בן  חדיד  איליא  התינוק 
לבית החולים דנה בעקבות לחץ תוך מוחי מוגבר. 

־איליא הקטן הועבר לחדר הניתוח אולם חרף מא
לו מיכל  מוחי.  מוות  נקבע  להצילו  הרופאים  ־מצי 

של בית החולים השיגה  גסי, מתאמת ההשתלות 
להצלת  איבריו  את  לתרום  משפחתו  הסכמת  את 
ילדים אחרים. בתחילה היה ספק אם יהיה אפשר 

בייצוב  שהיה  הקושי  בשל  איבריו  את  להשתיל 
מאמצי  בזכות  זאת,  עם  שכשלו.  גופו  מערכות 
פרופ’ קפוסטה ועמיתיה הרופאים, הצליחו לייצבו 

ולהנציל את האיברים. 
”המחשבה היחידה שעולה בראשי היא שהוא בא 
לעולם כדי להציל ילדים אחרים. אחרת אין לי הסבר 
עולה  הנשמה  אבל  נרקב  הגוף  לנו.  שקרה  לאסון 
למעלה, ואני מקווה שמשפחות אחרות לא יחוו את 

לת משפחות  לעוד  קוראת  אני  עוברת.  שאני  ־מה 
רום את איברי יקיריהם ולהציל חיים”, אמרה קלודין 

|| .ynet אמו של איליא לאיתי גל, כתב

רו לתרגול  ייחודי  מודל  דנה:  במיון  ־חדש 
ולת להחייאה  צוות  ואנשי  צעירים  ־פאים 
־פעול במצבי חירום. המודל הייחודי מתורגל בהצ

כולל  והוא  בעולם  מובילים  מרכזים  בכמה  לחה 
תרגול בעזרת בובות סימולציה, אביזרים רפואיים, 

־מקרי בוחן או מפרוטוקולים של סימולציות בהנ
חיית רופא מומחה ברפואה דחופה. התרגול עצמו 
הגעת  לקראת  הכנה  שלבים:  לשלושה  מתחלק 
החולה, כולל חלוקת משימות והכנת ציוד, הטיפול 
בחולה - שהוא החלק הארי של התרגול - תוך כדי 
החייאה,  בחדר  ובציוד  סימולציה  בבובות  שימוש 

ולסיום תחקור המקרה.

־לדברי ד”ר אורן תבור, סגן מנהל מיון דנה, ”פעי
מחקר  מעבודת  כתוצאה  החלה  זו  ייחודית  לות 
מידת  נבדקה  ובמסגרתה  אצלנו,  במיון  שנעשתה 
ואת  זה  ממודל  המתמחים  של  רצונם  שביעות 
המתמחים  של  המסוגלות  תחושת  על  השפעתו 

לנהל מקרים דומים בעתיד. 
הרצון  שביעות  כי  נמצא  הבדיקה  תהליך  בסיום 
אנחנו,  וגם  מהצפוי,  גדולה  הייתה  המתמחים  של 
שהעברנו את הסימולציות, הרגשנו בצורך שקיים 
להרחבת  כאמור  שהוביל  מה  שכאלה,  לתרגולים 

הפעילות בקרב כל מתמחי מערך הילדים”. ||

תרגול החייאה במיון ילדים

החנוכה  חג  לקראת  גם  חג,  בכל  כמו 
רוטרי  מועדון  מתנדבי  הגיעו  ופורים 
נתניה ובראשם יולי תמם ודרור שינקביץ, עם 

־ידוענים שכבר הפכו לחלק בלתי נפרד מהח
גיגות אצלנו בבית החולים - אורי חזקיה, שגב 

רו אגם  נחשון,  הילה  אייזנשטיין,  מורן  ־משה, 
חיון,  עופר  זוהר,  איציק  סעדיה,  הילה  דברג, 
יגור  עמית  חיים,  הדוד  מיקי,  הילדים  כוכבת 
ושירה נאור. יחד עברו ממיטה למיטה, חילקו 
ממתקים,   - לא  ואיך  שוות  מתנות  לילדים 
ומגוונים  עשירים  מנות  ומשלוחי  סופגניות 
מועדון  בעלי  אפל,  גל  גם  הגיעו  טוב!  בכל 
”החתול והכלב” שעושים שמח אצלנו כל חג 

ועוד מתנדבים רבים. ||

אבק כוכבים

את  שכחו  לא  ארה”ב  בשגרירות  גם 
החד האזרחית  השנה  ולרגל  דנה  ־ילדי 

להם  ולאחל  שוות  מתנות  להם  לחלק  באו  שה 
|| !Happy New Year מכל הלב

YES WE CAN!

90 של המת־  לרגל חגיגות יום הולדת
היא  בילו,  חנה  הגב’  הוותיקה  נדבת 
הולדתה  יום  למסיבת  מהמוזמנים  ביקשה 
דנה.  החולים  בבית  ילדים  למחלקת  לתרום 
בכסף שנצבר נרכשו עבור מחלקת ילדים שני 
משקלים ושתי עגלות הנושאות אותם. תודה 
בריאות  הרבה  לה  מאחלים  בילו.  לחנה  רבה 

ואריכות ימים! ||

תרומה 
עם משקל

 742 אף אוזן גרון ילדים   250 פה ולסת  49 כאב  5,538 נשים  1,018 הפריה חוץ-גופית  1,678,677 ביקורים במרפאות החוץ
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יש לי יום יום חג

בני  שהקימו  רני”,  של  ”המשאלה  עמותת 
ז”ל  רני  בתם  לזכר  פישר  וחן  סיון  הזוג 
ובפורים,  בחנוכה  לילדים,  חג  אירועי  שני  קיימה 
איפור  מפינות  נהנו  הילדים  החולים.  בית  בלובי 
ומהופעה  ותחפושות  צעצועים  מהמון  לחג,  ויצירה 
מיקי. רני פישר ז”ל חלתה במ־  של כוכבת הילדים
חלת ליי - תסמונת מטבולית נדירה, קשה וחשוכת 
היא  מהאוכלוסייה.  אחוזים  בשני  שפוגעת  מרפא 

כא לבסוף  אך  פתאל  אביבה  פרופ’  ידי  על  ־טופלה 
־מור נפטרה והיא בת שנה וחצי בלבד. לזכרה, הקי

למען  רני”,  של  ”המשאלה  עמותת  את  הוריה  מו 
ילדים שחולים במחלות יתומות ומטבוליות. ||

המשאלה של רני למען ילדי דנה

נשיא הבורסה שמואל שניצר וחברים 
הישרא היהלומים  בורסת  ־מהנהלת 

תל  מכבי  קפטן  עם  החולים  בבית  ביקרו  לית 
שי  והעניקו  ברודי,  טל  בעבר,  בכדורסל  אביב 
יו”ר  הנשיא,  סגן  השתתפו  בביקור  לילדים. 
ועדת כספים והממונה על קשרי הרפואה של 
הבורסה, יחזקאל בלום; מנכ”ל הבורסה, מוטי 
הכדורגל  קבוצת  ומאמן  הבורסה  חבר  בסר; 
מנשה כהן; חבר הבורסה ומרא־  של הבורסה,

אביב,  תל  מכבי  של  הכדורסל  מחלקת  שי 
בעמותת  הפעיל  הבורסה  חבר  אבידן;  אמנון 
על  והאחראי  בדיחי;  אורי  קטנים,  גיבורים 
במעשי  המרבה  המסחר,  באולם  השומרים 

התנדבות, עמנואל עטר. ||

ביקור יהלום

שמטו סרטן  חולת  משרקי,  ־לירן־אור 
־פלת במחלקה ההמטו־אונקולוגית לי

הגיע  אשפוזה  במהלך  כאשר  הופתעה  לדים 
כוכב  עליה,  האהוב  הכדורסל  שחקן  לבקרה 
לה  הבטיח  שאף  בלו,  דיוויד  תל־אביב  מכבי 
יקדיש  הוא  הקבוצה  של  הבא  הניצחון  שאת 
שמתעדת  ריאליטי  בסדרת  מככבת  לירן  לה. 
בארץ  חולים  בתי  מכמה  חולים  ילדים  שישה 
ומשודרת באתר ynet, ובית החולים מאחל לה 

רפואה שלמה! ||

מלכת הסלים

ההמטו־ במחלקה  המטופלים  הילדים 
בחג  גם  נהנו  בדנה  לילדים  אונקולוגית 
שארגן  שנתית  חנוכה  ממסיבת  האחרון  חנוכה 

־צוות המחלקה ובראשם שולי דבש בשיתוף עמו
פעי ממגוון  נהנו  הילדים  אמת".  של  ־תת "אורות 

דמויות  מגנטים,  צלם  מאפרות,  מפעילים,  לויות: 

ישראל"  מתוכניות ילדים, מקהלת הילדים "פרחי 
ועוד. 

לילדי  לשי  שנה  כמדי  דאגה  גריסרו  גליה  ד”ר 
ערכה  חדד  שרית  האהובה  והמנטורית  המחלקה, 
בית  ורב  חבורה  גיא  הרב  עם  נרות  הדלקת  טקס 

החולים אברהם רזניקוב. חג שמח! ||

המנטורית מדליקה נרות

דנה  החולים  לבית  הגיעו  פורים  לפני  רגע 
גולדשטיין  ניקי  גבאי,  רינת  הילדים  כוכבי 
לילדים  וחילקו  פרידמן,  וגיא  ”שלהבת”  הוא  הרי 

בי בזמן  במיוחד.  שוות  תחפושות  ־המאושפזים 
ילדים,  נמרץ  לטיפול  ביחידה  עברו  גם  הם  קורם 
אותה  והרגיעו  במיוחד  מתוקה  ילדה  שימחו  ושם 

לפני פרוצדורה שעברה. 
ששוב  המקסימה  לוי  ענת  לגב’  גם  כוח  יישר 
מסייעת לילדי דנה, והפעם תרמה שלל תחפושות 

לילדי בית החולים. ||

כשפורים ויום המעשים הטובים 
מתחברים

 BEWELL8,600 מצטרפים חדשים ל־  6,883 זוגות השתתפו בסיורים ובקורסי הכנה ללידה בבית חולים "ליס"   
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חדשות ליס

 59,000,000 שקל תרומות לבית החולים מתוכם 640 תורמים חדשים.

משלחת מיילדות לאנגליה - השתלמות לידות במים
ונובמבר 2013  אוקטובר  החודשים  במהלך 

־יצאו שתי משלחות של מיילדות להשתל
־מות בתחום לידות מים באנגליה: המשלחת הרא

לעיר  השנייה  והמשלחת  מנצ’סטר  לעיר  שונה 
פרופ’  לידה  חדר  מנהל  הצטרף  ואליהן  ברדפורד, 
המשלחות  חברות  ביקרו  השאר,  בין  מני.  אריאל 

גם בבית החולים "סנט תומס" בלונדון. 
מטרת ההשתלמות הייתה ללמוד כיצד מתבצעות 
צפייה  מים,  ללידת  היולדת  הכנת  כולל  מים,  לידות 
הלידה.  משכב  אחר  ומעקב  עצמה  הלידה  בניהול 
להתבונן  הייתה  פחות  לא  וחשובה  נוספת  מטרה 
במערכת בריאות אחרת. מתוך כך למדנו כי קיימת 
למיילדות  המוענקות  מהסמכויות  בחלק  שונות 
ניטור  ושחרורה,  היולדת  קבלת  למשל:  באנגליה, 
הנחיה  המיילדת,  דעת  שיקול  לפי  שנעשה  עוברי 

טלפונית ליולדות המתקשרות למיון ועוד.
חברתית  חשיבות  גם  הייתה  המקצועי  לפן  מעבר 
אחרי  לידה.  בחדר  הצוות  לגיבוש  שתרמה  עצומה, 
הכל, אפשר לומר כי המיילדות בישראל בכלל, ובבית 
בכישוריהן  להתפאר  יכולות  בפרט,  שלנו  החולים 
ובמקצועיותן. הדבר שיש  להתקנא בו הם התנאים 
המיילדות  לרשות  העומדות  הטכניות  והאפשרויות 
אפילו  אחרת,  למערכת  נחשף  ”כשאתה  האנגליות. 

־בבית חולים אחר בארץ, זה פותח את העיניים ומבי
נים שהרפואה וגם המיילדות הן לא שחור לבן”, אומר 
פרופסור מני, ומוסיף: ”אני מתקנא בהן ולו בשל כוח 
האדם הרב יותר העומד לרשותם. הן יכולות לעשות 

הרבה יותר עם המשאב הזה”. ||
לידיה כדר, אחות חדר לידה

האח בחודשים  רץ  לידה  לטרום  ־ביחידה 
במאגר  מדובר  ”מחוברות”.  פרויקט  רונים 
רפואי  מידע  ובו  המחלקה  צוות  שהקים  מידע 
בו  למצוא  אפשר  השאר  בין  רלוונטי.  ופרא־רפואי 
היריון,  רעלת  כגון:  שכיחות  אבחנות  על  תכנים 
טיפים  בהיריון,  דימומים  מוקדמת,  מים  ירידת 

וד הרפיה  ואף  האשפוז  עם  הזוג  בן  ־להתמודדות 
מיון מודרך. 

לכ הודעה  לשלוח  יש  למאגר  להיכנס  מנת  ־על 
תובת highrisk.for.you, וללחוץ על הקישורית 
כאן  ברשת,  אחרים  מאתרים  בשונה  המופיעה. 

־מדובר על מערכת סגורה המאפשרת לצוות המח
לקה בקרה ושליטה מלאה על התכנים. את הרעיון 
פסיכולוגית  שיש־מרקוביץ,  ליאת  יזמה  לפרויקט 

־רפואית, בסיועה של נעמי יואלי, פסיכולוגית יוע
טוב  מענה  לתת  המיזם  של  מטרתו  להנהלה.  צת 
מידע,  מתן  של  בהיבט  המטופלות  לצורכי  יותר 
ממטופלות  שהתקבלו  ההדים  ותמיכה.  הדרכה 
ויש  ביותר,  חיוביים  היו  הפרויקט  על  המחלקה 
נוספים,  בנושאים  מידע  ולהוסיף  להרחיבו  כוונה 

בהתאם לצורכי המטופלות. ||
אילת גרינפלד, סא”א, טרום לידה 

”מחוברות” בסיכון גבוה

500 נשים חרדיות השתתפו בכנס היריון ולידה
בי מסכמים  ליולדות  ליס  החולים  ־בבית 
־מים אלה בסיפוק רב את כנס ”היריון ולי

בהשתתפות  החרדי  במגזר  מסוגו  הראשון  דה” 
חווייתי,  וגם  מקצועי  שהיה  בכנס,  נשים.  כ־500 

החו בית  מומחי  מפי  מרתקות  הרצאות  ־הועברו 
נחשפו  וכן  ותשובות,  שאלות  פאנל  התקיים  לים, 
מציגים  במתחם  מיוחדים  ושירותים  מוצרים 

מרהיב, לצד ארוחת ערב קלה.
נשים  רופא  שנהב,  מיכאל  ד”ר  פתח  הכנס  את 
מינדי  גב’  הציגו  בהמשך  ליס.  החולים  בבית  בכיר 

ללידה  ובמרכז  הלידה  בחדרי  מיילדת  אברהמוף, 
טבעית, ורוני ביר, מתאמת הנקה בליס – על אודות 
המועדפת  הדרך  את  לבחור  אישה  כל  של  היכולת 

עליה בלידה ובהנקה.
העו בשאלות  ודיון  ישיר  שיח  לאפשר  מנת  ־על 

ובו  פאנל  התקיים  המשתתפות  ציבור  מתוך  לות 
מי ד”ר  שונים:  מתחומים  ליס  מומחי  ־השתתפו 

 - ביר  רוני  גב’  אברהמוף,  מינדי  גב’  שנהב,  כאל 
ולס  ציפי  והגב’  מוסמכת  הנקה  ויועצת  מיילדת 
המעבירה  לידה  ותומכת  הרמוניה  מרכז  מנהלת   -

קורסי הכנה ללידה בבני ברק ובאשדוד.
מובילות  חברות  השתתפו  המציגים  במתחם 
פיליפס,  אוונט,  פייזר,  מטרנה,  סימילאק,  במשק: 
ועוד.  ראשון  ממבט  סטודיו  מאמי־קאר,   ,meמיקו־
לביקור  וכן  הערב  לארוחת  הוקדש  מיוחד  זמן  פרק 
במתחם המציגים, ובכל דוכן התרשמו המשתתפות 
ומדוגמיות.  מהטבות  ממתנות,  ונהנו  מהמוצרים 
בסוף הערב נערכה הגרלה בין הנרשמות מראש, ושש 
זוכות מאושרות קיבלו לידיהן פרסים נאים, ובראשם 

עגלת תינוק יוקרתית מתנת בית החולים ליס. ||

לליטל  גרינר,  לליהיא  משותף  מה 
כל  מחט?  ולקובי  דיין  לליאור  שוורץ, 
המועדף  כמקום  ליס  החולים  בבית  בחרו  אלו 
בשושלת  הבא  הדור  את  לעולם  להביא 

הזוהרת. להורים ולתינוקות ברכות. ||

בייבי סלב



 546 בקשות למחקרים קליניים שהוגשו לאישור ועדת הלסינקי   266 חוזים קליניים  26 מינויים אקדמאים 

עניין של חיים עניין של תרומה
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כשמברט וולדה (25) הגיעה לבית החולים 
כולם  קשה,  כליות  מחלת  עם  איכילוב 

־חששו שמצבה לעולם לא ישתפר. הצעירה, עוב
דת זרה שהגיעה ברגל מאתיופיה לפני שש שנים 
ספיקת  מאי  כסובלת  אובחנה  בניקיון,  ועובדת 

כליות סופנית. 
לעבור  לה  איפשר  מברט  של  הרפואי  הביטוח 
טיפולי דיאליזה מצילי חיים, אבל לא השתלה. רק 

מתא כץ,  פאולינה  של  מיוחדת  התערבות  ־אחרי 
מת ההשתלות בבית החולים שלנו, הוכתר מאמץ 

ההשתלה בהצלחה - וחייה ניצלו.
לאחר אשפוזה בבית החולים, הגיעה לבקר אותה 
שמתגוררת  סרקלם (46)  נילסן  אתנה  דודתה,  בת 
כבר שנים רבות בשוודיה. היא עזבה את אתיופיה 
ספורות  שנים  וכעבור  לסודן  שנים   25 לפני  כבר 
על  שמרה  השנים  כל  לאורך  אך  לאירופה,  עברה 
בגיל  מאמה  שהתייתמה  דודתה  בת  עם  קשר 
צעיר ושאביה חי באריתריאה. ”הגעתי כששמעתי 
שהיא חולה. הלכתי איתה לדיאליזה ושאלתי את 
הרופאים מה אפשר לעשות. הם, עם כץ הציעו את 

האפשרות של השתלת כליה”, סיפרה סרקלם.
־סרקלם חזרה הביתה, לשוודיה, ובינתיים, ביש

ראל, החלה פאולינה כץ במאבק האמיתי - לשכנע 

ההשתלה. ”הביטוח  את  לממן  החולים  קופת  את 
מש שיותר  להם  הוכחתי  אז  לה,  מגיע  שלא  ־טען 

תלם לשלם על ההשתלה מאשר לממן את טיפולי 
הדיאליזה שלה”, מתגאה פאולינה. 

שהגיעה  בשוודיה  הדודה  לבת  התקשרה  כץ 
־מיד ארצה, עברה במהירות את כל הבדיקות במי

מון בית החולים על מנת לתרום את כלייתה לבת 
לפועל  ההשתלה  יצאה  דבר  של  ובסופו  הדודה, 

בביצועם של ד”ר יעקב גויכמן וד”ר עידו נחמני. 
שיק פחדה  היא  ההשתלה.  על  המון  ־”דיברנו 

אני  להסכים,  אותה  הכרחתי  אבל  משהו,  לי  רה 
בחיוך,  סרקלם  נילסן  אומרת  מבוגרת”,  יותר  הרי 
”אני לא פחדתי. ראיתי אותה כשהיא הייתה חולה 
צעירה  כזאת  היא  עצובה.  מאוד  אותי  עשה  וזה 
אני  לה.  לעזור  חייבת  הייתי  שלי,  דודה  בת  והיא 

מאושרת שהייתה לי הזדמנות לעזור לה”.
־לכץ, מתאמת ההשתלות, הן קוראות אנג’ל, המ

לאך שלהן. פאולינה מציינת כי: ”הבחורה הצעירה 
הש לעבור  לאפשרות  זכתה  אלא  נזרקה  לא  ־הזו 

שהיא תוכל  תלה ולמימון התרופות, הכל על מנת 
להמשיך לחיות”. ||

 הסיפור המרגש פורסם לראשונה ע"י
 ynet ירון קלנר באתר

לאחרונה, הגיע זוג הורים למיון בית החולים 
־דנה עם תינוקם בן שבעת החודשים, הסו

ההורים  ראו  ההמתנה  בזמן  באוזן.  מדלקת  בל 
סימני  מצוינים  עליו  במיון  ההמתנה  באזור  פלקט 
מרובה,  השתנה  ובהם:  סוכרת,  לאיתור  האזהרה 

הרטבת לילה, צימאון וחוסר שקט. 
בחודשיים  סבל  אשר   ,8 בן  נוסף,  ילד  להורים 
הביט  הבעל  הללו.  התסמינים  מכל  לכך  שקדמו 
קשורים  האלה  הדברים  "אולי  לה:  ואמר  באשתו 

אלינו? נשמע קצת מוכר".
לבדיקות  ה־8  בן  ילדם  את  מיד  לקחו  ההורים 
אכן  הילד  כי  עלה  ומתוצאותיהן  חולים,  בקופת 
ובו  הפלקט  את  ההורים  ראו  לולא  בסוכרת.  חולה 
סימני האזהרה - הילד לא היה מקבל את הטיפול 

סוכר לחמצת  להגיע  עלול  היה  ומצבו  ־המתאים, 
החולים  בבית  ילדים  במחלקת  אושפז  הילד  תית. 
ושוחרר  מתאים  טיפול  קיבל  לילדים,  דנה־דואק 

לביתו תחת מעקב. ||

להציל את מברט

סימני האזהרה הועילו

 במותם ציוו לנו 
את החיים

 120 אחרי  מעיזבונם  מצווים  רבים  תורמים 
תורמים  שני  כי  התבשרנו  לאחרונה  שנה. 
תרומות  הותירו  בחייהם  עוד  להכירם  שזכינו 

נדיבות מאוד לאחר מותם:
החולים  בית  עבור  הותיר  ז”ל•  -  סטיר  נתן 
ייעדנו  שאותם  שקלים,  מיליון  כ־8  שלנו 

לרכישת המאיצים החדשים.
  •70 בגיל  שנפטרה   - ז”ל  אהרוני  רינה 
כ־15  מעיזבונה  הותירה  בפתאומיות 
מערכת  תירכש  בעזרתם  שקלים  מיליון 

MRI חדשה.
אנו מוקירים אותם מאוד. יהי זכרם ברוך! 

