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פתח דבר
יום שישי :15:03 ,1.1.2016 ,אר"ן ,אני בחדר
המיון ,מוכנסים לחדר הטראומה שלנו במיון
שני פצועים קשה .שניהם חסרי הכרה ומונ־
שמים ,הראשון עם פגיעת בטן נרחבת; השני
עם פגיעת ראש ,קליע בראש.
לאחר שבוע ,יום שישי ,8.1.2016 ,בערך
באותה השעה דרור ואני מדברים ,תוך הלי־
כה במחלקה הנוירוכירורגית ולאחר מכן אני
משוחח עם עידו בטיפול נמרץ כללי .אלו שני
הפצועים קשה שחזרו לעצמם ,תודות לטיפול
של בית החולים שלנו.
זה איכילוב :מקצוענות בטיפול הרפואי,
מסירות לחולים ,הענקת טיפול איכותי
שמעמיקה את תחושת הגאווה שלנו כאן;
הרגשתי זאת היטב בליווי הפצועים הללו
מהדקות הראשונות.
כ 100-ימים לערך אני מנהל את המרכז
הרפואי ,וזה עיתוי ראוי למשוב אישי .איכילוב,
מעבר למקצוענות הרפואית היא מערכת
אנושית ,מורכבת ומגוונת .הצלחת הארגון,
הצלחתי ,הצלחת כל מנהל כאן תלויה בחיבור
האנושי ,חוצה סקטורים ומעמדות ,באמון בין
העובדים ובינם למנהלים ,תוך חיבור לערכי
הליבה של הארגון ,לפעול למענם תוך השקעה
בכל אחד ואחת מכם.
יעד העל שלנו הוא טיפול מיטבי ,איכותי
ובטוח תוך הצבת המטופל במרכז העשייה
ותשומת הלב .תנאי הכרחי להשגת יעד שכזה
עובר דרך תרבות ארגונית מתאימה תוך הש־
קעה באנשי הארגון .את זה אנו נדרשים לזכור
תמיד ,בכל פעולה שאנו מבצעים במהלך עבו־
דתנו ,בכל החלטה ,בכל מחלוקת; אנחנו פה
קודם כל בשביל החולים ,לא בשביל עצמנו.
שנת  2015הסתיימה עם המשך פיתוח

ביה"ח :המשך גידול בפעילות הרפואית ,בימי
האשפוז ,בפניות למיון ,ניתוחים ,לידות ,פגים
מטופלים ,צנתורים ,פעילות אונקולוגית ופ־
עילות אמבולטורית .המשכנו להרחיב את
תשתיות ביה"ח :קומה למחלקת ילדים בדנה,
הרחבת המערך ההמטולוגי ,מכון כאב ,הר־
חבת חדר המיון ,הקמת המחלקה לאישפוז
פסיכיאטרי ,תוספת של ארבעה חדרי ניתוח
וזו רק חלק מהרשימה.
לעתיד  -יש לי ,לנו ,תכניות רבות לקידום
בית החולים .האתגרים מכאן והלאה הם
כבירים ,החשוב מכולם הוא ביסוס התכ־
נית האסטרטגית של ביה"ח ויישומה ,על ידי
כל אחד ואחת מכם .התכנית תיחשף בכנס
מנהלים שנערוך באמצע חודש מרץ .מוטל
עליי לבסס במהרה את הנהלת ביה"ח ואת
ההנהגה המורחבת ,לקבוע תכניות עבודה ,לה־
גדיר משימות ולבצע .אני מקדיש את כל זמני
לכל נושא ,לכל מנהל ,לכל מחלקה; משתדל
להיות זמין תמיד ,לסייר במחלקות ,לחיות
את ביה"ח מכל פינה ,מכל פעילות ומשימה.
אני מצטער שלעיתים אני קצר בזמן או
סבלנות ,אבל זה כדי להספיק יותר ,וכדי
שדלת לשכתי תמשיך להישאר פתוחה ואוכל
להיות זמין יותר ,לתמוך ,להקשיב ולפתור
בעיות .אתם גם יכולים "לתפוס" אותי לפעמים
בחדר האוכל ,או בין לבין כל דבר.
אסיים בתודה לפרופ' גבי ברבש על העברת
פיקוד ג'נטלמנית ועל האמון שהוא נתן בי,
להנהלת ביה״ח "שסובלת אותי" ,לכל המנהלים
על הסיוע ולכם על החוויה להיות מנהל שלכם.
שתהיה לנו שנה מוצלחת,
באהבה,
רוני
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פרידה

ביה"ח נפרד מפרופ' גבי ברבש בטקס מרגש

פרופ' גבי ברבש נפרד מתפקיד מנהל המרכז הרפואי בטקס מרגש ,שהתקיים באודיטוריום בית החולים -
במעמד פרופ' רוני גמזו ,מנהל המרכז הרפואי הנכנס; שר הבריאות ,הרב יעקב ליצמן; ראש עיריית
תל אביב-יפו ,מר רון חולדאי; ומנכ"ל משרד הבריאות ,מר משה בר סימן-טוב
"הייתה לי זכות גדולה לשרת בתפקיד שנוגע
בנשמה של הרבה מאוד אנשים" ,אמר פרופ'
ברבש בדמעות בטקס חילופי מנהל המרכז הרפואי,
שהתקיים בתחילת חודש ספטמבר באודטוריום בית
החולים  -במעמד פרופ' רוני גמזו ,המנהל הנכנס;
ראש עיריית תל אביב-יפו ,מר רון חולדאי; שר
הבריאות ,הרב יעקב ליצמן; ומר משה בר סימן-
טוב ,מנכ"ל משרד הבריאות .פרופ' ברבש שיתף את
הנוכחים בתהליך העברת הניהול לפרופ' גמזו" ,חשוב
להיות דוגמה ולהעביר את התפקיד בצורה מסודרת
למישהו שצמח במערכת ובשל לתפקיד .זוהי זכות
גדולה בשבילי להעביר לרוני בצורה מסודרת את
התפקיד ,וליצור בכך רצף ניהולי ראוי ומוכשר שיוביל
למעמד ומיצוב של ביה"ח שאין לו תחרות .זוהי
מתנה לכולנו".
פרופ' רוני גמזו ,מנהל המרכז הרפואי הנכנס ,הודה
לפרופ' ברבש על הבמה" .גבי ,ב– 22שנותיו כמנהל,
שינה את ביה"ח לחלוטין והפך אותו למרכז הרפואי
הגדול והמוביל ביותר בישראל .גבי הנהיג ,והמערכת

ביצעה .גבי ראה למרחוק ולרוחב ,היה בעל אומץ לב
ניהולי ,נחישות להשגת המטרה וחריצות .גבי ידע
לכבד את כולם ,וכל זאת מתוך אישיותו הצנועה
ותוך מגע וחום אנושי .גבי – ביה"ח הזה זקוק לך,
אני זקוק לך ולכישורים שלך ,ולא רק לזמן קצר
אלא לעוד הרבה שנים".
בהמשך דבריו ,הציג פרופ' גמזו את חזונו לבית
החולים" :איכילוב הוא משפחה אחת גדולה ,שיש
לה דבר משותף והוא הטיפול בחולים .כל מה
שאנחנו עושים כאן זה למען החולים .להיות עובד
באיכילוב זו גאווה גדולה ,כשלנהל את איכילוב זה
לא רק לנהל בית חולים גדול ומורכב ,זה לנהל את
חלון הראווה של בתי החולים הציבוריים".
שר הבריאות ,הרב יעקב ליצמן ,הפליג בשבחים
על פרופ' ברבש" .גבי בנה אימפריה של בי"ח ,ואני
מודה לו על כל השנים והשירות שעשה" ,והוסיף:
"פרופ' גמזו הוא האיש הנכון במקום הנכון".
משה בר סימן-טוב ,מנכ"ל משרד הבריאות,
סיפר על הקשר ארוך השנים עם פרופ' ברבש ,עוד

מימיו כממונה על התקציבים במשרד האוצר" :נהוג
להגיד על גבי שהיה מהאבות המייסדים והמובילים
של בית החולים .אמירה זו היא אנדרסטייטמנט.
גבי בנה את ביה"ח הזה .הוא סחף את ביה"ח
לתנופת פיתוח אדירה ,ולא מדובר רק במבנים,
אלא גם באנשים ובצוות ,המחויבות האדירה שלו
לעובדים .כל מי שעבד מולו יודע שלא משנה מה
 גבי יוציא ממך את מה שהוא רוצה .יש עוצמהואצילות בדרך שבה גבי בחר לעזור ולהכשיר את
דור הבא" .על פרופ' גמזו הוא אמר" :רוני הוא
הבחירה הטבעית לתפקיד והבחירה הטובה ביותר
שאפשר לייחל לה".
הטקס המרגש לא פסח גם על מר רון חולדאי,
שבמילים מרגשות נפרד מפרופ' ברבש" .היה לי
תענוג בלתי רגיל לעבוד איתך לאורך כל השנים .אני
אוהב את גבי כבן אדם ומעריך אותו ,ואת המהפכים
שעשה כמנהל  -אפילו אף יותר .אני מאחל לרוני
שיזכה לשמוע את אותם דברים שנאמרים פה על
פרופ' ברבש".

מימין לשמאל :משה בר סימן-טוב ,פרופ' רוני גמזו ,פרופ' גבי ברבש ,הרב יעקב ליצמן ומר רון חולדאי
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בכוננות  365יום בשנה

פרופ' רוני גמזו מעדכן את התקשורת על מצב הפצועים

טיפול בחדר הטראומה לפצועי הפיגוע

צוות המיון ערוך לקבלת הפצועים בחדר הטראומה

נשיא המדינה מר ראובן ריבלין מבקר את פצועי הפיגוע ביחידה לטיפול נמרץ כללי

ועיקרן תחילה
ערב שבת ,ביום הראשון של שנת  ,2016לא
יישכח במהרה בבית החולים שלנו .פיגוע ירי
שהתרחש בבר ברחוב דיזנגוף שבעיר ,הביא לה-
כרזה על אר"ן וטיפול בארבעה פצועים שהובהלו
לחדר המיון .בחדר הטראומה נקבע מותם של
שניים מהפצועים ,אלון בקל ושמעון רואימי זי-
כרונם לברכה.
קולות השבר של בני המשפחות ,פילחו את
ליבם של כל מי שנכח במקום .הצוות הרפואי ,צוותי
התקשורת ושאר השוהים במקום הזילו דמעה לקול
זעקות השבר של ניצה בקל ,אימו של אלון.
שני פצועים נוספים ,אושפזו במצב קשה ביחידה
לטיפול נמרץ כללי ובטיפול נמרץ נוירוכירורגי .הם
עברו סדרת ניתוחים מצילי חיים ויצאו מכלל סכנה.
רון חולדאי ,ראש עיריית תל אביב-יפו ,הגיע
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לבקר את הפצועים מייד עם הגעתם לבית החולים.
הוא התייחס לאירוע וביקש מהציבור להישמע
להוראות המשטרה ולא לאבד עשתונות.
"אנחנו מטרה לטרור כל השנים ,והנה הוא
(הטרור) פגע בתל אביב-יפו" ,אמר חולדאי.
"אנחנו צריכים להמשיך את חיינו ולהבין שא-
נחנו נמצאים באמצעו של מאבק שנועד לשבש
את חיינו .לא לאבד עשתונות ,להמשיך בחיים,
זו העיר תל אביב-יפו ,היא תמשיך להיות נפ-
לאה כפי שהייתה בעבר" .חולדאי הודה לצוות
הרפואי שטיפל במהרה בפצועים והעניק להם
טיפול מציל חיים.
בהמשך ,גם נשיא המדינה ראובן ריבלין ,מלווה
ברון חולדאי ,הגיע לבקר את פצועי אירוע הירי
ובני משפחותיהם כאן .במהלך ביקורו נפגש
הנשיא עם בני משפחות הפצועים וחיזק את

ידיהם .בסיום הביקור אמר הנשיא" :אנחנו נמ-
צאים במצב שבו רב הנסתר על הגלוי ,יחד
עם זאת ,אנחנו סומכים על המשטרה ועל
השב"כ שיודעים את דרכיהם ויודעים כיצד
להביא לסיום הפרשה הזו" .עוד הוסיף" :ת"א
צריכה לשמור על השגרה" ,והודה לצוות
הרפואי באיכילוב ,לרופאים ולאחיות" ,אשר
מטפלים בכל דבר  -חמור כקל ,על מנת לאפשר
את החלמתם של הפצועים".
לדבר י פרופ' רוני גמזו ,מנכ"ל בית החולים" :נ�ו
דעת חשיבות רבה להגשת הטיפול הרפואי מהר
ככל האפשר ,וגם כאן ,המוכנות של הצוות הרפואי
הוכיחה את עצמה בהורדת הפצועים מיידית לחדר
ניתוח והגשת הטיפול המקצועי ביותר בזמן הקצר
ביותר .אני מקווה שמצבם של הפצועים ילך וישתפר
בימים הקרובים".
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"אני מודה לצוות הרפואי
שהציל את חיי"
הרצל ביטון ,נהג האוטובוס ,בו התרחש פיגוע דקירה
ליד צומת מעריב ,הודה לצוות הרפואי שלנו על טיפול
מציל חיים שזכה לו כאן בבית החולים שלנו" .אני מודה
לצוות הרפואי של איכילוב שהציל את חיי ואת חיי
הנוסעים שלי .תודה רבה לכם" ,אמר בראיון שהעניק
לכלי התקשורת .ביטון הובהל במצב קשה לחדר המיון,
כשהוא סובל מדקירות רבות בפלג גופו העליון .הוא
נותח ,אושפז במצב קשה מאוד ביחידה לטיפול נמרץ
כללי ,ולאחר מספר ימים חל שיפור דרמטי במצבו עד
לשחרורו בהמשך .יחד עם ביטון ,טופלו בחדר המיון שלנו
 19פצועים סה"כ .פרופ' פיני הלפרן ,מנהל המחלקה
לרפואה דחופה ,סיפר לתקשורת" :קיבלנו סה"כ 19
פצועים מהאירוע של הבוקר ,מתוכם  3 -במצב קשה.
אחת מהם הגיעה במצב קשה מאוד והתייצבה .אחד
מהם סיים בדיקות וירד לחדר ניתוח ,כי נמצא דימום.
אחד מהפצועים נפצע בינוני ,פציעת צוואר ,ושניים הגיעו
במצב קל עם פציעות בידיים .כל אחד מהם נפגע מדקירה
אחת או שתיים לכל היותר ,הדקירות עמוקות מאוד".

הרצל ביטון

מערך הניתוח הגדול
ביותר בארץ

לאחרונה נפתחו  4חדרי ניתוח חדישים
ומאובזרים ,המיועדים לכל סוגי הניתוחים
(חדרי ם  16-18בקומה  .)-2החלוקה והה�פ
רדה בין חדר ניתוח גדול ל"ניתוחי יום"
בוטלה בפועל ,וכל המתחם מתפקד כמערך
אחד .בנוסף ,הוקם מתחם של  3חדרי ניתוח
אמבולטוריים בקומה  1בבניין סוראסקי,
ובכך מגיע מספר חדרי הניתוח בביה"ח
ל 33-חדרים פעילים ,כאמור – המערך הגדול
ביותר בארץ.

צוות מחלקת הבטחון עם פרופ' גבי ברבש

מצדיעים לכוחות הביטחון
בתקופה האחרונה היו אנשי מחלקת הביטחון מעורבים במספר לא מבוטל של אירועים ,שמנעו נזק
לביה"ח ולשוהים בתחומו .כאמור ,מחלקת הביטחון פועלת מדי יום למניעת פעילות פלילית בביה"ח
ולאבטחת שלום הבאים בשעריו .בעקבות פעילות זו ,בחר פרופ' גבי ברבש ,לשעבר מנהל המרכז הרפואי,
לקיים ארוחת צהריים משותפת עם מחלקת הביטחון ,בה הביע את הערכתו כלפי אנשי המחלקה והעומד
בראשה ,מר רם ברלאי .בהזדמנות זו הובעה הערכה לאנשי מחלקת הביטחון גם ע"י מנהל אגף התפעול,
מר קובי גרסטלר.

המשך בעמוד הבא
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נפתח מערך
שירות וחוויית
המטופל

מתחדשים

עמדת אחות ממיינת

חדש בחדר המיון
המחלקה לרפואה דחופה במרכז הרפואי שלנו
משיקה בימים אלה ,לראשונה בישראל ,סדרת שינויים
לשיפור השירות והטיפול בחדר המיון:
• נבנה אגף חדש ומודרני ,שכולל  16מיטות בנוסף
ל 50-המיטות שהיו קודם במיון הפנימי .תוספת זו
של שטח ומיטות כבר מתבטאת היטב בתחושת
הרווחה ובהורדת הצפיפות וההמולה ,והיא קריטית
בעיקר בעונת החורף.
• הקמת עמדת טריאז' (מיון ראשוני) על ידי אחיות,
כבר בכניסה למחלקה לרפואה דחופה .מטרת עמדה
זו :לייעל את תהליך הקבלה למיון ולקבוע את דחיפות
הטיפול בו .האחיות מורשות לשלוח חולים לבדיקות
דם ,לצילומים ולייעוציים מסוימים ,ובכך מזרזות את
תהליך הטיפול כולו ואת משך השהייה במיון.
• הפעלת עמדת נוטלי בדיקות דם מקצועיים
("פלבוטומיסטים") כבר בכניסה למיון ,המזרזת מאוד
את תהליך נטילת הבדיקות וחוסכת זמן יקר לאחיות
ואת משך השהות בחדר המיון.
• הטמעת מערכת ניהול תורים ( ,)Qflowהמייעלת
את ניהול התור לטריאז' ולמיון האמבולטורי ,אשר
מאפשרת למטופל שקט נפשי בכך שהוא יודע שהוא
ייקרא לפי התור ו/או הדחיפות בלבד.
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עמדת נוטלי דם

האגף החדש במיון הפנימי

אפליקציה חדשנית

• פיתוח והטמעת אפליקציה חדשנית ,המאפשרת
קבלת כל תוצאות הבדיקות של החולים לטלפון
נייד של הרופא .למעשה ,מערכת זאת מאפשרת
לקצר את הזמן מרגע הגעת תוצאות הבדיקות ועד
להעברה לייעוצים הנדרשים או לשחרור מהיר הביתה.
בנוסף ,מערכת זו משייכת לכל רופא את המטופלים
שבתחום אחריותו  -מה שתורם ליצירת סדר בטיפול
בתוך חדר המיון.
• שירות שליחת מסרון למטופל שמעדכן אותו עם
הגעת תוצאות הבדיקות מהמעבדה ומזמינה אותו
לדלפק ,במידה והוא שוהה מחוץ למיון.
לדברי פרופ' פיני הלפרן ,מנהל המחלקה לרפואה
דחופה (מלר"ד) ,חדר המיון של המרכז הרפואי" :בש-
בועות האחרונים עברנו תהליך מואץ של שיפורים
והכנסת טכנולוגיות המיועדות לשפר את איכות הטי-
פול ,את חוויית המטופל ומלוויו ואת איכות העבודה
של הצוות הרפואי והסיעודי .המחלקה היא השנייה
העמוסה ביותר בארץ ,ולמרות העומס הכבד ,היא
בעלת זמני השהייה הקצרים ביותר מבין המלר"דים
הגדולים בישראל .כל התהליכים האלה יחד צפויים,
כאמור ,להביא לשיפור מהותי בעבודת המחלקה וב-
חוויית המטופל ,ויקלו על המטופלים את השהות
בחדרי המיון".

המרכז הרפואי שלנו פותח את שנת
 2016בסדרה של מהלכים לטובת שיפור
השירות וחוויית המטופל בבית החולים,
ובכללם :הקמת מערך שירות וחוויית
המטופל ,המשך שיפור השירות בחדר
המיון ,שיכלול גם שליחת מסרון למטו-
פל ,שיעדכן אותו בזמן-אמת על הגעת
תוצאות הבדיקות ופרסום זמני המתנה
לניתוחים ובדיקות באתר ביה"ח.
מטרת מערך השירות וחוויית מטופל
הינה ליישם את תפיסת "המטופל במ-
רכז" ,על ידי התוויית והטמעת מדיניות
שירות המתמקדת בחוויית המטופל ובני
משפחתו ,וזאת כהשלמה לטיפול הר-
פואי המקצועי והאיכותי הניתן בביה"ח.
המערך יעסוק בזיהוי תהליכים ותשתיות
המשפיעים על שביעות רצון המטופל
ובשיפורם המתמיד ,וכן יוביל ויטמיע את
ערכי השירות כדרך חיים בתרבות האר-
גונית בקרב כלל עובדי הארגון .בנוסף,
כולל המערך החדש את יחידת פניות
הציבור בבית החולים ,שתרחיב את
פעילותה עד לשעה  19:00לטובת מתן
מענה מהיר ואיכותי לפונים ,תוך הקפדה
על סטנדרט שירות הגבוה ביותר.
במקביל ,פורסמו זמני המתנה לני-
תוחים ובדיקות במחלקות ובמרפאות
השונות באתר בית החולים ,שכתובתו:
www.tasmc.org.il

לדבר י פרופ' רוני גמזו ,מנהל המ�ר
כז הרפואי" :לצד טיפול רפואי מצטיין,
על מערכת הבריאות להעניק שירות
איכותי ואנושי למטופלים .אני רואה
זאת כחובה עלינו ,בהיותנו מוסד ציבורי
שעוסק בהצלת חיים ופוגש את הציבור
ברגעים הקשים ביותר .כמו כן ,עלינו
לנהוג בשקיפות מול המטופלים שלנו,
ולכן החלטנו לפרסם את זמני ההמתנה
לניתוחים ובדיקות בבית החולים באתר
שלנו .שורת צעדים אלו היא חלק נוסף
מיעדי בית החולים לשנים הקרובות,
שמטרתם :הענקת השירות הטוב ביותר
במוסד רפואי ציבורי ,בסטנדרט כפי
שמקובל בכל חברה וארגון עסקי".

ת ...חדשות ...חדשות ...חדשות ...חדשות ...חדשות ...חדשות ...חדשות ...חדשות ...חדשות ...חדשות ...חדשות...

אפליקציה שמונעת קיפאון
בהליכה ונפילות

מימין לשמאל :פרופ' שרייבר ,פרופ' בלוך ופרופ' גמזו בסיור במחלקה החדשה

מחלקת אשפוז פסיכיאטרי נפתחה
לראשונה במרכז הרפואי שלנו

בימים אלה נפתחה מחלקת אשפוז פסיכיאטרית פעילה (אשפוזים בהסכמה) לתושבי
המרכז ,ובה יהי ו  34מיטות אשפוז ,שיקלו על מצוקת האשפוז הקשה הקיימת בפס�י
כיאטריה בארץ .את המחלקה ינהל פרופ' מיקי בלוך ,מומחה לבריאות הנפש של האישה
ומנהל המחלקה לפסיכיאטריה אמבולטורית במערך הפסיכיאטרי בבית החולים .במחלקה
יאושפזו אנשים הסובלים מדיכאון או מאניה בדרגות חומרה שונות ,ממצבים פסיכוטיים
הניתנים לטיפול במסגרת פתוחה ,מהפרעות אכילה המאפשרות טיפול במסגרת פתוחה,
ממשברים ,כמו אובדנות בדרגה שניתנת לטיפול במסגרת ,ועוד .חדרי גברים וחדרי נשים
יהיו בנפרד ,ובמחלקה יהיו גם שני חדרים ייעודיים למטופלות של לט"ם (מרכז לטיפול
בטראומה מינית) ,הנזקקות לאשפוז .המחלקה החדשה מרחיבה את מגוון האופציות
הטיפוליות שיש כיום בתוך בית החולים ,במסגרת מערך פסיכיאטרי נרחב הכולל גם
מרפאת מבוגרים ,מרכז לבריאות הנפש של האישה ,מחלקת יום ,מכון פסיכוגריאטרי,
מרפאה פסיכיאטרית לילדים ונוער ,מרפאת מתדון (מרפאת אדלסון למחקר וטיפול בנפגעי
סמים) ,וכעת גם מחלקה אשפוזית.
לדברי פרופ' שאול שרייבר ,מנהל המערך הפסיכיאטרי בבית החולים" :כיום אחד מכל
ארבעה אנשים סובל מבעיה פסיכיאטרית בדרגה כלשהי .מניסיוני ,כמי שעוסק שנים בת-
חום בריאות הנפש וראה לא מעט מקרים של אנשים שהוגדרו כבעלי בעיות נפשיות ,אני
מאמין שאשפוז ראשון – עדיף שיהיה בתוך בית חולים כללי ולא בתוך בית חולים ייעודי
לבריאות הנפש .פתיחת המחלקה תאפשר לכל אחד ואחת לקבל את הטיפול המקיף ביותר
והמתאים ביותר בכל מצב ובכל מחלה ,וזאת ,כאמור ,במחלקת אשפוז פעילה ובתנאים
הולמים ,המכבדים את כבוד המטופל ואת צרכיו הטיפוליים".
פרופ' רוני גמזו ,מנהל המרכז הרפואי ,מסכם" :הקמת המחלקה היא ,למעשה ,סגירת
מעגל שהובלתי לרפורמה בבריאות הנפש ,בעת שכיהנתי כמנכ"ל משרד הבריאות .אני שמח
ליישם בבית החולים שלנו את הרפורמה מתוך מחויבות אישית ,וזאת לאחר שנחשפתי
לקשיים של המערכת לבריאות הנפש בישראל ,לדלות התקציבים המופנים אליה ,לפגיעה
בשירותים המוענקים במסגרתה ולהתדרדרות הכללית שלה .כעת ישנה אפשרות לראשונה
לתושבי תל אביב הזקוקים לשירות זה ,להגיע למחלקת אשפוז בתוך העיר ,שמגובה בצוות
רפואי מהשורה הראשונה ,לצד תנאי אשפוז מצוינים".

המרכז לחקר תנועה ,קוגניציה וניידות ,במחלקה
הנוירולוגית של המרכז הרפואי ,ממשיך לפרוץ דרך רפואית,
ומציג פיתוח מקורי ייחודי המיועד למבוגרים מעל גיל 60
שנמצאים בסיכון לנפילות בכלל ,וחולי פרקינסון בפרט.
לאחרונה פותחה אפליקציה שמאפשרת אימון מותאם
אישית לשיפור הליכה ומונעת מצב של "קיפאון" בהליכה.
היא פותחה במרכז הרפואי שלנו בשיתוף עם האיחוד
האירופי .הפרויקט משותף לבית החולים יחד עם מרכזים
נוספים באירופה ,תחת מימון האיחוד האירופי ,והתאפ-
שר הודות למחקר חדשני שנעשה במרכז ,המנוהל ע"י
פרופ' ג'ף האוסדורף וד"ר ענת
מירלמן.
לדברי פרופ' האוסדורף" :מדובר
בבשורה טכנולוגית עבור אוכלוסיית
הגיל השלישי וחולי הפרקינסון".
באמצעות חיישנים הנלבשים
על הרגליים ומשדרים את נתוני
ההליכה של החולה בזמן-אמת לס-
מארטפון ,ניתן ,בעזרת אלגוריתמים
חכמים שמנתחים את האותות,
לזהות מצבי קיפאון בהליכה אצל
חולי פרקינסון .כאשר מזוהה קי-
פאון בהליכה ,המערכת משמיעה
לחולה אותות שמע עם מקצב שמותאם לו באופן אישי ,ובכך
מספקת לו מקצב חיצוני שבעזרתו הוא מחדש את ההליכה.
האפליקציה מכילה גם מספר תכניות טיפול ,אשר
מאפשרות למטופל לתרגל את ההליכה בבית במצבים
שידועים כגורמים לקיפאון בהליכה ,ובכך עוזרות לו ללמוד
כיצד למנוע או לקצר את מצבי הקיפאון ,לשפר את ההליכה
וכך למנוע נפילות.

תכניות עבודה למחלקות
המחלקה הכלכלית תחל בקרוב בדיונים על "פיתוח
ותכניות עבודה" למחלקות המרכז הרפואי .מדובר בתהליך
חדש ,שבו ,בנוסף לנתונים שהיו מוצגים עד כה ב"ישיבות
המצב" ,תציג כל הנהלת מחלקה בעצמה את תכנית העבודה
שלה לדיון בהנהלה .יחד עם שאר הנתונים שיציגו נציגי
ההנהלה בישיבה ,תסוכם תכנית העבודה של המחלקה.
תהליך דומה יתקיים גם עם היחידות הלא רפואיות מייד
לאחר פרסום אסטרטגיית המרכז הרפואי.

המשך בעמוד הבא
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מתחדשים

אקרדיטציה  2017יצאה לדרך

אודטוריום בית החולים גודש מאנשי צוות בכנס הפתיחה לקראת אקרדיטציה 2017

אקרדיטציה  2017יצאה לדרך ואיתה כבר ההכנות .יריית הפתיחה היתה בכנס שיוחד לנושא .בתוך כך החלו בקרות הטרייסרים בכל המחלקות ,בהשתתפות
חברי ההנהלה .יש לנו  17פרקים להצטיין בהם ,מאות סטנדרטים ויותר מאלף אלמנטים מדידים .זהו איננו "תהליך אקרדיטציה" ,אלא מערך מתוכנן לשיפור
איכות ובטיחות הטיפול ואופן ניהול ביה"ח ומתן השירותים.

מערכת

Kisses

Hugs and

בימים אלה נכנסת בהדרגה לשימוש בביה"ח
"ליס" ליולדות מערכת חדשה לזיהוי ובקרה
של מיקום התינוק ,המקנה להורים ולצוות
תחושת ביטחון ו"ראש שקט" בזמן שהייתם
במחלקה .המערכת כוללת שני צמידים ,המו-
תקנים בו-זמנית על רגלו של התינוק ועל ידה
של האם ,והיא משדרת התראה לצוות בעת
הרחקה של התינוק וכן בזמן זיהוי שאינו תואם
בין האם והתינוק.

"לגור בבית"  -מגדל
מגורי צוות
פרויקט זה אושר לאחרונה ,לאחר פעילות
רב-מערכתית מול משרדי הממשלה השונים
ועיריית ת"א-יפו .משרד האדריכלים מנספלד-
קהת נבחר לתכנן אותו .במגדל מתוכננות
כ 300-יחידות דיור בנות  1-3חדרים ומפלסים
נוספים של חניון לעובדים.
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מערכת קמיליון – מעתה
גם במערך האונקולוגי
וההמטולוגי
מהפכת "הרשומה הרפואית המרכזית" יצאה לדרך,
במסגרתה תחליף תוכנת הקמיליון את תוכנת הנמ"ר
(ותוכנות נישה מסוימות) בכל יחידות בית החולים.
הפסיכיאטריה האמבולטורית והמערך ההמטולוגי
והאונקולוגי במבוגרים היו הראשונים לעבור מתיקי
קרטון למחשוב רחב ומתקדם בתוכנה זו ,והצטרפו,
למעשה ,לביה"ח ליס ולמספר אתרים נוספים ,בהם
מותקנת תוכנת הקמיליון מזה מספר שנים.
ביישום החדש מוטמעים ממשקים מורכבים
ביותר ,לרבות קליטת נתונים אוטומטית מהמכשור
הרפואי ,וכן קליטת נתוני קרינה ,מידע אודות הטיפול
הכימותרפי ועוד מתוכנות משיקות.
כמו כן ,נקבע גאנט שאפתני ,המעביר את כל
ביה"ח לקמיליון עד סוף  2017ואולי אפילו קודם
לכן .הכיוון המנחה אותנו מלבד תיעוד ושיפור
התקשורת בין אנשי הצוות ,הוא גם הקלה על
תהליכים ,כגון :תיעוד אוטומטי ממכשירי ל"ד וחום
ומכשירים אחרים.

מערכת Auto
 Accessחדשה
לאחרונה הושקה לצפייה מערכת
 ,Auto Accessאשר תחליף את הנמ"ר
בגישה לתוצאות מעבדה.
התוכנה תאפשר צפייה מיידית,
אינטראקטיבית ונוחה של תוצאות
המעבדה ,לרבות חיווי על סטטוס
הבדיקה ,וכן את הצגתו הברורה של
דוח מצרפי של כלל תוצאות הבדיקות
שנלקחו במהלך האשפוז.

רכישת מכשיר
 MRIרביעי
לאחרונה החליטה הנהלת ביה"ח לרכוש
מכשיר  MRIנוסף ,רביעי במספר ,שיותקן
ויופעל בחודש מרץ .רכישת מכשיר נוסף
זה ,תמצב את ביה"ח כביה"ח המוביל
בתחום זה ותשפר את הזמינות של ביה"ח
לבדיקות אלקטיביות ואשפוזיות.