איש סגולה
לחישוביות  סגול  מרכז  מוקם  אלו  • בימים 
(נוירואינפורמטיקה)  המוח  בחקר  עצבית 
מתרומתו הנדיבה של סמי סגול ותנהל אותו 

פרופ’ תלמה הנדלר. 
בשילוב  שתתמקד  מעבדה  יכלול  המרכז 
מוחית  הדמיה  ושיטות  חישוביות  שיטות 
של  תפקודיות  מערכות  של  מדדי  רב  לאפיון 

מוח האדם.

מברט וולדה ואתנה נילסן סרקלם

פאולינה כץ. מלאך

פרופ’ תלמה הנדלר
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 2,200,000 ק"ג כביסת חולה  3,602,402 ק"ג אשפה  7,100,000 בדיקות מעבדה  4,635 אזכורים בתקשורת בשנת 2013 מתוכם:

של  בניהולו  קלינית  לתזונה   היחידה 
לחקר  המכון  בשיתוף  ויסמן,  נחום  פרופ’ 
ובריאותו  חייו  איכות  על  טבעי  מזון  של  ההשפעה 
של האדם על שם אדוארדה ומשה ישי, יזמו סדרת 

שמת בריאה?”  תזונה  ”מהי  בנושא  ־מפגשים 
הרא־ הכנס  החולים  בבית  השנה  במהלך  .קיימים 
לעומת  צמחונית  דיאטות:  בסוגי  התמקד  שון 

טבעונית.
מחלות  על  רק  לא  תשפיע  מתאימה  ”דיאטה 
קשות המוכרות בעולם המערבי, ובהן מחלות לב, 
היכולות  על  גם  אלא  וסרטן,  דם  לחץ  יתר  סוכרת, 
האינטלקטואליות דוגמת זיכרון וריכוז, על איכות 
החיים, ובראייה רחבה יותר - תשפיע גם על כדור 

־הארץ ומשאביו ההולכים ואוזלים”, פתח את המ
לתזונה  היחידה  מנהל  ויסמן,  נחום  פרופ’  פגש 

קלינית במרכז הרפואי תל־אביב. 
כא דיאטה  להגדיר  ”אפשר  ויסמן,  פרופ’  ־לדברי 

וכדאי  אפשר  אך  בלבד,  בריא  מזון  להשיג  מצעי 
־להסתכל על דיאטה בראייה כוללת של דפוסי אכי

החיים”.  אורח  של  בריאות  התנהגויות  ודפוסי   לה 
פרופ’ ויסמן סקר על קצה המזלג את סוגי הדיאטות 
מצב  משמרות  או  בריאות  כמשפרות  המוכרות 

בריאות טוב קיים, ומאריכות את תוחלת החיים. 

שפר־ צביה  ד”ר  רבים.  מומחים  השתתפו  בכנס 
דיברה  ותינוקות,  ילדים  ברפואת  מומחית  חרובי, 
מחקרים  והציגה  הטבעונית  הדיאטה  יתרונות  על 
רבים, שלפיהם דיאטה טבעונית - הכוללת הימנעות 
ממאכלים מן החי ובהם מוצרי חלב וביצים והקפדה 
על פחות מזון מעובד - היא הטובה ביותר לבריאות. 
ידו (פליאוליטית),  ”פליאו”   - נוספת  ־דיאטה 
לאר דוקטורנט  דור,  בן  מיקי  הציג  פחות,  ־עה 
ומ ובאבולוציה  בתזונה  התמחות  עם  ־כיאולוגיה 

ברובה  מורכבת  עדן”,  לגן  ”מבריזים  הספר  חבר 
וכמות  ירקות  הרבה  אדום),  (בשר  מהחי  ממזון 

מוגבלת של פירות. 
תיכונית  הים  התזונה  על  הרחיב  ויסמן  פרופ’ 

חיים  אורח  לקיום  הנודעת  החשיבות  את  והדגיש 
על  אלא  מזון  על  רק  מדברים  לא  ”אנחנו  בריא: 
הרגלי חיים”, אמר, ”דיאטה היא לא רק אוכל. גם 

משפי עישון  והפסקת  גופנית  פעילות  ־אלכוהול, 
לי אלו  גורמים  בין  ברור  קשר  ונמצא  מאוד  ־עים 

רידה בתחלואה. מחקרים הוכיחו שמי ששומר על 
הדיאטה הים תיכונית, כולל אורח חיים, מקבל את 

התוצאות הבריאותיות הטובות ביותר”. 
פעיל  יורופסקי,  גארי  היה  בכנס  המרכזי  האורח 
פופולרי.  ומרצה  חיים  בעלי  לזכויות  בין־לאומי 

הפרו־טבעו בגישתו  הקהל  את  ריתק  ־יורופסקי 
נית שהתמקדה בעיקר בנקודת המבט המוסרית, 

ביחס לחיות ובניצול התעשייתי שלהן. ||

קיים  מדטרוניק  חברת  בשיתוף  חזה  לב  לניתוחי  הישראלי  האיגוד 
הארץ בנושא ניתוחי  רחבי  מכל  ולמתמחים  לב  למנתחי  הדרכה  סדנת 
TAVI, גישות אנדווסקולריות בניתוחי לב וטיפול כירורגי בהפ־  לב היברידיים,

רעות קצב. את הסדנה ריכז ד”ר ינאי בן גל, מנהל המחלקה לניתוחי לב חזה. 
התבצ מכן  ולאחר  שונים  בנושאים  הרצאות  התקיימו  הסדנה  ־במהלך 

ניתוח  חדר  שמדמים  משוכללים  סימולטורים  מול  פרונטלית  הדרכה  עה 
כירורגיות  פעולות  המנתחים  ביצעו  שבהם  החי  מן  לבבות  ובעזרת  היברידי, 
והשתלמות  הדרכה  שתכנית  רב  זמן  מזה  ראשונה  פעם  בכינוס. ”זו  שלמדו 

־מקצועית למנתחי לב מרחבי הארץ מתבצעת למעשה בהנחיה עיקרית ובח
סות צוות המחלקה”, ציין ד”ר בן גל. 

מנהל  וייס  גיורא  פרופ’  ובהם:  נוספים,  רופאים  בשיתוף  התקיימה  הסדנה 
הקרדיולוגיה בשערי צדק, ד”ר משה חלק מנהל כלי דם שיבא, ד”ר לאוניד 

סטרניק מנהל יחידה בשיבא וד”ר נחום נשר מהמחלקה שלנו. ||

ניתוחי לב היברידיים

40 רופאים מומחים מרו־ ־בחודש פברואר התארחו בבית החולים כ
במפגש   .C בהפטיטיס הטיפול  על  ללמוד  שבאו  ומאוקראינה  סיה 
השתתפו רופאי כבד, מומחים במחלות זיהומיות ורופאי גסטרו, והוא נערך 

 .MSD בחסות חברת
נתנה  ובהמשך  הבאים  את  בירך  הכבד,  יחידת  מנהל  שבולת,  אורן  ד”ר 

מער מבנה  על  הרצאה  כבד  להשתלות  השירות  מנהלת  קצמן  הלנה  ־ד”ר 
והתרשמו  הרפואי  המרכז  ברחבי  סיור  ערכו  הרופאים  בארץ.  הבריאות  כת 
מאוד ממערך המבנים והשירותים. הם קיבלו הסבר מפורט על הדרך שבה 
מכשור  על  הדגמות  כולל   ,C הפטיטיס  בחולי  והטיפול  האבחון  מתבצע 
חדיש הנמצא בשימוש ביחידת הכבד, שמטרתו להעריך מידת הנזק הכבדי 
בחולים בצורה לא פולשנית. פרופ’ רפי ברוק הרצה על הטיפולים החדשים 
C ובסיום קיבלו המבקרים הרצאה על ההתוויות לטיפול בהפ־  להפטיטיס
טיטיס C על פי הקווים המנחים של החברה הישראלית לחקר הכבד. חלק 
גדול מההרצאות עסקו בסוגיות טיפול בחולים מורכבים, כדי לתת לאורחים 

התנסות ממקור ראשון בטיפול בחולים אלה. 
מרבית ההרצאות ניתנו ברוסית וחלקן ניתנו בעברית בתרגום סימולטני. 
בנויה  הייתה  כולה  שהתכנית  ציינו  והם  מצוינים  היו  מהאורחים  המשובים 
היטב וסיפקה כלים חדשים שיוכלו ליישם בארצות המוצא. מדובר במפגש 
המשתתפים  ומספר  גוברת  התעניינות  ניכרת  שנה  ובכל  מסוגו,  השלישי 

עולה.
אין ספק שתכנית כזו ממצבת את יחידת הכבד שלנו ברמה בינלאומית! ||

מהי תזונה בריאה?

יום עיון בנושא רפואת 
C כבד והפטיטיס

יחידת הכבד אירחה רופאים מומחים מרוסיה 
ומאוקראינה ליום העיון המיוחד
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בנושא  בישראל  מסוגו  ראשון  כנס 
התקיים  ובמתבגרים  בילדים  טרנסג’נדר 
במרכז הרפואי. הכנס התקיים ביוזמת פרופ’ נעמי 

ומח לאנדוקרינולוגיה  היחידה  מנהלת  ־וינטרוב, 
לות מטבוליות בילדים ואורגן על ידי ד”ר אורי איל 
ילדים  מהיחידה לאנדוקרינולוגית  אורן  אסף  וד”ר 

מט לאנדוקרינולוגיה,  מהמכון  גרינמן  יונה  ־וד”ר 
 100 מעל  השתתפו  בכנס  דם.  לחץ  ויתר  בוליזם 
משתתפים מכל רחבי הארץ, כולל רופאי משפחה 

וילדים, אנדוקרינולוגים, אחיות ופסיכולוגים.
שה מי  כל  להגדרת  משמש  טרנסג’נדר  ־המונח 

זהות המגדרית שלו אינה תואמת למגדרו הגנטי. 
גדולה  מצוקה  שחווים  ובילדות  בילדים  מדובר 
בלידה,  להם  שנקבע  למגדר  השתייכותם  בשל 

ומצו השני,  למגדר  שייכים  עצמם  רואים  ־אולם 
ההתבגרות  סימני  הופעת  עם  מתגברת  אף  קתם 
 1 היא  מבוגרים  בקרב  התופעה  שכיחות  המינית. 
ל־15 אלף, ובקרב ילדים ומתבגרים השכיחות אינה 

־ידועה. הפרעה בזהות המינית בילדות חולפת במ
רבית המקרים, אך כשמדובר במתבגרים היא אינה 

למ יהפכו  אלו  מתבגרים  דבר  של  ובסופו  ־חולפת 
בוגרים טרנסג’נדרים. 

מחקרים מראים שעל מנת לשפר את הפרוגנוזה 
החברה  האפשר.  ככל  מוקדם  טיפול  להתחיל  יש 
רפואי  טיפול  התחלת  על  ממליצה  האנדוקרינית 

התח עם  הקריטריונים  על  שעונים  ־במתבגרים 
ולבני  למתבגרים  מכוון  הטיפול  ההתבגרות.  לת 
היחידה  מקצועי.  רב  צוות  ומצריך  משפחותיהם 
האנדוקרינולוגית לילדים בבית החולים דנה־דואק 

במתבג לטיפול  מרפאה  והקימה  לאתגר  ־נענתה 
רים עם הפרעה בזהות המינית. 

־הכנס נועד להגביר את המודעות של רופאי היל
מושבים:  לשני  ונחלק  לתופעה,  והמשפחה  דים 

הנ לאבחנה,  קריטריונים  הוצגו  הראשון  ־במושב 
שמנסים  בנושא  חדשים  ומחקרים  לטיפול  חיות 
התופעה,  של  הביולוגית  האטיולוגיה  על  לענות 
העובדת  מהולנד,  אורחת  הרצתה  השני  ובמושב 
ובמתבגרים  בילדים  בטיפול  ומוביל  חלוץ  במרכז 
מניסיונה  שהביאה  המינית,  בזהות  הפרעות  עם 

הרב בתחום. ||

 European School of קורס בינלאומי של
 Advanced Studies in Ophthalmology
לבנשטיין,  ענת  פרופ’  בחסות  התקיים   (ESASO)

מנהלת מערך עיניים של בית החולים. 
בית הספר ESASO הוא מוסד מתקדם ללימודי 

ומ לוגנו,  באוניברסיטת  הנמצא  עיניים  ־מחלות 
שונים  בתחומים  קורסים  כמה  שנה  מדי  קיים 
ברפואת עיניים. מדובר בקורסים מאוד יוקרתיים, 
כולם  העולם,  מכל  משתתפים  אליהם  שנרשמים 
דרכם  בתחילת  עיניים,  ברפואת  צעירים  מומחים 

מת הקורסים  השונים.  בתחומים  על  ־כמומחי 
אך  בלבד,  לוגנו  באוניברסיטת  כלל  בדרך  קיימים 
לוגנו  מאוניברסיטת  הקורס  מנהלי  הציעו  השנה 

־לקיים קורס בנושא מחלות רשתית במתחם המ
רכז הרפואי שלנו. 

־כאמור הקורס התקיים בתחילת חודש מרס והת
הש בקורס  רשתית.  וניתוחי  מחלות  בתחום  ־מקד 

יוון,  איטליה,  בולגריה,  מישראל,  רופאים  תתפו 28 
והרשות  צ’כיה  אוקראינה,  מקסיקו,  ספרד,  פולין, 

הר בתחום  המובילים  היו  המרצים  ־הפלסטינית. 
שתית הקלינית והכירורגית בארץ, ובנוסף חמישה 
גרמניה  איטליה,  מארה”ב,  בין-לאומיים  מומחים 

מח תחומי  בכל  הרצאות  הועברו  בקורס  ־וצרפת. 
־לות הרשתית, וכל נושא כלל את הפתוגנזה, האפי

החל  והטיפול,  הקלינית  ההסתמנות  דמיולוגיה, 
מהמידע הבסיסי ביותר ועד המידע העדכני ביותר 

כולל כל המחקרים הקיימים והעומדים להתבצע. 

WETLAB בשמונה עמ־  הקורס כלל גם סדנאות
־דות, שכללו מכשירי ניתוח חדשניים לביצוע ניתו

בעיניים  אחרים  רשתית  וניתוחי  ויטרקטומיה  חי 
בעיני  מסובך  לייזר  ביצוע  מלאכותיות,  ייעודיות 

־חזיר והשתלת משתל סטרואידי בעיני חזיר. המ
המו־ הרשתית  מומחי  היו   WETLAB ב ־דריכים 

 Optical סדנת  הקורס  כלל  כן  כמו  בארץ.  בילים 
ההדמיה  מכשיר   -   coherence tomography

החדיש ברפואת עיניים.
ניתו של  בוקר  הייתה  הכנס  של  הכותרת  ־גולת 

הרשתית  מנתחי  שלושת  ניתחו  שבו  חיים  חים 

והניתוחים  שלנו,  הניתוח  בחדר  בארץ  הבכירים 
שודרו בשידור חי לחדר ההרצאות. הקורס הייחודי 
הועבר ברמה גבוהה ביותר, וזכה להערכות מעולות 

ולהתלהבות רבה. ||

והניתוחים שלנו,  הניתוח  בחדר  בארץ  הבכירים 

קורס יוקרתי לרפואת עיניים

כנס ראשון בתחום טרסג’נדריות בילדים ומתבגרים

 2,213 בעיתונות  664 בטלוויזיה  671 ברדיו  1,087 באינטרנט  1,404,708 כניסות לאתר בית החולים  
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4,745,541 צפיות בדפים באתר  822,000 צפיות בסרטים בערוץ ה - youtube  34,389 שאלות בפורמים ב"תפוז אנשים"  10,371 אוהדים 

עושים עניין

לראשונה: השתלת המסתם המתקדם בעולם
פרופ’ שמואל בנאי, מנהל היחידה לקרדיולוגיה התערבותית: ”פורטיקו הוא מסתם אאורטלי 

חדשני לצנתור, המאפשר נוחות, שליטה, דיוק ובטיחות בביצוע הפרוצדורה, הפחתה משמעותית 
של סיבוכים ושמירה על התוצאות הטובות לאורך זמן”

בעולם  המתקדם  המסתם   - פורטיקו 
האאורטלי  המסתם  בהיצרות  לטיפול 
שלנו  הרפואי  במרכז  בצנתור  לראשונה  הושתל 

הצנ יחידת  מנהל  פינקלשטיין,  אריאל  ד”ר  ־בידי 
בכח פוגעת  האאורטלי  המסתם  היצרות  ־תורים. 

מישה אחוזים מהאוכלוסייה מגיל 65 ומעלה והיא 
נגרמת לרוב כתוצאה מהסתיידות עלי המסתם. 

של  השני  מהדור  מסתם  הוא  פורטיקו  מסתם 
לתת  תוכנן  הוא  בצנתור.  המושתלים  מסתמים 
לא  הראשון  שהדור  ולסיבוכים  לבעיות  מענה 

המש חשוב  גורם  שכן  איתם,  להתמודד  ־היטיב 
פיע על הצלחת הפעולה והימנעות מסיבוכים הוא 
דיוק במיקום המסתם, ופורטיקו מאפשר שליטה 

מלאה ודיוק בהשתלה. 
הרא המסתם  ”זהו  פינקלשטיין,  ד”ר  ־לדברי 

במיקום  דיוק  חוסר  שיש  שבמידה  כך  שיוצר  שון 
־ההשתלה אפשר להחזירו בצורה מלאה לתוך מע

רכת ההובלה, ולהשתילו מחדש לאחר תיקון ודיוק 
במיקום. המסתם עצמו נמצא בחלק התחתון של 
הסטנט  פתיחת  של  מוקדם  שבשלב  כך  הסטנט, 
המסתם החדש כבר מתפקד, ואין הפרעה לזרימת 
הדם  זרימת  כאשר  העורקים.  אבי  אל  מהלב  הדם 
להמשיך  יכולים  הרופאים  אנחנו  מופרעת,  אינה 

־בהשתלה (פתיחת יתרת הסטנט) בדיוק המקסי
למערכת  המסתם  את  להחזיר  אפשרות  ויש  מלי, 
במיקום  מחדש  ופתיחה  הסטנט)  (כיווץ  ההובלה 
טובה  תוצאה  לקבלת  עד  חלילה,  וחוזר  יותר,  טוב 

ממהלך ההשתלה”.
פגיעה  ללא  המסתם  השתלת  הוא  נוסף  אתגר 

־במערכת ההולכה החשמלית של הלב. חלק מפעו
TAVI) מס־ (לות השתלת מסתם אאורטלי תותב 
קוצב  השתלת  המצריכה  קצב  הפרעת  עם  תיימות 
על  שנעשו  ממחקרים  ראשונים  נתונים  קבוע.  לב 
בסיבוך  בהרבה  נמוך  שיעור  על  מצביעים  פורטיקו 
הוא  הקצב  להפרעות  הגורמים  ”אחד  (כ־10%).  זה 
הלב.  של  השמאלי  לחדר  הסטנט  חדירת  מידת 

מי חדירה  מאפשר  הפורטיקו  של  הייחודי  ־עיצובו 
נימלית לחדר, והאפשרות למקמו במדויק מסייעת 
המסתם  עלי  בנוסף,  התופעה.  להפחתת  היא  גם 

־עוברים טיפול נוגד הסתיידות, אשר הוכח במסת
־מים ביולוגיים כירורגיים כבטוח ויעיל במניעת הס
־תיידות חוזרת של המסתם. העלים מעוצבים בצו

שונות  בצורות  אופטימלית  סגירה  שמאפשרת  רה 
מנהל  בנאי,  שמואל  פרופ’  מסביר  אנטומיה”,  של 

”פור ומסכם:  התערבותית  לקרדיולוגיה  ־היחידה 
המא לצנתור,  חדשני  אאורטלי  מסתם  הוא  ־טיקו 
הפרו בביצוע  ובטיחות  דיוק  שליטה,  נוחות,  ־פשר 

צדורה, הפחתה משמעותית של סיבוכים, ושמירה 
על התוצאות הטובות לאורך זמן”.

של  זרימה  כידוע  מאפשר  האאורטלי  המסתם 

אל  הלב  של  השמאלי  מהחדר  בחמצן  עשיר  דם 
של  היצרות  כולו.  הגוף  אל  ומשם  העורקים,  אבי 
מהלב  היוצאת  הדם  כמות  את  מפחיתה  המסתם 
להשפעות  תקינים,  לא  ללחצים  גורמת  הגוף,  אל 
לתפקד  יכולתו  ועל  הלב  על  נוספות  שליליות 
למחלה,  יעיל  תרופתי  טיפול  שאין  מאחר  כראוי. 

שהתאפ הפגום,  המסתם  החלפת  הוא  ־הפתרון 
יש  כיום  בלבד.  בניתוח  שנים  כמה  לפני  עד  שרה 

חלי פעולה  בצנתור,  המסתם  להחלפת  ־אפשרות 
וחיבור  החזה  בית  פתיחת  החוסכת  לניתוח,  פית 

מקו הרדמה  כוללת  הפעולה  לב־ריאה.  ־למכונת 
מית או כללית ויצירת פתח קטן בחלק העליון של 
הובלה  מערכת  באמצעות  מועבר,  המסתם  הירך. 

ואל  העורקים  אבי  אל  המפשעה  מעורק  צינורית, 
העור לאבי  הלב  של  השמאלי  החדר  בין  ־מקומו 
הס של  עצמאית  בפתיחה  נפתח  הוא  שם  ־קים, 

טנט שעליו הוא מורכב או באמצעות בלון שפותח 
את הסטנט עם ניפוחו.

בישראל  מתבצעת  בצנתור  מסתם  החלפת 
הנק־ זו,  פעולה  בביצוע  החלו  אז   ,2008  משנת

 Transcatheter Aortic-Valve)  TAVI ראת 
־ Implantation) ובשנים האחרונות שוקדות ה
ברות השונות על פיתוח מסתמי TAVI מדור חדש 

־ומשופר. את המסתם הראשון מהדור החדש, פו
ST. Jude Medical - חברה המ־  רטיקו, מייצרת

תמחה עשרות שנים בייצור מסתמים ללב. ||

פרופ' בנאי

ד"ר פינקלשטיין
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עושים עניין

הם  באונקולוגיה  ראשונה  פאזה  מחקרי 
־מחקרים ראשונים בבני אדם במספר מצו

נוסף  טיפולי  קו  הם  שעבורם  חולים,  של  מצם 
המקוב הטיפול  אפשרויות  כל  את  שמיצו  ־לאחר 
־לות. התרופות המעורבות במחקר הן תרופות חד

הרפואה  עולם  של  החנית  בחוד  וייחודיות  שניות 
אלו  לתרופות  היחידה  והגישה  הסרטן,  במחלות 

במחק השתתפות  באמצעות  היא  החולים  ־עבור 
רים הקליניים.

וחצי  שנה  לאחר  הגיעה  הבחירה  על  ההודעה 

־מאומצות של ביקורים תכופים מצד מקבלי ההח
לטות בנוברטיס, ודרישה להוכחה של כל היכולות 
הנדרשות למחקרים מסוג זה מצד יחידת המחקר 

בניהולה של ד”ר רוית גבע.
־לדברי פרופ’ משה ענבר, מנהל המערך האונקו

לוגי, ”הכרה זו של נוברטיס מוסיפה נדבך נוסף של 
הג לקריטריונים  החולים  בית  ותאימות  ־איכות 

במערך  קליניים  מחקרים  ניהול  של  ביותר  בוהים 
האונקולוגי של המרכז הרפואי”. ||

מחקר חדש מצא כי שינויים גנטיים הם שגורמים 
לתופעות לוואי בקרב חולות סרטן שד

ד”ר עידו וולף: ”לראשונה יש הסבר פיזיולוגי גנטי לתופעות לוואי. ניתן יהיה לפתח בדיקות פשוטות 
שיוכלו לחזות מי תסבול יותר מתופעות לוואי ואולי גם לפתח תרופות נגד המנגנון שמצאנו”

לתופעות  הגורמים  הם  גנטיים  שינויים 
שמ שד  סרטן  מחולות  חלק  בקרב  ־לוואי 

חדש  ממחקר  עולה  כך  בכימותרפיה.  טופלות 
המחלקה  מנהל  וולף,  עידו  ד”ר  עמדו  שבראשו 
ופרופ’  שלנו  הרפואי  במרכז  רפואית  לאונקולוגיה 
ובריאות  רווחה  למדעי  מהפקולטה  דורית פוד 
פורסמו  המחקר  תוצאות  חיפה.  באוניברסיטת 
 breast cancer research and” העת  בכתב 

.”treatment

בכימות המטופלות  שד  סרטן  חולות  ־כאמור, 
ובהן:  מאוד,  רבות  לוואי  מתופעות  סובלות  רפיה 
חולשה, בחילה, ירידה בתפקוד וכאבים. עד כה לא 
מתופעות  סובלות  מהחולות  חלק  מדוע  ידוע  היה 
מתופעות  סובלות  חלקן  ואילו  קלה  בדרגה  לוואי 

לוואי קשות מאוד, אף שקיבלו טיפול זהה. 

 105 בקרב  הלוואי  תופעות  חומרת  את  ”בדקנו 
שאלונים  בעזרת  בכימותרפיה  שטופלו  חולות 
בדיקת  גם  נלקחה  החולות  לכל  מאוד.  מפורטים 
DNA והקשר שלהם לחומ־ ־דם ונבדקו שינויים ב
רת תופעות הלוואי. ממצאי המחקר העלו קשר בין 

־שינוי גנטי שהופיע בחלק מהחולות להופעת תו
־פעות לוואי חמורות במיוחד, וזאת מכיוון שהשי

נוי הגנטי גורם לפגיעה בתפקוד של אחד מקולטני 
הסרוטונין”, מסביר ד”ר וולף ומוסיף כי ”לראשונה 
לוואי.  תופעות  להופעת  גנטי  פיזיולוגי  הסבר  יש 

תר בהקשר  מדובר  לא  רווחות  לאמונות  ־בניגוד 
לפחות  ברור  גנטי  בסיס  אלא  פסיכולוגי  או  בותי 

לחלק מתופעות הלוואי”.
יהיה  אפשר  הבא  בשלב  כי  מאמין  וולף  ד”ר 
מי תסבול  פשוטות שיוכלו לחזות  לפתח בדיקות 
יותר מתופעות לוואי ואולי גם לפתח תרופות נגד 

המנגנון שמצאנו.
העבודה בוצעה ביוזמת אוניברסיטת חיפה, בבית 
למלחמה  האגודה  במימון  ובשיבא,  שלנו  החולים 

בסרטן. ||

מחקרי פאזה ראשונה יבוצעו במערך האונקולוגי
 יחידת המחקר של המערך האונקולוגי של בית החולים שלנו נבחרה על ידי חברת 

 Novartis Oncology להיות המרכז הראשון בישראל לערוך בו מחקרי פאזה ראשונה, 
First In Man Trials כולל Oncology Translational Medicine

ממצאי המחקר העלו קשר בין 
שינוי גנטי שהופיע בחלק מהחולות 

להופעת תופעות לוואי חמורות 
במיוחד. לראשונה יש הסבר 

פיזיולוגי גנטי להופעת תופעות 
לוואי. בניגוד לאמונות רווחות לא 

מדובר בהקשר תרבותי או פסיכולוגי 
אלא בסיס גנטי ברור לפחות לחלק 

מתופעות הלוואי”

בעמודי הפייסבוק שלנו   2013 במספרים: 208,639 סה"כ פניות לכל המיונים. מתוכם:  28,813 מיון דנה  23,247 מיון יולדות 
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 6,969 מיון מילדותי (אמבולטורי)  8,738 מיון נשים  61,998 מיון כירורגי  21,532 מיון מהיר  57,342 מיון פנימי  101552 אשפוזים. מתוכם:  

ינואר  בחודש  קיבל  שלנו  בית־החולים 
 JCIאת תו התקן היוקרתי של ארגון ה־
 .(Joint Commission International)
לבתי  שניתן  ביותר  המחמיר  האיכות  בתו  מדובר 
מצוינות  על  המצביע  ובעולם,  בישראל  חולים 
בטיחות  על  ובהקפדה  הרפואי  הטיפול  באיכות 

אקרדי נקרא  עצמו  הבדיקה  תהליך  ־המטופלים. 
רק  מוכרת  הייתה  שנה  לפני  שעד  מילה   - טציה 
ואילו  איכות,  אבטחת  בתחום  מנהלים  לקומץ 

היום שגורה בפי כולנו, עד אחרון העובדים.
ביותר  אינטנסיבי  שבוע  בתום  ניתן  האיכות  תו 
של  בכירים  סוקרים  חמישה  שערכו  בדיקות  של 
בדקו  ימים  שישה  במשך  הבין־לאומי.  הארגון 
על  המשתרע  הרפואי,  במרכז  פינה  כל  הסוקרים 
לא  הסוקרים  מ”ר.  ו־250,000  בניינים  שבעה  פני 
ומרפאות  האשפוז  מחלקות  בבדיקת  הסתפקו 
החוץ, אלא בדקו גם את תשתיות בית החולים וגם 
צוות  ואת  המטופלים  את  המשרתים  הגופים  את 
הלב  בבניין  קרקעי  התת  בחניון  החל  העובדים, 
חולים  לבית  הופך  חירום  (שבעת  עופר  סמי  ע”ש 
והמ־ הדּודים  חדרי  דרך  מיטות),   700 המכיל  מוגן 
טבח שמוציא 10,000 מנות מדי יום (!) ועד למנחת 

המסוקים בגג מגדל אריסון.
בתהליך  השיא  נקודת  את  סימן  המבדק  שבוע 
תהליך   - המבדק  לקראת  החולים  בית  היערכות 
שהחל כבר לפני יותר משנה. ככל שהתקרב מועד 
המבדק, ההכנות הלכו ותפסו תאוצה. מאות רבות 
שכולן  בוצעו,  משימות  ואלפי  נכתבו  נהלים  של 

־נבנו נדבך על גבי נדבך במטרה אחת: שיפור השי
רות בבית החולים לקראת מבדק האקרדיטציה. 

כמו יחידה צבאית שנערכת לקראת מבצע מעבר 
למדו  החולים  בית  של  הצוות  אנשי  גם  כך  לגבול, 

־את המשימות שמוטלות עליהם, שיננו נהלים וכ
ללים, ועמדו בפני מבחנים חוזרים ונשנים במטרה 

לשפר את הביצוע לקראת מבדק האמת. 

16 נושאים שמפרידים בין חיים ומוות

בדרגת  נושאים,   16 מראש  הגדיר   JCIה־ ארגון 
חשיבות משתנה, שבהם בית החולים שלנו ייבחן: 

בטיחות המטופל: ”כללי ברזל” המתייחסים לזיהוי 
בין  מידע  להעברת  זיהומים,  למניעת  המטופל, 
נפילות,  למניעת  סיכון,  בנות  לתרופות  מטפלים, 

ולהבטחת הטיפול הנכון באיבר הנכון.

מכלול  של  מקצועית  הערכה  המטופל:  הערכת 
מהאומדן  החל  למיון,  קבלתו  עם  המטופל  צורכי 
על  להחלטה  ועד  במרפאות  או  במיון  הראשוני 

אשפוז ובחירת מקום אשפוז במקרה הצורך.
דעת  חוות  קבלת  ומשפחתו:  המטופל  זכויות 
על  שמירה  ותרבותית,  שפתית  הנגשה  נוספת, 
ילדים),  ברפואת  יתר  (הקפדת  המטופל  פרטיות 

מה הסכמה  וקבלת  רפואית  סודיות  על  ־הקפדה 
מטופל לפני ביצוע פעולה - לאחר שהוצגה בפניו 

והובנה על ידו.
המ־ של  מצבו  אחר  מעקב  ביצוע  האשפוז  :מהלך 

 - רופא  (בדיקת  מראש  שנקבעה  בתדירות  טופל 
לפחות אחת ליממה), תיעוד הממצאים והעברתם 
בביצוע  ומעשי  תיאורטי  ידע  הצוות,  אנשי  בין 
ושליחת  דם  מתן  נוהלי  עם  היכרות  החייאה, 

ממצאים למעבדה. 
קריטריונים  קביעת  הטיפול:  והמשכיות  נגישות 

־ברורים להעברת מטופל ליחידה מתמחה או ליחי
דת טיפול נמרץ, הבטחת המשכיות הטיפול לאחר 
ומתן  סדורה  שחרורים  מדיניות  קביעת  העברתו, 

הנחיות ברורות להמשך טיפול לאחר השחרור. 
ניתוחים והרדמה: הצגת הסיכונים שבביצוע ובאי 
בני  או  המטופל  בפני  והרדמה  ניתוח  כל  ביצוע 

ההר בזמן  המנותח  של  מצבו  ניטור  ־משפחתו, 
ברשומה  הממצאים  ותיעוד  הניתוח  ולאחר  דמה 

הרפואית.
כל  על  מדוקדק  סימון  התרופתי:  הטיפול  ניהול 
תרופה, החל בבקבוקון בודד ועד לארון התרופות, 
אופן  על  בקרה  תרופתי,  לטיפול  ההוראות  רישום 

הכנת התרופות והקפדה על מתן התרופות.

במ למתאשפז  אוריינטציה  למטופל:  מידע  ־מתן 
חלקה, מתן מידע לפני פעולה פולשנית ולאחריה, 

לקראת שחרור ולפי בקשה.
מדדים  קביעת  המטופל:  ובטיחות  איכות  שיפור 
לשיפור איכות ובטיחות ע”י הנהלת בית החולים, 
וביצוע  העובדים,  כלל  בקרב  התכנית  הטמעת 

בדיקות תקופתיות להערכת השיפור.
מניעת זיהומים: חיטוי ידיים לפני ואחרי כל מגע 

־עם מטופל, היכרות עם מצבי בידוד שונים והקפ
־דה עליהם, צמצום סיכון לחשיפת סביבת המטו

פל לנוזלי גוף, מניעת זיהומים שמקורם בצנתר או 
באינפוזיה ושמירה על ניקיון בסביבת המטופל.

ריכוז נוהלי בית החו־  פיקוח ומנהיגות במחלקה:
תכנית  יישום  העובדים,  לכלל  נגיש  במקום  לים 
ביצועי  מדידת  חדש,  עובד  לכל  מסודרת  חפיפה 

המחלקה והעברת הממצאים בקרב אנשי הצוות.
בטיחות תשתיות: הקפדה על תקינות ציוד רפואי 

־(מכונות הנשמה, מקררים, עגלות החייאה), הקפ
־דה על בטיחות חשמל בקרב העובדים, איסור עי

אש  בטיחות  על  הקפדה  החולים,  בית  ברחבי  שון 
ומוכנות הצוות לשריפה ולרעידת אדמה.

:הסמכת עובדים והכשרתם בנייה ויישום של תכ־
לתפ בהתאם  צוות  איש  לכל  סדורה  ־נית הדרכות 

קידו.
הע־ ולסביבה  למטופלים  ומידע  תקשורת  :מתן 
משפחתם  ולבני  למטופלים  הצוות  מן  מידע  ברת 
בשפה ברורה, וקיום קשר מתמשך בין הנהלת בית 

החולים לקהילה.

המרכז הרפואי שלנו עבר בהצטיינות יתרה את מבדק האקרדיטציה שבסיומו הוענק 
לבית החולים תו תקן באיכות הטיפול • מתוך למעלה מ־1,300 מדדי איכות שנבדקו 

במבדק, עמדנו בהצלחה ביותר מ־1,280 • ראש צוות הבקרים, אנג’לה נורטון: ”מדובר 
בהצלחה בקנה מידה עולמי - אנחנו מצדיעים למחויבות שלכם לאיכות”

איכות הטיפול במרכז הרפואי  
ארגון JCI העולמי קבע:
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למ־ סדורות  תכניות  קיום  מקצועי  רפואי  :חינוך 
על  פיקוח  תוך  ולסטודנטים,  לסטז’רים  תמחים, 

עבודתם ועל התקדמותם המקצועית.
במחקרים  מטופלים  שיתוף  קליניים:  מחקרים 
הכולל  הרפואי  ולידע  לבריאותם  לתרום  העשויים 

־בתחום המחקר, תוך כדי הקפדה על בטיחות המ
טופלים ועל הדרישות הרגולטוריות הנדרשות.

התהליך חשוב מהתוצאה

רשמי  אישור  הוא   JCIה־ של  התקן  תו  קבלת 
מטופ־ מיליון   1.2 לכ המוענקת  הרפואה  ־לאיכות 
־לים מדי שנה, אך חשוב מכך: היא חידדה את כי

מ־6,000 עובדי בית  שוריהם ויכולתם של כל אחד 
פרו קצוות  בין  חיברה  תהליכים,  ייעלה  ־החולים, 

ישנים  נהלים  סילקה  נושנות,  בעיות  פתרה  מים, 
והפ הארגון  צורכי  את  תאמו  לא  וכבר  ־שהתאבנו 

כה את בית־החולים שלנו למקום טוב יותר, נעים 
יותר, והרבה יותר בטוח!

המנהלים אומרים תודה!
פרופ’ גבי ברבש:

עובדים יקרים,
האקרדיטציה  מבדק  את  עבר  שלנו  החולים  בית 
בציון גבוה מאוד - מתוך יותר מ־1,300 מדדי איכות 
שהיו במבדק עמדנו בהצלחה (Fully Met) ביותר 
 No” ציון  קיבלנו  מדדים  בשלושה  ורק  מ־1,280 

.”Met
ארצי,  בוודאי  מידה,  קנה  בכל  מדהימה  תוצאה  זו 
ראש  שהתבטאה  כפי  עולמי,  מידה  בקנה  גם  אך 

הש שש  שבמשך  נורטון,  אנג’לה  הבקרים,  ־צוות 
לא  בעולם,  כאלה  בביקורות  משתתפת  שהיא  נים 

ראתה הרבה תוצאות כמו שלנו! 
אנחנו יכולים בהחלט להיות גאים בתוצאה הזאת 
בן  סקטורים  וחוצה  מתמשך  מאמץ  פרי  שהיא 

־שלוש שנים. זו עדות נוספת, לא ראשונה ולא יחי
־דה, למצוינות הארגון שלנו על כל היבטיו - הסיעו

דיים, הרפואיים, הלוגיסטיים, האדמיניסטרטיביים 

והאקדמיים־מחקריים - כולם נבחנו בקפדנות, ועל 
תחומים  בכמה  דופן.  יוצאי  שבחים  קיבלנו  כולם 
ציינו הבקרים שהם אמנם באו לבקר, אך יותר למדו 

ממה שקורה אצלנו. 
תו לסיכום  הבקרים  צוות  עם  ההנהלה  ־מפגש 

צאות המבדק היה מרגש וכלל התבטאויות שחשוב 
יוצא  ארגון  לכם  ”יש  מהן:  בחלק  אתכם  לשתף  לי 
דופן”; ”אנחנו מצדיעים למחויבות שלכם לאיכות”; 
שיש  לנו  אמרו  המבדק  במהלך  שפגשנו  ”חולים 
עם  חולים  ”בית  נהדרים”;  ואחיות  רופאים  לכם 
לא  פעם  בחולה”; ”אף  לטיפול  טוטאלית  מחויבות 

מה לכמה  (ביחס  אצלכם”  כמו  טכנולוגיות  ־ראינו 
התחזוקתי),  במערך  שחר  יוסי  ששילב  טכנולוגיות 
 ”Incredible work” ,”Phenomenal Quality”

ועוד ביטויים רבים שמרחיבים את הלב.
ציון  הוא  האקרדיטציה  במבדק  שקיבלנו  הציון 

אישי לכל אחת ואחד מכם! 
לבית  טוב  עשתה  לאקרדיטציה  שלנו  ההיערכות 

החולים! 
עשינו  האקרדיטציה  תהליך  שבזכות  ספק  אין 
קפיצת מדרגה איכותית אדירה ובית החולים שלנו 

אנחנו  יותר.  ואיכותי  יותר  יפה  להיות  הפך 
ומתואמת.  בטוחה  יותר  רפואה  היום  עושים 

  שלנו - מהגבוהות בעולם!

 63,039 בבית חולים כללי  8,531 בבית חולים "דנה"  27,969 בבית חולים "ליס"  10,979 לידות בבית חולים "ליס"  33,381 ניתוחים 
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5,624 כירורגיה כללית  4,164 אורטופדיה כללית  701 אורטופדיה אונקולוגית  793 כירורגית כף יד  1,241 אורולוגיה  מתוכם: 

בכל  היום  חווים  שאנחנו  המדרגה  קפיצת 
התחומים היא פרי מאמץ חוצה ארגון שהקיף 
את כל העובדים וחייב שיתוף פעולה ותיאום הדוק 

סיעוד ולוגיסטי רפואה,  השונים -  הסקטורים  ־בין 
היש הם  הסקטורים  בין  והתיאום  ההידברות  ־קה. 
גים של התקופה האחרונה שחשוב מאוד לשמר!

הסק בחומותיו  אחד  כל  ונסתגר  שנחזור  ־אסור 
ונמשיך  היחד  אווירת  את  נשמר  בואו  טוריאליות. 
בלי  גם  האחר  של  לצרכיו  אחד  כל  קשובים  להיות 

הדחיפה של החמ”ל. 
החודשים האחרונים גיבשו אותנו כמשפחה אחת 

גדולה. אנשים למדו להכיר זה את זה, חומות פנים 
בארגון.  סקטורים  חוצה  שיח  והחל  נפלו  ארגוניות 
חולים  בית  כמו  לארגון  כמוהו  מאין  חשוב  נכס  זהו 
שמתבסס על שיתוף פעולה (ותלות!) רב תחומית 

במאמץ שמכוון אל חולה ואל הטיפול בו! 
את  לשמר  כיצד  הוא  כעת  בפנינו  שעומד  האתגר 

להר לנו  אסור  האחרונה.  מהעת  שלנו  ־ההישגים 
־שות שהשיפורים שהשגנו בכל התחומים יתמסמ

סו ובהדרגה נפסיד את כל מה שהרווחנו בעמל רב! 
מכאן  שלנו  התפעולי  הסטנדרט  להישאר  חייב  זה 

ולהבא. 

זה בכלל לא פשוט! 
־לסיום, אני מבקש לחלוק אתכם את החוויה המ
האקר בשבוע  החולים  בית  כמנהל  שלי  ־תמשכת 

הבקרים  את  ליוויתי  השבוע  כל  במהלך  דיטציה. 
החולים,  בית  ברחבי  שלהם  המבדק  בפעילויות 
כמנהל  בתפקידי  ובמצגות.  בפגישות  בטרייסרים, 
לדרגי  (לצערי!)  מדי  פחות  נחשף  אני  החולים  בית 
או  מנהלית  רפואית,   - התפעולית  ברמה  העובדים 

בא מנהלים  מול  הוא  שלי  התפקוד  רוב  ־סיעודית. 
רגון שלנו. 

ישבתי בפגישות נפעם ונרגש כשראיתי את צוות 
עבודה,  נוהלי  מסביר  מקרים,  מציג  שלנו  העובדים 
ראיתי  טיפוליות.  ושרשרות  עבודה  תהליכי  מתאר 

ובו היסודית  בדרכה  ”חופרת”  נורטון  אנג’לה  ־את 
לכל  תימוכין  חיפוש  תוך  לעומק  תשובה  כל  דקת 

־אמירה או הצהרה. ראיתי את אנשינו מגיבים לשא
לות ואת הערכתה ההולכת וגוברת למה שראתה. 

 - הזה  בשבוע  אליה  שנחשפתי  האנשים  איכות 
הציגו  מנהלה  ואנשי  רופאים  אחיות,  מדהימה!  היא 
את מה שהיו צריכים להציג בביטחון מקצועי, בשקט 
מעוררת  בצורה  שלנו  החולים  בית  את  וייצגו  נפשי, 

בעי דמעות  עם  בצד,  לי  ישבתי  ואני  והערכה.  ־כבוד 
־ניים, מול הדור הצעיר שלנו שהוא כל כך מדהים ומ

עורר הערכה. לא פלא שעברנו ככה את המבדק!
על  מכם  ואחד  אחת  לכל  גדולה  תודה  לסיכום, 
גאים  להיות  יכולים  אתם  שהשקעתם!  המאמץ 
בית  על  אומרת  שהיא  ובמה  המדהימה  בתוצאה 

החולים שלנו.