דשות ...חדשות ...חדשות ...חדשות ...חדשות ...חדשות ...חדשות ...חדשות ...חדשות ...חדשות ...חדשות ...חדשות
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ד"ר אורטל סגל מנווט את המערכת החדשנית בחדר ניתוח

טובים השלושה
חדש ובלעדי בחדר הניתוח של המרכז הארצי
לאורתופדיה אונקולוגית במרכז הרפואי שלנו :מער-
כת טכנולוגית חדשנית בשם  ,O-ARMאשר נותנת
תמונה תלת מימדית של הגידול או האיבר הספציפי
במהלך הניתוח .הטכנולוגיה החדשנית מעניקה לרו-
פא שיקוף בזמן-אמת של הגידול ,וזאת ברזולוציה
מקסימלית ובמספר מימדים שונים .כמו כן ,היא
בעלת רמת קרינה נמוכה יותר מבשיטות הקודמות.
יתרונות נוספים של המערכת :היא מקצרת את
משך הניתוח באופן משמעותי ,ולאחר הפעולה
ישנה ירידה דרמטית בכאבים ,כשהם לרוב נעלמים
לחלוטין תוך  24-48שעות בלבד.
בנוסף ,מיקום הגידול לעיתים נמצא באזורים
אנטומיים מורכבים  -מה שמצריך שימוש בכלים
אורתופדיים (מקדחה ,פטיש וכו') ,לצורך החדרת
המחט שצורבת את הגידול .כאשר המיקום של
הנגע הנ"ל הוא באזור אנטומי מורכב ,כגון חולייה
בעמוד שדרה ,אגן או עצם השכמה ,הניתוח הנדרש
הוא גדול ומורכב מאוד ,ולכן יש יתרון משמעותי
לביצוע טיפול כירורגי בשיטה זעיר-פולשנית .כעת,
הדבר יתאפשר ,וזאת בזכות תוכנת ניווט חדש-
נית שהותאמה במיוחד במערך עבור ניתוחים אלו.
המערכת ,למעשה ,מאפשרת גישה מדויקת לגידול
ושימוש במגוון רחב של מכשירים ,אשר ניתן לבצע
איתם פעולות ניתוחיות בגישה זעיר-פולשנית ,וזאת
באופן מדויק ,וכעת  -ללא שימוש בקרינה בכלל.
לדברי ד"ר אורטל סגל ,רופא בכיר במערך הארצי
לאורתופדיה אונקולוגית" :שימוש בטכנולוגיות אלו
מקטין את החתך הניתוחי ,מכיוון שבעזרת הניווט
אין צורך בחשיפה גדולה לזיהוי הנגע .בנוסף ,ישנה
ירידה משמעותית של כמות הקרינה בהשוואה
לשיטות דומות כגון  .CTכמו כן ,הוא יקל ויקצר
את עוצמת הכאב לחולה לאחר הניתוח".
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רובוט  Da Vinci Xiבניתוח להסרה של גידול
סרטני בצוואר הרחם ובבלוטות הלימפה
לראשונה :אישה שאובחנה כסובלת מסרטן צוואר הרחם עברה ניתוח להסרה של הגידול ובלוטות
הלימפה בתוך הבטן באמצעות רובוט .Da Vinci Xi
פרופ' דן גריסרו ,מנהל היחידה לגניקולוגיה-אונקולוגית שביצע את הניתוח המיוחד מסביר:
"בגידולים סרטניים של הרחם וצוואר הרחם בודקים אם יש התפשטות של הגידול מחוץ לרחם
לבלוטות הלימפה .לצורך כך מבצעים כריתה של בלוטות לימפה בבטן ,דבר שעלול לגרום לסיבוכים
והפרעה באיכות החיים עקב נפיחות של הרגליים.
בשנים האחרונות ,נכנסה שיטה בשם 'הזקיף' שבודקת את בלוטות הלימפה המנקזות ישירות
את הגידול ,שיתרונה הגדול הוא שהיא מונעת את הצורך להסיר את שאר הבלוטות הלימפה באזור
במידה והבלוטה איננה נגועה בתאי סרטן .שיטה זו הייתה שכיחה עד כה רק בגידולים של שד ושל
הערייה ,אך בשל מגבלות טכנולוגיות הדבר לא בוצע בגידולים שבלוטות הלימפה בתוך הבטן שכן
החומרים ששמשו לגידולי השד והערייה לא היו מספיק יעילים ויכולת הזיהוי הייתה יחסית נמוכה.
הבוקר ,בעזרת הדגם החדש והמתקדם ביותר של הרובוט דה וינצי  Da Vinci Xiשנמצא רק
בבית החולים שלנו ,הדבר התאפשר וכעת לראשונה הסרנו גידול שלצוואר הרחם יחד עם בלוטות
הלימפה 'הזקיף' בתוך הבטן בזכות מערכת טכנולוגית מורכבת וחדשנית שמותקנת ברובוט וכוללת
תאורת פלורוסנט זוהרת ומצלמת  HDייחודית מתקדמת אשר מסוגלת לראות במקביל את אברי
הבטן והקשריות הנצבעות בחומר פלואורסצנטי.
בשיטה זו ,הזיהוי של בלוטת הזקיף מתקרבת ל 100%-דיוק וחוסכת לנשים ניתוחים נרחבים
ותופעות לוואי קשות וארוכות טווח".

פרופ' דן גריסרו מנתח עם הרובוט החדשני

צנתור לב ראשון בילדים בביה"ח
לאחרונה בוצע במסגרת היחידה לקרדיולוגיה ילדים ,בשיתוף עם היחידה לאלקטרופיזיולוגיה
מבוגרים ,צינתור לנער בן  15שנים .במהלך הצנתור בוצעה אבלציה למסלול חשמלי נוסף (.)WPW
הצריבה עברה בהצלחה מלאה ,ובכך הצטרפנו לשני מרכזים בארץ שמבצעים פעולות אלה בילדים.

ת ...חדשות ...חדשות ...חדשות ...חדשות ...חדשות ...חדשות ...חדשות ...חדשות ...חדשות ...חדשות ...חדשות...

שולחן הניתוח המתקדם
בעולם להחלפת מפרק ירך

ד"ר ינאי בן גל וצוות המחלקה בפעולה

לראשונה :החלפת אבי העורקים בשתל
המתקדם בעולם
תוראפלקס – משתל חדשני לטיפול בהרחבה (מפרצת) של אבי העורקים ,הושתל לראשונה
בישראל בשני ניתוחים להחלפת קשת אבי העורקים במרכז הרפואי שלנו.
"תוראפלקס הינו תומכן המשלב שרוול גמיש וסטנט קשיח לניתוחי אבי העורקים ,ובכך
חוסך לחולה צנתור או ניתוח גדול נוסף" ,מסביר ד"ר ינאי בן גל ,מנהל המחלקה לניתוחי
לב וחזה במרכז הרפואי .משתל התוראפלקס החדשני משלב בין שרוול הבד הסינטטי
לתומכן הקשיח (סטנט) ,כאשר השרוול הגמיש משמש להחלפת קשת אבי העורקים ועורקי
התרדמה המספקים דם למוח ,ואילו התומכן הקשיח מושתל באותו ניתוח באבי העורקים
היורד ומייתר בכך את הצורך בניתוח או צנתור נוסף .הניתוח להשתלת התוראפלקס מתבצע
בחדרי ניתוח היברידיים ,בהם נעשה שימוש בטכנולוגיות הדמיה מתקדמות (כמו במעבדת
צנתורים) להנחיה מדויקת של ההשתלות .לדברי ד"ר בן גל ,שביצע את הפעולות" ,משתל
התוראפלקס מאפשר לתת מענה טיפולי שלם ולהחליף את עורקי התרדמה בנוחות ובבטחה,
תוך דיוק ושליטה בביצוע הפרוצדורה".

החטיבה האורתופדית של המרכז הרפואי שלנו הצטיידה
בשולחן הניתוחים החדש והמתקדם בעולם לניתוחי החלפת
מפרק הירך .באמצעות השולחן ניתן יהיה לבצע ניתוחי מפרק
ירך בגישה הקדמית ,המאפשרת זמני שיקום והתאוששות
קצרים יותר באופן משמעותי לעומת השיטות האחרות .מדי
שנה מתבצעים בבית החולים שלנו כ 600-ניתוחים להחלפת
מפרקים ,מתוכם -כ 350-מפרקי ירך .לאחרונה רכש בית הח�ו
לים שולחן ניתוחים חדש ,הקרוי "האנה" .שולחן מתקדם זה
מאפשר לבצע את הניתוח בגישה הקדמית בקלות רבה יותר,
תוך קיבוע הרגליים במתקן מיוחד המאפשר הנעה חופשית
ומדויקת יותר של הרגל .לשולחן יכולת מיוחדת להרים את
עצם הירך בעזרת וו מיוחד ומנוע חשמלי ,המאפשר למנתח
זווית ראייה ועבודה טובים יותר  -מה שמעניק למנתח תנאים
אידיאליים שאין בשולחנות ניתוח אחרים .השולחן עשוי מחו-
מר שקוף שאינו נצפה באמצעי ההדמיה ,כך שניתן במהלך
הניתוח לבצע צילומים של האגן והמפרק המושתל וכך לשלוט
טוב יותר בעמדת המשתלים ואורך הרגליים .באמצעות שולחן
מתקדם זה ניתן לבצע גם ניתוחי ארתרוסקופיה של מפרק
הירך ,ניתוח זעיר-פולשני ,המיועד לאבחנה וטיפול בפגיעות
שונות במפרק הירך שאינן מצריכות החלפה של המפרק.
לדברי פרופ' משה סלעי ,מנהל החטיבה האורתופדית בבית
החולים" :בית החולים איכילוב מבצע את מספר הניתוחים
הגבוה ביותר להחלפת מפרק ירך וניתוחי החלפת מפרקים
חוזרת ,ביחס לבתי החולים הציבוריים בישראל .השולחן
החדש מבוקש מאוד בקרב החולים עקב יתרונותיו הרבים,
וראינו חשיבות עליונה במתן מענה לפניות הרבות מצדם
לרכישת השולחן ושימוש בו .יש להדגיש כי לא בכל מקרה
ניתן להשתמש בשולחן והגישה החדשים ,אלא רק במקרים
המתאימים".

טכנולוגיות חדשות במכון לדימות השד
לאחרונה נוספו טכנולוגיות חדשות המאפשרות שיפור באבחון סרטן השד ,בנוסף
לממוגרפיה הסטנדרטית המקובלת.
טומוסינתזיס  -הרגישות הממוצעת של ממוגרפיה לגילוי גידולים ממאירים בשד הינה כ-
 ,79%אך בנשים בעלות מבנה שד סמיך ,כלומר כאשר רוב הרקמה בלוטית (פיברוגלנדולרית)
ורקמת השומן מועטה ,רגישות הממוגרפיה יורדת משמעותית .במטרה לצמצם כשל באבחון
סרטן שד בנשים עם שד סמיך ,התפתחה בשנים האחרונות בדיקת הטומוסינתזיס .זוהי
ממוגרפיה תלת מימדית ,במהלכה נרכשים מספר צילומים של השד בזוויות שונות .זו,
למעשה ,ממוגרפיה בפרוסות .הטכנולוגיה מאפשרת לזהות נגעים בשד ללא חפיפה של
רקמת השד הסמוכה ,כפי שקיימת בבדיקת הממוגרפיה הרגילה שהינה דו מימדית.
אם מאותר ממצא הדורש המשך בירור המודגם בבדיקת הטומוסנתזיס בלבד ,ניתן לבצע
ביופסיה בהכוונת טומוסינתזיס .אופציה זו קיימת אך ורק במכון הממוגרפיה שלנו.
ממוגרפיה עם הזרקת חומר ניגוד  -טכנולוגיה נוספת שעוזרת במקרים מסוימים לאבחון
גידולים בשד סמיך .חומר הניגוד מוזרק לווריד (ממש כמו בבדיקת  ,)CTולאחר שתי דקות
מבוצעת ממוגרפיה במנחים המוכרים ,כאשר בכל תנוחה נרכשות שתי הדמיות בזו אחר
זו ,האחת באנרגיה נמוכה והשנייה באנרגיה גבוהה ,ומתקבלת תמונה של השד המדגישה
את האזורים שבהם הייתה קליטה מוגברת של חומר הניגוד ,העשויים להיחשד כגידול.

צוות האוטופדים בניתוח הראשון על השולחן החדשני

המשך בעמוד הבא
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שירותים וטיפולים חדשים

חדש :השירות לבקטריותרפיה  -טיפול במחלות ובזיהומים
שנרכשים בבית חולים באמצעות צואה
ארגון ה FDA-אישר השתלת חיידקים מהצואה
של אדם בריא לאדם חולה ,לאחר שנמצא כי הטיפול
הביא לריפוי של חולים שהיו ללא כל מענה טיפולי,
וזאת תוך ימים ספורים ,באחוזי הצלחה של כ.90%-
הדבר הביא למהפכה טיפולית ,וכעת נכנס לראשונה
לשימוש במרכז הרפואי שלנו ,שהקים מאגר צואה
ייחודי  16 .השתלות הצואה הראשונות שבוצעו ה�ס
תיימו בריפוי מלא של החולים.
המרכז הרפואי שלנו הקים את השירות לבקט-
ריותרפיה  -מאגר צואה לטיפול במחלות גסטרו,
במערכת העיכול ובזיהומים שנרכשים בבית חולים.
מדובר במאגר ראשון וייחודי בישראל ,שהינו חלק
ממגמה חדשנית בעולם הרפואה של שימוש בצואת
אדם לטיפול רפואי.
חשיבות חיידקי המעי בשמירה על בריאות האדם
התגלתה במהלך העשורים האחרונים ,כשברפואה
הסינית השתמשו בתכשירי צואה לריפוי מחלות
בבני אדם כבר לפני  1,500שנים .בשנים האחרונות
בוצעו מחקרים רבים שבדקו את הקשר בין הרכב
אוכלוסיות החיידקים במעי לבין מצבי בריאות וחולי
בבני האדם ,ומצאו כי על ידי העברת חיידקי מעי
מאדם בריא לאדם חולה ניתן לשפר את בריאות
האדם .מחקרים גילו שהשתלת חיידקי הצואה
הביאה לריפוי מוחלט ומהיר של המחלה ,באחוזי
הצלחה של כ ,90%-בחולים אשר סבלו משלשולים
ממושכים ולא הגיבו לטיפולים אחרים .הדבר הביא
למהפכה טיפולית ,והשיטה הטיפולית החדשה אף
אושרה ,כאמור ,על ידי ה FDA-בארצות הברית.
השירות החדש שנפתח יעסוק בנושא הטיפול
והמחקר של יעילות השתלות נוזל הצואה (בקט-
ריותרפיה) במצבי חולי שונים .בראש השירות עומד
ד"ר ניצן מהרשק מהמכון למחלות דרכי העיכול
והכבד ,אשר השתלם בנושא מחקר חיידקי המעי
באוניברסיטת צפון קרוליינה בארצות הברית במשך

שנתיים וחצי .במסגרת השירות נפתח מאגר דגימות
קפואות אשר משמש לטיפול בחולים.
תורמי הצואה הינם מתנדבים בריאים ,אשר
עוברים בדיקת רופא ,עונים על שאלון מדוקדק
לגבי היסטוריה רפואית ועוברים בדיקות דם וצואה
לשלילת מחלות זיהומיות ומטבוליות (עלות סקירת
תורם פוטנציאלי :כ 3,500-ש"ח) .רק אלה אשר עונים
על הקריטריונים הנוקשים ועוברים את כל בדיקות
הסקר נבחרו כתורמים .אותם תורמים מביאים צואה
אשר ממנה מופקים החיידקים .הדגימות נשמרות
בטמפרטורה של  -80מעלות ,ועוברות הפשרה כאשר
מגיע חולה מתאים ומוזלפות למעי החולה בעזרת
קולונוסקופיה או גסטרוסקופיה.

במרכז הרפואי איכילוב בוצעו עד היום 17
השתלות צואה על ידי ד"ר מהרשק בקרב חולים עם
זיהום ממושך בקלוסטרידיום דיפיצילה .חולים אלה
לא הגיבו לטיפול בן מספר חודשים במספר סוגים
של אנטיביוטיקות וסבלו סבל רב .לאחר טיפול יחיד
בהשתלת נוזל צואה ,השלשול בקרב החולים חלף
תוך ימים ספורים ולא נותרה עדות לחיידק בגופם.
מכיוון שעלות סקירת התורמים גבוהה מאוד,
הטיפול מבוצע כיום בתשלום ואינו חלק מסל הב-
ריאות .במקביל ,מאגר הצואות ישמש למחקרים
שיבדקו את יעילות השתלת הצואה בקרב חולים
הסובלים מהשמנה ומסוכרת ובקרב חולים הסובלים
מקוליטיס כיבית.

ד"ר ניצן מהרשק חוקר את חיידקי הצואה

פרויקט מניעת זיהומים בבית החולים
זיהומים הנרכשים בבתי חולים הינם הסיבוך השכיח ביותר בקרב חולים מאושפזים :מדובר על אחד מכל  10-20מאושפזים שיפתח זיהום במהלך אשפוזו .סוגי
הזיהומים השכיחים הם :זיהומים בדרכי שתן במטופלים עם צנתרים בדרכי שתן ,זיהומים בפצע ניתוח ,דלקת ריאות בחולה מונשם ואלח דם הקשור לצנתרים
בכלי דם (בעיקר צנתר בווריד מרכזי) .זיהומים אלה קשורים בתחלואה משמעותית ואפילו תמותה ,ולמעלה ממחציתם נגרמים ע"י חיידקים יציבים לתרופות
אנטיביוטיות בשימוש שגרתי .אם בעבר נהוג היה לחשוב שאירועים אלה בחלקם הגדול הינם בלתי ניתנים למניעה ,הרי שכיום ניתן לומר בבטחה שלמעלה
מ 50%-מהזיהומים שנרכשים בבית החולים ניתנים למניעה ,ובעצם נכון להתייחס אליהם כאל "תקלה חמורה בבטיחות החולה".
הפרויקט יתבצע במשך  9חודשים במחלקות שייקבעו מראש ,כשבניהול הפרויקט במחלקה יהיו :צוות פנימי מוביל של הפרויקט (רופא+אחות בכירים) ,בגיבוי
הנהלת המחלקה ,יועץ מטעם ועדת ההיגוי ,יחד עם ההדרכה וגיבוי של אחות אפידמיולוגית.
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גידול ריאתי חיובי מאד

גידול ריאתי שלילי מאד

לPDL1-

לPDL1-

לראשונה בישראל  -בבית החולים שלנו :מעבדה ייחודית
להתאמת טיפול אימונותרפי לחולי סרטן

הבדיקה החדשה שמבוצעת במעבדה אצלנו יודעת לזהות חולים שהטיפול האימונותרפי יביא
לתגובה יעילה יותר ולשרידות גבוהה יותר עבורם .ד"ר גלעד ויינר ,מנהל המעבדה" :המרכז הרפואי
איכילוב הוא היחידי בישראל ומהבודדים בעולם שהוסמך לבצע את הבדיקה על ידי ה"FDA-

לראשונה בישראל ,הוקמה מעבדה ייחודית לה -כפריצת הדרך המדעית החשובה של אותה השנה.
תאמת טיפול אימונותרפי לחולי סרטן בבית החולים עוד באותה השנה ,לאחר מעל שלושה עשורים
איכילוב .את המעבדה מנהל ד"ר גלעד ויינר ,פתולוג של מחקר ,הקהילה המדעית קיבלה שתי הוכחות
לקביעה זו .האחת ,ששינוי תהליכים המתרחשים
שעובד בשיתוף עם המערך האונקולוגי.
חולים אשר מאובחנים כחולי סרטן ,מגיעים למכון בין הגידול למערכת החיסון יכול להוביל למתקפה
הפתולוגי לחקר הסרטן בבית החולים  -שם נמצאת אימונית על הגידול .והשנייה ,שהשיטות החדשות
המעבדה הייחודית ,עם החומר ההיסטולוגי של הגידול אינן פרטניות ,כלומר מתאימות לקבוצות רחבות
(בלוק רקמה) .במעבדה מבצעים לחומר זה בדיקה של מטופלים .פרסומים אלו היוו סנונית מבשרת
שבודקת את ביטוי החלבון  PDL1בעזרת מכשירים לקונספט חדש בטיפול בחולי סרטן .כבר היום חולים
טכנולוגים מתקדמים וייחודים ,ביניהם :רובוט שהובא הסובלים ממלנומה גרורתית מטופלים באופן שיגרתי
במיוחד מדנמרק וד"ר ויינר היה מהראשונים בעולם בתרופות אימונותרפיות.
תפקידה של רפואה מותאמת אישית היא להתאים
שהוכשרו לתפעולו .הבדיקה החדשה שמבוצעת במ-
עבדה אצלנו יודעת לזהות חולים שהטיפול האימו -את הטיפול הנכון למטופל הנכון .ההתאמה מתבצעת
נותרפי יביא לתגובה יעילה יותר ולשרידות גבוהה תוך שימוש במגוון טכנולוגיות ,שעוברות התאמה קפ-
דנית לקליניקה .חשוב להדגיש ,כי הרפואה
יותר עבורם.
האונקולוגית המותאמת אישית משרתת
"המרכז הרפואי איכילוב הוא היחידי
את המטופל ,האונקולוג והחברה כולה.
בישראל ומהבודדים בעולם שהוסמך
בעזרת הטכנולוגיה ,האונקולוג מבין טוב
לבצע את הבדיקה על ידי ה FDA-וזאת
יותר את המערכת הטיפולית והביולוגית
לאחר שהמעבדה פה עמדה בשורה של
שלפניו ,ומתאים את הטיפול המדויק לכל
בדיקות ומבחנים והצוות של המעבדה
חולה וחולה.
הוכשר במיוחד לתפעולה" מדגיש ד"ר
ד"ר גלעד ויינר
גלעד ויינר.
בחודש אוקטובר  2015אישרה רשות
לדברי ד"ר עידו וולף ,מנהל המחלקה לאונקולוגיה התרופות האמריקאית את התרופה האימונותר-
רפואית "זו אכן הבדיקה היחידה שאנחנו האונקו -פית פמברוליזומאב (קיטרודה) לחולי סרטן ריאה
לוגים יכולים לסמוך על מהימנותה לצורך החלטה
גרורתי ביחד עם בדיקה משלימה (Companion
על הטיפול בתרופה קיטרודה".
 .)diagnosticהבדיקה המשלימה מזהה ומכמתת את
אז מה זה אימונותרפיה?
החלבון  PDL1-על פני תאי הגידול ,חלבון שנבדק
כאמור ,נכנסנו לעידן חדש לטיפול בחולי סרטן ונמצא כסמן ביולוגי לתגובה לטיפול .כלומר ,בטרם
במסגרת טיפול בשיטה אימונותרפיה .שיטה זו טיפול בחולה עם פמברוליזומאב (קיטרודה) בסרטן
מתאימה את הטיפול המדויק לגידולים סרטניים ריאה גרורתי ,נבדק הביטוי של  ,PDL1רק אם הביטוי
כגון :ריאה ,שד (תלת שלילי) ,קיבה ,ראש צוואר ועוד .חיובי מקבל המטופל את הטיפול.
בשנת  2013בחר המגזין  Scienceבאימונותרפיה
לאחרונה התפרסם מחקר (פאזה שלישית) של

טיפול בפמברוליזומאב (קיטרודה) בסרטן ריאה.
מחקר זה ( )Keynote-10כלל מעל אלף מטופלים
והוכיח שוב שככל שביטוי הסמן  PDL1גבוה יותר ,כך
התגובה הקלינית לטיפול האימונותרפי טובה וארוכה
יותר .כלומר ,הסמן יודע לזהות קבוצת מטופלים
( )28%אשר יגיבו בצורה המרשימה ביותר לטיפול
אימונותראפי.
כיצד הבדיקה מבדילה בין המטופלים?
ההיגיון שמאחורי הבדיקה הוא בביולוגיה שמא-
חורי האימונותרפיה .ידוע שתאי הגידול מבטאים את
החלבון  PDL1על פני השטח שלהם ,כאשר לתאי
מערכת החיסון קיים חלבון בשם  PD-1על פניהם.
כאשר נצמד התא החיסוני לתא הסרטן בכדי להש-
מידו ,ניקשר החלבון  PD-1לחברו ה .PDL1 -הקישור
בין השניים משחרר אותות מדכאים לתוך התא
החיסוני ,המשתקים אותו .הימצאותו של החלבון
 PDL1על פני התאים הסרטניים מצביעה שהגידול
מנסה (ומצליח) להדוף את המתקפה החיסונית .טי-
פול בפמברוליזומאב (קיטרודה) שהיא נוגדן המעכב
את חלבון ה PD1-על תא החיסון וגורם לסילוקו
מתאי החיסון וכך ,מונע למעשה מחלבון PDL1
הגידולי לשתק אותם .ומאפשר לתאים החיסוניים
לתקוף ולהשמיד את הגידול כמתבקש במצב רגיל.
בית החולים שלנו ,המוביל בישראל ,הקים את
המעבדה הראשונה בארץ ,ומהראשונות בעולם ,שקי-
בלה את הסמכה לבדיקות אלו וכאן אנו מספקים
את השירות למטופלים מכל רחבי הארץ.
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לנשום עמוק

בדיקות ריאה

ריפוי בעיסוק גם בבית החולים

היריד בעיצומו

יום הריפוי בעיסוק הבינלאומי צוין בביה"ח בהקמת יריד שנפתח לקהל הרחב ולעובדי המרכז הרפואי
בלובי הפסנתר .היריד כלל עמדות בהן הוצגו תחומי הטיפול ואפשרו התנסות עם אבחונים לבדיקת
תפקודי ידיים (כוח גס ועדין של כפות ידיים וזריזות ידיים) ולבדיקה קוגניטיבית (תפיסה חזותית ,תפקודים
ניהולים ,פתרון בעיות ,קשב וזיכרון) .בנוסף הוקמה עמדה עם תכנים הקשורים לעולם הילדים ומרפאים
בעיסוק ענו על שאלות אישיות של המשתתפים ביריד הקשורות לתפקודי היום-יום ,משחק ,לימודים ועוד.
במהלך היריד הייתה היענות רבה מציבור המבקרים ,מאושפזים ומעובדי המרכז הרפואי הן בקבלת הסבר
והן בהתנסות באבחונים .בהעברת האבחונים אותרו מספר מקרים הזקוקים להתערבות מקצועית ולהם
ניתן מידע באשר להמשך הבירור .תורי ההמתנה לקבלת מענה הוכיחו את הצורך והחשיבות של היריד.
שרות הריפוי בעיסוק מתפרס במחלקות ביה"ח מהפגיה ,דרך המכון להתפתחות הילד ,ביה"ח הכללי,
מחלקות בית חולים דנה-דואק לילדים ,מחלקת שיקום ועד לשיקום גריאטרי ופסיכוגריאטריה.
בימים אלו אנו מגייסים צוות ריפוי בעיסוק למחלקה הפסיכיאטרית שנפתחה החודש .צוות זה יתווסף
לצוות הריפוי בעיסוק העובד באשפוז יום פסיכיאטרי.

ביום ה COPD-העולמי ,נבדקו תפקודי ריאה
של עובדי בית החולים ועיריית ת"א במסגרת
בדיקת סקר לגילוי מוקדם של מחלת ריאות
חסימתית .במהלך היום הגיע ו  85איש ,כש�מ
תוכם 6 :עובדים נמצאו עם הפרעה חסימתית
קשה 25 ,עובדים נמצאו עם תפקודי ריאות
לא תקינים  -הפרעה חסימתית ורסטריקטי-
בית בחומרה קלה עד בינונית ול 54-עובדים
נמצא כי תפקודי הריאות שלהם תקינה .כל
העובדים קיבלו את תוצאות בדיקת תפקודי
הריאות על ידי צוות מכון ריאות בניהולו של
ד"ר יהודה שוורץ ופרופ' ליזי פיירמן ,מנהלת
המעבדה למחלות ריאה ואלרגיה ,כולל פענוח
הבדיקה וכן מכתב מסכם עם המלצות להמשך
שנחתם ע"י ד"ר אמיר בר-שי .לשלושים ואחד
העובדים שנמצאו עם תפקודי ריאות שאינם
תקינים ,ניתנה המלצה להגעה להמשך בירור
במסגרת מרפאת הריאות ,והוזמנו למרפאת
החוץ של מכון ריאות.

הסוף לדקירות מיותרות
פתרון חדשני שנועד לסייע באיתור ורידים :מכשיר טכנולוגי חדש בשם 400AV
שעוזר לצוות הרפואי לאתר את מיקום הורידים בגוף המטופל ולכוון למקום המדויק
אליו צריך להחדיר את המחט לצורך לקיחת דם ,נכנס כעת לשימוש בבית חולים
דנה .מערכת תאורת הורידים של  400AVכוללת מפעיל קרן לייזר דרך אור תת-אדום.
המכשיר שהינו נייד ,מגלה ורידים הנמצאים תחת העור ומקרין את מיקום הוריד על
פני העור ישירות מעל הוריד .הצוות הרפואי רואה בעזרת קרן הלייזר את ציור כלי
הדם המוצג כדי להיעזר בו ולמצוא וריד בגודל ובמיקום המתאימים לצורך לקיחת
בדיקות דם או החדרת עירוי.
לדברי ד"ר רונית לובצקי ,מנהלת מחלקת ילדים בבית חולים דנה" :לקיחת דם
ממטופל ,על אחת כמה וכמה כשמדובר בילד ,קשורה לעיתים בקושי משמעותי במציאת
הוריד וצורך בדקירות חוזרות .כעת ,בעזרת המכשיר החדשני יוכל הצוות לאתר ביתר
קלות את הורידים ,להפחית את מספר הדקירות ובמקביל את החרדה של הילדים
ממחטים ומהצוות המטפל".
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המכשיר החדש מסמן את הוריד
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מצוינות

התמונה הזוכה

מקום שלישי בכנס הארצי לתחנת אחות
המרכז הרפואי שלנו זכה במקום השלישי בתחרות "פנים רבות לתחנת האחות" שהתקיימה במסגרת כנס שנערך בנושא" :תחנת אחות – מבט על היום אתמול
ובעיקר מחר" שהתקיים בסוף השנה .הגב' שושי קרינסקי שייצגה את בית החולים בתחרות ,עלתה לקבל את הפרס בשם בית החולים מסבירה כי לתחרות
הוגשו קרוב לעשרים עבודות והתמונה שנבחרה – תחנת אחיות של המחלקה להמטו-אונקולוגיה של בית חולים דנה-דואק  -זכתה לשבחים רבים בנוסף לפרס
בסך  1,000שקלים שהוענקו למחלקה.

תהליך החזון והאסטרטגיה
ארגון חייב לפעול מתוך חזון ברור ,המחבר אליו
את כל המנהלים והעובדים ,ממנו ניתן לגזור את
ערכי הליבה של הארגון .ערכי הליבה יפורטו למ-
שימות ,שמחייבות את ההנהלה ,המנהלים והעובדים
לחתור להשגתם.
בחודש נובמבר הנהלת ביה"ח ומנהלים נבחרים
מתוך הארגון ,דנו בקביעת ערכים אלו במשך כיומיים,
בסופם נקבעו החזון וששת ערכי הליבה שהם:
• מצוינות וחדשנות.
• המטופל במרכז.

• השקעה ופיתוח אנשי הארגון.
• תרבות ארגונית של כבוד ,שיתוף ,שקיפות ו�מ
חויבות.
• השפעה מקומית ,לאומית ובינלאומית.
• מערכת ניהולית ראויה ,מסודרת ותשתיות תומכות.
"יעדים אלו מפורטים עוד יותר וכוללים יעדי
משנה ומשימות .תוכניות העבודה של ההנהלה
וכלל המחלקות ייבנו בחודשים הקרובים ,בהתאם
ליעדי הליבה ויסנכרנו את כולנו לעשייה ממוקדת
להשגתם .זה לא תהליך של מילים ,אלא תה-

ליך שידרוש מעשים מצידי ומצד ההנהלה וכלל
המנהלים .בחודשים פברואר-מרץ ,יוצגו החזון,
ערכי הליבה וכלל התוכניות בפני פורום המנהלים
הרחב של ביה"ח באירוע שיוקדש לכך" ,מדגיש
פרופ' רוני גמזו ,מנכ"ל בית החולים.

המשך בעמוד הבא

ינואר 2016
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מרפאות חדשות

נשימה ,שינה,
נחירה ומה
שביניהן

אורלי וקסלר ינאי ,מנהלת המכון ,במשכן החדש והמפואר

מכון הפיזיותרפיה החדש – מהגדולים ,המתקדמים
והמשוכללים בישראל
מהפכת השיקום של בית החולים ממשיכה :מכון הפיזיותרפיה ,בניהולה של הגב' אורלי וקסלר ינאי ,עבר למשכן
חדש בן שתי קומות בבניין השיקום ,בצמוד למחלקות השיקום והגריאטריה ,במהלך  2015נפתח אשפוז היום השיקומי
בצמוד למכון בקומה השנייה .לקראת סוף השנה מכון הכאב הורחב ושופץ מחדש.
מהפכת השיקום של בית החולים שלנו נמשכת .אשתקד מונה פרופ' ישראל דודקביץ למנהל מחלקת שיקום כללי
במקומו של פרופ' אביטל פסט ,אשר מונה למנהל אשפוז היום השיקומי .המתקן צמוד ,כאמור ,למכון הפיזיותרפיה
אשר עבר למשכנו החדש והיפהפה ,כחלק מתפיסה כוללת של הנהלת בית החולים שארגנה מחדש לפני מספר
שנים את מחלקת השיקום הכללי .תפיסה זו מאפשרת למאושפזים במחלקות ה"חריפות" ,לאחר ניתוח אורתופדי,
נוירוכירורגי ,טראומה או אירוע נוירולוגי חריף (דוגמת שבץ) ,להמשיך לתהליך שיקומי איכותי באותו מרכז רפואי
ולעבור למחלקות השיקום עם סיום הטיפול במחלקה.
לדברי פרופ' יצחק שפירא ,סמנכ"ל המרכז הרפואי ומנהל בית החולים השיקומי" :פתיחת אשפוז היום השיקומי ,כמו
גם מעבר המכון לפיזיותרפיה ,מהווים שלב נוסף בהתפתחות והתבססות בית החולים השיקומי .לצד מערך גריאטרי של
 68מיטות והרחבת מחלקת השיקום הכללי מ 8-מיטות ל 52-מיטות פעילות ,הצמדה פיזית של שירות פיזיותרפי ייעודי
ומקצועי ,עם ציוד חדיש ומשוכלל ,תאפשר מתן טיפול יעיל ומיטבי .פתיחת אשפוז היום השיקומי מאפשרת שמירה
על רצף של טיפול שיקומי של כל הגורמים המטפלים הרלוונטיים ,משלב האשפוז עד לשלב היציאה חזרה הביתה".