ד”ר גיל פייר:
שהיא  החלטה  קיבלה  החולים  בית  כשהנהלת 
שמא  חשש  עלה  האקרדיטציה,  לתהליך  יוצאת 
הם  שכן  הנושא  עם  פעולה  ישתפו  לא  הרופאים 
אצלם  שנתפסות  לפעילויות  נרתמים  לא  מטבעם 

כבירוקרטיה. 
לשמחתנו הרבה - החששות המוקדמים התבדו! 
מתבצעת  התהליך  הצלחת  שלצורך  ראו  הרופאים 
ובסופה  מהיסוד  עבודה  תהליכי  שמשנה  עבודה 
רפואה  להעניק  ואפשרות  ידע  כלים,  יקבלו  הם 
טובה ואיכותית יותר - שזו כאמור מטרה שכל אחד 
התגייסו  הם  היה:  כך  ואכן  בה.  וחפץ  איתה  מזדהה 

הת בו  הביעו  המבדק,  להצלחת  מהכלל  יוצא  ־ללא 
עניינות רבה ואפילו צפינו בתחושות של התלהבות 

שהדביקו גם את אחרון הסקפטיים. 
חבר  בתור  סיירתי  לאקרדיטציה  ההכנות  בזמן 
זה  השונים.  ובאתרים  האשפוז  במחלקות  הנהלה 

לאנ שוב  התחברתי  שבו  חשוב  תהליך  עבורי  ־היה 
שים, ראיתי את העשייה היום־יומית ממבט ראשון 

־ואת ההשקעה של ההון האנושי שלנו לטובת החו
־לים והארגון. בסיום המבדק אני גאה לומר שנותר

תי נפעם מהמסירות של הצוות שעושה את הארגון 
־הזה למה שהוא: אחד מבתי החולים הטובים בעו

לם, כפי שקבע כאמור ארגון JCI בסיום המבדק.
בבית  הנהלים  תרבות  את  שינתה  האקרדיטציה 
עבודה  תהליכי  לביצוע  זמנים  לוח  קבעה  החולים, 
ההחלטות  קבלת  תהליך  על  השפיעה  זמן,  לאורך 
מול  העבודה  במהלך  לרופאים  עוזרת   - ובעיקר 

2,500 מעובדי המרכז הרפואי חגגו את 
שהתקיים  מיוחד  באירוע  התו  קבלת 
השתתפו:   ובו  בתל־אביב,  התרבות  בהיכל 
תל־ עיריית  ראש  גרמן,  יעל  הבריאות  שרת 
אביב מר רון חולדאי, יו”ר ארגון העובדים רמי 
בן גל, מנכ”ל משרד הבריאות פרופ’ רוני גמזו, 

האקר ״תהליך  ועוד.  הרפואי  המרכז  ־הנהלת 
הציבו הבריאות  מערכת  את  מחזק  ־דיטציה 

רית״, קבעה השרה גרמן בדבריה. 
חולדאי  רון  מר  תל־אביב-יפו  עיריית  ראש 

הח הנהלים  כיצד  וציין  העובדים  עם  ־התלוצץ 
דשים של האקרדיטציה השפיעו גם עליו בזמן 

ביקוריו בבית החולים וסיים בברכת חג שמח. 
את  ייחס  העובדים,  ארגון  יו”ר  גל,  בן  רמי 
הצלחת המבדק למסירות עובדי המרכז: ”אין 

המרשי שהתוצאות  ברבש,  גבי  פרופ’  ־ספק, 
של  והרצינות  המקצועיות  על  מעידות  מות 
עובדי בית החולים. אתם עוסקים במקצועות 
הציבור,  בשירות  ביותר  והתובעניים  הקשים 

־ותודה רבה על העבודה המסורה מארגון העו
בדים”. 

־פרופ’ ברבש הודה בדבריו לעובדים על המ
המ את  עברנו  וההשקעה: ”בזכותכם  ־סירות 

בדק בציון גבוה בקנה מידה עולמי. אני לוקח 
איתי את ההכנות לתהליך זה והשבוע המרתק 
שעברנו בכל תהליך קבלת ההחלטות, ומבקש 

־מכולנו להמשיך להקפיד על נורמות אלו, שמ
־ציבות את בית החולים בחזית המרכזיים הר

ברבש  פרופ’  הזמין  בהמשך  בעולם”.  פואיים 
היכ על  וסיפר  לבמה  רייכל  עידן  הזמר  ־את 
שנים: ”הכר כשמונה  לפני  הראשונית  ־רותם 

שם  נמרץ  לטיפול  מחוץ  כשישן  עידן  את  תי 
הייתה מאושפזת הזמרת שושנה דמארי ומאז 
הפכנו לחברים. עידן מייצג מוזיקה שמשלבת 
להופיע  שבא  על  לו  מודה  ואני  העולמות  בין 

קצ מערכונים  שולבו  הערב  במהלך  ־בפנינו”. 
רים מהווי המבדק שהעלו חיוך ולעתים צחוק 
הפייסבוק  בעמוד  בהם  לצפות  ניתן  מתגלגל. 
שלנו. הערב אורגן על ידי אביבה שמר, מנהלת 
גיורא  בשיתוף  ויח”צ,  שיווק  לדוברות  האגף 
בירן, סמנכ”ל כוח אדם בבית החולים בסיועם 

של ד"ר אליעז מסלר ואורית רוזנברג.

חוגגים את קבלת התו
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החולים ושאר הצוות. 
שפעמה  החשובה  הרוח  את  לזכור  צריכים  אנחנו 
בעוד  הבא  לקראת המבדק  זה  בנו להצלחת מבדק 
נמצאים  החולים  שבתי  בתחרות  שנים.  כשלוש 
בארגון  הבין־לאומית  וההכרה  שקיבלנו  הציון  בה, 
צריכים להיות מקור לגאווה לכל אחד מאתנו וכעת 
עלינו להמשיך עם רוח ועשייה אלו, להענקת רפואה 

מצוינת לאורך כל ימות השנה. 

דבורה גורן
מבדק  להצלחת  האחיות  כלל  של  ההירתמות 
לכל  מגיע  כך  ועל  מדהימה  הייתה  האקרדיטציה 
בכך,  מה  של  דבר  לא  זה  צל”ש.  מהם  ואחד  אחת 
להצליח בארגון גדול ומורכב שכן הסטנדרטים של 
JCI גבוהים וכדי לעמוד בהם נדרשה הכנה קפ־ ־ה
דנית בכל התחומים והסקטורים והממשק ביניהם. 
העקרונות שהנחו אותנו בכל השלבים היו מחויבות 

למ שקדמו  התהליכים  בכל  הסגל  ושיתוף  ־הנהלה 
בדק, ולשמחתי גיליתי רוח צוות והירתמות יוצאות 
הגדול  הסיעוד  צוות  מצד  במיוחד  למשימה,  דופן 

והחשוב של בית החולים. 
במח יזומות  בקרות  ביצעו  האחראיות  ־האחיות 

המ אחרות.  במחלקות  הדדיות  ובקרות  ־לקותיהן 
מידע,  החלפת  אפשרו  הבקרות  במסגרת  פגשים 
את  חיזקו  הכל  ומעל  ותמיכה  ידידות  קשרי  בניית 
השונים.  הסקטורים  בין  הבין־אישית  התקשורת 
בנוסף, האחיות היו מעורבות בכל פן של תהליך זה, 
בייזום  השונות,  בוועדות  בהשתתפות  השאר  בין 

־פורום סגניות אחיות אחראיות אשר ביצעו את הב
קרות בכל בית החולים, השתתפות בכתיבת נהלים, 
לציין  מיותר  ועוד.  במחלקה  פנימיות  בקרות  ביצוע 
שללא הובלת תהליך האקרדיטציה על ידי הסיעוד 

מרשי לתוצאות  וזוכים  הלום  עד  מגיעים  היינו  ־לא 
מות אלו.

המחלקה,  פני  את  שינה  במחלקה  הסיעוד  צוות 
לדעת  הרפואי  הצוות  עידוד  ועד  החזותי  מהמראה 
ביצירת  הן  ברבים,  נשמע  קולן  הנדרש.  החומר  את 
המבדק  להצלחת  והירתמות  עשייה  של  אווירה 
המשותפים  העבודה  בדפוסי  שינוי  ואף  במחלקה 

עם הרופאים, שצלחו בזכותן.
”את  האמירה  הדרך  בתחילת  נשמעה  פעם  לא 
והאקרדיטציה שלך”, אך ככל שחלף הזמן האווירה 
רבות  עשו  הצוותים  גברה,  המחויבות  השתנתה, 
הצוותים  של  ותמיכה  ולעידוד  המחלקה  להצלחת 
האחרים במחלקות השונות. קבוצת הבקרים שבה 
בצורה  ביצעה  ומוביל  פעיל  חלק  לאחיות  גם  היה 

מקצו כקבוצה  וזוהתה  הבקרות  את  ־אינטנסיבית 
איכות  את  לשקף  מטרתה  אשר  ואסרטיבית,  עית 

העשייה במחלקה. 
קבלת  עם  הצוותים  כל  בין  חיברה  גאווה  תחושת 
תו התקן ועלינו לשמר את הקיים, לקדם ולהמשיך 

לשפר למען בית החולים של כולנו. 

יוסי שחר
תהליך ההכנה לאקרדיטציה החל עוד בשנת 2010. 
הדרישות חייבו שינוי באקלים הארגוני והתארגנות 

־כוללת של הסקטורים השונים. הדגש היה על תה
עבודה,  נוהלי  עדכון  ובטוחים,  נכונים  עבודה  ליכי 

ובקרה על היישום בפועל.

המוטיב את  הבליט  האינטנסיבי  ההכנה  ־תהליך 
העובדים,  של  הגבוהה  המקצועית  הרמה  ואת  ציה 

ואכפ אחריות  הפגנת  כדי  תוך  למשימה  ־שנרתמו 
מקצו הדרכות  עברו  העובדים  דופן.  יוצאות  ־תיות 

עיות בתחום עיסוקם, בדגש על הבטיחות בעבודה 
וההתנהגות הנכונה בעת אירוע אש. עובדי הניקיון 
בשלוש  עבורם  במיוחד  שהופק  כיס  בספרון  צוידו 

־שפות (עברית, ערבית ורוסית) הכולל הנחיות עבו
דה בסיסיות, נוהלי בטיחות, התנהגות במקרה של 

־פגיעה מחומרים, אמצעים לניקוי וחיטוי חדרי אש
פוז, רשימת חומרי ניקיון ואופן השימוש בהם. 

לא  כלל  שבדרך  באזורים  הושקעה  רבה  עבודה 
חצ חיצוניים,  שטחים  מלאה:  לב  תשומת  ־קבלו 

צנרת  מכונות,  וחדרי  אולמות  מרתף,  קומות  רות, 
־הפרושה כמעט בכל שטחי בית החולים, גגות המ

בהתאם  הוגדרו  העישון  אזורי  בזאת.  וכיוצא  בנים 
מהכ מתאים  ובמרחק  הבריאות  משרד  ־להוראות 
והובל בצבע  סומנו  שולטו,  העישון  פינות  ־ניסות. 

של  מזו  המעשנים  אוכלוסיית  את  להפריד  כדי  טו 
החצ את  החיו  עונתיים  פרחים  מכך.  ־המסתייגים 

לתכנון  בהתאם  שונות,  לפינות  צבע  והוסיפו  רות 
בארבעת  שלנו.  המקצועי  הגינון  צוות  של  ולעיצוב 
החודשים האחרונים פונו מבית החולים יותר מ־170 
מכולות של ציוד בלאי וציוד ישן שנשכח במרתפים 

ובמחסנים שונים של המחלקות. 
־מנהלי המחלקות באגף צמצמו את הפערים והלי

מהמחלקות  ובחלק  ההטמעה  במהלך  שעלו  קויים 
פנימיים,  איכות  מבדקי  מנהלים  או  עמיתים  ערכו 
מיושמים  אכן  וההנחיות  שהנהלים  להבטיח  כדי 
המנהלים  של  משותף  מאמץ  נדרש  ומוטמעים. 

והעובדים להצלחת התהליך.
במחל סיורים  השאר  בין  נערכו  המבדק  ־במהלך 

הסוקרים  החולים.  בית  של  שונות  ובתשתיות  קות 
שב המתקדמות  במיוחד מהטכנולוגיות  ־התרשמו 

במהלך  פעם  לא  זאת  וציינו  החולים  בית  שימוש 
לתשתיות  ניתן  מיוחד  דגש  ובסיומם.  המבדקים 

ההש ששם  המכונות  ולחדרי  ־האלקטרו־מגנטיות 
־פעה יותר קריטית וכעת היא גם בטוחה יותר. נבד

קו גם המטבח, המכבסה וחדר הבקרה.
והנ נהלים  נבחנו  ביסודיות.  נבדק  הניקיון  ־נושא 

בשיטות  הניקיון  עובדי  ובקיאות  ידע  עבודה,  חיות 
אישי,  במיגון  נכון  שימוש  בידוד,  בחדרי  עבודה 
בעבודה  ובטיחות  שימוש  הניקיון,  ביצוע  תדירות 

עם חומרים וכו'.
ההסתכלות שלנו על תהליך זה הייתה כיצד ייראה 
טיפולית  סביבה  ויהיה   2050 בשנת  החולים  בית 
התהליך,  באמצע  נמצאים  אנו  ומתקדמת.  בטוחה 
ועלינו להמשיך קדימה במלוא המרץ ולסמן יעדים 

נוספים וגבוהים יותר לטובת בית החולים שלנו. 
יוצא  ספק  ללא  היה  האקרדיטציה  בקרת  שבוע 
דופן לכולנו. האתגר הגדול העומד לפנינו הוא המשך 
ושיתוף  קולגיאליות  כדי  תוך  למצוינות,  החתירה 
את  לשמר  לכולנו  שיאפשרו  הסקטורים,  בין  פעולה 

ההישגים שאליהם הגענו בכוחות משותפים. ||

השתתפו בהכנת הכתבה: מורל שלום, נפתלי וילד 
ואורית רוזנברג. 

 377 אורולוגיה ילדים   1,657 נוירוכירורגיה   400 נוירוכירורגיה ילדים  743 כירורגית חזה  368 כירורגית כלי דם  3,106 כירורגיה פלסטית 
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 4,018 עיניים  1,294 אף אוזן גרון  742 אף אוזן גרון ילדים   250 פה ולסת  49 כאב  5,538 נשים  1,018 הפריה חוץ-גופית  

־כמדי יום עצמאות, יוענקו גם השנה דר
ומ עבודה  על  לעובדים  הצטיינות  ־גות 
סירות יוצאת דופן. עקרונות בחירת המועמדים:
• הצטיינות יתרה בהתאם לחוות דעת המנהל

• חמש שנים בדרגת השיא או שלוש שנים 
בדרגת שהייה

• היסטוריה משמעתית ללא דופי בשש 
השנים האחרונות

• המומלץ הוא מתחת לרמת מנהל מחלקה
• היעדרויות מועטות

עובד  היא  רופאים)  (מלבד  סמכות  לכל  המכסה 
פוטנציאל  מכלל  עובדים   40 כל  על  אחד  מצטיין 

העובדים העומדים בתנאי הסף לקבלת הדרגה. ||

 דרגות אישיות - 
יום העצמאות תשע”ד

משרד הבריאות יצר מסלול הכשרה לבני 
בקורס  והכשירם  הלאומי  השירות  ובנות 
הראשון  הקורס  מבוגרי  שמונה  ימים.  כחודש  בן 

מחל בשמונה  שולבו  שנתיים  במשך  ־שישרתו 
המתמחים  לרופאים  ומסייעים  פנימיות  קות 
מדדים,  לקיחת  דם,  שאיבת  פעילויות:  במגוון 
בישיבות  משתתפים  והם  ועוד,  אק”ג  בדיקות 

הצוות ובסבבים הרפואיים. 
המ מצד  רבה  רצון  שביעות  נרשמה  עתה  ־עד 

ובנות  בני  מצד  וגם  הפנימיות  במחלקות  תמחים 
השירות. לפיכך יש כוונה לקלוט גם במחזור הבא, 

לשורו נוספים  מתנדבים  הקרוב,  בקיץ  ־שייפתח 
תינו ולשלבם במחלקות נוספות. ||

מסלול חדש לבנות שירות לאומי - 
מסייעות לרופא

נדר הבריאות  משרד  להוראות  ־בהתאם 
להתחסן  הרפואי  המרכז  עובדי  כל  שים 
בחיסונים המגנים על העובד ועל המטופלים בפני 

הידבקות במחלות קשות.
כוחות  אחיות,  רופאים,  חוסנו  הראשון  בשלב 

שחו פי  על  אף  ושינניות.  בחורים  סיעודיים,  ־עזר 
כי  לציין  יש  עצמו,  העובד  על  הוטלה  החיסון  בת 

להת נדרש  המוקד  וצוות  רבה  היענות  הייתה  ־לא 
את  לעובדים  לקבוע  כדי  ביוזמתו  ושוב  שוב  קשר 
לקבלת  התייצבו  שלא  עובדים  לחיסונים.  התור 

־חיסון או ביטלו התור שאליו זומנו, יטופלו משמ
עתית עד כדי הפסקת העבודה והוצאה לחופשה. 
בשלב השני יחוסנו עובדים מסקטור מנהל ומשק 
יילודים,  במחלקות  עובדים  הבריאות.  ומקצועות 
חיסון  מדוכאי  חולים  מאושפזים  שבהן  מחלקות 

לא  פולשניות  פעולות  מבוצעות  שבהן  ומחלקות 
יוכלו להמשיך בתפקידם אם לא יחוסנו בחיסונים 

הנדרשים מעצם עבודתם במחלקות אלו. ||

חובת חיסונים

ערב הוקרה לפורשים
ערב הוקרה לפורשים מעיריית תל אביב 
לגמלאות  שיצאו  הרפואי  ומהמרכז 
האחרון  דצמבר  בחודש  נערך  האחרונה  בשנה 
נהנו  לאולם  הכניסה  טרם  הבימה.  בתיאטרון 
לאחר  נגינה.  ומקטעי  עשיר  מכיבוד  המוזמנים 
האמנותי  בקטע  הופיע  המסורתיות,  הברכות 
קיבל  האירוע  בסיום  כהן.  יעקב  הסטנדאפיסט 

כל פורש שעון יד איכותי למזכרת. ||

העברת עובדי קרן מחקרים 
לעירייה

ההס הגיעו  שאליו  להסכם  ־בהתאם 
על  סוכם  האוצר  ושר  הכללית  תדרות 
העברת כלל המשרות בקרן מחקרים שמומנו 
של  בהליך  נמצאים  אנו  החולים.  בית  ידי  על 
לעבור.  הזכות  להם  שתוצע  העובדים  בחירת 
אישית  פגישה  תיקבע  מיועד  עובד  כל  עם 

לבירור כל נושאי ההעברה והשכר. ||

פינוי חניון בית הספר לסיעוד
החניון שבין בית הספר לסיעוד לבית 
לחנייה.  לשמש  הפסיק  דנה  החולים 

ליל משחקים  מתקני  ובו  גן  מוקם  ־במקומו 
מתקנים  ספסלים,  צמחייה,  מדשאות,  דים, 
חנו  אשר  העובדים  לכל  ועוד.  שתייה  למי 

באופן קבוע בחניון נמצא פתרון חלופי. ||
הפעלת קריאה למומחה שאינו כונן 

־מומחה שנקרא לבית החולים שלא במסגרת כו
ננות זכאי לתגמול לפי המפתח הבא:

שעתיים ראשונות - 125%•  מערך שעה ביום 
חול או 150% מערך שעה בשבת

- כוננות מחלקה מעל שעתיים ועד 6 שעות • 
מעל 6 שעות ועד שעה 22:00•  - תורנות מחלקה

על 6 שעות ולאחר שעה 22:00•  - תורנות מיון
בדו”ח  העבודה  שעות  בדיווח  מותנית  הזכאות 

שה כך  על  רופאים  סמנכ”ל  ובאישור  ־הנוכחות 
החו מבית  קריאה  בשל  הן  המדווחות  ־שעות 

כונן מחלקה שנקרא לאחר  לים. מובהר בזאת כי 
19:30 ונשאר לפחות 4.5 שעות זכאי לתו־  השעה

ספת ערך יום.
הגעה  עבור  נוסף  לתגמול  זכאי  אינו  מיון  כונן 

לבית החולים. 

זכאות העובד לקרן השתלמות
עובד  לכל  המוקנית  זכות  היא  השתלמות  קרן 
פתיחת  מיום  שנים  שש  לאחר  הרפואי.  במרכז 
הקרן אפשר למשוך את הכספים שנצברו בה ללא 
תשלום מס, גם לאחר שלוש שנים אפשר למשוך 

־הכספים שנצברו לצורך מימון השתלמויות או לי
־מודים וגם אז המשיכה פטורה ממס. מומלץ לעו

לקרן  להצטרף  בחרו  לא  שהיא  סיבה  שמכל  בדים 
השתלמות לעשות זאת בהקדם, באמצעות פנייה 

־לסקטור המתאים באגף משאבי אנוש ולמלא טו
פסי הצטרפות.

יום היכרות למתנדבים חדשים
כחמישים מתנדבים חדשים השתתפו ביום עיון 
משאבי  סמנכ"ל  את  שמעו  חדשים,  למתנדבים 
במשאבי  סוגיות  על  מרצה  בירן,  גיורא  מר  אנוש, 
איכותי  שירות  על  החולים,  בית  מבנה  ועל  אנוש 
חשיבות  על  הסוציאלי,  השירות  מנהלת  מסגנית 

ורחי היגיינה  נוהל  ועל  הסגל  מרופאת  ־החיסונים 
הסתיים  היום  אפידמיולוגיה.  מאחראי  ידיים  צת 

בסיור מרגש ומעניין במיון ובמערך הטראומה.

קורס פיתוח והעצמת איכות החיים
של  הראשון  ברבעון  מתוכננת  המתנדבים  עבור 
השנה סדנה שבין תכניה ”להתנדב מתוך שמחה”, 

־מהי שמחה וגורמיה, איכות חיים, מחשבות מעצ
בות ועוד. פרטים יפורסמו בהמשך. ||

תנאי שכר ועבודה - עדכונים
שי לחג האביב

גם בשנה זו יוענק לכל מתנדב פעיל שי 
כאות  שקלים   150 בסך  קנייה  תווי   -

פעי על  החולים  בית  מהנהלת  ותודה  ־הערכה 
לותו ההתנדבותית. ||
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מומשו  ובמהלכה  הסתיימה    •2013 העבודה  שנת 
הד מרכז  של  ות”ע  צרכים  על  שהתבססו  ־תכניות 

מהסקטורים  עובדים  בהכשרת  והשתלמויות  רכה 
ייעו לימוד  ממסלולי  החל  השונות,  ־ומהסמכויות 
במ לימודים  ואישור  תמיכה  ועד  מקצועיים  ־דיים 

סלולים אקדמיים; לימודי תעודה ארוכים, לימודים 
נוספות  פעילויות  בביצוע  וכן  על־בסיס  במסלולי 
שביטאו את נוהלי האקרדיטציה והוראותיה. בימים 
הללו אנו עומדים בפני ביצוע יעדים לשנת העבודה 

2014 בתחומים כמו:

לימודים אקדמיים
עובדים   78 לומדים  השונים  הלימוד  במסלולי 

מהסקטורים השונים:
•  6 רופאים
•  15 אחיות

•  41 פרא ומקצועות הבריאות
•  7 מנמ”ש

קורסי גמול ִמנהל
מעו כמאה  עוד  השנה  ילמדו  זו  ייחודית  ־בתכנית   •

שלבי  שלושת  את  סיימם  שעם  החולים  בית  בדי 
הלימוד יזכו להטבה כספית במשכורתם. כל פעימה 
מתאפיינת בתוכן אחר ונוגעת בתחומי ניהול משאבי 

אנוש ויחסי עובד מעביד, כלכלת בריאות ועוד.