בשביל ההשמנה
ירידה במשקל רצויה בריאותית ,אולם אם היא נעשית ללא מעקב רפואי מסודר ,היא עלולה להוביל גם לנזקים
בריאותיים לשריר ולעצם ,וגם לחסרים של ויטמינים חשובים ,עד כדי פגיעות בלתי הפיכות במערכת העצבים .המ-
רפאה האנדוקרינית מטבולית לטיפול בהשמנה ,שבמרכז להשמנת יתר ,מתמחה בטיפול ,בחקר ההשמנה ובמעקב
אחרי ירידה במשקל בצורה מבוקרת ובריאה.
השמנת יתר הגיעה לדרגה של אפידמיה עולמית .נכון ל ,2014-מעל חצי מיליארד איש בעולם מוגדרים כסובלים
מהשמנת יתר .השמנת יתר חוצה מינים וגילאים ,עם  42מיליון ילדים מתחת לגיל חמש .ב 2013-איגוד הרופאים
האמריקאים הגדיר השמנה כמחלה .הסיבה לכך היא התחלואה הנלווית להשמנה :מחלות לב וכלי דם ,סרטן (שד,
רחם ,מעי גס ,כבד ,לבלב ,בלוטת תריס) ,סוכרת ,יתר לחץ דם ,הפרעה בשומני הדם ,תסמונת דום נשימה בשינה ,כבד
שומני ,דלקת מפרקים ניוונית ,הפרעה בתפקוד המוחי (שיטיון) ודכאון .ירידה במשקל אפשרית על ידי :שינוי אורח
חיים בפעילות גופנית ודיאטה ,תרופות להורדה במשקל ,פרוצדורות פולשניות (כגון אנדוברייר ,בלון) וניתוח .הטיפול
במרפאה החדשה יעניק למטופל את המידע הרלוונטי לירידה במשקל ,התאמת סוג הטיפול לחולה ומעקב אחר התהליך.
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בבית החולים החלה לפעול המ-
רפאה לטיפול בהפרעות נשימה
בשינה ונחרה ,הפועלת במסגרת
המערך לרפואת א.א.ג ובניהולו של
ד"ר אייל רוזנצוויג ,מומחה לאף אוזן
גרון וכירורגיית ראש וצוואר ורופא
שינה ,העוסק מזה שנים רבות בת-
חום האבחון והטיפולים השונים
בהפרעות נשימה בשינה.
השירות במרפאה הינו טיפול רב-
מקצועי ,הניתן על ידי רופאי א.א.ג,
רופאי פה ולסת ורופא שינה .ריכוז
המומחים בתחומים השונים מאפשר
להתאים את הטיפול בהפרעת
הנשימה בשינה ובנחרה באופן אישי,
להגיע לתוצאה מיטבית גם בחולים
שלא הסתגלו לטיפול ב,C-PAP-
ולהעלות באופן משמעותי את יעילות
הטיפול .המרפאה פועלת בשילוב
המכון לשינה ,במטרה למצות את
אפשרות הטיפול השמרני ולבקר את
איכות ותוצאות הטיפולים השונים.

הלב וגורמי סיכון
במסגרת המערך הקרדיולוגי בבית
החולים ,פתחנו מרפאה חדשה לגור-
מי סיכון למחלות לב .גורמי הסיכון
העיקריים כוללים :סוכרת ,השמנה
ביטנית ,יתר לחץ דם ,כולסטרול
גבוה ,עישון ,דום נשימה בשינה ועוד.
המרפאה הוקמה מתוך הבנת צרכי
המטופל ,לקבלת טיפול תחת קורת
גג אחת ולשמירת רצף טיפולי.
המרפאה מציעה איתור ואיזון
גורמי הסיכון המטבוליים ,התאמה
ואיזון תרופתי ,וכן מעקב ארוך טווח.
בנוסף לאיזון מטבולי מיטבי ,מטופלי
המרפאה מנותבים למגוון תכניות
של פעילות גופנית בהתאם ליכולות
האישיות ,וכן לפגישות עם תזונאית
ופסיכולוג .המרפאה מנוהלת ע"י
ד"ר אילן קיציס ,מומחה ברפואה
פנימית וקרדיולוגיה וקרדיולוג אחראי
במרכז למניעה ולשיקום הלב.
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מרפאה המטולוגית לטיפול בגיל השלישי

לאחרונה נפתחה בבית החולים מרפאה משותפת למערך ההמטולוגי והמערך הגריאטרי ,אשר מיועדת
לחולי לימפומה ומיאלומה המשתייכים לקבוצת הגיל המבוגר .כמחצית מחולי הלימפומה (שאינה הודג'קין)
והמיאלומה יאובחנו מעל גיל  .65המכון ההמטולוגי משרת את אוכלוסיית תל אביב ,אשר בה שיעור גבוה
יחסית של מבוגרים ,ולכן אין זה מפתיע שצוות המכון צבר ניסיון רב בכל הנוגע לטיפול בקבוצה זו .למ-
טופלים בגיל המבוגר מספר מאפיינים ייחודיים :מחלות רקע משמעותיות ,מספר רב של תרופות קבועות,
לעיתים בדידות חברתית (למשל ,בעקבות מוות של בן זוג) ,מצוקה כלכלית וירידה תפקודית וקוגניטיבית.
בנוסף ,במהלך הטיפולים קיימת נטייה לסבול מתופעות לוואי בשכיחות רבה .ד"ר רתם תלם ,מומחית
ברפואה פנימית וגריאטריה ,ד"ר יפה לרמן ,מנהלת המערך הגריאטרי ,וד"ר עירית אביבי ,מנהלת המערך
ההמטולוגי  -מובילות את המרפאה המשותפת .השירות במרפאה הינו רב-תחומי ,וכולל ,בין השאר ,עובדים
סוציאלים ,פסיכולוגים ודיאטנים.

גריאטרית רב-תחומית
מרפאה רב-מקצועית החלה לפעול במסגרת המערך הגריאטרי בבית החולים .מטרתה של המרפאה :לשרת
את האוכלוסייה המבוגרת בצורה מקיפה ,תוך דגש על שיפור המצב הבריאותי והתפקודי ,והכל תחת קורת
גג אחת .המרפאה עוסקת בהערכה מקיפה ,אבחון תפקודי וקוגניטיבי ללא צורך באשפוז .המרפאה מיועדת
למטופלים בגיל המבוגר הסובלים ממספר בעיות רפואיות בו-זמנית ,אשר קיים קושי לאזן אותם .מצבים כגון:
נטילת תרופות רבות ,הפרעה בשליטה על הסוגרים ,נפילות ,ירידה בזיכרון וקושי לתפקד כפי שהיו קודם,
ירידה בתיאבון וירידה במשקל .תכנית הטיפול מותאמת אישית ,בהתאם לצרכי המטופל ולמצבו הרפואי .כמו
כן ,במידת הצורך המרפאה תמליץ על אישורים לביטוח לאומי לקבלת זכויות לעזרה.

במדינת הגמדים
חדש בדנה :המרכז הרב-תחומי למחלות עצם מולדות
ולבריאות העצם בילדים ובמתבגרים .המרכז החדש ,בניהולו
של פרופ' שלמה וינטרוב ,מהמומחים הגדולים בארץ בתחום
אורתופדיה ילדים ,פועל במסגרת המחלקה האורתופדית בבית
החולים דנה ,ומהווה מרכז-על ראשון מסוגו בארץ לאבחון
(עוד מהשלבים הטרום לידתיים) ,ייעוץ ,מעקב וטיפול בחולים
בדיספלזיה שלדית לסוגיה השונים ומחלות עצם מולדות
לאורך שנות הגדילה וההתפתחות .צוות המרכז הרב-תחומי
פועל בשותפות מלאה עם הילד ומשפחתו למתן ייעוץ וטיפול
איכותי אינטגרטיבי .המרכז מאגד מומחים בבריאות העצם,
גנטיקה ,רדיולוגיה וניורו-רדיולוגיה ,נוירולוגיה ,נוירוכירורגיה,
פרופ' שלמה וינטרוב במרכז החדש
רפואת ילדים לתחומיה השונים (מומחים לאבחון וטיפול
בבעיות בתחומי מטבוליזם ,אנדוקרינולוגיה ,ריאות ,קרדיולוגיה ,אופטלמולוגיה ,דרמטולוגיה ,נפרולוגיה ,אף אוזן
גרון ,תזונה וכו') ,עבודה סוציאלית ,פסיכולוגיה ,ריפוי בעיסוק ,ריפוי בדיבור ופיזיותרפיה .בנוסף למומחים בתחומי
האבחון והטיפול ,פועלים במסגרת המכון מומחים מתחום כירורגיית ילדים ,אורולוגיה ,הרדמה וטיפול נמרץ.

רוחות טרופיות
לאחרונה נפתחה בבית החולים המרפאה למחלות עור טרופיות  -פרי שיתוף פעולה של מחלקת עור והיחידה
למחלות זיהומיות ,בניהולם של ד"ר יעל פארן ,מנהלת השר"ל ומרפאת מטיילים מהיחידה למחלות זיהומיות,
וד"ר אורן כץ ,ממחלקת עור .מטרת המרפאה :לתת מענה יעיל והולם למגוון מחלות עור על רקע זיהומים,
ובכלל זה  -מחלות עור של מטיילים .הפונים למרפאה יבדקו על ידי צוות רב-תחומי ,והטיפול כולל מגוון
בדיקות אבחון ,ובכלל זה :תרביות מיוחדות ,בדיקות לאבחנה היסטופתולוגית ואמצעי אבחון מולקולריים חדישים.

מרפאה פליאטיבית
במערך האונקולוגי
טיפול תומך הינו חלק בלתי נפרד מה-
טיפול במחלת הסרטן .המאבק במחלה,
הטיפולים הקשים וההתמודדות של החולה
ומשפחתו עם השינויים העוברים עליהם,
דורשים התייחסות ייחודית קפדנית והדוקה
והסתכלות הוליסטית מצד כל המטפלים.
לצורך כך הוקם לאחרונה שירות חדש בבית
החולים :השירות לטיפול פליאטיבי  -טיפול
תומך.
מדובר בשירות ייחודי הפועל במסגרת
המערך האונקולוגי ,שכולל מרפאה ושירות
ייעוץ לכלל בית החולים .המרפאה ממוקמת
במסגרת אשפוז יום אונקולוגי ,ומרוכזת על
ידי ד"ר רתם תלם ,מומחית ברפואה פנימית,
שהתמחתה בטיפול פליאטיבי בבית הספר
לרפואה של הרווארד בבוסטון ,וגברת מיכל
ארד ,אחות פליאטיבית מומחית בתחום
ובעלת ותק רב .יחד הן מרכזות את השירות,
ששם לעצמו את המטרה לספק את הטי-
פול המיטבי והמקיף האפשרי .השירות נותן
מענה לחולים הסובלים ממחלות ממאירות
קשות ,תוך כדי שימת דגש על הצרכים
המיוחדים של חולים אלו ובני משפחותיהם.

אשפוז יום שיקומי
במסגרת מחלקת השיקום בבית החולים,
החלה לפעול מסגרת לאשפוז יום שיקו-
מי ,אשר נועדה לאנשים הזקוקים לשיקום
לאחר האישפוז ומאפשרת לעבור זאת
במסגרת יומית (אמבולטורית) ,ללא צורך
באשפוז מלא .באשפוז יום שיקומי המטופ-
לים יכולים להגיע בבוקר לביה"ח לעבור את
הטיפולים הנדרשים ולשוב אחה"צ לביתם.
מטרת השיקום הינה לסייע לאנשים,
שחלה ירידה בתפקודם :גופני ,קוגניטיבי,
נפשי וכו' ,בעקבות אירוע רפואי חריף
(תאונה ,מחלה ,פגיעות ראש ,שברים ועוד),
לחזור לתפקוד המקסימלי האפשרי ,ולהשיג
עצמאות תפקודית ואיכות חיים.

המשך בעמוד הבא

ינואר 2016

17

דשות ...חדשות ...חדשות ...חדשות ...חדשות ...חדשות ...חדשות ...חדשות ...חדשות ...חדשות ...חדשות ...חדשות

חדש בליס

המרכז ללידה טבעית נפתח מחדש ובחינם!

המיילדת יהודית שי מכינה ללידה טבעית במרכז שנפתח מחדש

ביה"ח ליס פתח מחדש את המרכז ללידה טבעית ,שנסגר לפני למעלה משנה בהנחיית משרד הבריאות ,אך הפעם השירות יינתן חינם ,ללא כל עלות ,ליולדות
המעוניינות בלידה כזו ושמצב בריאותן והריונן מאפשר זאת .המרכז ללידה טבעית בליס ממוקם במתחם חדרי הלידה ומעניק פרטיות ורוגע ,אך יחד עם זאת,
מאפשר תגובה מיידית של הצוות הרפואי במידת הצורך .המרכז מעוצב באווירה ביתית ומאובזר באמבטיה רחבה ,כדור פיזיו' לטלטולי אגן ,כריות לשינויי תנוחה
בזמן הצירים והלידה ,טיפול בשמנים ,כסא פרסה ללדת עליו ,חבל המשתלשל מהתקרה ומיטה מתכווננת .עם זאת ,כל יולדת מוזמנת להביא איתה כל דבר אשר
יגרום לה להרגיש בנוח ויתרום לאווירה ולחיבור ללידה .לדברי יהודית שי ,אחראית המרכז ללידה טבעית" :יולדת המעוניינת ללדת לידה טבעית צריכה להבין
שמדובר בלידה ללא התערבות רפואית וללא נטילת משככי כאבים ,תוך היענות של האישה לאינסטינקטים הטבעיים של גופה .במהלך לידה טבעית היולדת
שותפה פעילה לתנועתיות בלידה ,המאפשרת לה שליטה בתהליך ,ולתינוק  -כניסה והתברגות נכונה בתעלת הלידה".

חדש במרכז הרפואי:
שירות תרומת ביציות

מפגשים לעיבוד חוויית
הלידה

המרכז הרפואי איכילוב פתח שירות תרומת ביציות לנשים שאינן מסוגלות לייצר ביציות
איכותיות בעצמן .השירות הוקם במסגרת היחידה להפריה חוץ-גופית בבית החולים ליס,
והוא מנוהל על ידי פרופ' פואד עאזם.
התורמות יעברו בדיקות מקיפות כנדרש בחוק .שירות תרומת ביציות מיועד לנשים בגילאי
 ,18-54שאינן מסוגלות לייצר ביציות בעצמן ושהרופא המטפל המליץ בפניהן על תרומת
ביציות .בין הסיבות העיקריות ניתן למצוא :כשל שחלתי מוקדם לאחר טיפולים כימותרפיים,
טיפולי הקרנה ,מחלות אוטו-אימוניות ,תסמונת טרנר ,נשים לאחר כריתת שחלות ונשים
אחרי מספר רב של טיפולי הפריה כושלים.
בנוסף ,שירות זה צפוי לתת מענה לנשים עם מחלות גנטיות המונעות מהן להשתמש
בביציות שלה ,כדוגמת תסמונת ה X-השביר .בתהליך שואבים ביציות מתורמת ומפרים
אותן בתא זרע ,ולאחר מספר ימים מחזירים את הביצית המופרית לרחם של מקבלת
התרומה .השירות בתשלום.

שירות חדש במועדון  – mamylisמפגשים לעיבוד חוויית
הלידה .המפגשים מיועדים לנשים אחרי לידה בעבר הק-
רוב או הרחוק ,העסוקות במחשבות על הלידה ,מתקשות
להסתגל לאימהות ולחזור לתפקוד רגיל וחוששות מהריון
ולידה נוספים .כדי לסייע להן להסתגל לשינויים ולהתגבר
על הקשיים ,המועדון מציע להן תהליך התערבות אישי,
הכולל הערכה ובניית תכנית התמודדות .ידוע כי התערבות
מוקדמת ככל שניתן לאחר חוויה קשה הקשורה ללידה
תביא לשיפור בהרגשתן של הנשים .השירות ניתן על ידי
מיילדת מוסמכת ,בעלת הכשרה בפסיכותרפיה התנהגותית
קוגנטיבית .תהליך העבודה משלב טכניקות התערבות שונות
להקלת המצוקה הרגשית ומתן כלים מעשיים להתמודדות.
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תבונה ורגישות

התאמות הנגישות החדשות במרכז הרפואי
המרכז הרפואי רואה את הזכות לנגישות
כזכות בסיסית ,המעוגנת במדיניות הארגון
ויעדיו .החוק אוסר להפלות אדם עם
מוגבלות במתן שירות .לכן המשמעות
העקרונית היא החובה לתת שירות וטיפול
באותה איכות ורמה ובאותם תנאים כמו
לכלל הציבור .קיימות משמעויות מעשיות
לעבודתנו היומיומית ,כגון :אסור לסרב
לתת שירות לאדם עם מוגבלות בביה"ח,
גם אם הוא מלווה ע"י כלב נחייה .אסור
לקבוע תנאים שיגבילו את השימוש במקום,
בשירות או במוצר בשל מוגבלות .בהמתנה
למתן שירות ,יש לקבל במהירות המרבית
אדם עם מוגבלות הנושא ומציג תג נכה
עם ההגדרה "פטור מתור" .בכל שיחה
– יש לפנות ישירות לאדם עם מוגבלות
ולא למלווה .החוק מחייב ,אך הזכות היא
שלנו לתת שירות .ההנהלה ועובדי המרכז
הרפואי מחויבים לעשות כל הנדרש כדי
לספק שירות זמין ונגיש לכלל האנשים
הפונים לביה"ח ,לרבות אנשים עם מוגבלות
פיזית ,קוגניטיבית ,חושית או שפתית.
חשוב שכל עובדי בית החולים ,על
כל המשרות והתפקידים ,יכירו את כל
הפונקציות והעזרים לסיוע לאנשים עם
מוגבלות .בשנים האחרונות מושקעים
משאבים רבים על מנת להנגיש את
המרכז הרפואי ת"א ,הן ברמה של מבנים
ותשתיות והן ברמה של שירות .מפורטות
כאן ההתאמות שעליכם להכיר ולהיעזר
בהן כדי לסייע לאדם עם מוגבלות.

תקשורת עם אנשי הצוות

 .1השאלת כיסאות גלגלים – אדם עם קושי
בניידות או במצב בריאותי ירוד ,שאינו יכול
ללכת מרחקים ארוכים ,ואשר מגיע עם
מלווה לביה"ח ,יכול לקחת בהשאלה כיסא
גלגלים (שיופעל על ידי המלווה) על מנת
להתנייד בביה"ח.
כיסא הגלגלים ניתן להשאלה מעמדת
המודיעין הראשית.
 .2סיוע של מלווה לאדם מוגבל בניידות -
אדם עם מוגבלות בניידות המגיע לביה"ח
לבדו וזקוק לסיוע בניידות כדי להגיע
למקום הטיפול וחזרה ,יכול לבקש סיוע
של מלווה מעמדות המודיעין.

 .1מערכת שמע –  – loop hearבדלפקי
השירות של כל המרפאות הותקנה לולאת
השראה  -מכשיר המאפשר לאדם לשמוע
בצורה מבודדת ומוגברת את נותן השירות
שמולו (ללא רעשי רקע).
 .2הנגשת דלפקי השירות והקבלה – בחלק
גדול מדלפקי הקבלה והשירות של ביה"ח
קיים דלפק מונמך לאנשים המתניידים
בכיסא גלגלים ,המאפשר להם תקשורת
"בגובה העיניים" עם נותן השירות.
בדלפקים אלו ממוקמת גם מערכת שמע
.loop hear
 .3זימון תור – ניתן לפנות למרכז מידע
לקביעת תור בפקס  03-6973740ודרך
אתר האינטרנט של ביה"ח.

התניידות

 .3הנמכה של מעברי חצייה במתחם
המרכז הרפואי – התאמות אלו מאפשרות
מעבר נגיש ובטיחותי לאנשים המתניידים
בכיסאות גלגלים.
 .4פינות ישיבה מותאמות – פינות היש�י
בה במבואות הותאמו כדי לאפשר ישיבה
וקימה נוחה במעברים ובניידות.
 .5מיטות עולות ויורדות – מרבית מיטות
הטיפול במחלקות האשפוז עולות ויורדות
ומאפשרות לאדם המתנייד בכיסא גלגלים
לעבור אליהן ומהן באופן עצמאי.

סיוע בהתמצאות
 .1תיבות קוליות  – step-hearברחבי בית
החולים הוצבו תיבות קוליות המאפשרות
לאנשים עם מוגבלות בראייה ,בעלי צמיד
ייעודי (המסופק ע"י המוסד לביטוח
לאומי לעיוורים או כבדי ראייה) ,להתמצא
במרחב של ביה"ח .כאשר האדם מתקרב
לתיבה קולית ,הצמיד מצפצף ,ובלחיצה
עליו משמיעה התיבה הקולית מידע היכן
עומד האדם.
 .2סימון מעברי חצייה – המדרכות לפני
מעברי החצייה בשטח ביה"ח מסומנות
בפס התרעה ופס הובלה אל מעבר
החצייה.
 .3מעליות מונגשות – מרבית המעליות
הונגשו בכתב ברייל ו/או עם הודעות קו-
ליות בכל קומה.

מהנעשה ביחידה לתזונה
ודיאטה

• בתחילת חודש נובמבר פרשה ד"ר אולגה רז ,המנהלת המית�ו
לוגית של היחידה לתזונה ודיאטה ,לגמלאות .ד"ר רז ניהלה את
היחידה במשך כ 30-שנה .קצרה היריעה מלתאר את מעשיה
ולדבר בשבחה .איכות היחידה שלנו כיום  -המורכבת מדיאטניות
מצוינות ומקצועיות ,ומהווה חלק בלתי נפרד ממערך הטיפול בחולים
המאושפזים ובמרפאות רבות בבית החולים  -הינה עדות מוצקה
לפועלה של ד"ר רז ,יחד עם הצוות המסור
שבחרה ליחידה במרוצת השנים .תחת ניהולה
של ד"ר רז הפכו התזונה והדיאטה מתחום
קטן ,שולי וכמעט בלתי ידוע בבית החולים,
לתחום חשוב ומוערך.
• בימים אלה שוקדות דיאטניות היחידה על
הכשרת המחזור ה 18-של סטאז'רים לתזונה
ודיאטה .אנחנו מכשירים  40סטאז'רים בשנה,
ד"ר אולגה רז והשנה הגיעו אלינו מנהלות יחידות לתזונה
ודיאטה מבתי חולים גדולים בארץ ,ואיתן דיאטניות האחראיות על
ההכשרה המעשית שם  -כדי ללמוד כיצד פועל מודל ההדרכה
שבנינו .היחידה שלנו מבוקשת מאוד ע"י סטאז'רים  -לביצוע
ההכשרה המעשית .ההכשרה מוערכת מאוד גם בקרב בתי החולים
בארץ .השנה הצטרפו דיאטניות למחלקה ולמרפאות בהן לא ניתן
מענה ראוי בעבר:
• במערך השתלות מח עצם  -דיאטנית שולבה ,ומטפלת הן בחולים
אמבולטוריים המטופלים במרפאה ,והן בחולים המאושפזים במחל-
קה וזקוקים לעזרתה .ד"ר עירית אביבי ,מנהלת המערך ,ראתה את
חשיבות הטיפול התזונתי בחולים ההמטולוגיים ,ובתיאום עם הנהלת
היחידה שלנו איפשרה לנו לייעד דיאטנית למערך.
• במרפאה להפרעות תנועה ,המטפלת בחולי פרקינסון ,פרקינסוניזם,
מחלת הנטינגטון ועוד  -לאחר שנים בהן ניתן ייעוץ דיאטטי ספורדי
למטופלים של היחידה ,יזמה ד"ר יעל מנור ,יחד איתי ,את הצטרפותה
של דיאטנית .ד"ר טניה גורביץ תמכה ואפשרה .דיאטנית מטפלת
בחולי המרפאה המופנים אליה בעקבות בעיות וקשיים ,מגבלות
ואף הידרדרות פיזית ,כאשר על חלק מהמצבים ניתן להקל ואת
חלקם אף לשפר באמצעות התערבות תזונתית.
בימים אלה ,מתוך ניסיון לשפר ולמנף את הטיפול התזונתי בביה"ח,
ולקראת האקרדיטציה ,אנחנו פועלים לקידום מספר תחומים:
• עבודה על נהלים ותוכנה (או שילוב תוכנות) ,בכללם תוכנת
הקמיליון ,כדי להבטיח את אספקת המזון האופטימלי לחולה.
• הכנסת מערכת הזנה אנטרלית (דרך צינור הזנה  -זונדה) משוכללת
ומתקדמת לביה"ח .מערכת זו ,המשמשת כבר את מרבית העולם
המערבי ,הינה מערכת סגורה .RTH (Ready To Hang( ,על קצה
המזלג ,המערכת הינה מיכל הזנה ,המתחבר באופן אספטי לצינור
הזנה ,והיא משמשת להזנה רציפה של החולה ,עד למשך  48שעות.
נורית גריאני ,דיאטנית  ,M.Sc, R.Dמ"מ מנהלת היחידה
לתזונה ודיאטה

המשך בעמוד הבא
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עברו למשכן
חדש
• המחלקה לכירורגית כלי דם עברה
למגדל אריסון ,קומה .8
• מחלקת ילדים חוזרת למשכנה
בקומה  3בבניין דנה לאחר שעברה
שיפוץ .המחלקה החדשה כוללת 34
מיטות וחדרי בידוד רבים יותר ,עם
תנאי בידוד בסטנדרט גבוה ביותר
ומיטות מיוחדות לרווחת הילדים
וההורים.
• היחידה לאשפוז יום המטואונקולוגי
ילדים עברה לבניין מרפאות דנה,
קומה  - 2מעבר שמאפשר בידוד
מוחלט והקטנת הסיכון לזיהומים
לילדים המאושפזים.
• בחודשים האחרונים הורחבה ה�מ
חלקה להמטואונקולוגית מבוגרים
בקומה  9במגדל אריסון .במחלקה
המורחבת תנאי בידוד מתקדמים,
שמאפשרים ביצוע רב יותר של
השתלות מח עצם.
• המרכז לרפואה משולבת-משלימה
למטופלי סרטן עבר למגדל אריסון,
קומה .7

התרחבות
מחלקת שיקום
צעירים

בשנה האחרונה מחלקת השיקום
שלנו עברה שינויים והתרחבות .המ-
חלקה הגיעה למס' המיטות המתו-
כנן המירבי של  52מיטות ונמצאת
בתפוסה מלאה  .פרופ' ישראל ד�ו
דקבץיץ ,ששימש כסגן מנהל המ�ח
לקה בארבע השנים האחרונות ,מונה
לאחרונה למנהל המחלקה .בנוסף,
נפתח לאחרונה אשפוז יום שיקו-
מי ,הכולל ,בין השאר ,פיזיותרפיה,
ריפוי בעיסוק ,קלינאית תקשורת,
פסיכולוגית ,עו"ס ועוד .מטרת אש-
פוז היום :לטפל בחולים הזקוקים
לטיפול שיקומי מורכב ,ע"י צוות
רב-מקצועי ,שאינם זקוקים לאש-
פוז מלא.
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מדרגות מגדל אריסון מבהיקות בצבע ורוד את רחוב ויצמן

המגדל בוורוד
מגדל האשפוז ע"ש אריסון של המרכז הרפואי ,בו ממוקם המערך האונקולוגי ,האיר את שמי העיר תל אביב
בצבע ורוד ,לרגל חודש המודעות לסרטן השד.
פרופ' משה ענבר ,מנהל המערך האונקולוגי" :אני קורא לנשים להקפיד על בדיקת שדיים לפחות פעם בשנתיים,
ולנשים בקבוצות סיכון להקפיד על הדמיית שדיים מדי שנה .חשוב לזכור שהסיכוי לריפוי של חולות סרטן שד
הכפיל את עצמו ב 30-השנה האחרונות ,והדבר נובע מגילוי מוקדם וטיפול מונע .לצערי ,יש לא מעט נשים שמסרבות
לקבל טיפול מונע בטענה שהן בריאות ,וזו אחת הטעויות הגדולות ביותר של החולות ,שכן טיפול מונע מקטין את
הסיכון לתחלואה חוזרת ,שפירושה בדרך כלל – היעדר סיכוי לריפוי .המחקרים בסרטן שד ממשיכים בכל העוצמה,
עשרות מחקרים נוספים מבוצעים כעת בכל תתי הסוגים של סרטן שד בכל העולם ,וגם אצלנו התחיל ניסוי ראשון
באימונותרפיה לחולות סרטן שד .האם המחקרים יוכיחו את עצמם? נדע בשנים הקרובות .עד אז 75% ,מהנשים
שמאובחנות כבר כיום בסרטן שד בעולם המערבי מבריאות ,ואני צופה שאחוז זה עוד יעלה בשנים הבאות".

יישר כוח לעובדת
המשק פאטמה ג'ורבאן

טקס הענקת תעודת הצטיינות לגב' ג'ורבאן בלשכתו של פרופ' ברבש

במהלך ביצוע עבודות ניקיון בשירותים בלובי
של קומ ה  7במגדל אריסון ,עובדת המשק פ�א
טמה ג'ורבאן מצאה שתי טבעות זהב .העובדת
הזמינה מייד את האחמ"ש ומסרה לידיו את הט-
בעות .ערב קודם לאירוע ,פנתה לאחמ"ש גברת
ששכחה שתי טבעות זהב בשירותים בקומה .7
לאחר שהאחמ"ש אימת את זיהוי הפרטים ,החזיר
את הטבעות לגברת .העובדת הפגינה יושר ,דאגה
לפרט ,שירות ומקצועיות הראויים לכל שבח.
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אקי אבני ודן שפירא על גג מנחת בית החולים בצילומים
לסדרת הטלוויזיה "המדרשה" ששודרה בערוץ 2

פרופ' רוני גמזו יחד עם רב ביה"ח ,אברהם רזניקוב ,בסיור בבני ברק

ד"ר איריס יעיש  ,מהמכון האנדוקריני ,חונכת תערוכת צ�י
לומים שלה בלובי בניין סמי עופר
חברי הרכב "צמד רעים" הוותיק הגיעו בערב ראש השנה לשמח את החולים באשפוז יום אונקולוגי

לקראת מרתון תל אביב,
מתאמנת נבחרת הריצה של
בית החולים לאור השמש
בפארק בירקון שבעיר .בין
הרצים :פרופ׳ רוני גמזו ,יידג
עלמא ,ד״ר ארי דירוא ,אילן
סופר ,איילה יצחקי ועובדים
רבים וטובים .כל הכבוד!
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המכונות המוזלות

הפחתת מחירי המזון
והשתייה
המרכז הרפואי יזם מהלך עצמאי להפחתת מחירי
המזון והשתייה ,ולאחר משא ומתן עם הזכיינים
הוזלה שורת מוצרים ,וזאת מתוך מטרה להעניק
לציבור החולים והמבקרים את המחירים האטרק-
טיביים והשווים לכל נפש.
במסגרת זו ,נקבע מחירון קבוע למוצרי יסוד בכל
מרכזי המכירה ובתי הקפה (פינה ירוקה ,קפה קפה
ועגלות עלית) שבמתחם בית החולים.
המחירים הינם :קפה ומיני מאפה 12 :שקל ,קפה
ומיני כריך 16 :שקל ,שתייה קלה ומיני כריך15 :
שקל בלבד.
בנוסף ,הוצבו שלוש מכונות בכניסות הראשיות
של בנייני האשפוז אריסון ,עופר ודנה ,בהן ניתן
לרכוש מגוון מוצרים במחירים זולים במיוחד ,כגון:
שתייה חמה ,שתייה קרה ,מאפה וכריך ,ב– 5שקלים
לפריט בלבד.
במכונות החדשות יש גם מגוון מוצרים במחירים
מוזלים ,כמו :בייגלה ,חטיפי בריאות ממותג "נייצ'ר
ואלי" ו"אנרג'י" ב 5-שקלים; חטיפי אפרופו ,במבה,
שוקולדים "טעמי" ו"טורטית" ומיץ תפוזים "פרימור"
ב– 4שקלים; חבילת מסטיק "בזוקה" ב 3-שקלים
ועוד.

צוות המושלים מתפעלים מהנוף לחוף ימה של תל-אביב במגדל אריסון

ציונות בארץ בני המאיה
משלחת של מושלים מהאמזונס שבפרו ,שמובילים את ארגון " ,CIAMארגון מדינות הג'ונגל",
המתאם פעולות בין מדינות האמזונס בפרו ,התארחה בבית החולים שלנו .בראש המשלחת עמד
נשיא הארגון ,רופא ומושל מדינת  Loretoוגינקולוג במקצועו.
בהגעתם לבית החולים ,סיפרו חברי המשלחת על הקשיים שנתקלים בהם תושבי מדינות הג'ונגל
בקבלת טיפול רפואי ,בין היתר ,מאחר שמדינות הג'ונגל כולן מוקפות בנהרות ללא כבישים  -מה
שמאלץ חולים בפרו לנסוע יומיים ללימה הבירה כדי לקבל טיפול רפואי .אחת מהבטחותיו של
נשיא הארגון היא להקים מרכז סרטן ב ,Loreto-ולשם כך הגיעו חברי המשלחת לבית החולים שלנו,
במטרה ללמוד ולהכיר את הצרכים הנדרשים לצורך תכנון והקמת בית חולים אונקולוגי ולבחון את
האפשרות לשת"פ ולהכשרת צוות רופאים לעבודה.

ד"ר מיכי רול מתחסנת עם חיוך

מבצע חיסוני השפעת הסתיים בהצלחה
מבצע חיסוני השפעת לעובדי ביה"ח הסתיים בהצלחה מדהימה ,כאשר במהלכו התחסנו 3,400
עובדים!  -כמחצית מכלל עובדי המרכז הרפואי  -וכל זאת עוד לפני תחילת עונת השפעת .מדובר
בעלייה ש ל  10%לעומת שיעור המתחסנים בשנה שעברה .הרופאים עומדים בראש רשימת המת�ח
סנים  ,61%האחיות אחריהם עם  ,46%עובדי מקצועות הבריאות  42%ועובדי מנהל ומשק  .41%מתוך
אגפי ביה"ח ,אגף הילדים הוביל בשיעורי ההתחסנות הגבוהים ביותר  .62% -החיסון נועד לשפר את
הבריאות של כולנו ושל המטופלים שלנו.
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עניין של תרומה

גינת דנה
לפני כמה חודשים נחנכה הגינה הסמוכה לביה"ח לילדים דנה-דואק .בגינה פינות
משחקים ,פינות מוצלות למנוחה ומתקני הפעלה מיוחדים .הגינה משמשת את
הילדים המאושפזים ומשפחותיהם.
סייעה בהקמת הגינה  -הקרן הקימת לישראל .בטקס חנוכת הגינה השתתפו
נציגי התורמים ,הנהלת קק"ל ונציגי הנהלת ביה"ח.

אשפוז יום המטואונקולוגי לילדים
ע"ש מוריס דואק

סולו ומוריס דואק הם מהתורמים הבולטים של ביה"ח דנה-דואק .במהלך
שנים רבות סייעו לבניית המיון ,לבניית המחלקות החדשות ומרפאות הילדים
החדשות ,ואין ספק שהסיוע המתמשך והנדיב שלהם מינף את ביה"ח דנה-
דואק באופן משמעותי.
לפני כמה שנים נפרד מאיתנו מוריס ז"ל לאחר התמודדות אמיצה במחלה
הקשה והאח סולו החליט להנציח אותו בתרומה אישית שלו ושל משפחתו
עבור אשפוז יום המטואונקולוגי חדש ,הממוקם בבניין מרפאות הילדים.

תרומות להנצחה
בתחילת שנת  2014נחנכה המחלקה החדשה לכירורגיה ואורתופדיה ילדים על
שם שאול שמוחה ויוליה ז"ל .בניית המחלקה החדשה התאפשרה בזכות תרומתה
הנדיבה של משפחת שמוחה ,להנצחת בנה האהוב שאול וחברתו יוליה .שאול
שמוחה נפטר ב 12-בספטמבר  ,2011שלוש שנים לאחר שנפטרה יוליה חברתו.
מחלקת אשפוז ילדים החדשה הונצחה ע"ש רינה אהרוני ז"ל .רינה ,שנפטרה
בטרם עת ,הורישה מעזבונה לביה"ח בנדיבות רבה ,לרכישת  MRIולבניית
מחלקת אשפוז ילדים החדשה .יהי זכרם ברוך!

לרווחתם של חולי הדיאליזה
אודי מנור – ממשיך להנציח את הוריו .מנור ,בנם היחיד של עמוס וציפורה
מנור ז"ל ,שתרמו רבות ובנדיבות לבית החולים ,תרם לרכישת כורסאות
חדשות לחולי דיאליזה ולציוד לחדרי ניתוח .בעבר אף תרם לרכישת ציוד
למחלקה הקרדיולוגית.
בטקס שהתקיים במחלקה הנפרולוגית במכון המודיאליזה ,אודי ציין את
חשיבות התרומה עבור המטופלים בדיאליזה ושמח שתרם עבור רווחתם
על מנת להקל ולו במעט על סבלם.
כמו כן ,הודה לצוות המטפל ,והביע את רצונו להמשיך לסייע לבית החולים.

קרן אלכסנדר גראס
מר רוג'ר גראס ,העומד בראש קרן אלכסנדר גראס ,תורם בנדיבות למרכז
הרפואי שלנו .תרומה ראשונה נתרמה עבור המחקרים שמובילים פרופ'
אורן שבולת וד"ר עידו נחמני .נושא המחקר שמוביל פרופ' שבולת :הבנת
מנגנונים לרעילות כבדית בתרופת פרוקור .נושא המחקר שמוביל ד"ר
נחמני :מנגנונים של שגשוג כבד אחרי כריתה נרחבת .לאחרונה תרם מר
גראס גם למחלקת עור ולמימון מלגות לסטודנטים לרפואה.
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מהפכת הדיגיטל
בעולם הבריאות

העולם הדיגיטלי הופך נגיש ושמיש ,גם בתחום הבריאות .מהפיכת הביג דאטה,
אפליקציות חדשניות והרשתות החברתיות ,משנות את עולם הרפואה שהכרנו.
תעשו לייק  //קרן מסינג רותם ,מנהלת שיווק דיגיטל

ק

מפיין הרופאים נגד האופניים
החשמליים בתל אביב ,כנרת
שניגנה בזמן ניתוח מוח
בערות מלאה ,סיפורה של
פרופ' תמר ספרא המשתף
את הציבור עם תחושותיה
על אובדן של מטופלת צעירה
ממחלת הסרטן .לכאורה ,שלושה אירועים שאין
ביניהם מן המשותף .ובכל זאת ,יש הרבה משותף.
כל אחד מהסיפורים החל בעמוד הפייסבוק של
בית החולים שלנו ,עמוד שהפך לאחד המשפיעים
במדינה .פוסטים שמועלים בעמוד זה הופכים מהר
מאוד לאייטם בתקשורת הישראלית ,ולעיתים גם
הבינלאומית .מעל ל 41,000-אוהדים ,פוסטים שזכו
למאות אלפי חשיפות וסיפורים קטנים שהפכו
לשיחת היום במדינה.
עמוד הפייסבוק של בית החולים הוא המיקרוו
קוסמוס של מה שקורה בבית החולים עצמו .יש
אצלנו דרמה עם הרבה גיבורים .הגיבורים שלנו הם
המטופלים מצד אחד ,ומאידך  -הצוות הרפואי,
שכולל את הרופאים והאחיות הכי טובים בישראל,
שהיומיום שלהם הוא הסיפור הקטן של החיים.
אנחנו מזהים את הרגעים האלה ,מעבדים את התו
כנים לסיפור ,יחידת הצילום הרפואי מצלמת  -ונוצר
סיפור אנושי מרתק.
אך עמודי הפייסבוק העסקיים של היום לא נועדו
רק לשיתוף תכנים ,אלא בעיקר שינו את כל מה
שהכרנו בתחום השיווק והפרסום .אם פעם פרסמנו
מודעה אחת בעיתון של המדינה ,היום קמפיינים
שיווקיים בפייסבוק מאפשרים לנו להגיש מודעות
לקהל יעד "מטורגט" ,ברמת דיוק של גיל ,מין ,אזור
גיאוגרפי ,תחומי עניין ועוד .כך למשל ,קמפיין שעלה
בבית החולים וניסה להביא לביה"ח תורמי זרע ,הגיש
את המידע רק לגברים ,רווקים ,בגילאים הרלוונטיים
ומאזור המרכז .לעומת זאת ,קמפיינים בפייסבוק
למרכז המשולב לאסתטיקה מציגים מודעה אחת
לקהל נשי בוגר ,יותר ומודעה שנייה לקהל נשי צעיר
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יותר .התוצאות ,אגב ,מצוינות.
קשה להתייחס למציאות היומיומית שלנו בלי
לחשוב על מהפכת הדיגיטל .אי אפשר להאמין שהו
סמארטפון ,ששינה את חיינו ,הושק רק בשנת .2007
כיום השימוש בו משתלט על כל תחום ,החל בשיחה
עם חברים (על  blindspotכבר שמעתם?) ,דרך פעולות
בנקאיות וקניות ברשת ,וכמובן ,גם בתחום הבריאות.
אך לא רק הסמארטפון משנה את חיינו כמטפלים
וכמטופלים ,גם כל תפיסת השירות והטיפול של בתי
החולים הופכת דיגיטלית יותר ויותר.

עמוד הפייסבוק המצליח של בית החולים

בית החולים של העתיד
אחת הדוגמאות לבית החולים הדיגיטלי ,או מה
שמכנים "בית החולים של העתיד" ,נמצאת ,איך לא,
קרוב לעמק הסיליקון  -בסן פרנסיסקו .המחסור
בכוח אדם והעלייה בתוחלת החיים הולידו מספר
פיתוחים של רובוטים מטפלים .הרובוטים של היום
מגיעים עד למיטת המטופל ,עם עמדת ניטור ומסך
עליו מופיע הרופא המטפל ,שמקבל את המדדים
אונליין ומעניק למטופל את הטיפול מרחוק.
רובוטים נוספים ,שכבר פועלים בלא מעט בתי

חולים ,משמשים בתפקידים שונים של שילוח ,עובו
רים בין קומות ,נכנסים למעליות ומבצעים שליחויות,
כמו העברת תרופות בתוך בית החולים ושליחת
מדים לכביסה .לפי נתונים שמציגה החברה שפיתחה
את הרובוטים ( ,)TUG Robotהם נסעו מעל למיליון
מייל ומבצעים מעל ל 50,000-שליחויות בשבוע.

ביג דאטה
אם תרצו להבין כיצד ביג דאטה משנה את
העולם ,אין דוגמה טובה יותר ממה שקורה בתחום
הבריאות .כשמדברים על "ביג דאטה" ,מתכוונים לכל
פירורי המידע הדיגיטלי שאנו משאירים אחרי כל
פעולה שאנחנו מבצעים כיום .ניתוח המידע העצום
הזה מאפשר לנו להגיע לתובנות משמעותיות .פיתוח
"חם" בזירה זו :מכשור לביש ,שיעביר נתונים גופניים
בזמן-אמת למאגר מידע אחד גדול ,כך שהמידע הרב
שיתקבל בו יסייע לזהות בעיות בריאותיות אפילו
עוד לפני שהן קיימות.
גם חברות הענק "אפל" ו IBM-משתפות פעולה
בנושא .נתוני משתמשים באפליקציית בריאות על
מכשירי אפל מרוכזים על ענן של  ,IBMבמטרה
לנתח את הנתונים ולגלות בעיות בזמן-אמת .שימוש
זה יסייע ,כך מקווים ,לחזות מגפות ,לרפא מחלות,
לשפר את איכות החיים ולמנוע תחלואה.

אפליקציות בתחום הבריאות
עולם אפליקציות הבריאות מפותח מאוד .היום
רשומות ב"אפל סטור" לא פחות עשרות אלפי
אפליקציות תחת הקטגוריה "בריאות ואיכות חיים".
הפיתוחים כיום מותאמים גם ל ,apple watch-וכבר
עשרות אפליקציות מציעות תזכורות לנטילת תרופות
באמצעות השעון וסריקה של מרשמים קיימים
לצורך הזמנת תרופות חדשות.
שווה להתעכב על שתי אפליקציות בתחום הבו
ריאות ,שפותחו על ידי אוניברסיטת מישיגן .אחת
מהן ,המשמשת את מטופלות המרכז הרפואי של
אוניברסיטת מישיגן בלבד ,נקראת ,breast cancer ally

לם דיגיטלי ...עולם דיגיטלי ...עולם דיגיטלי ...עולם דיגיטלי ...עולם דיגיטלי ...עולם דיגיטלי ...עולם דיגיטלי ...עול

ומאפשרת להן לנהל את שגרת הטיפול שלהן אונליין
 עם תזכורות לתורים ,פגישות ועוד ,ניהול מעקב אחרתופעות לוואי והתראה אם תופעות הלוואי מצריכות
התערבות רפואית.
אפליקציה נוספת נועדה דווקא לסייע במניעת
מלנומה ( )UMskincheckואיתור מוקדם של גידולי
עור .סדרה ש ל  23תמונות ,מכף רגל ועד ראש ,ס�ו
קרת את מצב העור שלך .לאחר זמן מוגדר מראש
מתקבלת תזכורת לצילום מחדש .הצילום מושווה
לצילום הקודם .האפליקציה מאפשרת לך לשלוח
את התמונות לרופא עור ולקבל חוות דעת רפואית.

ומה אצלנו?
העתיד כבר כאן .בחדר המיון הרופאים מקבו
לים נתוני בדיקות של מטופלים אונליין באמצעות
אפליקציה ייעודית המותקנת על הנייד שלהם.
בימים אלה מתגבש בבית החולים פתרון דיגיטלי
שאמור לתת מענה מקיף לכל הצרכים של הלקוח
באמצעות הנייד .מהרגע הראשון ,בו הוא מחפש
מידע באתר בית החולים ,דרך יכולת לזמן תור
או להתייעץ אונליין עם רופא ,וברגע שהוא צריך

להגיע  -הכוונה נוחה מהבית באמצעות  .wazeעם
ההגעה לביה"ח ,המטופל יוכל להוריד אפליקציה
מיוחדת ,שתסייע לו לנווט בבית החולים ,ובמקום
להמתין לבדיקות במיון הוא יוכל לקבל הודעה
ישירות לנייד שהבדיקות הגיעו .בנוסף ,במהלך
האשפוז יוכל ליהנות ממסכים אישיים ,עם תוכן
מותאם אישית בכל מחלקה ,ולאחר השחרור ימשיך
לקבל מידע אישי אונליין .אז למה נותר לנו לצפות
לעתיד? רק להיות בריאים.

מבט של הרופא

הרופא ,המטופל והתקשורת
שביניהם .תקרת הזכוכית של
השפעת הרופא על סביבתו
 //ד"ר אורן תבור ,רופא בכיר בחדר
מיון ילדים ,בית החולים דנה

כמו רבים מחבריי ,אף פעם לא הייתי חסיד גדול
של הקשר בין רופא לתקשורת .פעמים רבות מדי
ראיתי איך התקשורת ממהרת להשמיץ ולהלבין
פניו של רופא ברבים ,לעיתים על לא עוול בכפו
ופעמים רבות על בסיס פרשנות של עיתונאי זה
או אחר ,המתבסס על ידע רפואי שניתן לו על ידי
החולה המתלונן בלבד .לכן הופתעתי מהשתלשלות
האירועים שהביאה למאמר זה.
מעצם הגדרתו ,המלר"ד הוא הגוף הראשון
שמרכז אירועים רפואיים הקורים מחוץ לבית
החולים .אחד מהשינויים שזיהינו בשנים האחו
רונות הוא עלייה רצופה בשכיחות התאונות של
האופניים החשמליים .עד לפני שנים ספורות לא
היה כלי רכב שכזה בארץ ובעולם ,וכיום מספרם
בארץ מוערך במעל  !!100,000חדירתם המהירה
לשוק ,השיגה את המחוקק ,ובעקבותיו את האוכף,
בכל ניסיון להעריך כיצד יש להתמודד בצורה
מושכלת עם אמצעי התחבורה החדש .מאות
ילדים בשנה החלו להופיע במלר"ד כקורבנות של
המכשיר החדש ,חלקם כרוכבים וחלקם כהולכי
רגל תמימים .אופי הפציעות הלך והחמיר .המצב
האבסורדי זעק חמס ,והחלטנו לנסות להעלות
את הנושא לתודעה הציבורית .לאחר אשפוז של
ילד ב ן  11בטיפול נמרץ ,פנינו אל דובר בית הח�ו
לים בניסיון לעניין את התקשורת בנושא .תגובת
הדובר הייתה חיובית ביותר ,ותוך מספר שעות
כבר הגיע סיפורו של הילד לאמצעי התקשורת,
יחד עם ניסיון להעברת מסר שלנו בדבר אחריות
ההורים לאכיפה.

ד"ר אורן תבור בצילומי קמפיין תקשורתי להעלאת המודעות לסכנות מאופניים חשמליים
יחד עם פרופ' משה סלעי ,פרופ' פיני הלפרן וד"ר דרור עובדיה

פרסום הדברים באמצעי התקשורת הפעיל
לחץ על המחוקק ,שיזם ועדה בכנסת בכדי לדון
בנושא .הישיבה ,הגם שהייתה עניינית ,לא הביאה
לתוצאות בשטח.
בשלב הבא ,לאחר המשך ריבוי המקרים ,הגיו
עה היוזמה מהדוברות ליצירת קמפיין של ביה"ח
בנושא .הקמפיין כלל הזמנה של כל אמצעי התו
קשורת לחדר טראומה ,בכדי להביע בפניהם את
מחאת הרופאים מהשטח .התגובות לקמפיין היו
מפתיעות.
ושוב התקשורת אשמה?
כל אמצעי התקשורת בארץ החלו להתגייס לנוו
שא .גלגל"צ החלה בג'ינגלים שמצטטים את הקו
מפיין ,ואפילו חברת שוקולד עשתה לנו .COVER
תוצאת הקמפיין בשטח הייתה מדהימה .בתוך
חודשיים ירד מספר הפניות למלר"ד בכ–.75%
האפקט ,לצערנו ,לא החזיק מעמד ,וככל שהו
תרחקנו מהקמפיין חזר מספר הנפגעים ועלה.
בעקבות הקמפיין והלחץ החברתי שנוצר ,זומנה
שוב ועדת הכלכלה.
אך הפעם יידעו אותנו עליה רק יום לפני קיומה,
ואחת מיוזמות הישיבה הדגישה לא להזמין את ד"ר
תבור ,כי הוא נגד הורדת אופניים חשמליים לכביש.
הרגשתי שנחבטתי בתקרת זכוכית .מישהו ניסה
לעצור את הניסיון להשפיע על הנושא .כמובן

שניתן היה לנסות לעקוף את ניסיון החסימה ,אך
עצם הופעתו גרם לי להרהר בנסיבותיו.
תקרות הזכוכית מייצגות שוויון זכויות למראית
עין .כזה שמוצהר כי קיים ,אך בפועל מפלה
בין בעלי הזכויות השונים .קיימים שני סוגים
של תקרות זכוכית :אובייקטיביות ותפיסתיות.
האובייקטיביות מוכחות סטטיסטית כקיימות ,כגון
רמות שכר שונות ומינויים שונים למגדרים ולמיו
עוטים שונים .המניע לתקרות אלו הוא הסביבה.
במקרה של תקרות זכוכית תפיסתיות ,המניע הוא
פנימי .אין סיבה אובייקטיבית שרופאים ,שעדיין
הכי קשה להתקבל לפקולטתם ,לא יאיישו משרות
ציבוריות משמעותיות רבות .אך עדיין הדבר לא
קורה .הסיבות לפער מרובות.
אחת מהן היא התפיסה שהרופא יכול להשפיע
עד גבול מסוים .וזאת תקרת הזכוכית שלנו .בעזרת
היכרותינו ממקור ראשון עם קשיו ואתגריו של
הציבור כולו ,אנו יכולים לפעול ברמות שונות על
מנת להשפיע על מקבלי ההחלטות הציבוריות או
אף להיות חלק מהם .לצורך כך אנו יכולים להתחיל
בשינוי גישתנו לתקשורת ,על מנת שנוכל להיעזר
בה לקידום מטרות הנראות בעינינו חשובות ,ולא
רק על מנת להתגונן מפניה.
התקשורת היא פלטפורמה .אנו רגילים להשתו
מש בה בצורה ראקטיבית ,אך הרגלים ניתן לשנות.
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פרופ' רוני גמזו" :אפעל
למען הצבת העובד במרכז"

פרופ' רוני גמזו ,בראיון ראשון בתפקיד מנהל המרכז הרפואי ,מצהיר" :עובדי בית החולים יקבלו
דגש מיוחד" .וגם :תכניות הבנייה החדשות ,חילופי מנהלי המערכים הגדולים והקשר האישי
והמיוחד עם פרופ' גבי ברבש  //אבי שושן

ע

ידן חדש במרכז הרפואי
שלנו .פרופ' גבי ברבש פרש
מתפקידו כמנהל המרכז
הרפואי לאחר עשרים וש־
תיים שנה בתפקיד ,והעביר
את המושכות לפרופ' רוני גמזו,
בטקס חגיגי שהתקיים בערב ראש השנה בבית
החולים .עכשיו ,בראיון חגיגי ,חושף גמזו את משנתו
לניהול בית החולים ,ומצהיר" :האתגר המרכזי שלי
הוא להקדיש זמן לעובדים ולמנהלים ולתת לכל
אחד שמעוניין מבין עובדי הארגון את תשומת
ליבי בנושאים שמפריעים לו ולטפל בזה במיידית".
פרופ' גמזו ,49 ,גדל וצמח בבית החולים ומהווה
דוגמה ,יוצאת דופן בהצלחתה ,לעובד שצמח מתוך
הארגון וטיפס עד לראש הפירמידה .את דרכו הוא
התחיל עוד כחוקר בבית החולים הקרייה .עם סיום

לימודי הרפואה ,החל להתמחות במיילדות וגינקו־
לוגיה באגף נשים ויולדות ,עד לפגישה אקראית
סביב המשבר התקשורתי שהיה ב 2001-בליס עם
פרופ' ברבש .הפגישה הזו הוציאה אותו מהמסלול
הקליני היישר אל תפקיד העוזר לכלכלה רפואית
בהנהלת הארגון ,תפקיד ניהולי ראשון מתוך שרשרת
תפקידים ארוכה ומוצלחת בה כיהן ,כולל תפקיד
מנכ"ל משרד הבריאות בין השנים " .2010-2014גבי
הוא מורי ורבי ,הוא האמין בי וביכולות שלי ונתן לי
את ההזדמנות לצמוח .גבי ליווה ומלווה אותי בכל
תפקידיי ,ומבחינתי הוא מודל למנהל שמטפח את
עובדיו ומגדל אותם .התנהגות שצריכה להוות דוגמה
לכל מנהל כאן בארגון ,ולי בפרט".
כיצד אתה מתכוון ליישם את זה?
"ראשית ,הרבה הקשבה ,תשומת לב ניהולית
ותעדוף משאבים לרווחת העובדים .בין הצעדים

פרופ' רוני גמזו בסיור בבית חולים דנה דואק
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הראשונים שעשיתי עם הכניסה לתפקיד היה לפנות
מספר שעות בשבוע למפגש עם עובדים המעוניינים
בכך במסגרת 'דלת פתוחה' ,ואני קורא לכל עובד,
שיש לו רעיון ,הצעה או בעיה ,לפנות אליי .אני
מבטיח לתת תשומת לב מלאה .החוזק של בית
החולים הוא לא רק בזכותי או בזכות ההנהלה והמ־
נהלים המובילים ,אלא בעיקר בזכות כלל העובדים.
אני מאוד רוצה ואפעל למען הצבת העובד במרכז,
תוך חיזוק והעצמת כל אחד ואחת מאנשי הצוות.
עובד מרוצה ייתן שירות טוב יותר לחולים ,ישתף
פעולה עם מטרות הארגון ,יהיה חם ואנושי כלפי
המטופלים ,וזה מה שחשוב לכולנו".
"בכל תפקידיי בעבר" ,מוסיף פרופ' גמזו" ,פעלתי
לא רק כמנהל ,אלא כראש ארגון עובדים ,ובבית
החולים שלנו זה חשוב עוד יותר .אני לא רוצה
שהטיפול בתנאי השירות ורווחתם של העובדים יהיה
באחריותם של הוועדים ,אלא בראש ובראשונה זו
אחריותי שלי כמנהל .בין אם מדובר בתנאי השכר,
בתנאי העבודה ובהתייחסות ובהשקעה בעובד ובש־
עות הפנאי שלו ,לגיוון החיים המקצועיים והאישיים".
לשכתו של פרופ' גמזו מתנהלת בתזזיתיות
ובאינטנסיביות .את יומו הוא מתחיל בשש בבוקר,
בדרך כלל בריצה בפארק ,ומבית החולים הוא יוצא
לא לפני עשר בלילה .יום העבודה השגרתי שלו
כולל עשרות פגישות ,דיונים ,ביקורים במחלקות
השונות ,מפגשים עם תורמים ונסיעות למשרדי
הממשלה" .אני עובד קשה ,אבל אוהב את זה,
ואני מאמין שבזכות עבודה קשה וחריצות הצלחתי
עד כה בתפקידי .אם יש מסר שאני רוצה להעביר
לעובדים זה שעבודה קשה ,תוך הפגנת חריצות
ואכפתיות ,בסופו של דבר ,משתלמת .עובד שהוא
חרוץ ,משקיען ובעל ידע מקצועי בתחום שלו ,יתוג־
מל בעתיד .מסר נוסף שלי הוא לאהוב את התפקיד
ואת בית החולים ,כי בלי זה אי אפשר לעבוד כאן
ולהצליח .בית החולים מספק מערכת משפחתית
וחברתית רחבה ,ואני רוצה להעצים את זה ולעודד
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פרופ' רוני גמזו ,מנכ"ל המרכז הרפואי

"ההחלפה ביננו הייתה בין
אנשים שאוהבים אחד את השני,
ומעבר לדוגמה שהוא משמש
לי ,אני שמח שהוא נשאר כאן
איתנו ומסייע בעמותת הידידים,
בבניית בניין מגורי צוות ובפיתוח
נושאים שחשובים לו ,כמו
המחקר באימונותרפיה .כרגע,
האחריות לניהול ביה"ח היא שלי,
ואני נכנס לתפקיד זה ביראה
גדולה ומתוך תחושת שליחות
עמוקה למען בית החולים
והרפואה הציבורית בישראל,
ומקווה שאהיה שליח נאמן"
את תחושת השייכות וההזדהות עם הארגון ,ולמען
מטרה זו  -שבי שמלו ,סמנכ"ל משאבי אנוש ,פועל
ויש לו אור ירוק ממני להוסיף ולהעניק לעובדים כל
מה שצריך ,למען העצמת העובדים".

רפואה מובילה ואנושית
גמזו" :החזון של בית החולים ,אותו גיבשתי יחד
עם צוות שלם של מנהלים ויועצים הוא 'רפואה

מובילה ואנושית' ,ובימים אלה אנחנו מגבשים תכנית
חומש להטמעת ערכים אלו בארגון .אנחנו מתכננים
להשיק את החזון שלנו באירוע גדול ברבעון הראשון
של שנת  ,2016אך כבר כעת אנחנו מובילים מספר
תהליכים חשובים ,כמו :הרחבת המיון ושיפור תנאי
העבודה והטיפול בו ופתיחה של מחלקת אשפוז
פסיכיאטרי  -נושא חדש שלא עסקנו בו עד כה.
בתוך כך ,אנו בתקופת תנופה ,פיתוח והרחבה של
כל השירותים האמבולטוריים ,ובכלל זה :התקנת
 MRIרביעי ,מה שיהפוך אותנו למכון ה MRI-הגדול
בישראל; הכנסת מאיץ רביעי במכון הקרינה; הרחבת
מכון הדימות ומרפאת העיניים; ועוד.
בנוסף ,הוספנו עוד חמישה חדרי ניתוח ,שזו
מהפכה של ממש ,הכנסנו טכנולוגיה חדשה בשם
 OARMבניתוחים של המערך הארצי לאורתופדיה
אונקולוגית ,ובמקביל מתקיים גם פיתוח מאסיבי
של אזורי הקבלה וההתעוררות".
מה עוד מתוכנן?
"אנחנו בעיצומן של עבודות בינוי ופיתוח נוספות,
כמו :הרחבת מחלקות היולדות בקומה  ,4תכנון בניית
טיפול נמרץ ילדים חדש בקומה  5בבניין דנה וסיום
עבודות השיפוץ של מחלקת ילדים בקומה  .3כמו
כן ,הוחל תהליך התכנון של ארבע הקומות הפנויות
במגדל סמי עופר ,שלשם יעברו המערך האונקולוגי,
מעבדות מחקר ומחלקת אשפוז נוספת .במקביל,
כפי שכולם כבר רואים ,החלה כבר בניית מגדל מגורי

צוות ,הכולל  300דירות לטובת עובדי בית החולים,
בסטנדרט בנייה גבוה.
"לצד הבניינים ,חשוב שנזכור כי מה שעושה את
ביה"ח למה שהוא הם האנשים .בשנה האחרונה
נפרדנו ממנהלים מרכזיים בבית החולים ,כמו :פרופ'
פטריק סורקין ,שניהל את הטיפול נמרץ כללי למע־
לה משלושים שנה ,פרופ' משה ענבר ,מנהל המערך
האונקולוגי ,ופרופ' משה גרייף ,מנהל מערך הדימות,
וכמובן ,המנטור האישי שלי ,פרופ' יוסי לסינג ,שפרש
מתפקיד ניהול ביה"ח ליס ליולדות .את כולם מח־
ליפים רופאים יוצאים מן הכלל ,ואני מבקש לנצל
את ההזדמנות ולהודות לכל אחד מהם על שירות
עתיר שנים וזכויות למען ציבור החולים בישראל".
ובנימה אישית ,איך זה להיכנס לתפקיד המנכ"ל?
"עדיין מוזר לי לומר שאני מנהל המרכז הר־
פואי .תמיד קראתי כל אות ומילה שגבי כתב בדבר
המנכ"ל בעיתון זה ,ואומנם אני מחליף אותו ,אבל
לאורו אני מנהל .לשמחתי ,ההחלפה ביננו הייתה
בין אנשים שאוהבים אחד את השני ,ומעבר לדוג־
מה שהוא משמש לי ,אני שמח שהוא נשאר כאן
איתנו ומסייע בעמותת הידידים ,בבניית בניין מגורי
צוות ובפיתוח נושאים שחשובים לו ,כמו המחקר
באימונותרפיה .כרגע ,האחריות לניהול ביה"ח היא
שלי ,ואני נכנס לתפקיד זה ביראה גדולה ומתוך
תחושת שליחות עמוקה למען בית החולים והרפואה
הציבורית בישראל ,ומקווה שאהיה שליח נאמן".
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פרופ' גבי ברבש
כיהן כמנהל המרכז
הרפואי שלנו במשך
 22שנים .עם פרישתו
לפני כחצי שנה,
אנחנו מבקשים
להיזכר ברגעים
היפים ,המאתגרים,
החשובים והמעצימים
אשר ידע המרכז
בשנים אלו

2001

ביקור ראש הממשלה אריאל שרון לאחר הפיגוע בדולפינריום

2011

טקס חנוכת בניין הלב ע"ש
סמי עופר ז"ל יחד עם נשיא המדינה שמעון פרס
ובני משפחת עופר
28

1993

פרופ׳ ברבש
בנאום הראשון שלו לעובדים עם
כניסתו לתפקיד

1996

טקס הקמת מערך הטראומה ע"ש יצחק רבין במעמד המלך
חוסיין ,ראש הממשלה דאז שמעון פרס והגב' לאה רבין ז"ל

ינואר 2016

2015

עם הקומיקאי והשחקן
אסי כהן בצילומים לקראת אירוע סיום
האקרדיטציה

2001

פרופ' גבי ברבש ופרופ'
יוסף קלאוזנר חונכים את כניסתה של המחלקה
הכירורגית  -המחלקה הראשונה שהחלה את
פעילותה במגדל אריסון

2015

פרופ' גבי ברבש יחד עם בני משפחתו
ופרופ' גמזו בטקס החלפת פיקוד

1997

הנחת אבן פינה למגדל
אריסון ,יחד עם טד אריסון ז"ל ,בתו שרי
וראש הממשלה בנימין נתניהו

2005

טקס הסרת הלוט בשדרת
הרצוג ,ע"ש הנשיא השישי של המדינה ,יחד עם
בנו ,יצחק בוז'י הרצוג ,ובני משפחתו

1997

חנוכת חדר מיון יולדות

2005

2001

טקס הכנסת ספר תורה לבית
הכנסת שבבית החולים

בחדר המיון במהלך הפיגוע בדולפינריום

2009

פתיחת המיון האמבולטורי

זה שיר פרידה,
אז בואו רק נאמר שלום.
כולנו אומרים תודה
ופרופ' ברבש יודע שחלום,
סופו להתגשם...
והוא לפני סיום
סוגר כבר את שער בית החולים
מרפה מן העניין,
חומק אל עיסוקיו האחרים.

2015

צמרת מערכת הבריאות והנהלת בית החולים נפרדים
בתשואות מפרופ' ברבש

"לא עוזב את העיר ,גם לא את בית החולים,
עבור אף אח .ד
אנחנו יחד תמיד ,ביננו אלוהים אח .ד
כי בית החולים עבורי
כמו משפחה אחת גדולה,
לכן ,כך או כך  -לא אשכח לעולם".
ינואר 2016
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זיגמונד
ולא
פרויד

הוא עסוק בחקר מחלת כבד
בשם צמקת מרתית ראשונית.
הוא סיים את לימודי הרפואה
בהצטיינות והתמחה ברפואה
פנימית .עבודת הדוקטורט
שלו עסקה בתפקוד התקין
של מערכת העיכול ומחלות
מעי .וכן ,עכברי מעבדה הם
חלק ממנו .מוזמנים להכיר
את ד"ר אודי זיגמונד

ל

פני כשש שנים ,הצטרף ד"ר
אודי זיגמונד למכון הגסטרו
במרכז הרפואי תל אביב,
לאחר שסיים בהצטיינות
את לימודי הרפואה והתמ
מחות ברפואה פנימית בבית
החולים הדסה.
בשנת  2009החל את לימודי הדוקטורט במכון
וייצמן בהנחייתו של פרופ' סטפן יונג במחלקה
לאימונולוגיה ,בתכנית  MD/PhDלרופאים מומחים.
במקביל ללימודי הדוקטורט במכון וייצמן ,שמר
אודי על קשר עם בית החולים שלנו וטיפל באופן
קבוע בחולים הסובלים ממחלות כבד ,במסגרת
מרפאת יחידת הכבד במכון הגסטרואנטרולוגי .אודי
זכה בפרס הצטיינות The Lady Anne Chain
 ,Memorial Prizeעל עבודת הדוקטורט החדשנית,
אשר התמקדה במעורבות מערכת החיסון הטבעית
(התאים המונונוקלארים) בתפקודה התקין של מעמ
רכת העיכול ובפתוגנזה של מחלות מעי דלקתיות.
תוצאות הדוקטורט ,שפורסמו בשני מאמרים
בכתב העת היוקרתי  ,Immunityחשפו תהליכי
התמיינות חדשים של תאי מערכת החיסון מסוג
מונוציטים במערכת העיכול ,והוכיחו כי לתאים המומ
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ד"ר אודי זיגמונד (במרכז) לצד צוות החוקרות :ד"ר הייט-ראובני והסטודנטית גב' עאסי

נוציטים והמקרופאג'ים תפקיד בהתפתחות דלקות
במערכת העיכול .תוצאות חשובות אלו מסייעות
בקידום הטיפול בדלקות מעיים.
לאחר שסיים את לימודי הדוקטוראט במכון ויצמן,
בשנ ת  ,2013המשיך אודי במסלול רופא חוקר ה�מ
שלב תת התמחות במכון הגסטרואנטרולוגי והקמה
של מעבדת מחקר ,במסגרת מערך המרכז לחקר
מחלות דרכי העיכול והכבד ,בניהולו של פרופ'
זמיר הלפרן.
קבוצתו של ד"ר זיגמונד ,הכוללת את החוקרות
ד"ר דבי הייט ראובני (מנהלת המעבדה) וסואר
עאסי (סטודנטית לתואר שני) ,מבצעת מחקר בסיסי
מעמיק ,שמטרתו להבין את תפקיד מערכת החיסון
הטבעית ( )Innateבהתפתחות מחלות כבד.
אחד המחקרים ,שנעשה בשיתוף פעולה עם ד"ר
חן ורו ל (מנהל המרכז לחקר מחלות דרכי הע�י
כול והכבד) ,בחן את תפקיד התאים המקרופאג'ים
בכבד במודל עכבר עם נזק חריף לכבד ,כתוצאה
מהרעלת פרצטמול .מצב רפואי קשה המהווה את
הסיבה העיקרית לאי-ספיקת כבד חריפה בעולם
המערבי .במחקר זה ,אופיינו לראשונה הפרופיל הגמ
נטי ותפקודם של מקרופאג'ים ,הנמצאים דרך קבע
בכבד ( ,)Kuppfer cellsלעומת מקרופאג'ים אחרים

שמקורם ממונוציטים המגיעים מהדם ומסננים את
הכבד בזמן הנזק החריף .בנוסף ,הראו אודי וחן,
שלמקרופאג'ים המתמיינים ממונוציטים תפקיד חיוני
בבלימת הנזק הכיבדי ובתהליך הריפוי של הכבד
לאחר הנזק החריף .תוצאות חשובות אלו התפרסמו
בכתב העת היוקרתי .Journal of Immunology
כיום מתמקדת קבוצתו של אודי בחקר מחלת
כבד אוטואימונית כולסטטית בשם צמקת מרתית
ראשונית .מדובר במחלה כרונית פרוגרסיבית (בשמ
כיחות של כ )1:2500-הפוקדת ,בעיקר ,נשים בעשור
החמישי עד השביעי לחיים .הידרדרות המחלה
מביאה להרס של צינוריות המרה בכבד והצטלקויות
כבדיות ואף לשחמת הכבד ולאי-ספיקה כבדית.
במרכז הרפואי שלנו כ 100-חולים נמצאים במעקב.
הטיפול היחיד במחלה זאת הוא ע"י מתן חומצת
מרה ,טיפול אשר עוזר רק בכ 65%-מהמקרים.
חולים שאינם מגיבים לטיפול יסבלו משחמת הכבד
על סיבוכיה ,לרבות התפתחות סרטן בכבד וצורך
בהשתלת כבד.
הבנה מעמיקה של מנגנון התפתחות המחלה
הינה הדרך היחידה לסייע לאותם חולים אשר אינם
מגיבים לטיפול הקיים .מחקרים שונים מרמזים כי
לתאי מערכת החיסון הטבעית ,התאים המונונוקמ
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לארים ,יש תפקיד בהתפתחות המחלה ,אך נדרש
מחקר בסיסי מעמיק כדי להוכיח סברה זאת.
השאלה הגדולה היא :מהו המנגנון שבו מעורבים
התאים המונונוקלארים בהתפתחות המחלה? על
שאלה זאת ,מתכננת קבוצתו של אודי לענות תוך
פיתוח שיטות מחקר חדשות .המטרה ,בעתיד הקמ
רוב ,לתרגם את התוצאות במודל העכברי  -לבני אדם
החולים במחלת הכבד .בשיתוף פעולה עם מנהל
יחידת הכבד ,פרופ' אורן שבולת ,תיבדק פעילות
התאים המונונוקלארים בחולים אלו לעומת קבוצות
ביקורת של בריאים ושל חולים במחלות כבד אחרות.