יישומי מחשב
ישתתפו  הסקטורים  מכל  מרת”א  מעובדי    •75
בשלושה קורסים שמתוכננים במהלך השנה: הכרת 
לי־ שעות   50 יקיף קורס  כל  ואקסל.  וורד   המחשב, 
אצל  הרשמה  השתלמות.  גמול  לצורכי  שיוכרו  מוד 

סיון בטל’ 4070.

יום אוריינטציה - היכרות לעובדים חדשים 
250•  עובדי בית החולים וקרן מחקרים הש־ ־עוד כ
שהתקיים  חדשים  לעובדים  ההיכרות  ביום  תתפו 
הנחיות  על  מושתתים  היום  תוכני   .2014 בינואר 
האקרדיטציה, המחייבות כל עובד חדש להשתתף 

ביום העיון ולעבור את ההדרכות הנדרשות.

השלמת השכלה
חברתי  מקצועי  לקידום  העמותה  יתוף  בש• 
בסי־ השכלה  חסרי  עובדים  מעודדים  אנו  ”א,  תבע
שהותאם  ייעודי  במסלול  שנה  במשך  ללמוד  סית 

לימו בתום  יוכלו  כך  השכלתם.  ולהשלים  ־עבורם 
לצורכי  עבורם  שיצטברו  בשעות  להשתלם  דיהם 

־גמול השתלמות. עובדים המעוניינים להצטרף לת
כנית זו מוזמנים להתקשר לסיון בטל’ 4070 לקבלת 

מידע.

סדנת העשרה לאוכלוסייה בעלת צרכים 
מיוחדים - ”פרויקט משתקמים”

• זו השנה הרביעית שאנו פותחים מסגרת למידה 
בעלי  החולים  בית  עובדי  כשלושים  עבור  מיוחדת 
זו  מסגרת  ההעשרה,  על  נוסף  מיוחדים.  צרכים 
סדנה  העובדים.  למשפחת  שייכותם  את  מעמיקה 
בדילמות  יעסקו  ותכניה  מרס  בחודש  תתקיים  זו 
לניתוח  מודל  זוגיות,  עובד־מנהל,  יחסים,  במערכת 
דילמות, התמודדות עם לחץ ושחיקה, עולם ערכים 

מתחלפים, תזונה, שפת גוף ועוד.

קורס פיתוח מנהלים לרופאים
16•  רופאים השתתפו במחזור ד’ בתכנית ”פיתוח 
רול  צביקה  מר  קונספט  מנכ”ל  שהנחה  מנהלים” 
והיה בה חלק לפרופ’ רוני גמזו מנכ”ל משה”ב, פרופ’ 

־גבי ברבש מנכ”ל מרת”א, ד”ר גיל פייר סמנכ”ל רו
שהועברו  התכנים  בין  תפקידים.  בעלי  ועוד  פאים 
הב־ בעולם  לניהול  מבוא  המפגשים:   12  במהלך

בריאות,  בארגוני  מנהיגות  ניהולי,  סגנון  ריאות, 
ועוד.  תוצאתית  חשיבה  פרופסיונלי,  בארגון  לנהל 
הת־  door  out מפגש קודמים  ממחזורים   בשונה 
קיים במלון דן בתל־אביב והפעילות זכתה להצלחה 
משתתף  לכל  הוענק  התכנית  סיכום  במעמד  רבה. 

־הספר ”לחשוב מהר לחשוב לאט” מאת דניאל כה
נמן - זוכה פרס נובל לכלכלה. ||

השתתפו  החולים  בית  ממתנדבות  כ־250 
הבינלאומי  האישה  יום  לציון  באירוע 
הדרכה,  מרכז  ע"י  שאורגן   ,2014 מרס  בחודש 

־השתלמויות ומתנדבים באגף משאבי אנוש המ
שי  הוענק  בכנס  משתתפת  לכל  הרפואי.  רכז 

־איכותי באדיבות בית חוה זינגבוים והנהלת המ
וביניהן  הרצאות  שמעו  המתנדבות  הרפואי.  רכז 
”פיגמליון  בהרצאות:  מוזיקליים.  קישור  קטעי 
את  שמגשימה  הנבואה  אפקט   - וגלתיאה 
עצמה”, ד”ר חיה באליק, מנהלת ביה”ס לסיעוד; 

רווית  ד”ר   - הגיל”  בראי  אסתטיים  ”ניתוחים 
וכן  פלסטית;  בכירורגיה  מומחית  רופאה  ינקו, 
”טיפולים אסתטיים - טיפוח ללא ניתוח” - ד”ר 

־אופיר ארצי, מנהל תחום רפואת עור במרכז המ
שולב לאסתטיקה. 

ברלי  מריאנה  מגב’  בתודה  נפרדנו  הכנס  במהלך 
- בתום 44 שנות פעילות התנדבותית, מתוכן יו”ר 
אנו  פרישתה  עם  האחרונות.  השנים  ב־18  יע”ל 

הצל פלץ,  אילנה  גב’  מקומה,  לממלאת  ־מאחלים 
חה ובריאות. ||

יום האישה הבינלאומי

הדרכה והשתלמויות

אירוע מצווה
בהתאם למסורת של השנים האחרונות  
הר־ המרכז  עובדי  ילדי   200 כ ־ישתתפו 
עם  יחד  שנה,   13 להם  שמלאו  (עירייה)  פואי 
במאי 2015  ה־19  בתאריך   העירייה  עובדי  ילדי 
באמפיתיאטרון  שיתקיים  המרכזי  באירוע 
עיריית  ראש  בהשתתפות  יהושע  בגני  ווהאל 
הרפואי  המרכז  מנכ"ל  חולדאי,  רון  מר  ת"א 
פרופ' גבי ברבש, יו"ר ארגון העובדים עו"ד רמי 
בן גל, סמנכ"לים ומנהלים.  את האירוע מארגן 
אגף  בשיתוף  ת"א  עיריית  אנוש  משאבי  אגף 
העובדים.  וארגון  הרפואי  המרכז  אנוש  משאבי 
בחלק האמנותי יופיעו אמני X Factor ישראל, 

צעירי תל־אביב ולכל ילד יחולק שי אישי. ||

 BEWELL1,678,677 ביקורים במרפאות החוץ  6,883 זוגות השתתפו בסיורים ובקורסי הכנה ללידה בבית חולים "ליס"   8,600 מצטרפים חדשים ל־

העוב ארגון  ע"י  שאורגן  ־הפסטיבל, 
היש את  ולציין  להודות  במטרה  ־דים 
בעי העובדות  של  ומעמדן  השתלבותן  ־גיהן, 

בתאריך  השנה  יתקיים  הרפואי,  ובמרכז  רייה 
־ בתו בת"א.  התרבות  בהיכל   2014 במאי   20
אלינור  תיכוני,  ים  במופע  פוליקר  יהודה  נית: 

סלע – שחקנית וסטנדאפיסטית ועוד.  ||

 פסטיבל 
יום האישה
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 59,000,000 שקל תרומות לבית החולים מתוכם 640 תורמים חדשים  546 בקשות למחקרים קליניים שהוגשו לאישור ועדת הלסינקי  

הגסטרו־אונ המרפאה  נפתחה  ־לאחרונה 
דרכי  למחלות  המכון  במסגרת  קולוגית 
המרפאה  גלוק.  נתן  ד”ר  בניהול  והכבד  העיכול 

הנוב העיכול,  במערכת  תופעות  במגוון  ־מטפלת 
עות מניתוחים ומטיפולים אונקולוגיים. 

־כאמור, תופעות לוואי של ניתוחים, הקרנות וטי
לחולים אונקולוגיים  פולים כימותרפיים שניתנים 
ולבלב  קיבה  ושט,  והרקטום,  הגס  המעי  (סרטן 
גורמות  השתן),  וכיס  רחם  שחלות,  ערמונית,  וכן 

מער בתפקוד  מתמשכת  פגיעה  קרובות  ־לעיתים 
כת העיכול. אף על פי שלעתים רבות פגיעות אלו 
מפריעות לאיכות חייו של המטופל, הן אינן זוכות 

תמיד להתייחסות טיפולית הולמת.
כו המרפאה  במסגרת  המוצעים  ־הטיפולים 
גס רופא  עם  מעמיק  מפגש  ראשון  בשלב  ־ללים 

בדיקות  מגוון  מכן  ולאחר  מומחה,  טרואנטרולוג 
המכון  במסגרת  המוצעים  רלוונטיים,  ושירותים 

אנדוסקו בדיקות  והכבד:  העיכול  דרכי  ־למחלות 

ועוד.  תפקודיות  בדיקות  הדמיה,  בדיקות  פיות, 
למומחים  לצורך  בהתאם  מפנה  המרפאה  בנוסף, 

פסי דיאטנית,   - ומעקב  טיפול  להמשך  ־נוספים 
כולוגית, פיזיותרפיסטית ועוד.

שעב למטופלים  מיועדים  במרפאה  ־הטיפולים 
או  העיכול  במערכת  גידולים  לכריתת  ניתוחים  רו 
גידולים אחרים באזור הבטן והאגן, ובהם גידולים 
ומתלוננים  והשתן,  הרבייה  ובמערכות  בערמונית 
על תפקוד לא תקין של מערכת העיכול, בין השאר 

־כאבי בטן, שלשול ועצירות, בחילות והקאות, די
בשליטה  והפרעות  מזון  של  ספיגה  תת  מומים, 
או  לבטן  הקרנות  שעברו  מטופלים  היציאות;  על 

־לאגן, או טיפולים כימותרפיים עקב מחלתם וסו
־בלים מפגיעה מתמשכת במערכת העיכול; מטופ

לי המערך האונקולוגי הזקוקים לבירור או לטיפול 
גסטרו דחוף, בהפניית הרופא האונקולוג המטפל.

ייחודה של המרפאה הוא בכך שהיא נותנת מענה 
שלעתים  העיכול  במערכת  כרוניות  לבעיות  זמין 

אולם  אונקולוגית,  לב  לתשומת  זוכות  אינן  רבות 
־גורמות הפרעה ופגיעה ניכרת באיכות החיים. שי

רות זה הוא ייחודי בישראל.
המרפאה ממוקמת במרפאות מעקב אונקולוגיה 

סו בניין  האונקולוגי,  המערך  במסגרת  ־הפועלות 
ראסקי קומה 1, אגף ח’, המרכז הרפואי ת”א – רח’ 

ויצמן 6. טלפון ישיר לבירורים: 03-6973082 ||

ד"ר נתן גלוק

לפסיכיאטריה  בשירות  נפתחה  לאחרונה 
־אמבולטורית מרפאה חדשה לטיפול בדי

של  מגנטית  לגרייה  קסדה  באמצעות  עמיד  כאון 
הישראלית.   Brainsway חברת  מתוצרת  המוח 
רשת  של  חדשנית  טכנולוגיה  על  מבוסס  הטיפול 
שדה  היוצרת  הקסדה,  בתוך  חשמליים  סלילים 
מגרה  הזו  המגנטית  האנרגיה  אלקטרומגנטי. 
באופן ממוקד מרכזים באונה הקדמית של המוח, 

להתפת השאר  בין  קשורה  בהם  ־שתת־פעילות 
חות הדיכאון. 

נוירולוגיות  רשתות  של  חשמלי  גירוי  כה,  עד 
אלקטרודות  החדרת  באמצעות  רק  התאפשר 
יעילה  פעולה  זו  המוח.  בעומק  אזורים  לאותם 

תרו טיפול  בפני  שעמיד  עמוק  בדיכאון  ־לטיפול 
סיכונים  בעלת  מורכבת,  פולשנית,  היא  אך  פתי, 
לו  שיש  נוירוכירורגי  צוות  של  יקר  זמן  ומחייבת 
החדש  הטיפול  זו.  בפעולה  מיוחדת  התמחות 
להשיג  נועד   Brainsway של הקסדה  באמצעות 
פולשנית,  ולא  פשוטה  בפעולה  דומות,  תוצאות 

שאינה כרוכה בהרדמה או בכאב. 
השפעות  בעלת  דבר,  לכל  מחלה  הוא  דיכאון 
והקוגניטיבי.  הרגשי  הפיזיולוגי,  במישור  קשות 
היא  מהשפעותיו  אחת  אחרות,  למחלות  בניגוד 

המ דבר   - פעולות  ליזום  רב  וקושי  ־פאסיביות 
כ־10%  למצבו.  פתרון  לחפש  המטופל  על  קשה 
חייהם,  במהלך  קליני  דיכאון  יחוו  מהישראלים 
אנטי־דיפרסנטיות,  תרופות  של  זמינותן  ולמרות 
או  מהכדורים  מושפעים  אינם  מהמטופלים  רבים 

־סובלים מתופעות לוואי קשות הגורמות להם לה

פסיק את הטיפול. 
מיועדת  החדשה  האלקטרומגנטית  הקסדה 
לטיפול  מגיב  שאינו  עמוק  מדיכאון  לסובלים 

הטי אנטי־דיפרסנטיות.  בתרופות  ־הקונבנציונלי 
שעברו  לב  חולי  מלבד  החולים,  לכלל  מתאים  פול 
השתלת קוצב לב או דפיברילטור, מאחר שהשדה 

האלקטרומגנטי עלול לשבש את פעילותם.
מבו אביב  תל  הרפואי  במרכז  החדש  ־הטיפול 

על  המתפרשים  יומיים  מפגשים  עשרים  על  סס 

נמשך  טיפול  וכל  א’-ה’,  בימים  שבועות,  ארבעה 
לוואי  תופעות  כל  אין  לטיפול  השעה.  כמחצית 
או  מוקדמת  הכנה  מצריך  אינו  והוא  משמעותיות, 
אין  לטיפול  דיכאון,  נגד  לכדורים  בניגוד  אשפוז. 
השפעה סיסטמית, ולכן הוא מאושר לשימוש גם 

לנשים הרות ומניקות.  
קרס מיכאל  ד”ר  השירות:  על  נוספים  ־לפרטים 

מוחית,  מגנטית  לגרייה  המרפאה  מנהל  נושטיין, 
|| michaelkr@tlvmc.gov.il :בכתובת

חדש בשירות הפסיכיאטרי: מרפאה לטיפול בדיכאון 
עמיד באמצעות קסדה לגרייה מגנטית של המוח

חדש: המרפאה הגסטרו־אונקולוגית
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המיועד  בעולם  המתקדם  קווי  מאיץ 
־לחולי סרטן אשר צריכים לעבור הק
־רנות כחלק מהטיפול האונקולוגי נכנס לשי

בן  פרופ’  של  בניהולו  הקרינה  במכון  מוש 
דיוק  רמת  מאפשר   החדש  ”המאיץ  קורן. 
של  לקרינה   החשיפה  ביותר ,הקטנת  גבוהה 
לאזור  בסמוך  הנמצאים  הבריאים  האיברים 
הגידול וצמצום תופעות הלוואי של הקרינה” 
מסביר ד”ר אנדרו קנר, מנהל השירות לרדיו־

כירורגיה. 
המחשוב  במערך  החדש  המאיץ  של  ייחודו 

חישו על  כולו  מתבסס  אשר  עמו,  ־שנרכש 
הקרינה  להתפלגות  קרלו”  ”מונטה  בשיטת  בים 
בעיות  פתרון  מאפשרת  זו  שיטה  המטופל.  בגוף 
אשר  אקראיים,  מספרים  באמצעות  חישוביות 

מובה לקבלת  עד  פעמיים  של  רב  מספר  ־מורצים 
קות סטטיסטית של תוצאת החישוב, ועל ידי כך 

מאפשרת דיוק מירבי של החישוב. 
כי  מסביר  הקרינה,  שירותי  מנהל  שטראוס,  נתן 

־שיטת חישוב זו לא היתה בשימוש במכונים האונ
 ,NASA :קולוגים עד כה  אלא בעיקר בגופים כמו

מחשוב  במערך  הצורך  עקב  וכו’.  גרעיניים  כורים 
אלו  חישובים  ביצוע  מאפשר  אשר  במיוחד  חזק 
גם  זו  שיטה  של  הטמעתה  התאפשרה  קצר  בזמן 

בבית החולים. 
הד מערכת  ובעל  ביותר  מדויק  החדש  ־המאיץ 

הדמיה  לבצע  שיכולה  בעולם  מהמשוכללות  מיה 
לוודא  ובכך  הטיפול,  במהלך  קרן  כל  הפעלת  לפני 
הוא  הקרינתי.  הטיפול  במתן  מריבי  דיוק  השגת  
דבר  ביותר,  מהירה  טיפול  העברת  יכולת  בעל  גם 

התורם רבות להצלחת הטיפול הקרינתי, בשל 
זמן  למשך  תזוזה  ללא  לשכב  המטופל  יכולת 
במאיץ  הותקנה  בנוסף  הממוקדת.  ההקרנה 
החדש מערכת High Definition MLC אשר 

־מאפשרת כיוון צורת קרן הטיפול לצורת הגי
במאיצים  הקיימת  גבוהה  הכי  בהתאמה  דול 

בעולם. 
־כמו כן, הושם דגש מיוחד על סביבת המטו
־פל, ולכן הותקנה בחדר הטיפולים מערכת הד
־מיית שמיים ותאורה מיוחדת המדמה הסתכ

המותאמת  מוזיקה  עם  לשמיים  חלון  דרך  לות 
לבחירה אישית של המטופל ,על מנת  להשרות 

אוירה נינוחה ככל שניתן במהלך הטיפול. 
 TrueBeam Novalis, STX מדגם  זה,  ”מאיץ 
Varian Medical System, הינו הרא־  של חברת
כיום  מותקנים  אשר  מאיצים  ארבעה   מתוך  שון 
מחשוב  מערך  עם  וביחד  שלנו,  הרפואי  במרכז 
מתקדם ביותר, יעניקו  טיפול מדויק ואיכותי תוך 
הסמוכים  הבריאים  האיברים  על  מירבית  שמירה 
לאזור ההקרנה/טיפול לכל מטופלי המכון”, מסכם 

פרופ’ בן קורן, מנהל מכון הקרינה. ||

חדש במכון הקרינה: מאיץ קווי המתקדם בעולם - 
לטיפול מדויק יותר, מהיר יותר ויעיל יותר

בריאות מלאה אינו רק ביטוי נרדף להיעדר 
פנימי  איזון  של  ביטוי  גם  אלא  מחלה, 

־אישי. לכן, לשיפור המראה החיצוני לרוב יש הש
־פעה חיובית על רווחתנו האישית, הזוגית והחבר
־תית. זו בדיוק הפילוסופיה העומדת מאחורי המ

לאחרונה  נפתח  אשר  לאסתטיקה  המשולב  רכז 
ג’רי  שלד"ר  משותף  בניהול  שלנו  החולים  בבית 

וייס וד”ר אופיר ארצי. 
מחלקות  של  וחדשני  משותף  מיזם  הוא  המרכז 
לראשונה,  כאשר  הפלסטית,  והכירורגיה  העור 
בית  של  הבטוחה  בסביבה  אחת,  גג  קורת  תחת 
העור,  ברפואת  פרוצדורות  מתבצעות  החולים, 

מו רופאים  בידי  הפלסטית,  והכירורגיה  ־הלייזר 
המרכז  מציע  בהתאם,  הראשונה.  מהשורה  מחים 

מבו שלא  דופן,  יוצא  מגוון פרוצדורות  ־למטופליו 
בעיה  לכל  בישראל.  אחר  חולים  בית  באף  צעות 

בחי כדי  תוך  ומותאם  כולל  מענה  ניתן  ־אסתטית 
האפש לצד  ניתוחיות  לא  טיפול  אפשרויות  ־נת 

והצלחת  המטופל/ת  כשבריאות  הכירורגית,  רות 
הטיפול הן במרכז קבלת ההחלטות, ללא שיקולים 
זרים. גם המגוון הרחב של מכשירי הלייזר ומכשור 
לבחור  שלנו  למומחים  מאפשרים  מתקדם  רפואי 
כל  עבור  ביותר  והבטוח  האיכותי  היעיל,  בטיפול 

מטופל/ת. 
היא  גדול  רפואי  במרכז  הטיפול  סביבת  כידוע, 

יחידות  כל   - המטופלים  עבור  משמעותי  יתרון 
וטיפול  דם  בנק  מיון,  חדר  לרבות  החולים,  בית 
שעות   24 בשבוע,  ימים   7 גיבוי  מעניקות  נמרץ, 
חלק  בהיותו  נעוץ  המרכז  של  נוסף  יתרון  ביממה. 
ברחבי  אסתטיים  מרכזים  של  מובילה  משורה 

מומ עם  שוטפות  והתייעצויות  דיאלוג  ־העולם. 
־חים בינלאומיים מאפשרים למומחי המרכז להמ

את  למטופלים  ולהעניק  התחום  את  להוביל  שיך 
הייעוץ והטיפול הטוב ביותר.

הנחה  מ־20%  שלנו נהנים  הרפואי  המרכז  עובדי 
במרכז המשולב לאסתטיקה. 