סדנה ייחודית ליזמות וחדשנות של המרכז
הרפואי מובילה לסטארט-אפים חדשים
"אם אתה תמיד עושה מה שתמיד עשית ,תמיד
תקבל את מה שתמיד קיבלת" (א .איינשטיין).
ד"ר רועי גיגי מהמערך האורטופדי חשב על דרך
חדשה לשפר פרוצדורה ארוכה ,מייגעת ומזיקה.
כשנה לאחר עבודה אינטנסיבית על הרעיון עם
צוות מקצועי ,בליווי היחידה לחדשנות ,תוקם חברת
סטארט-אפ חדשה ,במסגרתה תקודם הטכנולוגיה
החדשנית.
כ 40-רופאים ואנשי צוות לקחו חלק במהלך

השנה האחרונה בסדנה ייחודית לחדשנות .הסדנה,
בת שלושה ימים ,התרכזה בקידום רעיונות חדמ
שים של משתתפי הסדנה למכשירים ואפליקציות
רפואיות המשפרים את הטיפול בחולה במסגרת
המערכת הרפואית .הסדנה הייחודית פותחה בשיתוף
המתחם ליזמות של המכללה האקדמית תל אביב-
יפו ומתקיימת בקמפוס המכללה .במסגרת הסדנה
מועברים תכנים המקדמים הבנה בתחום של יזמות
ופיתוח מכשור רפואי על ידי מובילים מהאקדמיה
ומהתעשייה הביוטכנולוגית .במקביל ,ישנה אפשרות
לכל אחד ואחת מהמשתתפים לעשות את הצעדים
הראשונים בבחינה ופיתוח של רעיון חדש משלהם
בליווי מנטורים מובילים מהתעשייה (ביניהם עורכי
פטנטים ,יזמים ומשקיעים) .הסדנאות קיבלו פידבמ
קים מצוינים מהמשתתפים ,וכעת נמצאים בפיתוח
 10פרוייקטים ,כשאחד מהם לקראת מסחור לחברת
הזנק וסגירת השקעה.
המרכז הרפואי מעודד ותומך בהמצאות חדשות
של הצוות במסגרת הפעילות של היחידה לחדשמ
נות באגף למחקר ופיתוח .בין הפעילויות :חיבור
עם מהנדסים לצורך פיתוח הטכנולוגיה ,רישום
פטנטים ,בניית תכנית עסקית ומציאת משקיעים.
למרכז גם חממה פנימית התומכת בפיתוח קונמ
ספט ,בניית אב-טיפוס והוכחת התכנות במודלים
של חיות .כל הפעילות ,הייעוץ והליווי מתבצעים
במימון של המרכז הרפואי .גם השנה יתקיימו
שתי סדנאות חדשנות במהלך מרץ ויולי .קולות
קוראים יצאו כחודש לפני ,ובחירת המשתתפים
תיעשה ע"פ המלצות.
ניתן לפנות בנושא הסדנה או עם רעיונות חדשים
להמצאותל  לד"ר לילך וייס ,מנהלת היחידה לח�ד
שנות והעברת טכנולוגיות,lilachw@tlvmc.gov.il :
טל' .03-6974132

Hack the brain
מאות סטודנטים ,יזמים וחוקרים ממגוון תחומים
בארץ התכנסו בבית התפוצות שבאוניברסיטת תל
אביב לאירוע האקתון הראשון בתחום המוח בארץ,
למטרה אחת :למצוא פתרונות שישנו חיי חולים בממ
חלות שונות שמקורן במוח ,כמו אלצהיימר ,אוטיזם,
 ALSועוד .בית החולים שלנו נטל חלק פעיל באירוע,
החל משלב התכנון ,לצד חברות כמו  ,IBMפייזר,
אורבימד ,בוסטון סיינטיפיק ועוד.
כידוע 650 ,מיליון איש בעולם המערבי סובלים
מהפרעות מוחיות כלשהן ,ו-ל 80%-מתלווה גם מו�ג
בלות כלשהי ,כשכבר כיום  2טריליון דולר מושקעים
בטיפול .המשימה של עולם הרפואה כיום היא
לעזור לחולים לנהל חיים טובים יותר ,לזכור טוב
יותר ,להצליח לנגן ,לכתוב ,לשתות קפה בלי ללכלך

חולצה ,לעזור לילד עם אוטיזם לתקשר טוב יותר
עם הסביבה ,ואולי גם לחשוב על עזרים שיסייעו
במניעת מחלות עתידיות.
באירוע חולקו כל המשתתפים לקבוצות מתחומ
מים שונים ,כמו :מתכנתים ,ביולוגים ,אנשי שיווק
ועוד ,במטרה להגיע לפרויקט ראשוני ואף לאב-
טיפוס של דגם ולהציגו לפני פאנל של שופטים.
בין המשתתפים גם רופאים ,חוקרים ,אנשי סגל
וסטודנטים של המרכז הרפואי שלנו ,ביניהם :פרופ'
ג'ף האוסדורף וד"ר ענת מירלמן ,חוקרים מובילים
בתחום הפרקינסון; ד"ר לילך וייס ,מנהלת היחידה
לחדשנות; ועדי גויסקי ,האחראית על הפטנטים.
הם עברו בין הקבוצות והעניקו מניסיונם בתחום,
בעניינים כמו :הגדרת הצורך ,פיתוח הרעיון ,בניית
מודל עסקי ,מתי לרשום פטנט ועוד.
"אנחנו מצפים כאן לראות בסיס של מיזמים
שישפיעו ,ישנו ,יתרמו ובעיקר יעזרו לרבים מאיתנו.
חלקנו עדיין אפילו לא יודעים שהם עשויים לעזור

כבד של עכברים 8 ,שבועות לאחר השריית מודל של שחמת
מרתית ראשונית

לנו באופן אישי .אני סקרנית לדעת מה המוחות
הנהדרים שיושבים כאן יצליחו לחשוב ,לייצר ולפתח,
ובכך לסייע לאחרים לחיות חיים טובים יותר ומלאים
יותר" ,סיכמה פרופ' מיכל רול ,סמנכ"ל מו"פ.

הם רואים את העור בטרמינל 3
ברכות לפרופ' אלי שפרכר וצוות המחקר,
ד"ר ז'אנה נוסבאק וד"ר עופר שריג .תגליתם
אודות גילוי הגן שאחראי ליצירת טביעת אצמ
בעות נבחרה להצגה בתערוכה שמוביל משרד
המדע" ,פיתוחים ותגליות ישראלים שהשפיעו על
העולם" .התגלית נבחרה על ידי ועדת הבחירה
של התערוכה להצגה בתערוכה שתעלה ב2016-
בנתב"ג .התערוכה תזכה לחשיפה של יותר מ8-
מיליון איש במהלך השנה בה תוצג ,והתגלית
תוצג לצד וכחלק מסדרה של עוד כ 60-תגליות
ופיתוחים שמקורם מישראל.
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למי ולמה יש פתיל קצר?
במסגרת מחקר בין-תחומי בהנחיה של פרופ'
תלמה הנדלר ,מנהלת המרכז לתפקודי המוח
באיכילוב ,בשיתוף עם חוקרי תרבות וקולנוע
באוניברסיטת תל אביב (פרופ' רקפת סלע-שפי
ופרופ' ג'אד נאמן) ,ובהובלה של גדי גילעם ,סטודנט
לדוקטורט בביה"ס לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל
אביב  -פותח מערך ניסוי ייחודי ,שמאפשר למדוד
את תגובת המוח בעזרת  fMRIבזמן השריית כעס
בהקשר חברתי.
הקושי במחקר כזה הוא הצורך ביצירת מצב של
אינטראקציה בין-אישית-חברתית תוך כדי מדידה
של תגובת המוח בסורק ה .MRI-בהתאם ,אחת
המטרות של המחקר הייתה לקרב את המציאות
האנושית למעבדה ,כך שנוכל למדוד את תגובת
המוח בזמן-אמת לקונפליקט שמושרה בצורה
מבוקרת .המחקר בדק את התגובה המוחית להתש
מודדות של אנשים עם סיטואציות בין-אישיות לא
הוגנות ומכעיסות .המחקר נבדק במסגרת משחק
סחר בין שני אנשים ,בזמן שאחד מהם נמצא תחת
סריקת  .fMRIפרופ' תלמה הנדלר ,מנהלת המרכז:
"תוצאות המחקר מצביעות על המנגנון הביולוגי
של הכעס ומהוות בסיס לטיפול עתידי מונחה-מוח
בהפרעות נפשיות המתבטאות בהתפרצויות כעס
בלתי נשלטות .כצפוי ,נמצא שמקבץ של רגשות
כעס ,שכולל גם בוז ועוינות ,מדווח כחוויה רגשית
עיקרית אשר מלווה את מהלך המשחק ואשר
הולכת וגוברת ככל שהמשחק מתקדם ,בפרט מול
הצטברות של הצעות לא הוגנות .זאת ועוד ,נמצא
שמי שמקבל הצעות לא הוגנות ובהתאם צובר
סכומי כסף גדולים יותר ,מדווח על פחות כעס ,וגם
על יותר רגש חיובי .ממצא זה מציע שוויסות רגשי
יעיל קשור לא רק בהחלשה של רגש שלילי אלא
גם ביכולת להגביר רגש חיובי .כמו כן ,אותם נבדקים
שהרוויחו יותר כסף היו פחות מעוררים מבחינה
פיזיולוגית ,ונטו להגיע להחלטות בצורה הדרגתית
וכנראה שקולה יותר .במילים אחרות ,נראה שהם

סקר האלכוהול
סקר חדש שבוצע בחדרי המיון של בית חולים
בדק את הרגלי שתיית האלכוהול של צעירים
הפונים לחדר מיון כללי וילדים .הסקר מצא כי
מבין המצהירים על כך שהם שותים אלכוהול,
אחוז המדווחים על שתייה הוללת  -מעל ל4-
מנות אלכוהול באירוע אחד  -היה  30%בקרב
נשים ,ו 40%-בקרב גברים ,בקבוצת הגיל .16-25
בקבוצה הבוגרת יותר של גילאי  ,26-35הגיע
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פרופ' תלמה הנדלר בפעולה

היו פחות מהירים על ההדק בהחלטות שלהם".
לפי פרופ' הנדלר" ,ה vm PFC-הינו אזור קריטי
במוח האנושי ,המקושר בין היתר ליכולת לווסת
בצורה אוטומטית ובלתי מודעת רגשות שונים ,כולל
כעס המעורבים בקבלת החלטות ,ואילו ה LC-הינו
הגרעין המוחי העיקרי אשר מפריש נוראדרנלין
במוח ,ולכן קשור לבקרה של עוררות פיזיולוגית
(כמו האצת הלב בעת פחד וכדומה) ,אך גם משפיע
על הכוונת הקשב שלנו לגירויים חשובים בסביבה.

היחסים ההפוכים בפעילות האזורים הללו והיחס
שלהם להתנהגות של נבדקים בפועל במשחק מצש
ביעים על מנגנון אפשרי לוויסות רגשות במצבים
בין-אישיים מעוררי כעס".
לדברי פרופ' הנדלר" :למחקר חשיבות רבה גם
בסלילת הדרך לגישות להעצמה אישית וחברתית
שיעודדו אינטראקציות בין-אישיות ובין קבוצות
עם נטולות שנאה ואלימות .תוצאות המחקר הוצגו
במגוון כנסים בינלאומיים".

אחוז הגברים והנשים ל– .30%לדברי פרופ' פיני
הלפרן ,מנהל המחלקה לרפואה דחופה בבית
החולים" :שתייה הוללת עלולה לגרום לשיעור גבוה
של פגיעה ישירה בבריאות ,לצד מעורבות גבוהה
יחסית בתאונות ,חבלות ,קטטות ופגיעה מינית".
הסקר בוצע במסגרת ההיערכות למתן מענים
מתאימים להתפשטות התופעה ,ונערך ע"י השירות
הסוציאלי של בית החולים ,בשיתוף המחלקות
לרפואה דחופה ,ילדים ומבוגרים ,ובסיוע הרשות
למלחמה בסמים ואלכוהול והמחלקה להתמכרויות

במשרד הבריאות .לדברי עידית ברימברג ,מנהלת
השירות הסוציאלי של המרכז הרפואי" ,הסקר הינו
חלק מפרויקט ניסויי ראשון בארץ של גיבוש שיש
טות התערבות לצעירים נפגעי אלכוהול ,המגיעים
למחלקות לרפואה דחופה לאחר שתייה מופרזת
או לאחר פגיעות כמו הקאות ,תאונות ,קטטות
וחבלות וכו' ,שאירעו לאחר צריכה מוגברת של
אלכוהול .בימים אלו מתבצע שלב נוסף של הפש
רויקט ,במסגרתו נבדקת שיטת התערבות ,שמטרש
תה הפחתת השימוש בשתייה בקרב אוכלוסייה זו".

מחקר ...מחק ר ...מחק ר ...מחק ר ...מחק ר ...מחקר ...מחק ר ...מחק ר ...מחק ר ...מחק ר ...מחקר ...מחק ר ...מחק ר ...מחקר

משך ההנקה בתינוקות
אינו משפיע על הרכב
השומנים בדם של
מבוגרים צעירים
מחקר חדש שבוצע בדנה מוכיח כי משך ההנקה
לא משנה את הרכב השומנים בדם  .ד"ר רונית לו�ב
צקי ,מנהלת מחלקת ילדים בבית החולים דנה-דואק
לילדים" :מצאנו שמשך ההנקה אינו משפיע על
פרופיל השומנים במבוגרים צעירים ,ממצא המחזק
את חשיבות ההנקה גם ללא תלות במשכה".
המחקר החדש בדק את ההשפעה של הנקה
ממושכת על הרכב שומנים בדם במבוגרים צעירים.
מחקרים קודמים שבוצעו על ידי אותה קבוצה של
חוקרים ,הראו כי בהנקה לפרקי זמן ממושכים (מעל
לשנה) ,קיימת עלייה באחוז השומן בחלב האם.
המחקר הנוכחי בדק האם יש השפעה של הנקה
ממושכת על פרופיל השומנים בדם של מבוגרים
צעירים .המחקר מצא כי משך ההנקה אינו משנה
את הרכב השומנים במבוגרים צעירים ,גם כשנלקחו
בחשבון פרמטרים כמו גיל ,מגדר ,שנות השכלה,
שעות פעילות גופנית בשבוע ,משקל ,גובה וסוג

ד"ר רונית לובצקי מטפלת עם מכל הלב והנשמה

הדיאטה .לדברי ד"ר רונית לובצקי ,מנהלת מחלקת
ילדים והמרפאה לתזונה והשמנה בילדים שבבית חוש
לים דנה-דואק לילדים" :המסקנה שלנו היא שמשך

ההנקה אינו משפיע על פרופיל השומנים במבוגרים
צעירים  -ממצא המחזק ומדגיש שוב את חשיבות
ההנקה גם ללא תלות במשכה".

מחקר חדש מצא :ישנה כדאיות טיפולית להשתלת  TAVIכפעולה המשפרת
מדדים קליניים אצל מטופלים בגילאי  70ומעלה
בעשור האחרון תחום הקרדיולוגיה עובר התפש
תחות ניכרת בנוגע לביצוע פעולות זעיר-פולשניות
המטפלות בבעיות קרדיאליות שונות .החל משנת
 2009הוכנסה טכנולוגיית החלפת מסתם אורטלי
בצנתור  TAVIכרוטינה לכלל הפעולות הנעשות
במערך הקרדיולוגיה הפולשנית ,בניהולו של פרופ'

שמואל בנאי .על משימה זו מופקד בפועל פרופ'
אריאל פינקלשטיין ,המבצע פעולה זו מדי שבוע
במרכז הרפואי שלנו ,כאשר בימים אלו ניתן למנות
כ 800-השתלות  TAVIבניהולו .כחלק מעבודת תואר
שני של החוקרת אפרת מרקולסקו במנהל מערכות
בריאות ,נבדקה הסוגיה "האם השתלת  TAVIבגילאי

פרופ' שמואל בנאי בעבודה

 70+יכולה להשפיע על מדדים קליניים ומדדים
תפקודיים בהקשרים שונים בחודש הראשון לאחר
ההשתלה" .החוקרים הראשיים של המחקר היו:
פרופ' אפשטיין ,ד"ר תמיר ופרופ' בנאי .הם ביצעו
עבודת מחקר זו ב-כ 120-מטופלים אשר עברו ה�ש
תלת  TAVIבשנת  2014במחלקת קרדיולוגיה  -יחד
עם האחות האחראית ,גב' דליה קנדלקר ,ומנהלת
המערך הקרדיולוגי ,גב' סיגלית דיין.
לאחר אישור ועדת הלסינקי מוסדית לביצוע המחש
קר ,בוצעו עיבודים סטטיסטיים בניהולו של ד"ר אריק
שטויינויל ,קרדיולוג בכיר במחלקה .מסקנות המחקר
היו שחלו שינויים חיוביים מובהקים בשלושת המדדים
הקליניים שנבדקו במחקר בעקבות השתלת ,TAVI
ובעיקר בקרב נשים .עם זאת ,נצפתה מגמה מעורבת
של שינוי במדדים תפקודיים .כמו כן ,נמצא כי מגורים
בסביבה תומכת משפיעים על שיפור תפיסת התפקוד
של המטופל ,וכך גם מגורים בבית לעומת מגורים
במוסדות .עם זאת ,ישנו שינוי בסטטוס התפקודי
לאחר הפעולה (מעבר מעצמאות לנזקקות לעזרה
כלשהי) ,וכן עלייה בצורך באביזרי ניידות ובמגורים עם
אחר (בקרב שני המינים) .לפי המחקר ישנה כדאיות
טיפולית בהשתלת  - TAVIכפעולה המשפרת מדדים
קליניים אצל מטופלים ופרוגנוזה.
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זה רק ספורט!
הכינוס השנתי של האיגוד הישראלי לרפואת ספורט ,התקיים זו השנה
החמישית ,בארגונו של נשיא האיגוד ד"ר אהוד ראט ,מנהל היחידה
לאורתופדיה זעיר-פולשנית באיכילוב .בכינוס השתתפו מאות רופאים,
פיזיותרפיסטים ,פיזיולוגים ונציגי רפואת הספורט והיחידות המיוחדות
בצה"ל ,וכן אורחים ידועי שם מחו"ל .בכינוס ניתנו הרצאות גם של
רופאי איכילוב :ד"ר אייל עמר ,ד"ר משה יניב ,וכמובן ,ד"ר ראט .הכינוס
עמד בסימן "חשיבותו של שילוב כוחות"  -של כל הגורמים העוסקים
בתחום זה ,רופאים ,פיזיותרפיסטים ,פיזיולוגים ,תזונאים ,פסיכולוגים של
הספורט ועוד ,בטיפול בספורטאי המקצועי מחד ,ו/או בעוסקים בפעילות
גופנית עילאית .המסקנה הנחרצת ,כפי שהוצגה בהרצאות הכינוס ,הייתה
כי שילוב כוחות כזה יביא להישגים מיטביים וגם יקטין למינימום את
פגיעות הספורט העלולות להיגרם בהיעדר טיפול הולם.

מנתחים ומפיצים את הבשורה לעולם

בין העצב לשריר

תורמים בלבד

יוסרא עאסור מרגשת את הקהל עד דמעות

כנס בנושא תרומת איברים בראייה רב-תרבותית התקיים במרכזנו .לכנס הוזמנו נציגים משלוש הדתות ,בהם
אנשי דת ,אם שכולה שתרמה את איברי בניה וילדה מושתלת לב" .תרומת איברים מבטאת אקט אמיתי של
אהבה ,מדגימה וממחישה תחושה של אחריות חברתית" ,מספרת הנזירה מוניקה דולמן ,מנהלת בית החולים
הצרפתי בירושלים ,שאף ציינה כי האפיפיור עצמו חתום על כרטיס תורם .כבוד הרב רוז'ה יעקב ,חבר מועצת
הרבנים הראשית ומומחה בתחום קבורה וזיהוי חללים ,פתח בדבריו לגבי ההלכה היהודית ועמדתה בנושא
תרומת איברים" :כל המציל נפש אחת בישראל ,כאילו הציל עולם ומלואו" .מוות מוחי הינו מוות ,ולכן מצווה
לתרום איברים על מנת להציל חיים .לשאלת הטהרה כהלכתה לאדם יהודי אשר נתרמו איבריו ,ענה כי אין
מניעה לעשות טהרה כהלכתה .האימאם עמארה מוחמד הציג את עמדת האסלאם ,שגם היא תומכת בתרומת
איברים להצלת חיים ובתנאי שהיא ניתנת כתרומה ללא תשלום ,אם כי ניתן לקבל תשלום עבור אשפוז ,צורכי
נסיעה וכו' .לשאלה האם גבר יכול לתרום את איבריו לאישה והפוך ,ענה כי אין מניעה מבחינת האסלאם,
והאיסור היחיד הוא תרומת זרע או ביצית .יוסרא עאסור ,אם מוסלמית שתרמה את איברי שני בניה בהפרש
של שנה וחצי ,ריגשה את הקהל כאשר שיתפה וסיפרה בהתרגשות ובעיניים נוצצות את תפיסת עולמה ,לפיה
הצלת חיים קודמת להבדלי דת גזע ומין" .באזכרה שעשיתי לבניי ,המושתלים הגיעו ,ורציתי לגעת באזור האיבר
שהושתל  -כך הרגשתי שאני חשה את בניי" ,אמרה בקול חנוק.
לסיום שיתפה אותנו יעל בחוויה המטלטלת שלה בהמתנה לתרומת לב .יעל הושתלה בגיל שמונה ,וכיום
היא בת ארבע-עשרה" :היום אני ילדה רגילה ,שמשתתפת בטיולים השנתיים בבית הספר ועושה ספורט ,כמו
כל ילד רגיל .חיי ניצלו בזכות אצילותם של הורים שתרמו את איברי בנם ובכך שמו קץ לסבל האישי שלי".
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סמינר ארצי בן  3ימים ,בהדרכתו של
פרופ' דובין רובין מבית החולים מאיו-קליניק
בארצות הברית ,התקיים בבית החולים שלנו.
פרופ' רובין הינו מחבר ספרים ,מאמרים רבים
ותוכנות למידה בנוירופיזיולוגיה קלינית ,ומעו
ביר סדנאות במאיו-קליניק ובקרב האקדמיה
הנוירולוגית האמריקאית ( .)AANכמו כן ,הוא
חבר ישראל ,אוהב לבקר בארץ ולא נרתע
לבקר גם בתקופה המתוחה מבחינה בטחונית
של החודשים האחרונים .הוא העביר סדנא
יוצאת דופן לרופאים נוירולוגים ורופאי שיקום
(בכירים ומתמחים מתקדמים) ,אשר במסגרת
תפקידם עוסקים באופן ישיר באבחון חולים
עם מחלות נוירומוסקולריות וב.EMG-
מטרת הסמינר הייתה לשפר את
מיומנויות האבחון של המשתתפים במו
חלות עצב-שריר בעזרת שיטות אלקטרוו
פיזיות מתקדמות .הסדנא הועברה בשיטת
הוראה אינטראקטיבית ,בשילוב הרצאות
פרונטליות ,הדגמות על מתנדבים בריאים
וחולים עם בעיות נוירומוסקולריות מורכבות
והתנסות עצמית של המשתתפים ,כאשר
כל הפעילות המעשית הוקרנה על מסכי
ענק ,כדי לאפשר לכל המשתתפים לראות
וללמוד בתנאים אופטימליים .בסדנא השו
תתפו  60רופאים מ 16-מרכזים רפואיים
שונים מכל רחבי הארץ .הרופאים הביעו
שביעות רצון רבה מהסדנא ,הן באספקט
הלימודי התיאורטי והן מההדגמה של טכו
ניקות בדיקה מיוחדות בזמן-אמת .הקורס
סימן שוב את בית החולים שלנו כמרכז
מוביל בתחום האבחון הנוירופיזיולוגי והמו
חלות הנוירומוסקולריות.
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בגלל השגשוג
מפגש להורים ,אשר ילדיהם מאובחנים עם שגשוג מולד של בלוטת האדרנל ,או בלעז
 - Congenital Adrenal Hyperplasia - CAHHהתקיים במרפאות דנה בתמיכת היחידה לאנד�ו
קרינולוגית ילדים ,ביה"ח דנה-דואק .שגשוג מולד של האדרנל נגרם על ידי חסר אנזים במסלול
יצירת הקורטיזול (ההורמון שאחראי לשמירת רמת סוכר ,מלחים ולחץ דם) ,וכתוצאה מכך
נמצאים הורמוני מין גבריים במצב יתר .הטיפול בחסר האנזימטי הוא מורכב ,כי מנת יתר של
קורטיזול מדכאת גדילה ומנת חסר גורמת לרמות גבוהות של הורמוני מין ,התפתחות מוקדמת,
קידום ב"גיל עצמות" וקיפוח גובה סופי .בנוסף למשטר טיפולי הדוק של מתן תרופות שלוש
פעמים ביום ,ההורים צריכים לשאת קיט של תרופה להזרקה במקרה של הקאות ולהתאשפז
במיון למתן נוזלים עם מלחים וסוכר .בכל מצב בו ההתמודדות היא לאורך החיים ,חשוב ביותר
שיהיו קבוצת תמיכה ולובי להכנסת תרופות חדשות לסל הבריאות .לפני שנתיים ארגנו במרכז
הרפואי שלנו כנס ארצי בנושא זה למשפחות המטופלים ,ובכנס זה נזרעו הזרעים הראשונים
להקמת העמותה .המפגש הנוכחי היה המפגש השלישי של העמותה .השתתפו הורים מכל
בתי החולים בארץ .במפגש עלו שאלות ונערכו דיונים חשובים בנושא .את הקבוצה מנחה
העובדת הסוציאלית של היחידה ,עירית מודן ,והוא נעשה תחת ליווי ויעוץ מקצועי של פרופ'
נעמי וינטרוב .היותנו יוזמי הקמת העמותה הופך את המרכז שלנו למרכז ארצי לילדים וצעירים
אשר להם חסר באנזים.

היפות ונכונות של מערך עיניים

עיניים פקוחות לרווחה
כנס נוירואופתלמולוגי ,שאורגן ע"י פרופ' ענת קסלר בהשתתפות  3נוירואופתלמולוגיות
מובילות מארה"ב ,שוויץ וגרמניה ,נערך במרכז הרפואי שלנו .הכנס זכה להצלחה עצומה ,ונכחו
בו מעל ל 250-רופאים מתחומים שונים ,כגון רפואת עיניים ,נוירולוגיה ונוירוכירורגיה ,בעלי
עניין בנוירואופתלמולוגיה .בכנס ניתנו הרצאות על מחקרים וחידושים בנוירואופתלמולוגיה ,לצד
הצגתם של מקרים מעניינים וייחודים .פרופ' קתלין דיגר הציגה סיבות לרגישות לאור אצל
חולים וטיפולים חדשים .בהרצאתה הדגישה שכל חולה עם רגישות יתר לאור צריך לעבור
בירור לחיפוש הסיבה לתלונותיו .לדעתה ,בירור זה עתיד למצוא סיבה אצל מרבית החולים.
הטיפולים האפשריים שהיא הציגה כללו :תחליפי דמעות ,עדשות צבעוניות מיוחדות ,ולעיתים
אף טיפול תרופתי .פרופ' סוזנה קלוזינצקי הציגה את הקשיים של חולים עם נזק המערב
מחצית של שדה הראייה בכל עין ,במיוחד את הקושי בהתמצאות במרחב ובקריאה ,וכן הציגה
מחקרים חדשניים בתחום זה.
פרופ' קלרה לנדאו הציגה השלכות עיניות של שהייה בגובה רב ,שהיא רלוונטית במיוחד
למטפסי הרים .בהרצאתה ציינה כי השינויים העיניים הנצפים בזמן השהייה בגובה רב ,כגון
שינויים בקרנית ,ברשתית ובעצב הראייה ,הם לרוב זמניים וחולפים לאחר חזרה לגובה נמוך.
התגובות לכנס היו מצוינות ,וכל הנוכחים הביעו הערכה רבה לרמת ההרצאות ולארגון של הכנס.

ברוב קשב

צוות המכון בדנה דואק קשובות למצלמה

יום עיון בנושא האבחנה המבדלת של הפרעת קשב וריכוז
בילדים התקיים בניהולה של ד"ר יעל לייטנר ,מנהלת היחידה
להתפתחות הילד והמרפאה לאבחון הפרעות קשב ,ריכוז ולמיו
דה .יום העיון התקיים לזכרו של שגב מנדלר ז"ל .שגב נפטר לפני
כמה שנים ,בהיותו בן  ,12עם אבחנה של אדרנולויקודיסטרופי
( - )ALDמחלת חומר לבן נדירה ,אשר בשלביה הראשונים
התייצגה כהפרעת קשב וריכוז .בשיתוף פעולה עם משפחתו,
הוחלט על קיום יום עיון בנושא האבחנה המבדלת הרחבה,
נוירולוגית ופסיכיאטרית ,של הפרעת קשב וריכוז בגיל הילדות.
השתתפו בכינוס כ 100-רופאים מדיסציפלינות שונות:
נוירולוגים ,פסיכיאטרים של הילד ורופאי ילדים ומשפחה בעלי
התמחות מיוחדת בטיפול בהפרעות קשב וריכוז מכל רחבי
הארץ .מגוון הנושאים בכינוס היה רב .את הרצאת הפתיחה נתן
ד"ר איתי ברגר ,מנהל היחידה לנוירולוגית ילדים בהדסה ,שדיבר
על אבחנה מבדלת נוירולוגית של  .ADHDפרופ' יעקב סיון,
מנהל מכון ריאות ,טיפול נמרץ והמרכז לרפואת שינה ,התמקד
בקשר בין הפרעות שינה ו .ADHD-פרופ' אביבה פתאל ,מנהלת
היחידה לנוירולוגית ילדים ,נתנה סקירה על  ALDומחלות חומר
לבן .ד"ר מיכאל רוטשטיין ,מנהלת השירות להפרעות תנועה,
הסביר על הקשר בין הפרעות תנועה להיפראקטיביות.
בהמשך ,ד"ר גידי רצוני ,מנהל חטיבת ילדים ונוער מביה"ח
שלוותה ,נתן סקירה של אבחנה מבדלת פסיכיאטרית של
 ,ADHDוד"ר נועה ורדי ,פסיכיאטרית לילדים מביה"ח באר
יעקב-נס ציונה ,מב"ן-שב"ס ,הסבירה על הדמיון והשוני בין
 ADHDוהפרעות הספקטרום האוטיסטי .ד"ר לייטנר הציגה
סקר רופאים עדכני לגבי אופן האיבחון הקליני של ADHD
בארץ .בסיום התקיים פאנל פורה ודיון משותף.

יש עור
הכנס החודשי של איגוד רופאי העור בארץ התקיים במו
חלקת העור במרכז הרפואי שלנו .האירוע נפתח בהרצאת
אורח של פרופ' יוני וויטו ,מנהל מחלקת העור באוניברסיטת
תומס ג'פרסון ,פילדלפיה .הרצאתו של פרופ' וויטו נסבה סביב
קבוצת מחלות המאופיינות בהסתיידות עורית ווסקולרית ,מגילוי
בסיסן הגנטי ועד למציאת פתרון טיפולי .בהמשך הציגו מתמחי
המחלקה מקרים מורכבים אשר נדונו במליאה .בכנס נכחו מעל
ל 250-רופאי עור מכל הארץ.
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שומרים על קצב

שאול זכאי מלמד את תורת הגבסים לרופאים המרותקים להסבר המאלף

בפרק זמן קצר
פרופ' משה סלעי מנהל החטיבה האורתופדית ,השתתף כמרצה אורח ,בכינוס בינלאומי אירופאי IMUKA 2014 ,בהולנד,
של מובילי דעה בתחום ניתוחי החלפות הברכיים .הנושא המרכזי בכינוס היה מגמה אירופאית לקיצור משך האשפוז
למינימום ,עד שיסתכם אפילו לכדי זמן אשפוז לניתוח אמבולטורי .זאת בעת בה ברוב מדינות אירופה ,כולל גרמניה
וישראל ,משך האשפוז הממוצע הוא  3-7ימים .בהרצאתו ,ובדיון שהתנהל לאחריה ,הדגיש פרופ' סלעי כי יש להתאים
גם את משך האשפוז לאחר ניתוחי החלפות ברך לתרבות האוכלוסייה ,לאופי מערכת הבריאות ולמשאבים המוקצים
למערכות השיקום לאחר הניתוח .בנוסף ,בחודש אוקטובר התקיים לראשונה בישראל כנס אורתופדים מהקהילה (עם
נציגי רופאי משפחה) .יו״ר הכינוס ,פרופ׳ סלעי ,הדגיש את חשיבות ראשוניות הכנס ,בו נכחו למעלה מ 110-רופאים,
בהידוק הקשר המקצועי ו״יישור קו״ בין רופאי בתי החולים והקהילה ושיפור איכות הטיפול האורתופדי בה .גם סדנת
גיבוס לרופאים הצעירים של החטיבה האורתופדית נערכה ברבעון האחרון .הסדנה הועברה ע"י מר שאול זכאי ,אח
ותיק ועתיר ניסיון במערך האורתופדי ,ובליווי פרופ' סלעי .כל מהלך הדנה צולם והועלה למחשבי כל הרופאים ,לצורך
המשך לימוד ורענון .אין ספק כי סדנה זו תתרום להעלאת איכות הגבסים המתבצעים במיון ובמחלקות ,לרווחת
החולים ושיפור איכות החיים עם הגבסים.