קשר:  צרו  ייעוץ,  פגישת  ולקביעת  נוסף  למידע 
|| aesthetic@tlvmc.gov.il ,03-6972424

חדש: המרכז המשולב לאסתטיקה
רופאים מומחים, סביבה בטוחה וטכנולוגיה מתקדמת

רשימת הטיפולים המוצעים במרכז המשולב לאסתטיקה:

 266 חוזים קליניים  26 מינויים אקדמאים  2,200,000 ק"ג כביסת חולה  3,602,402 ק"ג אשפה  7,100,000 בדיקות מעבדה 

טיפולי כירורגיה אסתטיתטיפולי רפואת עור אסתטית ולייזר
מתיחת בטןהחלקת קמטי הבעה (בוטוקס)

שאיבת שומןהזרקת חומרי מילוי לקמטים קבועים ולהחזרת נפח

ניתוחי שדיים: הגדלה, הקטנה, הרמהטיפול ומניעת צלקות

ניתוחי שדיים בגבריםטשטוש סימני מתיחה

הצמדת אוזנייםהסרת קעקועים

עיצוב סנטר ואףטיפול בהיפרפיגמנטציה: כתמי שמש ובעקבות הריון

הרמת עפעפיים עליונים ותחתוניםטיפול בנימים מורחבים ובאדמומית כרונית בפנים 

מתיחת פנים וצווארטיפול בהזעת יתר

פילינג מותאם אישית: טיפולי לייזר להעלמת קמטים, 
לחידוש ולמיצוק העור, הסרה של גידולי עור באמצעים 

לא ניתוחיים

מתיחת זרועות, ירכיים וישבן

מילוי והחלקת קמטים באמצעות שומן עצמי
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בראש חוקר

 4,635 אזכורים בתקשורת בשנת 2013 מתוכם:  2,213 בעיתונות  664 בטלוויזיה  671 ברדיו  1,087 באינטרנט

פרופ' זליג אשחר הגיע למרכז הרפואי תל־
למדע.  ויצמן  ממכון  כשנתיים  לפני  אביב 
מעבדה  ויצמן  במכון  ניהל  אשחר  פרופ' 
של  לפנייתו  ותאית.  מולקולרית  לאימונולוגיה 
פרופ' ברבש, הצטרף פרופ' אשחר לחוקרי המרכז 
הרפואי והקים מעבדת מחקר מצוידת היטב, ובה 
דוד  ד"ר  גלוברזון־לוין,  ענת  ד"ר  חוקרים:  שלושה 

שטיינר וטובה וקס.
חדשנית  גישה  החולים  לבית  הביא  אשחר  פרופ' 

־לאימונו־תרפיה של סרטן שלאחרונה הוכחה כיעי
לה במיוחד, ושפותחה במעבדתו במכון ומשתמשת 

. (T-bodies) מהונדסים גנטית T בתאי
כעש במשך  זליג  שפיתח  הדרך,  פורץ  ־המחקר 

רים שנות מחקר בסיסי במכון ויצמן, הביא לפיתוח 
מרכזים  בכמה  כיום  המיושם  חדשני  קליני  טיפול 
ארה"ב,  ובהן  העולם  במדינות  מובילים  קליניים 

־בריטניה, אוסטרליה וסין, שם נעשים ניסויים קלי
בעלי ממאירויות  ניים Phase 1/2 בחולים סופניים 
של לימפומות ולויקמיות. מעבר למחקר, חזונו של 
פרופ' אשחר הוא להקים בבית החולים שלנו מרכז 
ההמטולוגיות־ המחלקות  בשיתוף  טיפולי  מחקרי 

אונקולוגיות, שישתמש בגישה שפיתח.
בטכנולו זליג  שפיתח  החדשנית  הטיפול  ־גישת 

גיות של הנדסה גנטית מעניקה לתאי T תכונות של 
 T תאי  של  היכולת  את  משלבת  ולמעשה  נוגדנים 
של  היכולת  עם  סרטניים  וגידולים  רקמות  לדחות 
 Tumor Associated Antigens להכיר  נוגדנים 

המבוטאים על פני שטח התאים הסרטניים. 
כימ קולטן  יצירת  ע"י  הרעיון?  מיושם  ־כיצד 

המשתנה  מהאזור  מורכב  שלו  ההכרה  שאזור  רי, 
והחלק  נוגדן  מולקולת  של   (variable region)
התוך תאי שהוא מודולרי, מכיל את כל האלמנטים 

תאי  של  מלאה  להפעלה  הנדרשים 
סרטניים  תאים  של  הרג  ולאפשר   ,T

שמוכרים ע"י הקולטן הכימרי.
בעז־ סרטן  תאי  להרוג  יכול   T  תא
ציטוטוק חומרים  של  הפרשה  ־רת 

התא.  של  ההרג  מנגנון  והפעלת  סיים 
כאשר קולטן על פני תא T מכיר אנטיגן 
על   (Tumor Associated Antigen)
בין  ישיר  מגע  נוצר  המטרה,  תא  פני 
הרג  תהליכי  לשפעול  המביא  התאים, 
בתאי ה־T המכוונים כלפי תא המטרה. 
באמצעות  נעשית    Tה־ תאי  הנדסת 
(רטרו  ויראליים  בווקטורים  הדבקה 
את  שנושאים  מהונדסים  וירוסים) 
ושאינם  הכימרי,  לקולטן  המקודד  הגן 
מסוגלים להתרבות בתאי ה־T. הדבקת 
בתהליך  לגוף.  מחוץ  נעשית   Tה־ תאי 

עם  שפעול  עוברים  מחולים,  מבודדים   T תאי  זה 
להתרבות  הגורמים   ,CD-28ו־  CD-3 נגד  נוגדנים 
בווק־ מודבקים  המתרבים  התאים  בלבד.   T  תאי
הכימ הקולטן  את  שיבטאו  כך  המהונדס,  ־טור 

נקראים  המהונדסים  התאים   .(2 מס'  (תמונה  רי 
 .(CAR)  -  Chimeric Antibody Receptors

־התאים המהונדסים מוזרקים באופן סיסטמי לחו
לה, בתהליך שהוכח כבטוח. 

־כדי לאשר שהווקטור חדר לתאים והקולטן הכי
־מרי מבוטא בהם בהצלחה, בודקים את ביטוי הקו

הנוגדן  של  המשתנה  האזור  נגד  נוגדן  בעזרת  לטן 
־על שטח פני התא המודבק. זה תהליך שגרתי והת

 Tנאים הם סטנדרטיים, כך ש־50%-70% מתאי ה־
שהודבקו יבטאו את הקולטן הכימרי.

גידולים  נושאי  עכברים  כי  זליג  הראה  במחקרו 
SCID נטולי מערכת חי־  ובהם עכברי מעבדה מסוג
עכב או  הומניים,  גידולים  בהם  שהושתלו  ־סונית, 

רים אימונוקומפטנטים המפתחים באופן ספונטני 
אשר  ואחרים),  לבלב  שד,  (מעי,  סרטניים  גידולים 
וגרמו   ,CARה־ שיטת  באמצעות  ורופאו  טופלו 
ומשניים.  ראשוניים  גידולים  לדחיית 
ממצאים מסעירים אלו פורסמו בעיתונים 
 Journal of clinical" ובהם  יוקרתיים 

."Blood"ו "investigation
־בעקבות הצלחת הטיפול בעכברי מעב
־דה, קבוצות מובילות ברחבי העולם אימ

המהונדסים  התאים  גישת  את  וניסו  צו 
 Chimeric antibody של פרופ' אשחר
חמלה,  בטיפולי   (CAR)  -  receptors
והיום יש תוצאות מעודדות מניסויים ב־

.Phase 1/2
ההמטולוגיה,  בתחום  האחרון  בכנס 
 ,American Society of Hematology
(החו־ סופניים  חולים   75 שמתוך  דווח 
ב־ שטופלו  ובלימפומה),  בלוקמיה  לים 

 complete45 נמצאים ב־ ,CAR T-Cells
 .complete remissionאו ב־ response

שיטה חדשה לטיפול אימונו־תרפי בסרטן
את המחקר פורץ הדרך פיתח פרופ' זליג אשחר במשך כעשרים שנות מחקר בסיסי 

במכון ויצמן • הטיפול החדשני מיושם כיום בכמה מרכזים קליניים מובילים במדינות 
העולם, ובהן ארה"ב, בריטניה, אוסטרליה וסין

־
ע. 
ה
ל
ז
ה
ד

ת
־
ת

־
ח
ם
ב, 
־
ת
ל
ז
מימין, בכיוון השעון: ד"ר דוד שטיינר, טובה וקס, ד"ר ענת גלוברזון־לוין ופרופ' זליג אשחר־

י 
ם 

־
־
א. 
גן 
ל 
ין 
ג
 .
ת 
רו
ת 
ם 
ת 
תמונה 2. פרוטוקול להכנת תאי T מהונדסים וטיפולך 

Re-infusion 
into the patient

Lymphodepletion before 
adoptive transfer of T-bodies

Collection of 
peripheral blood 
lymphocytes (PBL)

Enrichment of 
lymphocytes

Activation of T cells on 
CD3 and CD28 antibodies

Virus carrying 
the chimeric 
receptor genes

Transduction of 
activated T cells



27

בשיטה  לשימוש   FDAל־ מוגשת  הטיפול  גישת 
כטיפול, ונמצאת בשלבי אישור.

 "Science" בעקבות הכינוס, בחר העיתון היוקרתי
את גישת הטיפול של פרופ' אשחר כפריצת הדרך 

של השנה. 
?CARמהו סוד הצלחתה של שיטת ה־

T המהונדסים שהוחזרו לגוף החו־ ־נמצא שתאי ה
לה, מתרבים פי 10,000-1,000 כאשר הם פוגשים את 
תאי המטרה הסרטניים, והמפגש בין התאים גורם 
שהשמידו  לאחר  המהונדסים.   Tה־ תאי  להתרבות 
 Tאת תאי הגידול וגרמו בכך לדחייתו, חלק מתאי ה־
המהונדסים הופכים לתאי זיכרון ומתיישבים במח 
הזיכרון  תאי  שוב,  פורץ  הגידול  שאם  כך  העצם, 

מכירים ומחסלים אותם.
בין החולים שקיבלו את הטיפול, היו גם ילדים עם 
להם  עזרו  לא  אחרים  טיפולים  אשר   ,ALLו־  CLL

וטיפול זה ריפא אותם לחלוטין.
הופעת  ובהן  הטיפול,  בעקבות  הלוואי  תופעות 
 B בתאי  פגיעה  או  חריפה  דלקת  של  סימפטומים 
מווסתות  הממאירים,  התאים  על  נוסף  נורמליים 

בעזרת טיפולים קיימים. 

 .NIHפרופ' אשחר זכה השנה במענק יוקרתי מה־
חוקרים  בשיתוף  שנכתבה  המחקר,  בקשת  מטרת 
היא   ,MD Andersonו־ קליפורניה  מאוניברסיטת 
להתגבר על השלב המורכב בטיפול, שהוא הוצאת 
הויראלי  בווקטור  הדבקתם  מהחולה,   Tה־ תאי 
והחזרת התאים המהונדסים לחולה, תהליך מורכב 

ויקר שדורש חדרים נקיים וצוות מיומן.
מחק בפרויקט  אשחר  פרופ'  שמציע  ־הפתרון 

הכנסת  שיאפשר  ויראלי  ווקטור  להכין  הוא  זה  רי 
הדב־  ,T ה לתאי  ישיר  באופן  הכימרי  ־הרצפטור 
הצורך  את  שתמנע  הויראלי,  בווקטור  ישירה  קה 
את  להגדיל  כדי  לגוף.  והחזרתם  התאים  בהוצאת 
להתאבדות  שיגרום  גן  יוסף  הטיפול,  בטיחות 
פעילות  אם  הצורך,  במקרה  המודבקים  התאים 
למטופל.  מסוכנת  תהיה  המהונדסים  התאים 

־שיטה זו כבר נוסתה בהצלחה בניסויים פרה־קלי
ניים בעכברי מעבדה.

הטיפול  את  להרחיב  הוא  כיום  העיקרי  האתגר 
של  הנוכחי  מחקרו  מוצקים.  ממאירים  לגידולים 
לנצל  כדי  ניסויים  במודלים  מתמקד  אשחר  פרופ' 
באופן מרבי את הפוטנציאל והספקטרום הרחבים 

של הגישה. ||

גישת הטיפול החדשנית מעניקה 
לתאי T תכונות של נוגדנים ע"י 

יצירת קולטן כימרי, שאזור ההכרה 
שלו מורכב מהאזור המשתנה של 
מולקולת נוגדן. החלק התוך תאי 
מודולרי ומכיל את כל האלמנטים 

 ,T הנדרשים להפעלה מלאה של תאי
כדי לאפשר הרג של תאים סרטניים 

שמוכרים ע"י הקולטן הכימרי

־הצוות הרפואי חשוף לסכנות רבות במ
מחלק  שלפחות  סכנות  עבודתו,  סגרת 
כללי  על  כולנו  נשמור  אם  להימנע,  אפשר  מהן 
הזהירות הנדרשים. אחת הסכנות הגדולות היא 
מתנהל  האחרונים  בחודשים  מחט.  דקירת 
להטמעת  שנועד  פנימי  קמפיין  חולים  בבית 
במקרה  הפעולות  לנקיטת  והצעדים  המסרים 

דקירה. 
זהירות  מדבקות  יודבקו  הקמפיין  במסגרת 

־בכל מקום שיש בו פח לפסולת חדה ובכל המ
מצויר  ועליו  פלקט  ייתלה  הרלוונטיים  קומות 
שיש  הפעולות  כל  את  המתאר  זרימה  תרשים 

לעשות בכל אירוע דקירה. 
שקבלת  העיתון  דפי  מעל  שוב  מזכירים  אנו 
ציוד  במחסן  סרגיי  אצל  והפלקטים  המדבקות 

משרדי. אנא מהרו וטפלו בנושא זה!
לא מעבירים מחטים מיד ליד!

כל  בתחקור  התחלנו  הקמפיין  עם  בבד  בד 
אנשי הצוות שהיו מעורבים במקרים של דקירה 
כמה  כה  עד  עלו  התחקור  במסגרת  חד.  מחפץ 
מקרים שהמשותף לכולם הוא העיקרון שעלינו 

לפעול לפיו - לא מעבירים מחטים מיד ליד!
הרפואה  ִמנהל   - זיהומים  מניעת  בחוברת 
בנפרד  יוגשו  חדים  פריטים  נכתב:   2001 משנת 
חדים  פריטים  להעביר  אין  לעין,  גלויה  ובצורה 
מיד ליד אלא יש להשתמש בכלי להנחת הפריט 
וההגשה תעשה אך ורק בצורה שטוחה וזהירה.

מקרים לדוגמה:
ספינ־ מחט  באמצעות  נעשית   FNA  פעולת
לית כשהחומר נשאב ולעתים נשאר בתוך חלל 

מכסה)  (ללא  המחט  הפעולה  בסיום  המחט. 
־והמזרק מועברים לטכנאית והיא מעבירה לצי

טולוג שיושב בדרך כלל במכון CT. כל זה מוביל 
לכך שלעתים נעשית העברה משולשת בו בזמן, 
הפעולה  בתום  מונחים  והמזרק  המחט  שכן 

מוע הם  לעתים  אולם  עומק,  בעל  ירוק  ־במגש 
ולציטולוג.  לטכנאית   ,US לרופא ליד  מיד  ברים 
לפעול  ולהקפיד  ההנחיות  את  לזכור  עלינו  לכן 

על פיהן:
• בעת דיקור יש להניח את המחט והמזרק 

במגש עומק. המגש יועבר רק לאחר 
שהמזרק הונח בו .

• במקרים שהציטולוג נמצא בחדר בזמן 
הפעולה, מומלץ להעביר את המחט 

בתוך המגש ישירות לציטולוג ללא תיווך 
הטכנאי/ית בדרך. אם אי אפשר, יש לפעול 

לפי ההוראה לעיל.
• בעת העברת המחט אל הציטולוג ביחידת 

ה־CT יש לקחת את המחט במגש סגור או 
בקופסה סגורה.

מתלמדת  אחות  אופי:  אותו  בעל  נוסף  אירוע 
בסיום   .(VF) ורידי  צנתר  בהכנסת  עזרה  במיון 
להיזרק  מנת  על  אליה  הועברה  המחט  הפעולה 
התרחשה  ההעברה  ובזמן  החדה,  הפסולת  לפח 

הדקירה. 
למ צוותכם  מודעות  והגבירו  כנדרש  פעלו  ־אנא 

ניעת דקירות אנשי הצוות ממחטים. ||
מיכל עזרון 
ד”ר אמיר נוטמן 
ד”ר ג’לאל טרביה 

נדקרת - נדבקת!

שפעת היא מחלה נגיפית מידבקת מאוד. 
־ההעברה של מחלת השפעת בתוך מער
־כות בריאות מעמידה את המטופלים ועובדי הב

ריאות בסיכון להדבקה. בכל שנה 30-20 אחוזים 
מניעת  השפעת.  בנגיף  נדבקים  הצוות  מאנשי 
נוהלי  יישום  באמצעות  נעשית  במוסד  השפעת 
עבודה לבקרת זיהומים, שמירה על כללי היגיינה 

אישית וחיסון.
להצלחה.  זכה  השנה  השפעת  חיסוני  מבצע 
פי  עלה  הרפואי  המרכז  סגל  של  החיסון  שיעור 
שלושה לעומת שנים קודמות. המחלקות שבהן 
להתחסן  הצוות  של  מרשימה  התגייסות  הייתה 
והיחידה  ריאות  מכון  י',  פנימית  אונקולוגיה,  הן: 

למחלות זיהומיות. ||

סיכום מבצע חיסוני שפעת

ה 

 "
הצוות הרפואי חשוף לך 

 youtube - 1,404,708 כניסות לאתר בית החולים  4,745,541 צפיות בדפים באתר  822,000 צפיות בסרטים בערוץ ה 
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במספרים: 208,639 סה"כ פניות לכל המיונים. מתוכם:  10,371 אוהדים בעמודי הפייסבוק שלנו  2013   34,389 שאלות בפורמים ב"תפוז אנשים" 

מינויים למנהל מחלקה/יחידה/אגף:
פרופ' רפאל ברוק -•  סגן בכיר למנהל המכון 

למחלות דרכי העיכול והכבד.
ד"ר אלי ברזובסקי -•  מנהל היחידה 

לפתולוגיה של דרכי העיכול.
ד"ר איריס דותן -•  מנהלת היחידה למחלות 

מעי דלקתיות.
ד"ר דבי ווסט -•  מנהלת המיון הכירורגי 

במחלקה לרפואה דחופה.
ד"ר משה יהודה -•  מנהל שירות ראש־צוואר 

במחלקת אא"ג
ד"ר אנייס ליאור -•  מנהלת היחידה 
לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר.

ד"ר עידו נחמני -•  מ"מ מנהל מחלקה 
כירורגית בחטיבה הכירורגית.

ד"ר דפנה פארן -•  מנהלת היחידה לאשפוז 
יום ראומטולוגי.

פרופ' יהודה קולנדר -•  מנהל המחלקה 
לאורטופדיה אונקולוגית.

ד"ר רון רם -•  מנהל היחידה להשתלות מח 
עצם במחלקה להמטולוגיה.

ד"ר בועז שגיא -•  מ"מ מנהל מחלקה 
כירורגית בחטיבה הכירורגית. 

מינויים לתפקידים בכירים: 
פרופ' נדיר ארבר -•  יו"ר איגוד הגסטרו הישראלי

פרופ' עידית מטות -•  יושבת ראש הוועדה 
ל"הרדמת החולה הקשיש" של האיגוד 

האירופי בהרדמה. עוד מונתה פרופ' 
מטות לחברות בוועדת המחקר היוקרתית 

של האיגוד האירופי וחברה באיגוד 
היוקרתי של רופאים מרדימים מובילי 

 American University - דרך בעולם
.Anesthesiologists

 מקבלי תואר פרופסור/
מרצה בכיר/מרצה:

פרופ' אייל גור -•  פרופ' חבר קליני לכירורגיה 
בפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל־אביב

ד"ר חן הלוי -•  מרצה בכיר לנוירולוגיה 
בפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל־אביב

ד"ר יאיר הירשנו -•  מרצה בכיר להמטולוגיה 
בפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל־אביב

ד"ר אברהם אברג'יל -•  מרצה לאא"ג 

וכירורגיה ראש צוואר בפקולטה לרפואה, 
אוניברסיטת תל־אביב

ד"ר דוד ורסנו -•  מרצה בכיר קליני 
לאופתלמולוגיה בפקולטה לרפואה, 

אוניברסיטת תל־אביב
ד"ר אלעד מויסייב -•  מרצה בכיר קליני 

לאופתלמולוגיה, בפקולטה לרפואה, 
אוניברסיטת תל־אביב

ד"ר מיכל אנטין מר - PhD•  בקרדיולוגיה 
בפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל־אביב

ד"ר שמעון רוחקינד - PhD•  בפקולטה למדעי 
החיים באוניברסיטת בר־אילן 

מינויים לתפקידים בכירים בסיעוד:
נאוה גרוס פלדמן -•  מ"מ מרכזת תחום בכירה 

רפואה דחופה
טלי חודק בארי -•  מרכזת הסיעוד בית 

החולים ליס 
מיכל עזרון  -•  מנהלת  תחום קידום איכות

מינויים לתפקיד אחות אחראית:
לואיזה דדבייב -•  מרפאה נוירולוגית

אנה מדובי -•  מחלקה פנימית י'
ענת־מירב שנער -•  מכון רנטגן

מתוכם סיימו 
בהצטיינות:

• ד"ר נעמי אבן־זהר
• ד"ר ענת מילמן
• ד"ר רעות צמח

• ד"ר מיכל רז
• ד"ר עמיר שפירא

יבואו על הברכה:
• ד"ר אראלה אלקון

• ד"ר סיון אחיטוב
• ד"ר ארז ארמרניק

• ד"ר יעל בן חיים

• ד"ר ג'רמי בן שושן
• ד"ר שירה בן אור

• ד"ר קרן בכר
• ד"ר רינת ברנשטיין

• ד"ר טל ברוש־ניסימוב
• ד"ר ליאור גונן
• ד"ר עמית הס

• ד"ר נטליה ויסלפו
• ד"ר מיכאל זיסאפל

• ד"ר תמר טורם
• ד"ר גיא לדרגור

• ד"ר עידית לחובר
• ד"ר יובל אליהו לנדאו

• ד"ר עמרי מרוז

• ד"ר אודליה עמית־גור
• ד"ר שולמית סבטיצקי

• ד"ר אלקסיס מיטלפונקט
• ד"ר שי מטלון
• ד"ר גיא נחמני

• ד"ר אורנה סבר
• ד"ר חגית פדובה
• ד"ר ארי פולצ'ק

• ד"ר שרונה צ'רניאק
• ד"ר אלברט קולמנסקי

• ד"ר עינם רחמים
• ד"ר מיכאל רחקוביץ

• ד"ר אריה שטיינוול
• ד"ר נדב שריד
• ד"ר מתי שנל

• ד"ר סיון שמאי
• ד"ר ליאורה שכטר

עניין לציון

עוברי שלב ב'

החולים,  בית  הנהלת  להחלטת  בהתאם 
של  השונות  במסגרות  העבודה  תאורגן 
תעמוד  שבראשו  אחוד  כמערך  עיניים  מחלקת 
מחלקת  את  תנהל  שגם  לבנשטיין  ענת  פרופ' 
המכון  ינוהל  השינויים  במסגרת  האשפוז. 
ליבוביץ',  יגאל  פרופ'  ידי  על  לאוקולופלסטיקה 
פרופ'  ידי  על  תנוהל  לנוירואופתלמולוגיה  היחידה 
ענת קסלר, יחידת רשתית כירורגית תנוהל על ידי 
בית  של  הילדים  יחידת  בראש  ברק,  עדיאל  פרופ' 
ובימים  סטולוביץ'  חיים  ד"ר  יעמוד  דנה  החולים 

אלה יצא מכרז לניהול יחידת רשתית וסקולרית. 
המע של  הייחודים  השירותים  של  מקומם  ־גם 

של  הצעיר  הדור  בני  יעמדו  ובראשם  נפקד  לא  רך 
מיכא עדי  ד"ר  תנהל  קטרט  שירות  את  ־המערך. 

לי, שירות אובאיטיס ינוהל על ידי ד"ר זוהר וילנר, 
גלאוקומה על ידי ד"ר שמעון קורץ שינהל בנוסף 
ינוהלו  מחקר  מעבדות  כן,  כמו  המרפאות.  את  גם 

על ידי פרופ' עדיאל ברק. בהצלחה! ||

מלגה  הוענקה  השנה  גם  שנה  כמדי 
מצטיין.  לסטאז'ר  שקלים   5,000 ע"ס 
עבודה  על  טמאן  רוי  ד"ר  במלגה  זכה  השנה 

יוצאת דופן במהלך שנת הסטאז'.  ||

סטאז'ר מצטיין

80% מהמתמחים במרכז הרפואי תל־אביב שניגשו 
לבחינות שלב ב' במועד סתיו עברו אותן בהצלחה! 

ד"ר רוי טמאן

 מינויים 
במערך עיניים

פרופ' ענת לבנשטיין

מינויים:
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, מנהל המרכז המשולב למניעת  לפרופ' נדיר ארבר• 
סרטן - על קבלת שני מענקי מחקר חדשים. המענק 
בשיתוף  האירופי  האיחוד  מטעם  הוא  הראשון 
ועוסק  הראשי  המדען  לשכת  הבריאות,  משרד 
המעי  סרטן  של  אישית  מותאמת  "מניעה  בנושא: 
הגס בעזרת שימוש בשונויות גנטיות לחיזוי יעילות 
ואספירין".   COX-2 במעכבי  טיפול  של  ורעילות 
המענק השני בנושא: "מעורבות CD24 בפתוגנזה של 
רקנאטי  קרן  מטעם  ניתן  קרדיו־וסקולרית"  מחלה 

של אוניברסיטת תל־אביב. 
על   - פריד•   יצחק  ופרופ'  הנדלר  תלמה  לפרופ' 
האיחוד  של  ייחודי  תחרותי  במענק  זכייתם 
 Horizon של  הדגל  תוכנית  במסגרת  האירופי 
 The Human Brain הנקראת  המוח  בחקר   2020
 Self-Mode: From Single" המחקר   .Project
 Cell and LFP to FMRI - building a model
עוסק במערכת   "of Motivation and Decision
המוטיבציה וקבלת החלטות בבני אדם. הוא יתמקד 
רצייה  מערכות   - שבהן  והבולטות  מערכות,  בכמה 
ורגש המעורבות בתהליך. מדובר בהישג יוצא דופן 
מוביל  מישראל.  היחידה  הזוכה  היא  זו  קבוצה  שכן 
במרכז  חוקר   - (PhD) גזית תומר  ד"ר  המחקר  את 
לתפקודי המוח שעוסק בהדמיה מוחית חישובית. 

  •Pro" מדליית קבלת  על  וינטרוב -  שלמה  לפרופ' 
האירופאי  האיגוד  מטעם   "Maximis Meritis

.(EPOS) לאורתופדיית ילדים

לאורתופדיית   האירופאי  האיגוד  מעניק  שנה  מדי 
 Pro Maximis" מדליית  את   (EPOS) ילדים 
יוצא  שרות  "עבור  מלטינית  (תרגום   "Meritis
בהכרח  שאינו  לאדם,  מוענקת  המדליה  דופן"). 
דופן  יוצאת  תרומה  תרם  אשר  ילדים,  אורתופד 
לאורתופדיית ילדים בעולם בכלל ובאירופה בפרט, 
במהלך הקריירה המקצועית  שלו בתחום הקליני, 
 Pro" המחקרי וההוראתי. השנה הוענקה מדליית
Maximis Meritis" לפרופ' שלמה וינטרוב, מנהל 
דנה־דואק.  בבי"ח  ילדים  לאורתופדיית  המחלקה 
המדליה הוענקה לפרופ' וינטרוב בכנס השנתי של 
האיגוד האירופאי לאורתופדיית ילדים שהתקיים 

בברוז' שבבלגיה.
יוקרתי  פרס  קבלת  לרגל   - מטות•   עידית  לפרופ' 
מחקר  עבודת  על  האירופי  ההרדמה  איגוד  מטעם 

בתחום מתן דם ורגנרציה של הכבד.
זכייתו  על   - הרדמה•   ממחלקת  כהן  ברק  לד"ר 
הציון  קבלת  לרגל  המרדימים  איגוד  מטעם  בפרס 

הגבוה ביותר במבחני שלב א' בהרדמה.

עניין לציון

זר ברכות

השתתפו  הרפואי  המרכז  ממתנדבי   280
לאות  להם,  רק  שהוקדש  מקסים  ביום 
הערכה ותודה על פעילותם ההתנדבותית. נוסף 
הוענקו  ברבש  פרופ'  של  המרגשת  ברכתו  על 

פרסי הצטיינות לחמישה מתנדבים:
גב' נעמי נגר וגב' אורה לוי

כמפ בשבוע  פעמיים  מתנדבות  ואורה  ־נעמי 
עילות הקפיטריה במרפאת עיניים מטעם "עזר 

פשו לא  לחץ  בתנאי  שפועלת  מרפאה  ־מציון", 
טים, ועושות עבודתן באהבה ובשקט.

גב' ג'נה בירן 
מתנדבת יע"ל בתיירות מרפא בכל ימות השבוע. 
ג'ינה משקיעה באופן ראוי להערכה ונענית לצורכי 

־היחידה, נרתמת לכל בקשה וזמינה למצוקות המ
טופלים המגיעים מהרשות הפלשתינית. עבודתה 

כל  ועם  קלה  לא  אוכלוסייה  עם  ומאומצת  קשה 
זאת היא פועלת בחן ובנאמנות השמורה רק לה.

גאולה ואיציק שרגאי 
האנדוקריני  במכון  מתנדבים  שרגאי  הזוג 
המכון  בעבודת  השתלבו  הם  שנים.  שלוש  זה 
ומגויסים  אדיבים  מסורים,  דופן,  יוצא  באופן 
לכל מטרה. התנהלותם מאופיינת ב"ראש גדול" 
הן  מופלאה  וברגישות  מזג  טובי  לכת,  ובצנעת 

לחולים והן לצוות. 
בהמשך הערב, שאורגן ע"י ענף משאבי אנוש, 
אשר  האוויר"  חיל  "להקת  בהתנדבות  הופיעה 
זכתה לתשואות רמות. את הטקס חתם סיפורו 
של מר איציק רומנו - מתנדב מהמיון שסיפר על 
אירועים שמתרחשים במיון. הכנס נחתם בסרט 
קצר שעיקרו "אכפת לי, אני מבין, סמוך עלי". ||

יום המתנדב הבין־לאומי

בוגרת ד ובת,  בנים  לשני  אם  אביבי,  "ר 
־בהצטיינות של הפקולטה לרפואה בט
־כניון. התמחתה ברפואה פנימית ובהמטולו
הת ובהמשך  רמב"ם,  הרפואית  בקריה  ־גיה 

בבית  ומיאלומה  בלימפומה  בטיפול  מקצעה 
באחת־ בלונדון.  האוניברסיטאי  החולים 
עשרה השנים האחרונות שימשה ד"ר אביבי 

הר בקריה  ההמטולוגי  במכון  בכירה  ־רופאה 
פואית רמב"ם, ובחמש השנים האחרונות אף 

ניהלה את יחידת לימפומה־מיאלומה. 
שימשה  החולים,  בבית  לעבודתה  מעבר 
לרפואה  בפקולטה  בכירה  מרצה  אביבי  ד"ר 

ומ קליניים  מחקרים  והובילה  הטכניון  ־של 
המטולו בממאירויות  העוסקים  ־עבדתיים 

להפעלת  שיטות  ובפיתוח  היריון,  בעת  גיות 
 מערכת החיסון נגד תאי המחלה הממאירים. 

במסגרת מחקרים אלו הובילה תכנית בשיתוף 
מיאלומה  חולי  שבה  הרווארד,  אוניברסיטת 
מתאים  המורכבים  אישים,  בחיסונים  טופלו 

דנריטים שאוחו עם תאי מחלתם. 
ד"ר אביבי שותפה באופן פעיל במגוון נרחב 
של מיזמים ומחקרים רפואיים בארץ ובעולם, 
חדשניות.  טיפול  וגישות  תרופות  המערבים 
כמו כן היא חברה בכמה קבוצות עבודה ובהן 
הקבוצה האירופית לממאירויות המטולוגיות 
ללימפומת  האירופית  הקבוצה  היריון,  בעת 
להשתלות  האירופית  והקבוצה  מנטל  תאי 

מח עצם בלימפומות. 
־ד"ר אביבי משמשת כיום יושבת ראש הק
־בוצה הישראלית למיאלומה ומזכירת הקבו

צה הישראלית ללימפומה.
בהצלחה!

פנים חדשות

 ד"ר עירית אביבי, 
מנהלת המערך ההמטולוגי

גב' נעמי נגר וגב' אורה לוי גאולה ואיציק שרגאי

 28,813 מיון דנה  23,247 מיון יולדות  6,969 מיון מילדותי (אמבולטורי)  8,738 מיון נשים  61,998 מיון כירורגי  21,532 מיון 

גב' ג'ינה בירן
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עניין לציון

מהיר  57,342 מיון פנימי  101552 אשפוזים. מתוכם:   63,039 בבית חולים כללי.  8,531 בבית חולים "דנה"  27,969 בבית חולים "ליס" 

'ידי עיתון  בחסות  המצטיין  ־פרסי "העובד 
עות אחרונות'" לשנת 2013 הוענקו לשבעה 
עובדים בודדים ולצוות אורטופדית ילדים. האירוע 
אורגן ע"י אגף משאבי אנוש עיריית תל־אביב-יפו 
וארגון  הרפואי  המרכז  אנוש  משאבי  אגף  בשיתוף 

העובדים. להלן הזוכים:

צוות המחלקה האורתופדית לילדים

הוא  לילדים  האורתופדית  המחלקה  • צוות 
פי אחיות,  רופאים,  הכולל  מערכתי  רב  ־צוות 

זיותרפיסטיות, מרפא בעיסוק, עובדת סוציאלית, 
שלמה  פרופ'  של  בניהולו  הצוות  ועוד.  מזכירות 
ובכל  ובעולם,  בארץ  מוניטין  בעל  הוא  ויינטרוב 
יל־ ובכ־700  חולים   12,000 מ ביותר  מטפל  ־שנה 
הצליח  הצוות  כללית.  בהרדמה  שמנותחים  דים 
לפתח בבית החולים מרכז למצוינות בצד תרומתו 

מוזמ הצוות  מאנשי  ורבים  והאקדמית  ־הקלינית 
נים להרצות בתחומם בכל רחבי העולם.

ד"ר הופמן מיכאל 
סגן בכיר למנהל מח' פנימית א'

• ד"ר הופמן החל את דרכו בבית החולים לפני יותר 
משלושה עשורים, ועם השנים הפך לסמן הימני של 
מסודר,  דייקן,  הוא  האולטימטיבי.  הפנימי  הרופא 
בחומר  מתעדכן  גם  הוא  בנוסף  כסרגל.  וישר  הגון 
בלתי  ואינטואיציה  נדיר  קליני  חוש  בעל  המקצועי, 
רגילה, שאותה הוא מנדב בהרחבה לטובת החולים, 
שד"ר  טיפול  או  צעד  אין  והצוות.  משפחותיהם  בני 
הופמן לא ינסה על מנת להקל על החולה והוא משרה 
ביטחון ומקצועיות כלפי החולים ובני משפחותיהם. 
בנוסף הוא גם מורה מעולה לסטודנטים שמעניקים 

לו מדי שנה את הציון המרבי. 

מר בבט אלכסנדר
סגן לאחות אחראית בפנימית ג'

־אלכסנדר מצטיין במזג רוח שקט, שלו ונעים הלי  •
כות. הוא מקרין ביטחון לצוות ולחולים שאיתם הוא 
גדולה.  ומיומנות  רב  ידע  ומגלה  מקצועי  במגע,  בא 
הוא מנהיג שיודע לחתור למטרה, ויותר מכל מקפיד 
להעמיד את השירות לחולים ולמשפחותיהם בראש 

בחו לטיפול  הוכשר  אלכסנדר  השנים  עם  ־מעייניו. 
לים במצב קריטי, הוא משמש השראה לשאר הצוות 

־שמבקש לעבוד לצידו. בנוסף הוא בעל יכולת לתק
־שר עם כל מטופל ומשפחה כשהוא בעל רצון כן לע

זור. מחויבותו לקידום השירות גבוהה ביותר - הוא 
לעזוב,  ומהאחרונים  למחלקה  להגיע  מהראשונים 

בעל יוזמה ואכפתיות לטובת החולים והמוסד. 

גב' מאיה יוחננוב
רכז נושא - חובות זרים במיון

באופן  ומסורה  אחראית  עובדת  היא  • מאיה 
בתחום  הן  ולתרום  לעזור  נכונה  תמיד  מוחלט, 
שירות  תודעת  בעלת  האישי.  בתחום  והן  המקצועי 
גבוהה ונכונה לפתור בעיות תוך הקשבה ומתוך רצון 
מאיה   . העובדות  צוות  על  ואהובה  מקובלת  לעזור. 
מבצעת מטלות נוספות מעבר לעבודת הדלפק, הינה 
ומבצעת  זרים  תושבים  בחובות  טיפול  על  אחראית 

התפקיד בצורה יעילה, אחראית ובהצטיינות.

מר מחאג'נה אחמד
מדריך קליני בפנימית ט'

• אחמד אהוד מאוד על הצוות הסיעודי והרפואי 
ועל המטופלים ומשפחותיהם בשל היותו מקצועי, 
מיומן, מסור ובעל ידע רב. הוא מוביל את פרויקט 
"מתן מידע" לצורך העלאת שביעות רצון מטופלי 
אישית  ודוגמה  לחיקוי  מודל  ומשמש  המחלקה 

לכל הסובבים אותו. אחמד משרה אווירה חיובית 
אדיב  והוא  הנימוס  כללי  על  מקפיד  במחלקה, 

לטובת כל הסובבים. 

גב' נחום טובה
כ"ע מנמ"ש בסיעוד בגריאטריה א'

אהודה  המחלקה,  בצוות  מלכד  גורם  היא  • טובה 
שעבודת  אף  רבה.  באופטימיות  ומצטיינת  מאוד 
כוח עזר מאופיינת בשחיקה רבה, היא מתחילה את 
יומה כל יום בחיוך. טובה בעלת יכולת תקשורתית 
נהדרת עם החולה ובני המשפחה, היא סמל ודוגמה 
עצמה  את  ורואה  המחלקה  לחולי  למחויבות 
החולים  בית  של  והן  החולים  של  הן  כשגרירה 
בעיות  מזהה  בעיות,  בפתרון  יצירתית  טובה  כולו. 
מציעה  ואף  בזמן  עליהן  מדווחת  לצוף,  שעלולות 
גבוה,  עבודה  מוסר  בעלת  טובה  חכמים.  פתרונות 
עם  מאוד  ותיקה  עובדת  העבודה,  בנוהלי  בקיאה 
והמערך  החולים  שבית  שנים,  לאורך  מצוין  שירות 

הגריאטרי גאים בה. 

מר קצ'קו אדוארד
כ"ע בשינוע

• אדוארד הוא עובד אדיב ומסור שמעניק שירות 
מתוך  וזאת  ולמטופלים  למשפחות  גבוהה  ברמה 
האווירה  את  משפרים  ונעים  חם  שיחס  הבנה 

פרסי "העובד המצטיין בחסות 
העיתון 'ידיעות אחרונות'"
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פרס בוני ציון לג'פרי הוסדורף

על מדף הספרים

בחדר  המתנדב  של  עבודתו  עיקר 
החו בין  קשר  איש  להוות  הוא  ־המיון 

הגשת  תוך  הרפואי,  הצוות  לבין  וקרוביו  לה 
כל סיוע שאינו רפואי למאושפז.

את  זה  בספר  מתעד  רומנו,  יצחק  המחבר, 
חוויותיו בתפקיד זה, המתבססות על הקשר
התא כך  החולים.  לבין  בינו  שנוצר  ־הישיר 

או  לבעיות  קשבת"  "אוזן  לשמש  לו  פשר 
שה בשעה  החולים,  בפניו  שהעלו  ־לשאלות 

מתינו בסבלנות או בחוסר סבלנות להחלטות 
הרופאים לגבי המשך הטיפול בהם.

כל  חי  ובה  אביב,  תל  יליד  הוא  רומנו  יצחק 
בצה"ל  שירת  הרצליה,  גימנסיה  בוגר  ימיו. 
בחיל השריון, נשוי לנורית, אב לשני בנים וסב 
2013 פרש מעבודתו והת־  לנכדים. בסוף שנת

נדב לעבודה בחדר המיון שלנו.

סיפורים מחדר המיון
יצחק רומנו
ספרי צמרת, 112 עמ'

ויוצרים תנאים טובים לעבודה תקינה. הוא מעורב 
אכפתי,  ייעול,  הצעות  מציע  במחלקה,  בנעשה 
מתעדכן, לומד היטב ציוד חדש שמגיע, עובד על פי 
להערכה  וזוכה  מהעבודה  להיעדר  ממעט  הנהלים, 
רבה על תפקודו גם מהממונים וגם מחבריו לצוות. 
אדוארד מתנדב לכל משימה ובעל מחויבות אישית 

גבוהה מאוד לחולים ולבית החולים. 

גב' שכטר מרגלית תמרה
מנהלת השירות לריפוי בעיסוק

בעיסוק  לריפוי  השירות  את  מנהלת  • תמרה 
היא  החולים  לבית  הגעתה  מאז  שנים.  כשש 
משמעותי,  באופן  היחידה  מצבת  את  הגדילה 
והפכה את התחום לשירות פעיל בעל סטנדרטים 
רבים  תפקיד  לשותפי  המוכר  מקצועיים  ונהלים 

והישגיה  אישיותה  יכולותיה,  החולים.  בבית 
שירותית,  גישה  לתמרה  רבה.  להערכה  ראויים 
היא מבצעת משימות סביב השעון, יודעת לקדם 
נושאים תוך שיתוף ושיקוף ועושה חיל בהטמעת 
משמשת  היא  בנוסף,  כולו.  החולים  בבית  השינוי 
מתעדכנת  בארגון,  אחרים  למנהלים  מודל 
בתחומים שונים כדי להגדיל את הבנתה בתחומי 
שהיא  היכן  מזמנה  ותורמת  מסייעת  העיסוק, 
האישיות,  במידותיה  מאוד  ומרשימה  מתבקשת 

צניעותה, רצינותה והישגיה. ||

ארגון "נפש בנפש" העניק השנה את פרס 
ג'פרי  לפרופ'  וברפואה  במדע  ציון  בוני 
ונוירודינמיקה  להליכה  המעבדה  מנהל  הוסדורף, 

־במחלקה לנוירולוגיה. הפרס מיועד לעולים שתר
מו תרומה יוצאת דופן למדינת ישראל.

חיים  להפיח  שמטרתו  ארגון  הוא  בנפש"  "נפש 
והסו ישראל  ממשלת  עם  בשיתוף  ופועל  ־בעלייה 
־כנות היהודית. במשך עשור של פעילות עזר האר

חדשים  עולים  מ־30,000  יותר  לישראל  להביא  גון 
הוענק  ציון  בוני  פרס  ומאנגליה.  מקנדה  מארה"ב, 

־בחמש קטגוריות שונות: מדע ורפואה, חינוך והת
עס יזמות  לאומי,  ובשירות  בצה"ל  שירות  ־נדבות, 

קית והייטק, ותרבות ספורט ואמנות. בין השופטים 
בוועדת הפרס היו בין השאר הרמטכ"ל לשעבר גבי 

אשכנזי, פרופ' רות גביזון ופרופ' יונתן הלוי.
תרם  הוסדורף  פרופ'  כי  צוין  הזכייה  על  בהודעה 

וההז המוח  במדעי  למחקר  דופן  יוצאת  ־תרומה 
ברא המעבדה  כי  נכתב  כן  ובעולם.  בארץ  ־דקנות 

שות פרופ' הוסדורף היא בעלת שם עולמי כמרכז 
קוגניציה  הליכה,  בתחומי  חדשני  מחקר  המקדם 
לתרום  אמור  אלו  נושאים  חקר  לנפילות.  ובסיכון 

וחולים  קשישים  בקרב  החיים  איכות  לשיפור 
פרופ'  של  הממצאים  שונות.  נוירולוגיות  במחלות 

המ הקהילה  בקרב  ומוערכים  מוכרים  ־הוסדורף 
ברחבי  והרצאותיו  ומחקריו  הבין־לאומית,  דעית 
על  ישראל.  של  הטוב  שמה  את  מאדירים  העולם 
תרומה יוצאת דופן זו ועשייה ברמה הגבוהה ביותר 

הוענק לפרופ' הוסדורף הפרס היוקרתי. ||

ממריאנה  נפרדה  הרפואי  המרכז  הנהלת 
18 הש־ ־ברלי שעמדה בראש ארגון יע"ל ב
בבית  להתנדב  הגיעה  מריאנה  האחרונות.  נים 
רחב  במגוון  עסקה  ומאז   '71 בשנת  שלנו  החולים 
תפקידה  את  לסיים  החליטה  היא  תפקידים.  של 

תמ אולם  ממנה,  לצעירות  ולהעבירו  יע"ל  ־כיו"ר 
גבי  פרופ'  האורתופדית.  בחטיבה  להתנדב  שיך 

שא והאכפתיות  הרוח  על  למריאנה  הודה  ־ברבש 
־פיינו את עבודתה ובירך באיחולי הצלחה את מח

במחלקת  שמתנדבת  פלץ  אילנה  הגב'  ליפתה 
יילודים זה עשור. ||

פרידה ממריאנה ברלי, יו"ר יע"ל

5,624 כירורגיה כללית  4,164 אורטופדיה כללית  701 אורטופדיה   10,979 לידות בבית חולים "ליס"  33,381 ניתוחים. מתוכם: 
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לזכרם

פרופ’ סיריל ליגום ז”ל

ד”ר ניסים רזון ז”ל

ועלה ס אפריקה  בדרום  רפואה  למד  יריל 
1958. הוא התמחה ברפואת יל־ ־ארצה ב
־דים, שירת כרופא קרבי בצנחנים והשתתף במ

לחמות ישראל. ב־1970, כשהגנטיקה הרפואית 
מהשתלמות  חזר  הוא  בחיתוליה,  הייתה  עוד 
בבית  הגנטי  המכון  את  ידיו  במו  והקים  בחו”ל 

החולים שלנו, והיה מנהלו במשך 28 שנים. 
הגנטי של  המייסדים  לדור  השתייך  ־סיריל 
להתקד רבות  ותרם  בישראל  הרפואית  ־קה 

את  שהכניס  הראשון  היה  הוא  בארץ.  מותה 
גנטיות  מחלות  לסקר  העוברי  החלבון  בדיקת 
הגנטיקה  את  ששילבו  מהראשונים  בהריון, 
בישראל,  הגנטי  הקליני  באבחון  המולקולרית 

מהמת באיכילוב  הגנטי  המכון  היה  ־ובניהולו 
קדמים בישראל.