בשביל הלב
שני כנסים למטופלי ומתעמלי המרכז למניעה ולשיקום הלב התקיימו בבית החולים שלנו ,והם מהווים תחילתה
של מסורת ,כאשר השאיפה הינה לקיים בכל רבעון כנס למתעמלי המרכז ואורחיהם .מטרת הכנסים הינה להרחיב
את ידיעותיהם של המטופלים בנושא מחלות לב והדרכים למניעתן ,וכן להרחיב את הידיעה על תחומים המשיקים
לנושאים אלו .בנוסף לכנסים שהתקיימו ולאלו המתוכננים לעתיד לבוא ,המרכז למניעה ולשיקום הלב ממשיך להרחיב
את פעילותו ,ופותח את שעריו לכל מי שמעוניין לבצע פעילות גופנית תחת פיקוח ,השגחה וליווי של צוות רפואי ופרא-
רפואי מקצועי ,מנוסה ומיומן .הפעילות מותאמת לא רק לחולי לב ,אלא יכולה לענות גם על צרכיהם של מטופלים
אחרים ממסגרות המרכז הרפואי ,אשר מעוניינים בפעילות גופנית אישית ומותאמת שכזו ,ובמיוחד למטופלי המערך
הכירורגי ,הפנימי ומחלקות השיקום השונות .הפעילות הגופנית והליווי יכולים לסייע למטופל לחזור לשגרה בצורה
טובה יותר ולחזור לתפקוד מיטבי בקצב שמותאם לו .הכנס הקרוב יתקיים ב.27.1.16-
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פרופ' גרהרד הינדריקס (נשיא
האיגוד האירופי להפרעות קצב) ,פרופ'
ג'ימי קוקס ופרופ' הרי קריינס  -שלוו
שה מומחים מובילים בתחום הקרו
דיולוגיה וניתוחי הלב בעולם  -הגיעו
לכנס רפואי בנושא פרפור עליות ,שנו
ערך כאן בבית החולים על ידי ד"ר
ינאי בן גל ,מנהל המחלקה לניתוחי
לב-חזה .שלושת המומחים המובילים
בעולם בתחום הקרדיולוגיה וניתוחי
הלב הגיעו במיוחד לישראל לכנס
שקיימה המחלקה לניתוחי לב-חזה
בשיתוף עם החוג לאלקטרופיזיולוגיה.
הכנס עסק בטיפול בהפרעות קצב לב
מסוג פרפור עליות .בין האורחים היו:
פרופסור גרהרד הינדריקס מלייפציג,
גרמניה ,שהוא גם נשיא האיגוד האירוו
פי להפרעות קצב; פרופסור ג'ימי
קוקס ,מגדולי מנתחי הלב בעולם
ובין מניחי התשתית לטיפול הפולו
שני בהפרעות קצב לבביות (על שמו
נקרא ניתוח ;)Cox-Maze Procedure
וכן פרופסור הרי קריינס ,מנהל המו
חלקה הקרדיולוגית ,במרכז הרפואי
בעיר מסטריכט שבהולנד .בין הדובו
רים בכנס היו גם חברי הסגל במרכז
הרפואי ת"א :ד"ר רפאל רוסו ,מנהל
היחידה לטיפול אנדו-וסקולרי בפרו
פור עליות ,וד"ר נחום נשר ,האחראי
על תחום הטיפול הכירורגי בהפרעות
קצב לבביות .כ 120-קרדיולוגים ,לצד
רופאים פנימיים ומנתחי לב ,דנו בעו
קרונות הטיפול בעבר ,בהווה ובעתיד.
כ 4-5%-מכלל האוכלוסייה הבוגרת
סובלים מתופעה זו .את תכנית הכנס
ריכז ו פרופ' סמי ויסקין ,מנהל ה�מ
חלקה הקרדיולוגית ,וד"ר ינאי בן
גל ,מנהל המחלקה לניתוחי לב-חזה
בבית החולים.
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נותנים כתף

הפאנל בעיצומו

נותנים תוקף לפג
כנס ייחודי וראשון ,בשיתוף ביה"ח "דנה-דואק" לילדים ,הפגייה של ליס ועמותת לה"ב (עמותה למען
הפגים בישראל) ,התקיים בבית החולים .לכנס הוזמנו הורים לפגים בגילאי אפס עד שנתיים ,בוגרי פגיית
ליס וגם מבתי חולים האחרים .לכנס הגיעו כ 100-הורים .נצפו מפגשים מרגשים בין הורים לצוות המטפל
ובין הורים להורים אחרים איתם בילו ימים כלילות בפגיה .בכנס נדונו מגוון נושאים :פרופ' דרור מנדל,
מנהל מחלקת פגים וילודים ומנהל ביה"ח דנה-דואק לילדים ,פתח את הכנס ובירך את ההורים ,ואיתם
גם רומי שחורי ,יו"ר עמותת לה"ב.
את ההרצאה הראשונה נתן ד"ר חיים בסן ,מנהל המרפאה לנוירולוגיה של היילוד ורופא ביחידה
להתפתחות הילד ,שדיבר על ההתפתחות הנוירולוגית של פגים .בהמשך גב' ענת חיות וגב' חן רם,
פיזיותרפיסטיות התפתחותיות ,הסבירו על ההתפתחות המוטורית של פגים .גב' טלי בלינסקי ,יועצת
שינה לתינוקות ופעוטות במועדון היולדות "מאמי ליס ,דיברה על הנושא הכל כך רגיש להורים :שינה
אצל פגים ודרכי התמודדות עם בעיות השינה אצלם .יפה שיף ,דיאטנית קלינית ,אחראית תזונת ילדים,
סגנית מנהלת היחידה לתזונה ודיאטה ,דיברה על תזונת פגים .ההרצאה האחרונה עסקה בזכויות פגים
ובני משפחתם ,וניתנה ע"י גב' עינב הרשקוביץ ,מתנדבת בעמותת לה"ב .הכנס נחתם בפאנל תוסס של
שאלות ותשובות .ענבל ירקוני ,מי שהייתה אחות אחראית בפגייה ,מסכמת את הכנס כ"מרגש ומוצלח,
כנס בו ניתנו להורים מידע וכלים חשובים לגידול ילדיהם ,וכן הרגשה של בית חם ,כאן בבית החולים
שלנו ,המעניק לפגים ולהוריהם תמיכה ורצף טיפולי גם לאחר השחרור".

רואים ריאות
בכנס השנתי של איגוד רופאי הריאות האירופאיERS ,
 - European Respiratory Societyהשתתפה פרופ' ליזי
פיירמן כנציגת ישראל מטעם האיגוד הישראלי לרפואת
ריאות .Israeli National Delegate ,האיגוד האירופאי מייחס
חשיבות גדולה לצירוף והשתתפות פעילה של כמה שיותר
מדינות בכנסים אלו .בכנס מתנהל  – World Villageכפר
עולמי בו האיגודים מציגים נושא המשקף את עיקר הפעיו
לות .השנה הכפר העולמי היה מעוצב לתפארת וכל מדינה
פרופ' פיירמן לצד הביתן שלנו בתערוכה
קיבלה דוכן להצגת סרט תדמית .התמקדנו השנה בנושא:
 .The Israeli Hi Tech in Pulmonary Medicineהסרט רץ שלושה ימים ,והתגובות היו מאוד אוהדות,
כששתיים מתוך שש הטכנולוגיות שהוצגו "נולדו" בשיתוף פעולה עם צוות מכון הריאות בביה"ח שלנו:
 - Superdimensionחיישן מגנטי המאפשר דיגום מנגעים פריפריים בריאה (ד"ר שוורץ); וDonner-
 - Technologiesמכשיר לייזר לזיהוי חלקיקים בדגימות ביולוגיות ריאתיות .פרופ' פיירמן" :במשך הכנס
הוזמנתי ,כנציגת ישראל ,לישיבה עם מזכירות ה ERS-וקיבלתי הצעה לJoint Membership Agreement-
בין ה - ERS-ISP Israeli Society of Pulmonology/European Respiratory Society-דבר אשר מקנה
לישראל מעמד מועדף בתוך החברה האירופאית ,ובימים אלו אנו מסיימים את תהליך החתימה על החוזה".

הכנס השלישי בסדרת כנסי הכתף ,אשר נערך
במשותף עם יחידת הכתף ויחידת כף היד בחטיבה
האורתופדית ,התקיים בניהולו של ד"ר ערן ממן
ושירותי הפיזיותרפיה במרכז הרפואי .בכנס זה הוצגו
הגישות העדכניות לטיפול בגפה העליונה  -כתף,
מרפק ,כף יד במבט רחב  -האורתופד ,הפיזיותרפיסט
והמרפא בעיסוק וחשיבה על רצף הטיפול בקהילה.
ההרצאות ניתנו ע"י צוות המרכז הרפואי :רופאי יחידה
גפה עליונה :ד"ר מוזס ,ד"ר ממן ,ד"ר פריטש ,ד"ר
רק ,ד"ר גולדשטיין ,ד"ר רוזנבלט; הפיזיותרפיסטים:
שרון רוזנמן וורד קמחי; והמרפאות בעיסוק :איילה
חנוכה ויונה אהרוני .למשתתפים הוצגה מרפאת
הכתף הייחודית אליה יכולים לפנות אנשי המקצוע
מהקהילה על מנת להתייעץ עם צוות המרכז הרפואי
 כל זאת ,לטיפול מיטבי בקהל המטופלים  -וחולקדיסק-און-קי עם הפרוטוקולים המקצועיים לטיפול
לאחר ההתערבות הניתוחית .לאור העניין שעורר
הנושא ,הגיעו פיזיותרפיסטים רבים מרחבי הארץ,
הן מבתי החולים והן ממרפאות קופות החולים
בקהילה ,וההדים שעורר יום זה היו חיוביים ביותר.
ניפגש בכנס הרביעי!

למה לימפומה?
כנס למטופלים בנושא לאוקמיה לימפוציטרית
כרונית ולימפומה ,על סוגיה השונים ,נערך במערך
ההמטולוגי שלנו .במסגרת הכנס ניתנו למטופלים
מספר הרצאות ע"י צוות המכון המתמחה במחלות
אלו .ד"ר עירית אביבי ,מנהלת המערך ההמטולוגי,
פתחה בהסבר קצר מהי לימפומה .ד"ר חוה פרי,
מנהלת שירות לימפומה ,ד"ר יאיר הרישנו ,מנהל
שירו ת  ,CLLוד"ר נדב שריד ,מנהל מרפאה ה�מ
טולוגית ,הציגו בפני החולים את החידושים בגישה
הטיפולית במחלות אלו ,עם דגש על ההתפתחות
המואצת בתחום ומעבר לתרופות "חכמות" רבות,
הפוגעות סלקטיבית בתאי המחלה ,כשחלקן אף
מפעילות את מערכת החיסון של המטופל כנגדה.
ד"ר רון רם ,מנהל יחידת השתלות מח עצם,
סקר את השימוש והיעילות בהשתלת מח עצם
עצמית ומתורם בלימפומות ,ותיאר את השיפור
בתוצאות הטיפול בשנים האחרונות תודות לשימוש
בפרוטוקולים חדשניים.
את הערב סיים מר גיא תבורי ,מטופל לשעבר,
אשר החלים ,לאחר שמחלתו נשנתה מספר פעמיים,
וטופל לבסוף בהשתלת מח עצם מתורם .בהרצאתו
תיאר את דרך ההתמודדות מבעד לעיניו ,והדגיש
את הבחירה להמשיך לחיות ולהאמין גם ברגעי
קושי ומצוקה.
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מינויים
מינויים למנהל מחלקה/
יחידה /אגף:

פנים חדשות

פרופ' יריב יוגב ,מנהל בית החולים "ליס"
ליולדות ונשים
פרופ' יוגב ,בוגר בהצטיינות של הפקולטה לרפואה בטכניון ,התמחה
במיילדות וגניקולוגיה בבית החולים בילינסון ,ובהמשך נסע להתמחות-על
מחקרית וקלינית ברפואת אם-עובר בביה"ח St. Luke’s Roosevelt Hospital
ובאוניברסיטת קולומביה בניו יורק ,ארה"ב.
עם סיום תת ההתמחות חזר לבילינסון ,שם שימש כרופא בכיר ובהמשך
כמנהל חדרי לידה ,מיון יולדות ומחלקות היולדות.
במקביל ,התקדם פרופ' יוגב בפן האקדמי ומחקרי .הוא שימש כאחראי
על ביה"ס ללימודי המשך בתחום המיילדות וגניקולוגיה באוניברסיטת
תל אביב ,שימש כבוחן בבחינות הרישוי למתמחים במיילדות וגניקולוגיה,
הוא חבר הוועדה המצומצמת לכתיבת בחינות הרישוי ובחינות אמצע
ההתמחות במיילדות וגניקולוגיה ,וגם היה אחראי על הוראת המיילדות
והגניקולוגיה לסטודנטים במסלול הרפואה הארבע-שנתי באוניברסיטת
ת"א .כמו כן ,במשך מספר שנים היה אחראי על תחום הסוכרת ההריונית
מטעם החברה לרפואת אם-עובר האמריקאית .פרופ' יוגב הינו היו"ר של
החברה הישראלית לרפואת אם-עובר .בשנת  2010קיבל תואר פרופסור
חבר מאוניברסיטת תל אביב ,ובשנת  2014התכבד בתואר פרופסור מן
המניין ,גם כן מאוניברסיטת ת"א.
פרופ' יוגב שותף לכתיבת למעלה מ 200-מאמרים מקוריים 2 ,ספרים וכ20-
פרקים בספרים ומאמרי סקירה נוספים ,העוסקים כולם בתחום המיילדות.
פרופ' יוגב חבר באיגוד הישראלי למיילדות וגניקולוגיה ,חבר בחברה
האמריקאית לרפואת אם-עובר וחבר בחברה הישראלית לרפואת אם-עובר.

הון אנושי
סבב שלישי של פרויקט הערכת ההתמחות והמתמחים יצא לדרך בחודש
נובמבר .במסגרת הפרויקט ניתן משוב למנהלי המחלקות ולמתמחים.
למנהלים ניתן משוב על ההתמחות הניתנת במחלקתם ,ולמתמחים ניתן
משוב על תפקודם ,במטרה לשפר את הדרוש שיפור במהלך ההתמחות.
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• ד"ר לודמילה אוסטרובסקי
– מ"מ מנהלת יחידה לכירורגיה
אנדוסקופית בגניקולוגיה
• ד"ר אברהם אברג'יל -
מ"מ מנהל יחידת סינוסים
• ד"ר עמוס אדלר -
מנהל מעבדה מיקרוביולוגיה
• ד"ר סיון אחיטוב -
מנהלת השירות ללימפומות
בילדים
• פרופ' אריה בלשר –
מנהל אגף דימות
• ד"ר יואב ברנע -
מנהל היחידה לשחזור שד
• ד"ר יעקב גויכמן -
מנהל השירות להשתלות כליה
ולבלב
• ד"ר אילן גולדברג –
מנהל מרפאת עור
• ד"ר מיכאלה גולדשטיין
 מנהלת היחידה למחלותוסקולריות של הרשתית
• ד"ר אילנה גולדינר -
מ"מ מנהלת מעבדה מרכזית
• פרופ' ישראל דודקביץ -
מנהל מחלקת שיקום
• ד"ר רון האוזר –
מ"מ מנהל מכון לחקר הפוריות
ובנק הזרע
• דוד ויזל –
מ"מ רנטגנאי ראשי ,אגף דימות
• ד"ר עידו וולף –
מנהל מערך אונקולוגיה
• ד"ר אהרון ורד –
מנהל פסיכיאטריה של הילד
• ד"ר אריק זרצקי -
מנהל היחידה למיקרוכירורגיה
במחלקה לכירורגיה פלסטית
• ד"ר יורם חמו -
מנהל מרפאת אורטופדית ילדים
• ד"ר אורן טנא –
מנהל המרפאה לבריאות הנפש
• פרופ' יריב יוגב –

מנהל אגף "ליס" ליולדות ונשים
• ד"ר גיא להט –
מ"מ מנהל מחלקה כירורגית א'
• פרופ' ישי לוין –
מנהל מחלקה גיניקולוגית
• ד"ר רונית לובצקי -
מנהלת מחלקת ילדים
• ד"ר איליה לוינגר -
מ"מ מנהל השירות לניתוחי
קטרקט
• ד"ר דוד לשם -
מנהל יחידה לכירורגיה
קרניופציאלית ,בנוסף לסגן בכיר
למנהל המחלקה לכירורגיה
פלסטית
• ד"ר ניר לובצקי -
מנהל היחידה לניתוחי כבד
ודרכי מרה
• פרופ' דרור מנדל -
מנהל מחלקת פגים ויילודים,
בנוסף למנהל אגף הילדים
• ד"ר תהילה מנס -
מנהלת היחידה לכירורגית שד
• ד"ר חיים סטולוביץ -
מנהל היחידה לעיניים ילדים
• ד"ר דרור עובדיה -
מנהל מחלקה אורטופדית ילדים
• ד"ר תמיר פריטש –
מנהל היחידה לכירורגית כף יד
• ד"ר יהודה קריב -
מנהל שירות לטיפול מתקדם
בגידולי רקטום ופי הטבעת
• ד"ר איתן שגב –
מנהל השירות לטיפול בעיוות
הגפיים
• ד"ר בעז שגיא -
מ"מ מנהל מחלקה כירורגית ב'
• ד"ר קובי שחם -
מ"מ מנהל היחידה לטיפול
נמרץ לב
• ד"ר טל שניר –
מנהלת מרפאת מתבגרים
• ד"ר יונתן שפירא -
סגן בכיר למנהל מחלקה
פנימית ט'
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• ד"ר נדב שריד -
מנהל מרפאה המטולוגית

מנהלים בכירים שפרשו
לגמלאות

מתמחים חדשים במנהל
רפואי בהנהלת ביה"ח

•
•
•
•

• ד"ר אבי לוין
• ד"ר אמיר נוטמן
• ד"ר מיכל סביון

מינויים במנהל ומשק:
• נאוה אשכנזי –
עוזרת בכירה למנהל המרכז
הרפואי
• ענבל בנין –
מנהלת מח' בקרה תקציבית
• נגה זמני-קינן –
מנהלת מערך השירות
• בתיה חבא –
סגנית גזבר
• שירה כהן –
מנהלת השירותים
האמבולטוריים

מינויים בסקטור אחיות
• גב' אורית רוזנברג -
סגנית סמנכ"ל סיעוד ,תחום
איכות ואקרדיטציה
• גב' אוקסנה בנדרסקי –
אחות אחראית מתחם א'
בחדרי ניתוח
• גב' אתי טרבלסי -
אחות אחראית מחלקת פגים
• גב' ברוריה יכיני -
אחות אחראית השתלות מח עצם
• גב' ענבל ירקוני –
סגנית הסיעוד ,תחום משאבי
אנוש
• גב' ז'אנה ספקטור –
אחות אחראית מתחם ב'
בחדרי ניתוח
• גב' לובה קורוטצקי –
אחות אחראית אשפוז יום
קרדיולוגי
• מר אלון שפיר –
אח אחראי מחלקת פסיכיאטריה

גיורא בירן
פרופ' יוסי לסינג
פרופ' פטריק סורקין
טינה שאמיס

מינויים לתפקידים בכירים
• פרופ' פנחס הלפרן  -ראש
החוג לרפואה דחופה ,בפקולטה
לרפואה ,אוניברסיטת תל אביב.
• פרופ' ענת לבנשטיין  -משנה
לדקאן לקידום אקדמי ,בפקולטה
לרפואה ,אוניברסיטת תל אביב.
• פרופ' אריאל מני – יו"ר החברה
הישראלית לרפואת האם והעובר.
• פרופ' שלמה שניבאום  -יו"ר
החברה הישראלית למחלות השד
וסגן נשיא החברה הבינלאומית
למחלות השד INTERNATIONAL
.SENOLOGIC SOCIETY

• פרופ' אלי שפרכר  -מנהל
הקתדרה לדרמטולוגיה ע"ש
פרדריק רייס שבאוניברסיטת תל
אביב .בנוסף ,נבחר פרופ' שפרכר
לחבר הפורום האירופאי לרפואת
עור.
• פרופ' שאול שרייבר  -יו"ר
הוועדה למניעת סימום בספורט.

מקבלי תואר פרופסור/
מרצה בכיר/מרצה
• פרופ' עירית אביבי  -פרופ'
חבר להמטולוגיה ,בפקולטה
לרפואה ,אוניברסיטת תל אביב.
• פרופ' איריס דותן  -פרופ'
חבר למחלות מעי דלקתיות,
בפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת
תל אביב.
• פרופ' יאן טופילסקי – פרופ'
חבר לקרדיולוגיה ,בפקולטה
לרפואה ,אוניברסיטת תל אביב.
• פרופ' ישי לוין  -פרופ' חבר
קליני לגניקולוגיה ,בפקולטה
לרפואה ,אוניברסיטת תל אביב.

• פרופ' תמר ספרא – פרופ' חבר
קליני לאונקולוגיה ,בפקולטה
לרפואה ,אוניברסיטת תל אביב.
• פרופ' אריאל פינקלשטיין -
פרופ' חבר קליני לקרדיולוגיה,
בפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת
תל אביב.
• פרופ' ענת קסלר – פרופ' מן
המניין לרפואת עיניים ,בפקולטה
לרפואה ,אוניברסיטת תל אביב.
• פרופ' אורי רוגובסקי  -פרופ'
חבר קליני לרפואה פנימית,
בפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת
תל אביב.
• פרופ' מיטשל שוואבר – פרופ'
חבר למחלות זיהומיות ,בפקולטה
לרפואה ,אוניברסיטת תל אביב.
• פרופ' שלמה שניבאום  -פרופ'
מן המניין קליני לכירורגיה,
בפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת
תל אביב.
• פרופ' קרן תורג'מן  -פרופ' חבר
קליני לאנדוקרינולוגיה ,בפקולטה
לרפואה ,אוניברסיטת תל אביב.
• ד"ר מנחם ביתן  -מרצה בכיר
לפדיאטריה ,בפקולטה לרפואה,
אוניברסיטת תל אביב.
• ד"ר רחל גרוסמן  -מרצה
בכירה בנוירולוגיה ונוירוכירורגיה,
בפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת
תל-אביב
• ד"ר אילן גולדברג  -מרצה בכיר
קליני לדרמטולוגיה ,בפקולטה
לרפואה ,אוניברסיטת תל אביב.
• ד"ר יואב ברנע – מרצה בכיר
קליני לכירורגיה ,בפקולטה
לרפואה ,אוניברסיטת תל אביב.
• ד"ר מיכאלה גולדשטיין -
מרצה בכירה קלינית לרפואת
עיניים ,בפקולטה לרפואה,
אוניברסיטת תל אביב.
• ד"ר טטיאנה גורביץ  -מרצה
בכירה קליני לנוירולוגיה,
בפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת
תל אביב.

• ד"ר מיכאל דרקסלר  -מרצה
בכיר קליני ,בפקולטה לרפואה,
אוניברסיטת תל אביב.
• ד"ר יוליה לרנר  -מרצה
בכירה  ,FMRIבפקולטה לרפואה,
אוניברסיטת תל אביב.
• ד"ר חדוה לרמן שחם סוכמן
– מרצה לדימות ,בפקולטה
לרפואה ,אוניברסיטת תל אביב.
• ד"ר ענת מירלמן  -מרצה
בכירה לנוירולוגיה ונוירוכירורגיה,
בפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת
תל אביב.
• ד"ר יואב מיכוביץ  -מרצה
בכיר לקרדיולוגיה ,בפקולטה
לרפואה ,אוניברסיטת תל אביב.
• ד"ר מאירה נוידרפר  -מרצה
בכירה קלינית לרפואת עיניים,
בפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת
תל אביב.
• ד"ר חליל סלאמה  -מרצה
בכיר קליני לנוירוכירורגיה,
בפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת
תל אביב.
• ד"ר דרור עובדיה  -מרצה
לאורטופדיה ,בפקולטה לרפואה,
אוניברסיטת תל אביב.
• ד"ר רוקסנה קלפר  -מרצה
לנפרולוגיה ,בפקולטה לרפואה,
אוניברסיטת תל אביב.
• ד"ר אנדרו קנר  -מרצה
לנוירוכירורגיה ,בפקולטה
לרפואה ,אוניברסיטת תל אביב.
• ד"ר אילת רמון  -מרצה
לפדיאטריה ,בפקולטה לרפואה,
אוניברסיטת תל אביב.
• ד"ר שולמית שוורץ  -מרצה
לרפואת עיניים ,בפקולטה
לרפואה ,אוניברסיטת תל אביב.
• ד"ר יעקב שחם  -מרצה
לקרדיולוגיה ,בפקולטה לרפואה,
אוניברסיטת תל אביב.
• ד"ר אוריאל שפירר  -מרצה
לרפואת עיניים ,בפקולטה
לרפואה ,אוניברסיטת תל אביב.
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זוכי פרס מנכ"ל 2014-2015
2014

2014

2014

• ד"ר אבי גדות  -רופא מומחה מהמערך
הנוירולוגי ,בעל מידות צנועות ויכולות מדהימות,
שתמיד אומר" :אני כאן בשבילכם".

• מר בוריס גלמן  -טכנולוג רפואי בעל יכולות
השקעה יוצאות דופן ,מבצע כל אתגר על הצד
הטוב יותר ,ומהווה דוגמה לחריצות ועשייה בכל
תחומי עיסוקו.

• ד"ר אלון חכם  -רופא מומחה במחלקת פגים
ויילודים ,שמהווה סמל ודוגמה למסירות אין קץ.
הוא ידוע בכך שהוא רץ לכל פג ,חונך ומשתף,
מלמד ומרצה ,יוצר עומק ומביא אהבה למקצוע.

2014

2014

2014

• גב' ענבל ירקוני  -שימשה כאחות אחראית
במחלקת פגים .היא פועלת למרחקים ארוכים,
שואפת למצוינות ותמיד מנצחת למען היילודים.
ענבל בעלת קשר מופלא עם המשפחות ,ומהווה
סמל ודוגמה לשירות ואנושיות.

• גב' מיכל לוגסי  -משמשת כמרכזת נושא
השתלות ,ומובילה תהליכים להצלת איברים .מיכל
אכפתית ומסורה ,בתפקיד תובעני הדורש תעצוי
מות נפש ורגישות רבה.

• מר לב פוטשניקוב  -מנהל עבודה בשירותים
טכניים .במסגרת תפקידו הוא מדריך ומסייע לכלל
העובדים בבית החולים ,משפץ ומחדש ,משקיע
ומתריע ,בצורה המקצועית והאסתטית ביותר.

2014

2014

2015

• גב' מאיה פישר  -משמשת כמנהלנית אגף
המעבדות .היא מקצועית ,בעלת ידע ,מצטיינת בכל
הקשור בתפעול משרד ,בקיאה ברכש ,בתקציבים
ובסוגיות בנייה ושיפוץ.

• מר נתן שטראוס  -הינו ה"דבק ביולוגי" של כל
מכון הקרינה ,כך כתב פרופ' ענבר על נתן .נתן
קידם את המכון לטוב ביותר בתחומו ,תוך שירות
מיטבי לצוותים ולחולים.

• ד"ר רתם תלם  -רופאה בכירה מומחית
בפנימית ובגריאטריה ,מובילה בתחום רפואה
פליאטיבית ,בולטת ביותר הן כקלינאית והן מבי
חינת אישיותה .ממובילות התחום בישראל ,חרוצה,
מקצועית ועם כוונות לפיתוח המערך הפליאטיבי
בשנים הקרובות ,וזאת לאחר התמחותה בשנים
האחרונות ברפואה גריאטרית ובפליאציה בביה"ס
לרפואה בהרווארד.
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2015

2015

2015

• פרופ' ליזי פיירמן  -מנהלת מעבדת ריאות
ואלרגיה .תרומתה היא להכנסת בדיקות לאבחון
מתכות עבור כל אותם חולים שבדמם התגלו
מתכות אלו .כמו כן ,תרמה להכנסת מספר רב של
בדיקות מאז ניהולה את המעבדה ,בכפוף לאבטי
חת איכות של אגף המעבדות ולתקני איזו,9001
באיכות מקצועית .יסודית ומאוד רצינית.

• צוות רנטגנאי  – MRIהרנטגנאים עשו ימים
כלילות על מנת לקלוט שלוש מערכות ,MRI
שהינן המילה האחרונה בתחום התהודה המגנטית.
קליטתן בו-זמנית מהווה שינוי טכנולוגי ושיפור
ניכר באיכות הבדיקות והשירות ,והרנטגנאים למדו
ויישמו טכניקות חדשות תוך כדי מתן שירות
לנבדקים .הצוות מהווה דוגמה ומקור לגאווה.

• גב' מירב פדידה  -אחראית מרפאת מכון כאב,
ביצעה מהפכה בתחום שירות הלקוחות במרפאה,
הקימה את מוקד השירות ,קלטה עובדות חדי
שות ,הכניסה נהלים ותרבות ארגונית חדשה ,יוזמת
ומייצרת סביבת עבודה נוחה למטופלים ולצוות,
עוקפת מכשולים ואחראית ברמה שקשה לכמת.

2015

2015

2015

• פרופ' שלמה ברלינר – מנהל מחלקה פנימית ה'.
פרופ' ברלינר מקדיש את חייו לרפואה הציבורית,
ואין שני לו במרכז הרפואי ,מבחינת המסירות
לחולים ,הדאגה לשלומם והמאבק בלתי מתפשר
למתן רפואה באיכות גבוהה לכל מטופל ומטופל.
הוא הקים שתי מחלקות מצטיינות והעמיד דור
של תלמידים שהפכו בעצמם למנהלי מחלקות
ויחידות מובילים .מהווה מופת לדמות הרופא,
המנהל והאדם.

• גב' סבטלנה קור – סגנית אחות אחראית ב�י
חידה להשתלות מח עצם .מחלקת השתלות מח
עצם עברה בשנתיים האחרונות משברים .צוות
המחלקה ,ובראשם הצוות הניהולי ,התמודד עם
אתגרים רבים על רקע פיתוח וצמיחה מהירה
בתחום השתלת מח עצם בביה"ח .לסבטלנה תפי
קיד מרכזי בהיגוי וקידום הסטנדרטים המקצועיים
ופיתוח ושמירה על ההון האנושי ,תוך השקעה רבה
ומאומצת ,שאיפשרו למחלקה להתפתח ולהיות
בסיס למצוינות באיכות ושירות למטופלים במערך
ההמטולוגי.

• צוות הסיעוד מאנדוקרינית ילדים מונה שתי
אחיות :גב' אירנה לאוריאן ,האחות האחראית,
ולצידה גב' אנה דורפמן ,אחות במרפאה .מדובר
בצוות מסור ,המכיר בחשיבות הטיפול בילד ובמי
שפחתו ומעניק טיפול בתחומי מחלות האנדוקריי
נולוגיה וסוכרת בילדים .הן נרתמות לכל המטלות
הנדרשות ,ומקדמות איכות ומצוינות בטיפול בילד
ומשפחתו.

2015

2015

2015

• מר נלסון סאן זו'אן  -עובד מטבח ,חדר אוכל
ואירועים ,שמבצע את תפקידו ברמה מקצועית
וגבוהה ,שירותי ומוכן לתרום לכל משימה ,מגלה
יוזמה באופן בולט ויחסי אנוש מעולים ,ומהווה
גורם חברתי ידידותי ,בעל חיוך רחב ולב ישר.

• ד"ר חן ורול  -חוקר בכיר ,מנהל מכון מחקר
בגסטרו ,הכולל מספר רב של קבוצת חוקרים.
חוקר מצוין ,שהביא מספר מענקים מרשימים
במהלך השנים ,עוזר לקידום המחקר בביה"ח,
בכתיבת נהלים וארגון נושא הבטיחות במעבדות,
וחבר פעיל בוועדת הלסינקי.

• מר גלעד איידלין  -מנהל מיזוג אוויר במחלקה
לשירותים טכניים .בזכותו המחלקה מצליחה לתת
שירות ברמה גבוהה באחת המערכות המורכבות
ביותר שקיימות .מבצע את מטלותיו במקצועיות,
במסירות ובקור רוח ,ומשרה אווירה טובה על כל
אנשי הצוות והממונים.
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נפרדים מהפורשים:

פרידה מפרופ' יוסי לסינג,
מנהל בית חולים ליס
ליולדות ונשים
דברים שנשא פרופ' עמי עמית בטקס
הפרידה מפרופ' לסינג:

מעל לארבעים שנה  -מפסיעות ראשונות ברפואת הני
שים בביה"ח הקריה (אשרמן-סרלין) לעשרים שנות ניהול
מחלקה ואגף .בחפיפה לקבלת הניהול המחלקתי  -אתה,
יוסי ,מקבל את תפקיד הניהול ,הן של התכנון והן של
המעבר של בית היולדות למשכנו החדש ,ליס .כמעט
באופן מיידי עם המעבר ,וללא כל אזהרה מקדימה ,ישנה
פריצה מרשימה ועלייה מטאורית במספר הלידות (סה"כ
בתקופת ניהולך 194,881 :לידות) .תחת ידיך ,חלים בינוי
מרשים ופיתוח היחידות השונות :רפואת האם והעובר,

פגים ,גינקולוגיה ואונקוגניקולוגיה ,הדמיות אולטרסאונד
ואורולוגיה ,יחידות הפיריון וההפרייה החוץ-גופית.
במקביל לעבודה הקלינית הענפה ,הובלת את האגף למיי
נויים אקדמאים רבים ,וערב פרישתך ישנם  16פרופסורים
רשומים בתחומים השונים ,כאשר תמיד שמת דגש על
העצמה של המחקר והפרסומים והופעות מרשימות
בכנסים ,אשר כולם הובילו לפרסים ומלגות .ידעת לשים
דגש נרחב על החדרת טכונולוגיות חדשות ,ובמקביל על
פתיחות רגשית והקשבה למשוב מטופלים ,יחס הדוק
ותשומת לב רחבה ליחס רופא-מטופלת ,הכנסה והרחבה
של עצמאות האחות המיילדת והחדרת הלידה הטבעית
לחפצות בכך ,והובלת את התכנון והיישום של המלונית,
כשירות נלווה לאגף .קשה לספור את שעות התכנון
והחשיבה של ה"גשרים" ממזרח לאגף ,של המעליות
המהירות ,הרחבת שירותי המיון וגיוס תרומות וכספים.
המסירות וההיענות שלך ,עם לילות לא מעטים של
חוסר שינה ,הגעה מהירה בשי
עות חריגות וטלפונים אינסופיים.
חשיבה ,קבלת החלטה ואחריות
 היו לחם חוק ,והצבעוניות שלךהורגשה בכל חדר ופינה .מודל
החיבור ותפעול משותף של
האגף עם מחלקות ויחידות
אחרות בביה"ח נלמד ,ופתאום
הכל טבעי  -באנו מרחוק ,מהי
קריה ,והנה כאילו נולדנו כאן
(וכמה חשוב ניטור נכון) .שא
ברכה לדרכך החדשה ,ואנחנו
כאן ,הדלת תמיד שלך.

פרופ' רוני גמזו נפרד מפרופ' יוסי לסינג בישיבת בוקר האחרונה בניהולו

פרידה מפרופ' פטריק סורקין,
מנהל היחידה לטיפול נמרץ כללי:
דברים שנשאה האחות איריס ברמן
בטקס הפרידה מפרופ' סורקין:
"כולנו כאן עומדים נרגשים ,אך גם עצובים .רוצים
אנו להודות לך על כל השנים שחלפו ,בהן חלפת
במסדרונות היחידה בסערה
וניהלת למופת את המחלקה.
לא קל להיפרד ,אף פעם ,וגם
אי אפשר להתכונן לזה ,כי
אין טעם .כולנו כאן בעבודה
יודעים כי נפלה בחלקנו הזי
כות להכיר ולעבוד במחיצתך
כל כך הרבה שנים ,אז לרגל
פרישתך ,נאחל לך בהצלחה.
יש אנשים שפוגשים פעם
בחיים  -ואכן אתה אחד
מהם .תודה שידעת להעריך

את עבודתנו ,שנעשתה במסירות מול לא מעט קשיים.
אני מאמינה שלא אמרת את המילה האחרונה ,ותמשיך
מכאן במלאכת עשייה להצלת החולים הקשים .אוהבים
ומעריכים :צוות טיפול נמרץ.

פרופ' סורקין מצליח לשמור נגיעה מנשות המחלקה באירוע הפרידה שנערך בביתה של אסנת הראל,
מזכירתו הוותיקה.
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דברי הפורשים:
דבורה גורן ,מנהלת מערך
הסיעוד:
שלום לכולכם ,שותפיי לעבודה ,חבי
רים ובני משפחתי היקרים מכל ,תודה
לכולכם שבאתם 21 .שנה הן זמן ארוך
לעבוד בו במקום אחד – למעשה,
כמעט מחצית משנות עבודתי עשיתי
במקום הזה .חלקכם זוכרים כי כשהי
געתי חשבתי שאשאר כשבע שנים,
אבל האתגר והעניין החזיקו אותי עוד
שנה ועוד שנה .זכיתי להיות שותפה
להפיכת בית חולים זניח למוסד-על
מוביל ,בין הראשונים בארץ .בשמכם
הובלתי את איגוד אחיות ראשיות
במשך כשמונה שנים ,ובשמכם הייתי
שותפה להקמת לשכת האתיקה
של האחיות .בהגיעי ,מצאתי סיעוד
שכאילו קפא בעבר ,מבחינת התרי
בות הארגונית ,רמת ההכשרה ,הידע,
תהליכי העבודה והנהלים ,פיגר ביה"ח
שנות דור אחרי בתי החולים המוביי
לים .אבל מצאתי גם אנשים המחויבים
לטובת החולה ולבית החולים ,שאותו
ראו כביתם השני ומוכנים להתגייס
לשינוי .בעזרתכם הפכנו את הסיעוד
בארגון הזה למקצועני ,שירותי ומוביל
בתוך הארגון ומחוצה לו .סיעוד שיכול
להתמודד עם כל אתגר ארגוני ומקצוי
עי :גידול ,טכנולוגיות חדשות ורפואה
מתקדמת .רבים מהמנהלים והמומי
חים שהגיעו אלינו ממקומות אחרים
טרחו לציין בפניי את שביעות רצונם
ואף התפעלותם מהסיעוד שמצאו כאן
ומהעזרה שהושטה להם על ידנו לבי
ניית התחום אותו באו לפתח.
יחד הובלנו והיינו שותפים לתהליכים
מאוד משמעותיים – פיתוח האיכות,
מניעת זיהומים ,וגולת הכותרת ,תהי
ליך האקרדיטציה  -אם להזכיר רק
כמה מהם .כולם יודעים שאם האחיות
מתגייסות ,ההצלחה מובטחת ,ואנחי
נו תמיד התגייסנו ללכת מהטוב אל
הטוב יותר.
אני מאחלת לכולכם שתזכו להרחיב
עוד יותר את הסמכות של האחיות
בכלל והמנהלות בפרט .שתהיו שותי
פים שווים בקבלת החלטות בכל נושא
שנוגע לעבודתכם ,שתוכר תרומתכם
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נח אשטמקר ,מנהל
מחלקת תחבורה

דבורה גורן מתרגשת מקבלת הקריקטורה המפורסמת

המכרעת לאיכות ולמעמד של הארגון
הזה ,ותהיו שותפים לקידום ולשגשוג
של בית החולים .עברו עליי כאן ימים
טובים רבים וגם ימים קשים מאוד .על
אלה ועל אלה אני אסירת תודה .אני
מודה לך גבי ,על שבחרת בי ונתת בי
אמון .העבודה במחיצתך הייתה לא
תמיד קלה ,אבל תמיד מאתגרת .תודה
לכל חבריי בהנהלה ומנהלים ועובדים
בכל הדרגות ,שמצאתי אצלכם תמיד
אוזן קשבת ,שיתוף פעולה ועזרה.
תודה לכן אחיותיי האחראיות ,שהלכי
תן איתי את הדרך ונטלתן על עצמכן
בגדול את האחריות לעשייה שלמענה
אנחנו כולנו פה – הטיפול בחולים .מה
שאני רוצה להשאיר אחריי בליבכם
ובתרבות של הארגון הזה היא מערכת
הערכים שהובילה אותי תמיד כאחות
וכמנהלת :אמינות ,יושרה ,הוגנות ,שיי
תוף פעולה ,מחויבות ,רדיפת הדעת,
ומעל הכל  -אהבת הבריות .ערכים אלה
יבטיחו שתהיו תמיד בדרך הנכונה כמי
טפלים וכמנהלים .שוב תודה לכולכם,
ואיחולי הצלחה וסיפוק בהמשך הדרך.

אילנה אלמגור – אחות
אחראית הסיעוד
בחטיבה האורתופדית
(אילנה אלמגור,
אחות אחראית
הסיעוד בחטיבה
האורתופדית ,
יצאה לגמלאות
לאחר  43שנות
עשייה .אילנה
ביקשה למסור מילותיה).
העבודה כאחות הייתה הגשמת חלום

של ילדה בת  5שהתחפשה בפורים
לאחות והציבה לעצמה יעד ,או יותר
נכון להגיד  -חלום שיתגשם .את המי
רכז הרפואי הכרתי עוד מימי ההתנדי
בות שלי בכירורגית א' כתלמידת תיכון:
חילקתי אוכל כל יום שבת ,ובכל יום
חופש שהתאפשר לי .היה ברור לי
ולמחנכים שלי מה אני הולכת לעשות
בעתיד .התחלתי את עבודתי במחלקה
האורתופדית .טיפלנו ב 52-חולים ,היה
לא פשוט אבל מאתגר .לאחר מכן עבי
רתי למחלקה האורולוגית ,כאחות מן
השורה .זכיתי לעבוד עם שושנה חזם
ז"ל ,ממנה למדתי מנהל מהו .ישנה עוד
רשימה ארוכה של אנשים שבזכותם
הגעתי עד הלום ,קצר הדף מלהכיל
את כולם ,ועימם הסליחה .התנסיתי
בשיטות ניהול שונות ומאתגרות (עם
השנים התחלפו מנכ"לים ומנהלות
סיעוד ,מן הסתם) .חוויתי אירועים
טראומטיים ,כמו מלחמת יום כיפור
כאחות צעירה ולא מנוסה ,הפיגוע בדוי
לפינריום כאחות אחראית ועוד .אירוע
מכונן מבחינתי היה פתיחת אורתופדית
ב'  -אתגר אותו אני מאחלת לכל אחות
אחראית חדשה .קיבלתי מבנה ,אחיות
מבתי ספר ,ופתחנו מחלקה שלימים
נקראה :אורתופדית בסט .במהלך שנות
עבודתי למדתי .השתתפתי בלא מעט
קורסים ,שגולת הכותרת שלהם הייתה
קורס להנחיית קבוצות .אותו קורס
מלווה אותי כיום כמנחת קבוצות בשוי
מרי משקל .אני נפרדת ומודה שזכיתי
לקבוצה גדולה של אנשים טובים בחי
טיבה ,שעזרו ותמכו בי לאורך השנים,
הן בחיי המקצועיים והן בחיי האישיים.
תודה לכולם ,אני זכיתי.

לאחר למעלה מארבעה עשורים איני
טנסיביים במרכז הרפואי שלנו ,סיימתי
את תפקידי כמנהל מחלקת התחבורה
וכסגן ממונה תחבורה ארצי .אני לא
יכול שלא לציין גם את תפקידי כמנהל
השילוט והדפוס של ביה"ח ,שהייתי
שותף להקמתם .אני פורש מהמרכז
הרפואי הגדול והמורכב בהתרגשות
רבה ,בתחושה של סיפוק על מה
שנתתי ,ויותר  -על מה שקיבלתי
מכל אחת ואחד .זכיתי לעבוד במי
קום מרתק ,לפגוש אנשים מעניינים
ולעמוד בדרישות האינטנסיביות של
המרכז הרפואי ומשרד הבריאות.
זכיתי גם להכשיר דור של עובדים
המכהנים כמנהלי מחלקות באגפים
השונים של ביה"ח .המיומנויות והידע
שרכשתי כאן במהלך השנים בתחום
צי הרכב ,אפשרו לי להביא מניסיוני
הרב גם למשרד הבריאות ,שם ,כאמור,

שימשתי כסגן ממונה הרכב הארי
צי .אני מנצל את ההזדמנות להודות
לממונה התחבורה הארצי ,לכל רכזי
התחבורה ביחידות הממשלתיות ולי
מינהל הרכב הממשלתי ,על תקופה
מאתגרת ,תקשורת טובה ועבודה
מבורכת .אני מבקש להודות להנהי
לת בית החולים ולמנהלים הישירים
שלי בעבר ובהווה :מר כספי אברהם,
מר דוד רונאל ומר קובי גרסטלר ,על
האמון המלא והתמיכה להם זכיתי
לכל אורך הדרך.
כאן המקום להודות לכל אחת ואחד
מצוות התחבורה היקר ,הראוי לתשי
בחות על המקצועיות והמיומנות ,על
עמידה באתגרים ובמשימות המורי

כבות .אני סמוך ובטוח שהשארתי
אחריי צוות מיומן וסגנים ,שימשיכו
להוביל את היחידה להישגים .אני
מאחל לכולכם בריאות טובה והצלחה
בהמשך הדרך.

אברהם אוסלנדר ,מנהל
רנטגנאות ודימות
חלפו כ 36-שנה,
הגעתי לגיל ,ואני
פורש לגמלאות
מתפקיד מנהל
רנטגנאות ודיי
מות בחטיבת
ההדמיה שבי
מרכז הרפואי
איכילוב .היו אלה שנים של עבודה
אינטנסיבית סביב השעון ולעיתים
כנגד כל הסיכויים .זוהי פרישה המי
לווה בגאווה רבה ,על מפעל חיים
שקרם עור וגידים תוך עמידה בדי
רישות ואתגרים רבים של המרכז
ולמרות הקשיים והאילוצים במהלך
העבודה .הרנטגנאים בחטיבת ההדי
מיה שולטים היטב בטכנולוגיות החי
דישות והמתקדמות בעולם וממשיכים
לשרת את הנבדקים הרבים בביה"ח,
ברמה מקצועית וגבוהה מאוד .צוות
החטיבה שהתגבש במהלך השנים
הינו מקצועי ,מסור ומהימן ,וככזה
 עומד בהצלחה במטלות הסבוכותשמטילים עליו ,עומד בסטנדרטים וזוי
כה לציונים גבוהים וזוכה להערכה רבה
בקרב חוגים מקצועיים רחבים בארץ,
על עבודתם הייחודית והמקצועית.
תודה מקרב לב לכל שותפיי לעי
שייה לאורך השנים .להנהלת החטיבה
בראשות פרופ' גרייף ,לפרופ' בלשר,
לרנטגנאים ,לרופאים ,לאחיות ולמזכיי
רות בחטיבה ,לכל העמיתים ,ידידים,
חברים ,לכל הגורמים הרבים שעבדתי
איתם במהלך תפקידי בביה"ח .ללא
שיתוף הפעולה עמכם לא יכלה עבודי
תנו להתבצע כפי שנעשתה .ואחרונים
אחרונים ,חביבים ויקרים לליבי :דוד,
אבי ,רחל ,שלומי ,לילי ,צוות האחראים
ביחידות ההדמיה  -לכולכם אני מאחל
בריאות והצלחה .אני נפרד מכולכם
בהערכה ,ומודה לכם על תקופה נפי
לאה שהענקתם לי.
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יום המתמחה דנה-דואק

כנס סטאז'רים

ד"ר גיל פייר מרוצה מהענות של הסטודנטים

כנס הסטאז'רים השנתי התקיים באוניברסיטת ת"א ,והוזמנו אליו סטודנטים
לרפואה מכל הארץ ,שהינם דור העתיד של מערכת הבריאות בישראל" .כאמור,
בכל שנה בוחרים בממוצע  45%מהסטודנטים בישראל לבצע את הסטאז' במרכז
הרפואי איכילוב ,ואנו מצפים שגם השנה הביקוש להתמחות במרכז הרפואי
שלנו יהיה בשיעור דומה" ,מסביר ד"ר גיל פייר ,סמנכ"ל רופאים בבית החולים.
ד"ר פייר וצוות המרכז הרפואי איכילוב נרתמו ,כמדי שנה ,לענות על שאלות
הסטודנטים ,במטרה לסייע להם לתכנן את הקריירה הרפואית" .אנו במרכז
הרפואי פועלים באופן מתמיד לגייס ,לפתח ,לקשור ,להשאיר ולקדם את הרוי
פאים הטובים ביותר .עבורנו ,הסטאז'ר הינו רופא ככל רופא שלנו .אנו פועלים ,כי
הטובים יעשו אצלנו את הסטאז' ,כשבסיומו הם יקלטו בבית החולים ויתקדמו
להיות מומחים מעולים בעלי מוניטין בתחומם" ,סיכם ד"ר פייר.

ביום המתמחה של בית החולים לילדים דנה דואק הוצגו עבודות מחקר
שבוצעו על ידי מתמחים ברפואת ילדים ומתמחי-על במקצועות מתחום
הפדיאטריה .במקום הראשון זכתה ד"ר הדר מורן לב ,שהציגה עבודה
בנושא שינויים לאורך שעות היממה בהרכב חלב אם בפגים במשך השי
בועות הראשונים לחיים.
במקום השני זכתה ד"ר
אניטה שכטר דוידוב,
על עבודת מחקר בתחום
ערכי בסיס של קורטיזול,
ובמקום השלישי זכתה
ד"ר סיון ברגר אחיטוב,
על מחקרה בנושא תפי
קוד נויטרופילים לאחר
הזוכה הגדולה
השתלת מח עצם בילדים.
לדברי פרופ' דרור מנדל ,מנהל ביה"ח לילדים דנה-דואק ומנהל מחלקת
פגים ויילודים ,יום המחקר נועד לתת במה לפעילות המחקר והאקדמיה
ברחבי בית החולים לילדים ,וכן להדגיש בפני מתמחי האגף את חשיבות
המחקר ברפואה ,בכלל ,ובתחום רפואת ילדים ,בפרט.

פלסטיקאים מצטיינים
בכינוס הישראלי האחרון לכירורגיה פלסטית ,שהתקיים בנובמבר במלון
הילטון ,זכו שלושה מהבכירים במחלקה בפרס על עבודות מצטיינות
שהוצג בכינוס.
• ד"ר רוית ינקו  -תכנון ממוחשב של שחזורי פיבולה.
• ד"ר יואב ברנע  -אונקופלסטיקה בתבנית הגדלה לשחזור שד לאחר
כריתה חלקית.
• ד"ר בני מייליק FOCUSING ON IMPROVING BODY CONTOURING -
.SURGERY OUTCOMES. THE ASSOCIATION WITH ANESTHESIA FACTORS

חדש :מערך נוירולוגיה

זר ברכות

כלל היחידות ,השירותים והמעבדות שבמחלקה
לנוירולוגיה אוגדו למערך אחד ,שבראשו עומד פרופ'
ניר גלעדי .המערך החדש יכלול את :המחלקה לנוירולוגיה,
לרבות מיטות הטיפול המוגבר ,בניהולו הישיר של פרופ'
גלעדי; היחידה לשבץ ומכון הדופלר ,בניהול פרופ' נתן
בורנשטיין; היחידה לאפילפסיה ומכון ה ,EEG-בניהול
פרופ' מירי נויפלד; היחידה להפרעות בתנועה ומעבדה לבדיקות אוטונומית,
בהובלת פרופ' גלעדי יחד עם ד"ר טניה גורביץ; השירות הנוירומוסקולרי ומכון
ה ,EMG-בניהול פרופ' ויויאן דרורי; השירות הנוירואימונולוגי והמרכז לטרשת
נפוצה ,בניהול ד"ר ארנון קרני; המרפאה לכאבי ראש פנים ומיגרנה ,בהובלת
ד"ר אמנון מוסק; המרפאה להפרעות זיכרון וריכוז ,בהובלת ד"ר אליסה אש;
אשפוז יום ,בניהול ד"ר אבי גדות; אשפוז לניטור וידיאו  ,EEGבהובלת ד"ר
סבטלנה קיפרווסר; מעבדת הליכה ושירותי  ,VRבהובלת פרופ' ניר גלעדי ,פרופ'
ג'ף האוסדורף וד"ר ענת מרלמן; מעבדת מחקר בנוירואימונולוגיה בסיסית,
בהובלת ד"ר ארנון קרני; מעבדת מחקר נוירו-אפדימיולוגית ,בהובלת פרופ'
גלעדי יחד עם ד"ר חוה פרץ; והמעבדה להדמיה תפקודית של המוח בתחום
הפרעות התנועה והזיכרון ,בהובלת יוליה לרנר וד"ר אליסה אש.

• לפרופ' אייל גור ,על זכייה בפרס אומ"ץ על "תרומתו בתחום הרפואה
והמדע ועשייתו ללא לאות ובאופן ראוי לציון למען הקהילה" ,כפי שהגי
דירה ועדת הפרס ,שבראשה עמד ד"ר אפרים סנה ,שר הבריאות לשעבר.
• לפרופ' ענת לבנשטיין ,על זכייתה בפרס " "patzהיוקרתי! יישר כוח.
• לפרופ' אריאל מני ,מנהל חדרי לידה ומיון ליס ,לרגל מינויו לראש התכנית
הארבע-שנתית בביה"ס לרפואה ע"ש סאקלר ,אוני' תל אביב.
• לד"ר שרון מנהיים ,מתמחה במחלקה לכירורגיה פלסטית ,על זכייתה
בפרס הר"י להצטיינות במדעי היסוד לשנת  ,2015עבור עבודת מחקר
בנושא "התחדשות של חסר גולגולת בעכבר באמצעות תאי גזע מנזכימיים"
ובהנחיית ד"ר ניר שני.
• לד"ר גלית אבירם ,על העבודה "A Nomogram Based on CT Pulmonary
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 ,"without Pulmonary Embolismשסוקרה בחדשות ה ,ECRהוצגה
בכנס של האיגוד האירופאי לרדיולוגיה ופורסמה בכתב העת ,Radiology
שהוא המוביל בתחום הדימות .העבודה בראשותה נכתבה עם צוות
המכון לדימות ובשיתוף פרופ' שלמה ברלינר ,מנהל מחלקה פנימית ה',
ופרופ' יאן טופילסקי.

שות משאבי אנו ש ...חדשות משאבי אנוש ...חדשות משאבי אנו ש ...חדשות משאבי אנו ש ...חדשות משאבי אנו ש ...חדשו

עדכונים
איחוד משאבי אנוש ,עירייה ותאגיד
במאי  2015מונה סמנכ"ל משאבי אנוש חדש לבית
החולים  -מר שבי שמלו ,אשר באותה נקודת זמן
שימש כסמנכ"ל משאבי אנוש של תאגיד הבריאות.
עם כניסתו לתפקיד החדש ,הוחלט שישמש
כסמנכ"ל יחיד של תחום משאבי האנוש במרכז
הרפואי .החלטה זו הובילה לאיחוד שתי היחידות
לאגף אחד משותף .כיום נמצאים בבניין  Wאחראי
כל הסקטורים (רופאים ,מנהל ומשק ,סיעוד ,מקמ
צועות הבריאות ומחקר ופיתוח) ותחום הנוכחות,
ובחצר בניין ראשונים נמצא מרכז ההדרכה ,ההשמ
תלמויות ,המתנדבים והגיוס .פרויקט מרכזי שהחל
בשנת  2015וייצא לפועל בשנת  2016הוא פרויקט
הקמת מערכת מחשוב אחידה ומקיפה לתחום
משאבי האנוש .מערכת זו תציע שירות טוב יותר הן
לעובד והן למנהל ,תוך קיצור בירוקרטיה ,שקיפות
והנגשת המידע.

תנאי שכר ועבודה -
רענון ועדכונים

לאחרונה פרסמנו החלטות הנהלה
ורענון הנחיות המתייחסות לביצוע
כוננויות ,תורנויות וססיות .להלן
עיקרי הדברים:
ביצוע עבודה נוספת בימי חופשה:
תורנות  -חל איסור לבצע תורנות במהלך ניצול
ימי חופשה.
כוננות  -ביצוע כוננות ביום חופש מחייב הגעת
הרופא למחלקה טרם התחלת הכוננות לקבלת
המחלקה ,כמתחייב מחוזר מנכ"ל משרד הבריאות
ססיות  -ביצוע ססיות בימי חופשה אפשרי משעות
אחה"צ בלבד.
ביצוע ססיות במקביל לכוננויות/תורנויות:
תקנות תאגיד הבריאות קובעות כי עובד ביה"ח לא
יועסק בתאגיד הבריאות בשעות בהן הוא מקבל
שכר במסגרת עבודתו בביה"ח ,ובכלל זה בגין תומ
רנות או כוננות.
לאור הנ"ל ,החל מחודש נובמב ר  2015תינקט ה�מ
דיניות הבאה:
לא ישולם תגמול כספי עבור ססיה שתבוצע בממ
קביל לתורנות.
בגין ססיה שתבוצע במקביל לכוננות תתבצע הפמ
חתה קבועה שוות ערך ל 4-שעות כוננות מהתגמול
המשולם בתאגיד הבריאות.
ניצול יתרת חופשה:
אנו שבים ומזכירים לעובדים שטרם ניצלו ימי חומ
פשה ,החייבים בניצול לשנת  ,2015לפנות לממונים

ולתאם מועדים לניצול ימי החופשה הנותרים .ימים
שלא ינוצלו ימחקו מיתרת ימי החופשה של העובד.
הסכם רופאים וטרינרים:
נחתם הסכם קיבוצי חדש עם הווטרינרים ב17/8/15 -
שעיקריו הם:
• מעבר ל 5-ימי עבודה בשבוע במקום .6
• קיצור שעות שבועיות ל 42.5-במקום .45
• יום עבודה בן  8.5שעות.
• חובת חתימה על שעון נוכחות.
• תוספת של  5%לבעלי תואר שלישי במדעי הטבע.

נושאים כלליים
מערכת מחשוב-אגף משאבי אנוש
לקראת סוף השנה יתפרסם מכרז למערכת
ממוחשבת לניהול משאבי אנוש .המערכת תאגד
בתוכה את כלל האוכלוסיות הקיימות בביה"ח :עובדי
תאגיד הבריאות ועובדי עירייה ,מתנדבים ,סטודנטים,
שירות לאומי ,עובדים במיקור חוץ ,קבלני משנה
וכיוצ"ב .מטרתנו להטמיע מערכת שתתמוך בניהול
המשאב האנושי בארגון על כל היבטיו ונגזרותיו
וע"י כל הגורמים הרלוונטיים :אגף משא"ן ,הנהלת
מרת"א ,מנהלים מקצועיים ומנהלים ישירים ,תוך
הנגשת המידע והתהליכים לכלל העובדים והמנהלים
באמצעות טפסים מקוונים ,מחשוב תהליכים (Work
 )Flowותקשור מידע רלוונטי לעובד באמצעים
שונים ,כגון קיוסק מידע אישי ,פורטל ,מייל וכו'.

הנחיות לחנייה נכונה
לאחרונה אנו נתקלים במקרים רבים מדי בהם
עובדים חונים שלא בהתאם להוראות המרכז הרפואי
כגון:
• חנייה בחניית נכים בכל החניונים של מי שאינו
נושא תג נכה.
• חנייה בחניה אישית מסומנת בחניון הנהלה.
• חנייה כפולה התופסת שני מקומות חנייה.
• חנייה במעברים.
• אי השארת טלפון נייד בחניון הדרומי לרכבים
החוסמים.
עובד/ת שיחנה בניגוד להוראות המרכז הרפואי,
החניה שלו תיחסם למשך שבוע ימים.

עדכון שמות מוטבים בזכויות
פנסיוניות
מומלץ לעובדים שחל שינוי במצבם המשפחתי
(נישואין ,גירושין ,לידה ,אלמנות) ,לעדכן את שמות
המוטבים בזכויות הפנסיוניות (קרנות פנסיה ,השמ
תלמות ,ביטוחי מנהלים וכד') .לא אחת מתברר כי
בעת האירוע השמות אינם מעודכנים  -דבר הגורם
לעוגמת נפש.

הערכת עובדים
הערכה שנתית של ביצועי העובדים היא נדבך מרכזי
בבית החולים .תהליך הערכת העובדים צריך להיות
חלק מהתרבות הארגונית בבית החולים ,ולשמש
ככלי ניהולי מרכזי בעבורכם ובעבורנו! התהליך
כולל מילוי טופס ממוחשב ומתן משוב לעובד
המוערך .אנו מבקשים לסיים ביצוע ההערכות לשנה
זו בהקדם .אנו מבקשים להדגיש שלאחר מועד זה,
יעברו כל ההערכות לתיקיית העובד ,ולא ניתן יהיה
לשנותן עוד .אנו מקווים לשיתוף פעולה מלא של
כל המנהלים המעריכים .זו זכותכם  -וגם חובתכם!

אתר האינטרא-נט של
משאבי אנוש

אנחנו חוזרים ומפנים לאתר משאבי
אנוש ,הכולל מידע מקיף ושימושי
בתחומים רבים ומגוונים

כתובת האתר :יש לכתוב  MYNETבשורת כתובת
האינטרנט וללחוץ  .Enterמגיעים לדף הבית של
אתר המרכז הרפואי ,ובצד ימין יש להיכנס ל"מערך
משאבי אנוש" .באתר מופיעים המדורים הבאים:
• מדור לכל סקטור ,ובו פירוט סדרי העבודה והנ�ה
לים להעסקת העובדים.
• כניסה ל"תלוש חכם" – אפשרות לצפות בתלוש
השכר מספר ימים לפני קבלתו (ב 1-בכל חודש).
• כניסה ל"קיוסק מידע" ,לקבלת פרטים אישיים
(תחילת עבודה ,מעמד ,תפקיד ,דירוג ,דרגה ,אחוז
משרה ועוד) ,להצגת תזכורות לגבי רכב (פקיעת
תוקף פוליסות ,מועד מבחן שנתי ,תוקף רישיון
נהיגה) ,פרטי ותק (ותק צה"ל ,ותק להבראה,
ותק לשכר ועוד) ,יתרות חופשה ומחלה ,פירוט
לגבי הלוואות ועוד.
• טפסים להורדה ישירות מהאתר.
• ימי חגים ומועדים החלים בשנת .2015
• משרות פנויות.
• קישור ל"נוכחות עובד" – אפשרות צפייה בדיווחי
הנוכחות (יש לקבל סיסמה מרכזת נוכחות).
• רשימת הזוכים במכרזי כוח אדם.
• העסקת נשים.
• שירות מילואים פעיל.
• הדרכה והשתלמות.
• חוזרים ,הודעות ומבזקים.
 • אפשרות צפייה בימי ההולדת החלים ביום ה�כ
ניסה לאתר.
• ספרי טלפונים VPN ,ועוד.
מיום שהאתר עלה לאוויר ,לפני כ 8-שנים ,היו קרוב
לחצי מיליון כניסות עובדים לאתר.
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אירועי האגף
עלו לכתה א'
למעלה מ 200-ילדי עובדי המרכז הרפואי העולים
לכיתה א' והוריהם ,השתתפו בחודש אוגוסט באירוע
השנתי .האירוע ,בהפקת אגף משאבי אנוש בעיריית
ת"א ,אגף משאבי אנוש במרכז הרפואי וארגון העומ
בדים התקיים בהיכל התרבות בת"א .את פני הבאים
קיבלו ליצנים ,קוסמים ולהטוטנים .התכנית האממ
נותית כללה את ההצגה "אלאדין" ,ובסיום האירוע
קיבל כל אחד מהילדים ילקוט במתנה.

קייטנה לילדי העובדים
קייטנה לילדי העובדים נערכה במשך שבועיים
בחודשי הקיץ לכ 100-ילדים מדי יום .הילדים
נהנו משפע פעילויות ,עבודות יד ויצירה ,הפעמ
לות והופעות אמנים ,לצד ארוחת בוקר ,צהריים,
חטיפים ושתייה .בסיום הקייטנה נתבקשו ההורים
להעריך את רמת הקייטנה ,הפעילות ,ההפעלות,
המזון ועוד .ואלה התוצאות :בציון "מעולה" ,43%
בציון "טוב מאוד"  ,28%בציון "טוב"  26%ובציון
"כמעט טוב" .3%

מאיה בינדר

מערך המתנדבים וקשרי קהילה
באירוע המרכזי השנתי לציון "יום המתנדב הבינמ
לאומי" ,שנערך ב ,15.12.15-הוענק מגן מנכ"ל מרת"א
ל 3-מתנדבים מצטיינים:
גב' מאיה בינדר – מתנדבת עמותת י.ע.ל .במרכז
לשיקום הלב ,שתורמת  15שעות שבועיות לעבודת
המזכירות במרכז ותורמת לסדר ולתהליכים ,ובזמ
כות יוזמות אלו תהליכי העבודה הפכו לסטנדרט
עבודה רצוי.
גב' יפה ישעיהו – מתנדבת עמותת "שמחת הלב"
במיון ילדים ,שמשמשת כליצנית רפואית שנים רבות
ומביאה שמחה לילדים ,לצוותים ולהורים.
מר משה וולף – מתנדב עמותת י.ע.ל .בספרייה
המדעית .מתנדב בספרייה מעל ל 20-שנים ומסייע
לרופאים באיתור מאגרי מידע באינטרנט .למרות
היותו בן  ,87מקפיד להגיע פעמיים בשבוע ולתרום
ולסייע.

משה וולף

מוקירים את המתנדבים
ערב הוקרה למתנדבים מצטיינים התקיים בתיאטרון
הקאמרי במעמד ראש עירית ת"א מר רון חולדאי,
חברי מועצה ,מנהלים ואורחים רבים .הגב' אריקה
קורן נבחרה לקבל את אות ראש העיר לשנה זו
נבחרה מהמרכז הרפואי שלנו .קורן בת  ,89אם
לשתי בנות וסבתא ל 5-נכדים ,מתנדבת מזה 23
שנה בחדר ניתוח יום ,קבלה והתעוררות מטעם
ארגון י.ע.ל .קורן מגיעה מסייעת בקליטת חולים
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יפה ישעיהו

ומטופלים ומתרגמת בעת הצורך מעברית ל7-
שפות אותן היא דוברת ברהיטות .כביטוי להערכה
ותודה ,הגיע גם פרופ' רוני גמזו מנהל המרכז הרפואי
לאירוע ,לכבד בנוכחותו ולברך את קורן על זכייתה.

לברכות הצטרפו מר דני הרפז ,ס .סמנכ"ל משאבי
אנוש ,גב' סבינה מייזל מרכזת את תחום המתנדמ
בים וגברת שירה נצר ,מרכזת הדרכה השתלמויות
ומתנדבים בבית החולים .ברכות!

שות משאבי אנו ש ...חדשות משאבי אנוש ...חדשות משאבי אנו ש ...חדשות משאבי אנו ש ...חדשות משאבי אנו ש ...חדשו

פיתוח מנהלים
עכשיו אנחנו בעיצומו של הקורס "פיתוח מנהלים",
מחזור  ,12אשר מכשיר עובדים ייעודיים לניהול
ותורם להם בפיתוח שיטות ניהוליות ,שמכין אותם
לתפקיד העתידי.

כתיבה מנהלית וטרימינולוגיה רפואית
הקורס "כתיבה מנהלית וטרמינולוגיה רפואית" מתמ
קיים בימים אלה .קורס המקנה ידע בכתיבת מסמ
מכים פורמליים ,התנסחות רהוטה ,עריכת מסמכים
והצגת נתונים.

קורסי מחשב
המתנדבת הוותיקה אריקה קורן מקבלת את פרס אות ראש עיריית ת"א למתנדבים מצטיינים

בחודש אוקטובר התקיים קורס אופיס  - 2010קורס
הנוגע לכל תוכנות האופיס ,כמו :אקסל ,פוואר פויינט,
וורד ואאוטלוק .בחודש נובמבר נפתח הקורס אקסל
מתקדמים  -קורס אשר מקיף את כל תחומי האקסל
הרבים ,ומקנה כלים לשימוש וניתוח ע"י התוכנה.