אשתו, תא”ל שולה ליגום ז”ל, נפטרה לפני 7 
שנים והשניים הותירו אחריהם ארבעה בנים, 

כלות, שמונה נכדים והרבה חברים אוהבים. 
ומגשים,  ציוני  והגון,  ישר  איש  היה  סיריל 

ומ אדיב,  טוב,  רופא  ותרבותי,  אופקים  ־רחב 
סור לחולים. הוא היה איש אשכולות, בן שיחה 
לאהבה,  וזכה  אמיתי,  וג’נטלמן  דוגרי  מעניין, 
סיריל  ומכריו.  חבריו  מכל  ולהערכה  להוקרה 

נפטר ב־2 במרס 2014, בגיל 81. 
תנחומיו  את  מביע  הגנטי  המכון  צוות  כל 

הכנים למשפחה ולחברים.
לא נשכח את סיריל, יהי זכרו ברוך.

פרופ’ אבי אור־אורטרגר

אופטימי, ל בחיוך  שבועות,  מספר  פני 
האחרון  בניתוח  רזון  ניסים  ד”ר  השתתף 
מוותיקי  רזון,  ד”ר  שבו  ניתוח  היה  זה  בחייו. 
הנוירוכירורגים הפעילים בישראל, הביט בפני 
הניתוחים,  שולחן  על  שוכב  בעודו  המרדים 

במה טיפל  שבהם  המנותחים  מאלפי  ־כאחד 
לך חייו המקצועיים. הוא עצם את עיניו ושקע 
בשינה שלווה תחת תרופות ההרדמה שקיבל, 

שינה ממנה לא קם.
סופיה,  העיר  בן  גאה.  בולגרי  היה  ניסים 
לאחר   .1946 בשנת  נולד  שם  בולגריה,  בירת 
שבאיטליה  בפדובה  הרפואה  לימודי  סיום 
חזר ארצה והחל את התמחותו בנוירוכירורגיה 
של פרופ’  בבית החולים איכילוב תחת ניהולו 
עבד   1983 בשנת  התמחותו  סיום  עם  ברטל. 
הנוירוכירורגית  במחלקה  בכיר  כנוירוכירורג 
והשתלם במהלך השנים בתחומי התמקצעות 
יום  ועד  משנת 1991  ובקנדה.  בארה”ב  שונים 
(ובהמשך  המחלקה  מנהל  סגן  שימש  מותו 

המערך) הנוירוכירורגי. 
ד”ר רזון היה מסוג הרופאים (והאנשים) שכל 
נאמנות,  יושרה,  להם.  לייחל  היה  יכול  מנהל 
התמדה, והיעדר אפילו שמץ של קורטוב רוע 
היו התכונות שאפיינו את אישיותו. מסירותו 
בבית  הרבים  ולחבריו  לחוליו  הפשרות  חסרת 
החולים הפכה אותו לאחד הרופאים האהובים 
כאחד.  והאחיות  הרופאים  וצוות  החולים  על 
שאליה  הראשונה  הכתובת  תמיד  היה  ניסים 
פנו חבריו לעבודה בבית החולים בכל צרה או 
לטיפול  כוונו  או  טופלו  ותמיד  שצצה  בעיה 

שנזקקו לו. 
התמחו מימי  עוד  רזון  ניסים  את  ־הכרתי 

החולים  בבית  בנוירוכירורגיה  הראשונים  תי 
נוירוכירורג  אז  כבר  שהיה  רזון,  ד”ר  שיבא. 
בכיר באיכילוב, נראה  אז לי ולחבריי הצעירים 
כעמוד תווך בנוירוכירורגיה הישראלית, דמות 
הפתאומי.  מותו  יום  עד  שינוי  ללא  שנשארה 

־שמעתי את ההרצאות הראשונות בנושא חב
לות ראש מד”ר רזון, וגם התוודעתי למאכלים 

־איטלקיים בוונציה שם בילינו, התלמיד והרו
פא הבכיר, בכינוס הנוירוכירורגי הראשון שבו 

השתתפתי כמתמחה זוטר. 
המ מעצם  לא  בתדהמה.  אותנו  הכה  ־מותו 

בכל  והאחיות  הרופאים  אותנו  המלווה  וות, 
ההכרה  מעצם  אלא  המקצועיים,  בחיינו  יום 
הפתאומית שמישהו, דמות, אדם וחבר שהיה 
איננו  מחיינו,  נפרד  ובלתי  מאליו  מובן  חלק 
הנוירוכירורגי  המערך  צוות  כל  פתאום.  עוד. 
לזכרו  ראש  מרכין  רבות  כה  שנים  ביתו  שהיה 

ומחבק את בני משפחתו האבלים. 
יהי זכרו ברוך.

צביקה רם וצוות המערך הנוירוכירורגי

קסים היקר,מ
להס צריכים  שאנחנו  ייאמן  ־לא 

פיד אותך, אנחנו המומים וכואבים.
כמו  מיוחד,  אח  כאח,  לנו  היית  מקסים, 

־בן משפחה, איש יקר, סבלני, קשוב ומק
צוען אמיתי. היית מקור לידע רפואי ונתת 
כתף ועצה לכל שאלה ופנייה שהתעוררה 

במחלקה. זמין ותמיד נכון לכל משימה.
במחלקתנו,  עבדת  שנים  עשרה  שש 

ואנח והערכה,  כבוד  רק  ממך  ־קיבלנו 
לנו  ושהייתה  לצידך  שעבדנו  שמחים  נו 
הזדמנות לומר לך עד כמה אנחנו אוהבים 

ומעריכים אותך.
משפט  זהו  אתה,  כן  כשמך  מקסים, 

מש ובני  החולים  מצד  עצמו  על  ־שחזר 
לא  מעולם  האלה  השנים  בכל  פחותיהם. 

מי שבחים,  רק  רעה,  מילה  עליך  ־שמענו 
לים חמות, תודה והוקרה.

היית כה מסור לעבודתך במחלקה שלא 
נתת מספיק תשומת לב למכאובך. כל כך 

־קשה וחבל לאבד אותך כך פתאום. הות
רת אותנו עם חלל גדול ושיברון לב.

נותרה לנו ממך תמונת החיוך הנצחי שלך, 
שמלווה אותנו במסדרונות המחלקה.

יהי זכרך ברוך.
כואבים,

 צוות מחלקת אף אוזן גרון, 
ניתוחי ראש צוואר

אח מקסים קז’דן ז”ל

אונקולוגית  793 כירורגית כף יד  1,241 אורולוגיה  377 אורולוגיה ילדים   1,657 נוירוכירורגיה  400 נוירוכירורגיה ילדים 
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מנהלי  ובה  בסין,  ג'ג'יאנג  ממחוז  משלחת 
קשרי חוץ של משרד הבריאות במחוז, מנהלים 
בבית  לביקור  הגיעה  חולים  בתי  של  מנהלים  וסגני 

בקר חידושים  על  מקרוב  לעמוד  כדי  שלנו,  ־החולים 
־דיולוגיה וברפואה גרעינית. במהלך ביקורם צפו האור

הצנתורים,  בתחום  שלנו  המתקדמות  ביכולות  חים 
באמ בתחום הנוירוכירורגיה  ידיעותיהם  את  ־והרחיבו 

נתן  גלעדי  ניר  פרופ'  רם.  צבי  פרופ'  של  הרצאה  צעות 
וד"ר  נוירולוגיות  מחלות  מניעת  על  מרתקת  הרצאה 
לב  בניתוחי  החדשנות  את  להציג  הפליא  גל  בן  ינאי 

חזה בגישה זעיר פולשנית. 

הבריאות  ממשרד  בכירים  משלחת  ביקור 
־באוגנדה בראשות שר הבריאות האוגנדי ביק

רה בבית החולים שלנו. חברי המשלחת סיירו באשפוז 
ההמטו במערך  ענבר,  משה  פרופ'  עם  אונקולוגי  ־יום 
־לוגי והשתלות מוח עצם עם ד"ר אירית אביבי, והתר

שמו מאוד מהרצאתו של פרופ' נדיר ארבר על המרכז 
למניעת סרטן. 

לה התנדב  מימין)  כהן (בתמונה  אסי  ־השחקן 
צטלם למערכון בחדר המיון שלנו שלנו בדמות 
האהובה  בסדרה  לגלם  מפליא  שהוא  הדמות  שאולי, 
"הפרלמנט", זאת לטובת ערב ההוקרה לעובדים לרגל 
קבלת ההכרה של ארגון ה־JCI. עוד השתתפו בצילומי 

־המערכונים השונים של מהווי המבדק: השחקנים עי
רית קפלן ויניב ביטון מהתיאטרון הקאמרי. 

מיליארד סינים 
לא טועים

למה לא אוגנדה?

פרלמנט 
האקרדיטציה

 743 כירורגית חזה  368 כירורגית כלי דם  3,106 כירורגיה פלסטית  4,018 עיניים  1,294 אף אוזן גרון  742 אף אוזן גרון ילדים  



תיבת דואר

34

לכבוד:
פרופ’ חיים מצקין, מנהל המחלקה האורולוגית

אושפזתי במחלקה האורולוגית בניהולו של פרופ’ מצקין, לאחר ניתוח 
מוצלח שביצע פרופ’ יוזה חן.

אני חש חובה נעימה להודות ולהוקיר מחד גיסא את המקצועיות 
המוכחת ונועם הליכותיו של פרופ’ חן, ומאידך גיסא את התנהלות 

המחלקה בניהול פרופ’ מצקין.
בתוקף תפקידי הבכיר במילואים בחיל הרפואה, אני מבקר מעת לעת 

בבתי חולים שונים ויכול להעריך פעילות חיובית ורגועה של מחלקה 
פעילה.

האווירה הנעימה השוררת במחלקה תורמת רבות להחלמת החולים, ועל 
כך תודתי לרופאים ולצוות האחיות והעובדים בניהולה של האחות גב’ 

נטליה יארסקו - רגישותה ואדיבותה ראויים לציון מיוחד.
שמחתי לשוחח עם פרופ’ מצקין אחרי תקופה ארוכה מאוד שבה לא 
התראינו אולם הפעם אסיים בתקווה שלא נתראה (במחלקה) בקרוב.

בתודה ובברכה,
ע”א

לכבוד:
פרופ’ משה מיטלמן, מנהל מחלקה פנימית א’

מי שמכיר אותי יודע שאיני נוהג לעשות זאת ובכל זאת כשמגיע - 
מגיע. אחרי כמעט שלושה שבועות של פחות או יותר סיוט, אני רוצה 

לומר תודה ענקית לצוות פנימית א’ שטיפל במסירות בסבתא שלי 
 ולמעשה הציל את חייה.

הצוות טיפל, תמך, עודד ודאג שהשהות תהיה נסבלת עד כמה שאפשר 
עבורנו, ככל הנראה המשפחה היחידה שהייתה שם 24\7 לכל התקופה. 

עשינו שם לילות כימים, ובמהלכם הכרנו כל אחד ואחת מהצוות (צוות 
הסיוע, אחים, אחיות והרופאים בראשות מנהל המחלקה ד”ר הופמן), 

שידעו להכיל את בקשותינו המרובות (ולעתים הזויות באמצע הלילה) 
ולמרות חילוקי דעות שצצו מדי פעם בסיטואציה הבלתי אפשרית שבה כל 

המשפחה (אמי, דודתי ואחיי) עצרה את החיים, אם זה עבודה ואם זה 
 לימודים וכן, גם צבא, לתקופה הארוכה וחסרת השינה הזו.

לא אחפור מעבר לכך, פשוט היה חשוב לי לציין לטובה את הצוות 
הרפואי בתקופה שבה לרדת על בתי החולים בארץ נהיה טרנד אז שוב 

- תודה רבה לכם אתם ענקים! 
תודה גדולה!

א”ע

ממכתבי התודה 
שהגיעו לבית החולים

לכבוד:
פרופ’ יוסי לסינג, מנהל בית החולים ליס

לשמחתי הרבה ילדתי לפני כשבוע אצלכם בבית החולים. החוויה הייתה 
מדהימה מההתחלה ועד לשחרור. היחס המדהים מהרופא במיון אייל זואב, 
מהמיילדת לידיה, ומהאחיות שטיפלו בי במחלקה - אלה ממחלקת יולדות 
ב’ ועוד אחיות רבות ומדהימות. כמו כן תודה על הטיפול בילדה, והידיעה 

שהשארתי את האוצר הקטן שלי בידי אנשים מוסמכים. תודה למוניק על 
ההדרכה כיצד להניק נכון, ולעוד רבות ורבים אחרים שהיו פשוט מדהימים 
- אני אשמח לכתוב ולהמליץ על בית החולים ליס כדי שעוד בנות יזכו 

לעבור חוויה מדהימה כמו שעברתי. ב”ה בלידה הבאה אשמח לבוא אליכם 
ולעבור חוויה זו בשנית. שוב תודה רבה על הכל!

ג”י

לכבוד:
 ד”ר מירון טרשנסקי, רופא במערך הרדמה, 

טיפול נמרץ וכאב
ב-15 בדצמבר בשנה שעברה ילדתי את בתי הבכורה ליבי. במהלך הלידה 

עברתי הרדמת אפידורל שהלכה והסתבכה והפכה להרדמה ”ספינלית”. 
 BLOOD” כתוצאה מכך נוצר נקב בעמוד השדרה, ונאלצתי לעבור פרוצדורת

PATCH” שגם היא לא עזרה. בכל אותה העת, ד”ר מירון טרשנסקי (שלא 

היה המרדים בזמן הלידה), ביקר אותי, דאג לשלומי ולקח אחריות מלאה 
על המצב (שהיה מאד קשה ומדאיג). ברצוני להודות ולהביע הערכה רבה 

מקרב לב הן על המקצועיות והמסירות והן על היחס האישי, האנושי והאכפתי. 
למרות העומס הרב בחדרי הניתוח והעבודה סביב השעון, תודה על התמיכה 
והסבלנות, מאוד מעריכה את הדאגה לשלומי גם לאחר שחרורי מהמחלקה. 

מי ייתן וירבו רופאים כמוך באיכילוב בפרט ובישראל בכלל.
ג”ע

לכבוד:
ד"ר גדעון פלוסר, מנהל יחידת הדמיה עצם ושריר

מבקשת להודות מעומק ליבי לד"ר גדעון פלוסר היקר שדגם לי ביופסיות. 
שווה היה לחכות לשובו לעבודה שכן אין מיומן כמוהו בבדיקה זו. ידיו ידי 
זהב וזו לא מליצה. קודם כל בנאדם עדין ומתחשב שדאג לנוחיותי בעת 
הבדיקה הארוכה ובזכותו לא הרגשתי דבר. הלוואי וירבו רופאים כמוהו.

ד"ל

לכבוד:
ד"ר איריס דותן

מנהלת היחידה למחלות מעי דלקתיות
אני מטופלת במחלקה מדהימה למעלה משש שנים וברצוני להביע את 
הערכתי מאופן הטיפול המסור שבו הצוות עובד ומתפקד בצורה מאוד 
איכפתית ויעילה. דרך העבודה שם נעימה לי מאוד וכולן ללא יוצא מן 

הכלל עובדות בדרך מקורית ומנסות לעזור בכל דרך אפשרית. ד"ר דותן 
היא אחת הרופאות הטובות והמקצועיות בתחומה ויחסה האדיב האישי 

והנדיר מעידים כי אכן מדובר ברופאה מיוחדת במינה ובצוות מנצח. 
באותה נשימה אציין גם את תניר המזכירה והאחות רויטל. כן ירבו כמותן!

ש."א

 250 פה ולסת  49 כאב  5,538 נשים  1,018 הפריה חוץ־גופית  1,678,677 ביקורים במרפאות החוץ  6,883 זוגות השתתפו בסיורים 
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לכבוד:
פרופ’ משה סלעי, מנהל החטיבה האורתופדית

בעידן שבו נהוג ומקובל לבקר לעתים תכופות את מערכת הבריאות 
הציבורית, אני מוצא לעצמי חובה נעימה לשבח ולהודות למערכת זו 

ואני מבקש לספר את סיפורנו ולשתף אותך בחוויה מתקנת שהייתה 
לנו עם מנהל החטיבה האורתופדית בבית החולים איכילוב ופרופ’ 

משה סלעי.
במסגרת ביקור פרטי אצל פרופ’ משה סלעי על מנת לאבחן ולנסות 

לקבוע עימו מועד לניתוח פרטי במדיקל סנטר, ועל רקע גילה של 
אימא (בת 86) הציע ודרש הפרופ’ שאימא תנותח בבית חולים 

ציבורי ועמד על היתרונות של ניתוח כזה בית חולים פרטי. הפרופ’ 
סירב לנתחה באופן פרטי ועמד על כך שתנותח במערכת הציבורית. 

מאוד התרשמתי מעמדתו זו ועשיתי מאמצים גדולים לשבצה 
לניתוח במחלקה שבראשה הוא עומד. אימא נותחה בהצלחה רבה 

ושוחררה לשיקום. 
להפתעתנו ולשמחתנו הרבה כל התהליך היה מעין ”חוויה מתקנת”, 

רצוף באמפתיה רבה למצבה ותמיכה מצד כל צוות מחלקה 
אורתופדית א’ וכמובן - טיפול רפואי מקצועי.

ראש וראשון לראויים לתודה והערכה הוא כמובן פרופ’ משה סלעי 
שבדרכו המיוחדת, הרגועה והמרגיעה ובסבלנות אין קץ קשוב לכל 

שאלה ועונה תמיד בחיוך.
פרופ’ משה סלעי ליווה אותנו ותמך בנו מהיום הראשון ועד השחרור, 

וכמובן סירב לשמוע ולו ברמז על תשלום כלשהו בכל דרך ואופן 
(אני מבקש להדגיש שלא הייתה היכרות מוקדמת בינינו). כל הצוות 

שעובד תחתיו – רופאים, אחיות ועד אחרון אנשי הצוות - מגלים 
גישה רגישה, אנושית ושירותית ברמה גבוהה מאוד. ניכר שרוחו 

הטובה של פרופ’ סלעי חלחלה היטב ועמוק.
כמו כן יבואו על הברכה והתודה, ומבקש לציין גם את טיפולם 

המסור המקצועי ומלא האמפטיה של הגברת אתי לביוב, שטיפלה 
במסירות וביעילות בכל בקשה; האחות המקסימה רחל רון, שקלטה 

אותנו ברכות ובנעימות; האחות האחראית ראיסה גוונטמכר, שברוח 
טובה ובחוש הומור מנהלת ביד רמה את הצוות.

ממרפאת טרום הרדמה ד”ר ורוניקה מקרין, והאחות האחראית עדנה 
שברגישות וברוח טובה עודדו את אימא וחיזקו את רוחה. 

בהערכה ובתודה מעומק לבי.
י”א

לכבוד:
גב' אינסה גוטמן, אחות אחראית נפרולוגיה

אני מטופלת דיאליזה במשמרת לילה. בשמי ובשם מטופלי הלילה 
ברצוני לציין שמאז כניסתה של האחות האחראית החדשה אינסה 

גוטמן למחלקה יש שינוי גדול לטובה בכל נושא הדאגה למשמרת 
הלילה: שלא יחסר לנו דבר ובכלל למחלקה עצמה. ובכלל זאת 

ברצוני לציין את צוות העובדים במחלקה: רופאים, אחיות, כוח עזר 
ומזכירות שעושים עבודה נאמנה וקשה.

ד"ע

לכבוד:
גב' שושי מזרחי, רנטגן דנה

ברצוני לשבח את העובדת שושי מזרחי, מזכירת הרנטגן בבית 
החולים דנה. בני בן ה-10 חלה לפני שנתיים והיינו מאושפזים 

במחלקה האונקולוגית במשך שנה שלמה. במהלך תקופה זו ועד 
היום, נדרשנו ונדרשים לבצע לא מעט צילומי רנטגן. ברצוני לציין 

את אדיבותה של שושי, את חיוכה, אדיבותה הרבה וסבלנותה כלפיי 
וכמובן כלפי הילד. היא תמיד עוזרת בחיוך, בסבלנות והיא אחד 
מכרטיסי הביקור של בית החולים שכן היא אחד האנשים הראשונים 
שחולה פוגש עם הגעתו לבי"ח. שושי הינה דוגמא ומופת לעבודה 

מול קהל ומעניקה את השירות הטוב ביותר. כן ירבו כמותה.
ע"א

לכבוד:
 גב' עדנה גבאי, 

אחות אחראית מרפאת טרום ניתוח
הגעתי לבדיקת MRI עם המון חששות ועדנה האחות הכי מקסימה 

הסירה מליבנו כל פחד. הבינה אותנו ועזרה עם המון סבלנות, 
גילתה יחס אישי ולבבי. עדנה נעימת הליכות ובעלת לב של זהב. 
ידוע שמילה טובה עוזרת לא פחות מכל תרופה ואני רוצה להביע 

את מלוא הערכתנו על טיפולה המסור שכן היא עושה עבודת קודש. 
מלאך על פני האדמה!

משפחת ד'

לכבוד:
מינדי אברמוב, חדר לידה

ברצוני להביע את הערכתי ותודתי למינדי אברמוב שהתמזל מזלי 
והייתה לצידי. מינדי מלאת נכונות ואהבה לתמוך, לחזק ולהגיש 

עזרה ברגעים הקשים ביותר שעמדתי בהם – לידה שקטנה בשבוע 
19. לאנשים כמוה לא קיימת אף דרך להראות כמה הלב מלא 

באהדה מלבד לומר מעומק הלב – תודה! אשרי בית החולים שזכה 
במיילדת שכזאת.

ש"ס

לכבוד:
ד"ר אורלי ברק, פנימית גריאטרית

ברצוני להודות לד"ר אורלי ברק על הטיפול המסור והיחס המופלא 
זכיתי ממנה. הגעתי לשיקום לאחר אירוע מוחי ופגשתי רופאה 

איכפתית, מקצועית ומסורה. יחסה החם עודד אותי לאורך הטיפול 
המתמשך ולמרות העומס במחלקה היא הקפידה לדרוש בשלומי, 
להתעניין בתחושותיי לא פחות מאשר בהתקדמותי הפיזית ויצרה 
קשר אנושי חם ובלתי אמצעי. אני יודע שזה לא מובן מאליו ולא 

אשכח זאת. אני מאחל לכל החולים רופאה מקצועית אנושית ובעלת 
נשמה רחבה כל כך.

א"א

ובקורסי הכנה ללידה בבית חולים "ליס"   8,600 מצטרפים חדשים ל־BEWELL  59,000,000 שקל תרומות לבית החולים