קורסים ,העשרה והכשרה

המשתלמים עד סוף הרבעון בקורסי הגמול מינהל
יהיה כ 100-משתלמים.

מטרתם להעניק לאוכלוסייה ערך מוסף ,כמו גם
תגמול על פועלם.

ניהול ידע בארגונים

גיוס ,שימור וניהול מתנדבים

קורס "ניהול ידע בארגונים"  -קורס המיועד לדירוג
המח"ר .בקורס זה הקנו למשתתפים כלים תיאורטיים
ופרקטיים להבנת העולם הדיגיטלי ,המשתלמים צוידו
בארגז כלים לעולם החדש של המאה ה ,21בכללי
התנהגות ונימוס חדשים והנחיות אבטחה ופרטיות,
וכמו כן ,הקורס איפשר למשתתפיו יכולת התבוננות
בין העובדים ,מידע ידע וטכנולוגיה.

בחודשי אוקטובר ונובמבר קיימנו סדנת "גיוס ,ניהול
ושימור מתנדבים במרת"א" ,המיועדת לעובדים אשר
מתחתם יש מתנדבים ,ונציגים מקופות החולים
שיש להם נגיעה למתנדבים .בסדנא זו יינתנו כלים
ניהוליים להתמודדות עם מתנדבים .הסדנא הינה
ייעודית וייחודית.

עזרה ראשונה קצר
קורס בהיקף של  20שעות הועבר על ידי מד"א.
השנה נטלו בו חלק  23מתנדבים.

"להתנדב מתוך שמחה"
קורס בהיקף של  20שעות הועבר ע"י ד"ר מיכל
נס אל .מטרת הקורס הייתה לפתח ולשפר את
איכות חיי המתנדב ,ובכך לאפשר מימוש פוטנציאל
האישי בהתנדבות .לקחו חלק בשני מחזורים כ30-
מתנדבים.

שימושי מחשב
קורס בהיקף של  40שעות ,שהועבר ע"י מכללת פאר
וכלל הכרת מקלדת ותרגול הדפסה ,מערכת הפעמ
לה ,office ,דוא"ל ורשתות חברתיות .כל משתתף
קיבל  .USBבקורס משתתפים  18מתנדבים .בחודש
נובמבר התקיים פורום מנהלי התנדבות במערכת
הבריאות – מערך המתנדבים באיכילוב אירח כנס
מקצועי לכלל רכזות ההתנדבות במערכת הבריאות.
לכנס הגיעו כ 60-רכזות מכל הארץ ,לכנס מקצועי
אשר נועד להעשיר את הידע בתחום ולאפשר שיח
עמיתים מקצועי.

הדרכה והשתלמויות
קורסי גמול מינהל
לדירוג המנהלי אנו מקיימים קורסי גמול מינהל.
המודולה הראשונה כבר התקיימה ,וצפויות עד סוף
השנה להתקיים המודולה השנייה והשלישית .סך

מסלול על-בסיסי לאחיות
הקורסים העל-בסיסיים מקנים ידע ללומדים,
מיומנויות וסמכויות בתחום קליני ספציפי ,שיאפשרו
מתן טיפול מקצועי וכוללני .מדובר בהשתלמויות
בתחומי התמקצעות ספציפיים .תכנית הלימודים של
הקורסים העל-בסיסיים מתמקדת בלימוד ותרגול
עקרונות מנחים בקבלת החלטות קליניות בתחומי
האיבחון ,הטיפול ,המעקב והבקרה .תחומי הלימוד:
אונקולוגיה ,ט.נ .משולב ,ט.נ .פגים ויילודים ,מניעת
זיהומים ,רפואה דחופה ,נפרולוגיה ,חדר ניתוח ויועצת
הנקה .בשנת  2015למדו  69איש ,אשר קיבלו סיוע
כספי והחזר יום לימוד שבועי.

הכשרה למרפאים בעיסוק בקרב
אנשים עם מחלת פרקינסון
בימים אלה מתקיים קורס הכשרה למרפאים בעיסוק
בקרב אנשים עם מחלת פרקינסון ,בשיתוף משרד
הבריאות .קורס המיועד למרפאים בעיסוק המעשיר
את הידע אודות ההתערבות הטיפולית של הריפוי
בעיסוק ,כחלק ממקצועות הבריאות לשיפור איכות
החיים של החולה והגברת המודעות לתרומה של
הריפוי בעיסוק.

מזכירות רפואיות
קורס "מזכירות רפואיות" לעובדי בית החולים ובנות
השירות הלאומי  -קורס המקנה תעודה מטעם בית
החולים ,וכמו כן ,לאחר הקורס יש אפשרות לגשת
למבחן חיצוני ארצי מטעם משרד הכלכלה ולקבל
תעודת מקצוע מזכירה רפואית.

קורס פרישה
בחודש נובמבר פתחתנו "קורס פרישה" ,בשיתוף עם
עיריית תל אביב .בקורס משתתפים  30עובדי איכילוב,
אשר מכינים אותם לחיים האזרחיים לאחר פרישתם
ממקום העבודה .זהו קורס המקנה להם הסבר מעמיק
על זכויותיהם וחובותיהם בתור אזרחי הגיל השלישי.

GCP
נוהל משרד הבריאות מס'  ,14שפורסם בינואר 2014
(עמ'  ,11סעיף ד') ,מחייב" :חוקר ראשי וחוקר משנה
(להלן :חוקר) הנוטלים חלק בניסוי רפואי בבני-אדם
יהיו בעלי הכשרה מתאימה לביצוע ניסויים קלימ
ניים (בעלי הכשרה ב )GCP-ובעלי מיומנות וניסיון
בתחומם ,לעריכת הניסוי הרפואי" .לכן מחלקת
הדרכה לקחה על עצמה לרכז שני מחזורים לשם
הכשרת החוקרים.
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קבוצת הסתגלות
 //אילן רוב ,דני גבאי

ד

ורית פוטרה מעבודתה אחרי שנים
רבות בהן הייתה בתפקיד בכיר .יוגב
נפצע בתאונה ,ונאלץ לעזוב עבו־
דה שאהב והיה מוערך בה .אהובה
מרגישה שאינה מצליחה לממש את
עצמה ,ואינה נחשקת  -לא במשפחתה ולא בעולם
העבודה .יפית סובלת מיחס אלים מבן זוג דכאוני
וחרדתי .יולנדה ,שעלתה לארץ ממדינה אחרת,
חיה פה כבר שנים בהרגשת זרות ובחוסר תפקוד.
המשותף לכל האנשים האלה הם סימפטומים כמו
דיכאון ,חרדה ,הצטמצמות בתפקוד וביחסים ,מחלות
גופניות ועוד .את כולם קיבצנו לקבוצה טיפולית
בהנחיתנו ,שני עובדים סוציאליים קליניים ,ויחד
איתנו יושבת רשמת המתעדת את התכנים .הקבו־
צה ,שכותרתה "הסתגלות" נועדה לעזור לכל אחד
במקום בו הוא נמצא להתמודד טוב יותר עם מצב
חדש או ישן שצריך להסתגל אליו .הסתגלות בעינינו
היא לפתוח עבור המטופלים מרחב להתבוננות על
המצב ,קשה ככל שיהיה ,בראייה של הפיכת המשבר
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לאתגר .הסתגלות היא להרגיש יותר בשליטה ,להיות
יותר בתפקוד ,להרגיש יותר אופטימיות ,או לחילופין
לשאת טוב יותר את הכאב ,הבלבול והחרדה .לשאת
טוב יותר את המצב ,זה להצליח לחשוב ולהתנהג
באופן מיטיב למרות הרגשות השליליים .במילים
של פרויד  -זה לאפשר לדחף החיים להכריע את
דחף המוות .הקבוצה היא ה"מציאות" בקטן ,כלומר
מקום בו ניתן להתבטא ולקים קשר בין-אישי כמו
בעולם שמחוץ לקבוצה ,רק בהבדל אחד מהותי:
המקום מבטיח הגנה .המשתתפים שמרגישים ,כי
נכשלו ברגשותיהם ובתפקודם צריכים מקום מוגן
בו יוכלו לדבר בפתיחות על מה שמעורר עלבון,
בושה ואשמה .בקבוצה מובטחת סודיות .קיימת
הזדהות ,שמהווה מקור לתמיכה ,והגישה שמתווים
המנחים היא אמפתית .כל אלה נועדו לשקם את
העצמי הפגוע .האוריינטציה הטיפולית היא דינא־
מית ,ובתור שכזאת היא מאפשרת חשיפה של
הקונפליקטים הפנימיים .המודעות והעיבוד בקבוצה
מאפשרים הבנה של עכבות והתנהגויות אוטומטיות

שהן הרסניות .לעיתים מגלים המטופלים שהגנות,
כמו הימנעות מקשר אינטימי ,שפעם היו נחוצות
להישרדות ,לא נחוצות כיום .לאט ובהדרגה נבנה
אמון מחודש בעצמי ,באחר ובמציאות שהפגישה
את המטופלים עם משברים מטלטלים ומחוללי
טראומה .המטופלים מדברים על המשברים ככאלה,
שבעטיים ההוויה נסדקה .האובדנים מאלצים את
המשתתפים לבדוק מחדש את האידיאלים שלהם
וללמוד לוותר על ה"מושלם" ולקבל את עצמם
גם עם החסר .הטיפול הקבוצתי עוזר להבין מה
אבד ,ולמצוא פתרונות ומשענות חלופיות למשענות
שהחזיקו את האגו.
העיבוד בקבוצה חותר ,מחד ,להכרה בשליטתנו
המוגבלת על המציאות החיצונית ,ומעודד מאידך
גם עבודה דרך המציאות הנפשית הפנימית להגברת
תחושת השליטה בחיים.
המנחים :אילן רוב ודני גבאי ,המערך הפסיכיאטרי.
(*כל השמות בדויים)
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הריון
שהוא
סוד

 //סיון חבר ודנה תרון-אמיר,
עובדות סוציאליות

ס

ופי ,בת  ,35עובדת זרה ממדינה
מזרח אירופאית ,מטפלת בקשישה
ומתגוררת בביתה מזה חמש שנים
בעיר במרכז הארץ .סופי מצאה את
עצמה בהריון לא מתוכנן מקשר מזדמן.
כשנודע לסופי על הריונה ,גמלה בליבה החלטה
לבצע הפלה .בשל השלב המתקדם של ההריון,
שבוע  ,25לא ניתן היה לבצע את ההפלה.
הפסקת הריון יזומה ("הפלה") מבוצעת בישראל
על פי חוק .להפסקת הריון החל מהשבוע ה 24-של
ההריון נדרש גם אישור של ועדה מיוחדת – ועדה להב
פסקת הריון .הפסקת הריון מאוחרת ,ב"שלב החיות",
הינה פעולה מרחיקת לכת ,הכפופה לסייגים מחמירים.
את סופי פגשנו בבית החולים ליולדות ליס בשב
בוע  28להריונה ,בעקבות פנייתה למשרד לניהול
סיכונים של בית החולים ,אליו פנתה על מנת לקבל
מידע על הפסקת הריון מאוחרת.
בפגישה זה העלתה את הקושי שלה לגדל ילד
לבד בארץ זרה .היא הסבירה שאין ביכולתה לוותר
על עבודתה ,שמפרנסת את כל משפחתה בחו"ל.
משהבינה שנמצאת בשלב מאוחר מדי להפסקת
הריון ,ושככל הנראה ועדה להפסקת הריון בשלב
החיות לא תאשר את בקשתה ,ביקשה סופי שנאפב
שר לה להגיע לזירוז לידה באמצע חודש שמיני .יש
לציין שאת הריונה הסתירה מהקשישה ומשפחתה.
היא ביקשה ללדת מוקדם ככל האפשר ולמסור את
התינוק לאימוץ.
במצבים כאלו ,אנו נוהגים לערב את הגורמים
המתאימים בקהילה ,שהופכים לשותפים בתהב
ליך .בעניינה של סופי  -אימוץ  -פנינו לשירות
למען הילד .השירות למען הילד ,הינו שירות טיפולי
ממלכתי ,היחידי המוסמך לפעול בכל שהקשור
לאימוץ בישראל מכוח חוק אימוץ ילדים ,תשמ"א
 .1981השירות פועל במסגרת משרד הרווחה ,האגף
לשירותים חברתיים ואישיים .עקב כך פתחה סופי
תיק לקראת אימוץ בשירות למען הילד.

הפעם הבאה שסופי יצרה עימנו קשר הייתה
בשבוע  34להריונה .בקשתה הייתה להגיע אלינו
לצורך זירוז לידה .לדבריה ,היא מתקשה להסתיר
את ההריון מהקשישה ומשפחתה ,פיזית קשה לה
והיא מעוניינת להקדים את הלידה ולחזור לשגרת
חייה .לאכזבתה לא יכולנו להיענות לבקשתה ,תינוק
שנולד בשלב זה נחשב פג ,על כל הסיכונים הכרוכים
בכך .ובהתייעצות היא נתבקשה להגיע אלינו לזירוז
הלידה רק בשבוע  .37סופי הגיבה בבכי מר.
בהגיעה לשבוע  ,37התייצבה סופי במיון ליס,
מצפה שנעמוד בהבטחתנו להתחיל את זירוז הלידה.
בהתייעצות הוחלט להעלותה למחלקת הריון בסיכון,
לתחילת תהליך זירוז הלידה .במשך שלושה ימים
הייתה מאושפזת וטופלה במחלקה בניסיון להתחיל
את הלידה ,אך ללא הצלחה .בתום שלושה ימים
אלה התייאשה סופי ,והחליטה להשתחרר לביתה
ולהגיע ללדת בלידה ספונטנית.
לאורך התקופה בה הייתה סופי מאושפזת ,היא
דאגה ל"סיפור כיסוי" שלא יחשוף את הריונה לקב
שישה ומשפחתה ,והמציאה סיפור שקרי על חברים
איתם יצאה לטיול ודאגה למטפלת חלופית .סופי
השתחררה בתום שלושת הימים ,כשחשה שסיפור
הכיסוי עומד להתגלות...
לאחר שבוע בבית ,ביום שישי בערב ,סופי ,בשבוע
 38להריונה ,הגיעה לבית החולים עם ירידת מים.
בחדר הלידה חזרה וציינה בפני הצוות את רצונה
למסור את התינוק שיוולד לאימוץ ולהשתחרר בהב
קדם האפשרי מבית החולים .לאחר הלידה ,בה נולד
תינוק בריא וחמוד במשקל תקין ,הועברה למחלב
קה הגינוקולוגית ,אליה עוברות יולדות המעוניינות
למסור את ילדן לאימוץ ,וזאת על מנת להקל על
חוויית הפרידה מהתינוק .במקביל ,התינוק הועבר

למחלקת ילודים.
בשבת בבוקר הגיעה לבית החולים עובדת סוב
ציאלית כוננת ,כנהוג במקרים אלו .מטרת הגעתה
של העובדת הסוציאלית הייתה יצירת קשר עם
סופי ,מתן תמיכה ומידע ליולדת ולצוות והסדרת
עניינים ביורוקרטים דחופים .בשיחה עם סופי חזרה
על סיפורה ועל רצונה להשתחרר הביתה בהקדם.
בזכות הצוות הסיעודי של מחלקת גניקולוגיה,
שהצליח לשכנע את סופיה להישאר לילה נוסף
(כנהוג אחרי לידה) באשפוז ,פגשנו אותה שוב ביום
ראשון בבוקר.
הפעם ,בשיחה זו נפרסה בפני סופי האפשרות
להתלבט לגבי החלטתה על אימוץ .סופי הגיבה
בהתרגשות רבה .ולהצעת והמלצת העובדת הסוב
ציאלית ,עלתה עימה למחלקת ילודים ,לפגוש את
התינוק לראשונה .המפגש הראשון היה קצר ,בשל
הקושי של סופי להכיל רגשית אירוע מטלטל זה.
לאחריו סופי יצאה לביתה והבטיחה לבוא לבקרו
בשעת הערב .בשלב זה ,הבינה סופי לראשונה שניתן
להשהות את ההחלטה למסור את התינוק לאימוץ
ויש לה את הזמן לחשוב ,להתלבט ולהתארגן.
סופי שוחררה הביתה .העובדת הסוציאלית דאגה
בשלב זה לשילוב מתנדבות עמותת "חיבוק ראשון",
שמסייעות לנו במקרים אלו.
סופי אכן חזרה וביקרה את התינוק בשעות הערב.
למחרת שיתפה את מעסיקתה בסיפור ההריון והליב
דה אותם הסתירה .המעסיקה ,לאחר ההלם והתב
דהמה הראשוניים ומשבר האמון ,הגיבה באמפתיה
רבה .כבר למחרת נבנתה תכנית שחרור ליילוד לבית
הקשישה ,שם ,כאמור ,מתגוררת סופי .יומיים לאחר
מכן שבה סופי עם סלקל לבית החולים ויצאה
הביתה בידיים מלאות ,עם התינוק.
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השיחה שלא תישכח

 //שרון קרדוני ,פסיכותרפיסטית ,עו"ס  -מרכזת יחידת הקבוצות והתחום הפליאטיבי בשירות הסוציאלי

כ

אשר ג' הגיע לחדרי בפעם הראשוב
נה ביום חמישי בבוקר ,פגשתי נער
בן  16שנראה קטן מכפי גילו ,עם
עיניים גדולות וחכמות ,שהביעו בגרות
והבנה מהולה בפחד .ג' היה בעל יכולת
ורבאלית גדולה .שאלתי אותו" :מה אתה יודע על
המצב של אבא?" ,והוא ענה ,שלמיטב הבנתו ,כל
מה שרוצים פה במחלקה זה לזרוק אותו להוספיס.
שיתפתי אותו במצבו של אבא ,במקום שהוא נמצא
בו ,בבחירות שהוא עושה ,ובהבנה שלו שלא יוכל
לחזור הביתה בשל חומרת מצבו ושהוא מעדיף
ללכת להוספיס .ג' הבין ,לראשונה ,שאביו מאוד
מודע למצבו הבריאותי ושימיו ספורים .הוא פרץ
בבכי ,והחל לשתף אותי במקומות שאבא יהיה חסר
לו ,בצמתים חשובים בחיים ,כגון :חתונה ,לימודים,
עבודה ,ילדים.
את אביו של ג' ,י' ,חולה אונקולוגי בשנות השישים
לחייו ,ליוויתי תקופה ארוכה ,על בסיס של תמיכה
יומיומית בו וגם במשפחתו .במסגרת הליווי ,סייעתי
לו לעשות עיבוד רגשי של מצבו .נגענו במקומות
הרגשיים הכי עמוקים ,בפחדים שלו מפני המחב
לה ,מפני המוות ,מה היה רוצה להספיק בתקופה
שנותרה לו ,מהי הדרך בה היה רוצה לסיים את
חייו (בהתאם לחוק החולה הנוטה למות ,ניתנה לו
הזכות להחליט כיצד רוצה לסיים את חייו) ומה
היה משמח אותו .הוא לא רצה התערבות רפואית
נוספת שתאריך את חייו ,אלא רצה למות בהוספיס.
י' היה נשוי פעם שנייה .היו לו שני ילדים גדולים
מנישואיו הראשונים ושניים מנישואים שניים ,בני 16
ו .18-הצעתי ללוות את כל המשפחה בתהליך עם
אביהם .רק ג' ואימו בחרו בליווי שלי.
במהלך השיחה שלי עם ג' ,הצעתי לו כלים
מתחום הטיפול שיסייעו לו לדבר עם אביו על
המקומות שמטרידים אותו ,כולל שאלות שעלו
לו לגבי העתיד ורגשות שצפו בתקופת המחלה.
ג' הרגיש שהוא לא מסוגל לעשות זאת לבד ,והוא
ביקש שאלווה אותו בתהליך .הבטחתי לו שאשמש
לו פה בשיחה ואהיה שם איתו בכל המקומות
שיזדקק להם.
עוד באותו הבוקר ,לאחר השיחה בינינו ,יצאנו
למתחם ה ,VRE-שם י' שכב בבידוד .התלבשנו
ונערכנו כמקובל בכניסה למתחם זה .לאחר ההכנות,
תוך כדי הליכה למתחם ,ג' ראה את אימו ,ובאופן
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אינסטינקטיבי לקח לה את הטלפון .השתהיתי קצת,
אך מייד הבנתי שהוא רוצה להקליט ולצלם את
השיחה הזאת ,שאולי תהיה האחרונה.
י' שכב בחדר ,היה בהשפעת מורפיום ,מטושטש
כולו .פתחתי את השיחה בסדרת שאלות ששאלתי
בשמו של ג'" .י' ,אתה יודע שיצא לי מעט להכיר
את הבן שלך ,יש לך ילד מאוד מיוחד ,והוא מבין
מה מצבך כיום ,שאתה נמצא בפרק האחרון של
החיים .ג' היה שמח לשמוע ממך לגבי הקשר
ביניכם ולגבי העתיד שלו .הוא רוצה לדעת לו מה
הוא בשבילך? מה היית רוצה עבורו עוד  10שנים?

וצחוק של כולנו התערבבו בשיחה הזו .ג' וי' התרגשו
מאוד מהפתיחות שנוצרה בשיחה זו ,שייתכן כי לא
הייתה מתרחשת בשום סיטואציה אחרת .אני בכיתי
מהמעמד .ידעתי באותו רגע ,יותר מתמיד ,שעשיתי
את הדבר הנכון.
 18שנים אני מלווה חולים ומשפחות ,ובכל פעם
עולים מחדש קשיים וחששות :איך לנגוע במקומות
הכי כואבים ,איך לתת לחולה ולמשפחתו לעבור
את השלב האחרון בחיים בצורה הכי מכבדת ומב
שמעותית ,איך לא לפגוע באף אחד .בסיטואציה
הזו הרגשתי שכך צריכה להיות פרידה .המוכנות

שרון מוכיחה מהי תבונה ואנושיות

 20שנים? מה היית רוצה שילמד? ומה תרצה להגיד
לו כשיתחתן?"
י' התרומם לאט מהמיטה ,למרות שהיה מטושטש
ושקוע מהתרופות שקיבל .הוא הבין שזו הולכת
להיות שיחה מאוד משמעותית עבור ג' וגם עבורו.
במשך שעה שלמה הוא וג' שוחחו ,כשברקע הטב
לפון מצלם ומקליט .י' אמר ל ג' שהוא הפייבוריט
שלו .הוא הוסיף גם שישמח אם ג' יהיה נשוי בעוד
כעשר שנים .הוא עודד אותו ללמוד מה שיעשה
לו הכי טוב ומה שהוא הכי יאהב .בשיחה עלו
אנקדוטות מהילדות ,זיכרונות משותפים מסרטים
וסדרות טלויזיה וסיטואציות שרק הם יכלו להבין .בכי

משני הצדדים להיות כל כולם שם ,עם כל הפחדים
והחששות ,היא זו שבנתה שיחה כה כנה ואמיתית,
בעלת משמעות רבה מאוד גם עבורי.
נער בן  16שלקח על עצמו להיפרד בדרך הכי
אמיצה מאביו ולהיחשף לכל רגעי הקושי עם שאלות
קשות וידיעה שאולי זו הולכת להיות שיחה אחרונה
ביניהם ,זה לא דבר של מה בכך .ג' ביקש בשלב
מסוים בשיחה שאני אמשיך לצלם ,והוא חיבק את
אביו והמשיך לשוחח איתו עוד שעה ארוכה .בתוך
כל הדמעות שלי ,י' שאל אותי" :מה עשיתי לך
שדווקא איתי את בוכה?" .אמרתי לו שהתרגשתי
מאוד מהיכולת שלהם לנהל שיחה כנה ומרגשת

מהחיים ...סיפורים מהחיים ...סיפורים מהחיים ...סיפורים מהחיים ...סיפורים מהחיים ...סיפורים מהחיים...סיפורים מהחיי

כל כך .הבכי הזה נבע מהתחושה שהכל היה נכון
כל כך באותו רגע ,שהדברים נעשים כפי שמתבקש,
שהשיחה הזו תלך עם ג' עד סוף חייו וגם י' יוכל
לנוח על משכבו בשלום ,בידיעה שכל מה שצריך
להיאמר כבר נאמר .בשלב זה עזבתי את החדר
והנחתי להם להיות לבד.
בשבת בבוקר הודיע לי אחד הרופאים במחלקה
שי' נפטר ,כשמסביבו כל המשפחה הקיפה אותו
באהבה .חודשים ספורים לאחר פטירתו ,התקשרה
אליי בוקר אחד אשתו ואמרה לי שג' לא מפסיק
לחשוב על שיחת הפרידה שהייתה לו מאביו .הוא
לא מאמין שהשיחה הזאת הייתה אמיתית ,למב
רות שהכול מוקלט .הוא ביקש ממני שיחה נוספת
לסגירת מעגל.

סגירת מעגל
מעגל החיים נפתח בלידה ,בהבאת חיים חדב
שים לעולם .אנחנו מתייחסים ללידה של תינוק
במלוא האהבה ,ההכלה ,האמפתיה והשמחה .הרי
איך אפשר שלא ,להביא יצור חדש לעולם ,פלא
הבריאה ,אין דבר משמח וחזק מזה.
דווקא כשבן אדם נמצא בשלב האחרון בחייו
הוא זקוק יותר מכל לאהבת הסביבה ,להקשבה
והכלה ,לאמפתיה מצד הסובבים אותו .בין אם
מדובר במשפחה ,בעובדים הסוציאליים ,ברופאים,
ובאחיות ובשאר הצוות המקצועי.
אצל אדם שנמצא בסוף חייו והטיפול בו הינו רק
פליאטיבי (טיפול תומך) ,אנו מוצאים שבתוך הצוות
הרב-מקצועי יש קושי "לגעת" בחולה זה  -על רקע
רגשי ,היעדר מיומנויות תקשורת ,פחד שזה לא יגע
בי ,אמונות קדומות ועוד .אולי דווקא במצב זה,
ההתייחסות של הצוות לחולה היא חשובה ביותר.
התעניינות ,מילה טובה ,הבעת שמחה ,תשומת לב,
אמפתיה יכולות להביא את החולה להרגשה טובה
יותר ,גם פיזית ,וכמובן  -נפשית .כל אחד רוצה
שיראו אותו ,גם אם לא נשאר לו הרבה זמן .היחס
לסוף החיים לא פחות חשוב מהיחס לחיים עצמם.
במקרה של י' ,אני בטוחה שהאהבה שקיבל
בסוף חייו ,ההכלה והאומץ של ג' לגעת במקומות
הכואבים ביותר נתנו לו תחושת שלמות וביטחון
וגם משמעות .העובדה שהוא היה משמעותי לג'
ולשאר בני משפחתו ,גרמה לו לסיים את חייו בצורה
שקטה ושלווה יותר.

 START UPפסיכיאטרי
 //מרלן לוי ,עובדת סוציאלית אחראית ,מערך פסיכיאטרי

ד'

בת  ,58הגיעה ל"יחידה הטרום
שיקומית" לאחר משבר אישי
ומשפחתי ,בעקבותיו איבדה את
עבודתה ואת כל יכולתה לתפקד.
היא התקבלה ליחידה החדשה הזו
במערך הפסיכיאטרי ,והתברר שעברה
טראומה בפיגוע טרור בתל אביב ולא פנתה בזמנו
לסיוע נפשי .בזכות היחידה ,ד' הצליחה לאתר
את המקור לחוסר תפקודה ,קיבלה טיפול אישי,
ושיקומי מקיף ,תוך איתור זכויות החולה ומימושן,
וחזרה לחייך.
היחידה פועלת מזה  9שנים במערך הפסיכיאטרי,
בימי א' וה' בין השעו ת  ,11:00-15:30כמסגרת מא�ב
חנת ,מטפלת ומקיפה את כל זכויותיו של המטופל,
על מנת להחזירו לביתו ,עבודתו ,לימודיו וקשריו,
ובהקדם .נתפרת לו "חליפה שיקומית אישית" ,בהב
תאם לכוחותיו וחולשותיו .הוא מקבל ליווי וסיוע
במחוזות אשר אינם מוכרים לו בקהילה :ביטוח
לאומי ,קופ"ח סל שיקום ועוד.
היחידה תפסה מקום מרכזי במערך הפסיכיאטרי,
עם מכלול אפשרויות הטיפול במרפאה .הניסיון

שלנו מלמד ,כי זוהי משימה אפשרית וזו זכות גדוב
לה .מטופלים קשים ורבים מצליחים לחזור למעגל
החיים :בית ,קריירה ,יחסים בין-אישיים ועוד.
ביוזמת מרלן לוי ,עו"ס ראשית בפסיכיאטריה,
ובשיתוף פעולה עם ד"ר ליפניק ,סגן מנהל מרב
פאה ,גובשה תכנית להקמת היחידה בתוך המרפאה,
שתקלוט ותטפל באוכלוסיית הביניים הזו ,שעוברת
משבר וזקוקה לליווי ,כשאין גורם המבצע זאת
בשום מקום בארץ .בחמש שנים האחרונות מרכזת
היחידה היא עו"ס עינב לנדאו-רוז ,וצוות היחידה
מורכב מסטודנטים משתלמים מתחום העבודה
הסוציאלית והפסיכולוגיה ,שהפעילות נחשבת להם
כהכשרה מעשית .היחידה נקראית "דקל" ,והיא
הוקמה מתוך מעט מאוד משאבים והפכה למסגרת
שיקום בקהילה .מופנים אליה אנשים אחרי אשפוז
יום או אשפוז מלא ,או לאחר משבר שגרם לירידה
בתפקודים יומיומיים ואי איזון תרופתי.
המטרות הן :ליווי לקראת חזרה מהירה לתפקוד,
מניעת אשפוז מלא וקיצור זמן אשפוז.
יש לציין ,שהיחידה הפכה לשם דבר במערך ,וכיום
נוצר תור המתנה על מנת להתקבל אליה.
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פרופ' אריה רוט ז"ל
לפני חודשים ספורים ליווינו בדרכו האחרונה
את פרופ' אריה רוט ז"ל – חבר אישי יקר ,חבר
למקצוע ושותף לדרך בלב ונפש .בדמי ימיו נלקח
מאיתנו ,כאשר הוא בשיא פריחתו המקצועית
ועל שולחנו תכניות רבות ,עליהן שוחחנו במהלך
השנים האחרונות ,ובפרט ככל שהלך וקרב מועד
הפרישה לגמלאות.
לעיתים קרובות היינו ,אריה ואני ,מסתגרים
לשיחה אישית ,שגלשה לערוצים רבים מעבר
למקצוע בו עסקנו .הרקע התרבותי שלנו דומה,
וכך גם הייתה הדרך שבה ראינו דברים במערך
הקרדיולוגי ובנושאים שבין אדם לאדם ,ולכן הייתה
החברות בינינו כה עמוקה ,ועימה באו נאמנות,
אמון ודאגה הדדיים .אריה גדל בבית של הורים
ששרדו את השואה ,ובית זה עיצב חלק ניכר מן
האופן שבו ראה את חייו כמשולבים עמוקות
במדינת ישראל ,וחש כי לו אחריות בשמירה על
עתידה .אריה היה ציוני בכל רמ"ח איבריו .בחדרו,
ליד טיפול נמרץ לב ,תמצא תמונה של פסי
הרכבת ושער הכניסה למחנה ההשמדה אושוויץ
ומעל מטס של חיל האוויר ,או שלט של רחוב
"נצח ישראל" כביטוי לאהבתו הגדולה למדינתנו.
בראש וראשונה היה אריה עבורי המודל של
קלינאי שאהב להיות ליד מיטת החולה ולהעמיק
בבעיותיו ,ומומחה לטיפול נמרץ לב אשר קשה
למצוא דומים לו .לוחם טיפול נמרץ הינו תיאור
המתאים ביותר לפרופ' רוט ,שכן הוא נאבק על
חייו של כל אחד מן החולים ללא לאות .התמ־
חינו ביחד במחלקה הקרדיולוגית בתחילת שנות
השמונים של המאה הקודמת ,ומייד עם תחילת
הדרך הראה אריה עניין רב בטיפול נמרץ ,שכן
שם ניתן היה בזמן אמיתי להציל חולים ולקבוע
את עתידם .בחברותא עבדה קבוצת המתמחים
המצומצמת של אותה תקופה ,והיה לכולנו ברור
כי אריה ,עם אישיותו הססגונית ,ההומור החד
והמושחז ,העין הבוחנת ,ובפרט היכולת הקלינית
והאבחונית המופלאה שלו ,יהיה בעתיד מומחה
לטיפול נמרץ ,ובסופו של דבר ינהל את היחידה
לטיפול נמרץ לב במוסדנו .כבר בשלבים מוקדמים
הכניס חידושים רבים וטיפח ללא לאות את הצוות
הסיעודי ,בו ראה פרטנר להענקת הטיפול המיטבי
לחולה .עם סיום התמחותו במחלקה ,נסע עם
אביבה והילדים לארצות הברית להתמחות אצל
פרופ' אורי אלקיים ,ושם נסקה התקדמותו האקד־
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מית להישגים יוצאי דופן .עבודות המחקר שביצע
אז ומאוחר יותר צוטטו בטובי העיתונים המדעיים
בתחום ובספרי לימוד .עם חזרתו ארצה ,החל
ליישם ביחידה לטיפול נמרץ שיטות שלמד אצל
אורי וגם דרך מחשבתית ביקורתית ויצירתית .בד־
רכו האנרגטית הסוחפת חולל אריה שינויים רבים
במחלקה ,שהפכו למודל בכל היחידות לטיפול
נמרץ בארצנו .הוא הכניס טכנולוגיות ניטור וטיפול
חדשות ,ושילב שיטות הדמייה למעקב והערכה
קלינית של החולים .הוא דאג להכניס לשימוש
כל חידוש שהתחולל בתחום והיה נראה לאריה
כתקף מבחינה קלינית .שעתו היפה בנושא ,אני
זוכר ,הייתה כשהחל עידן ה"ריפרפוזיה" – חידוש
הזרימה בכלי הדם הכלילי החסום בחולים עם
אוטם שריר הלב ,ובמיוחד כאשר התברר עד
כמה שיטות טיפול אלו הביאו לשיפור במהלך
ההחלמה של החולים ובפרוגנוזה ארוכת הטווח.
אריה היה לדמות חינוכית ציבורית במניעת מוות
פתאומי וטיפול בחולים עם אוטם שריר לב ודום
לב .הוא חינך דורות של מתמחים בקרדיולוגיה

ופנימית כיצד לטפל בחולי לב המטופלים ומ־
חלימים ביחידה לטיפול נמרץ לב .הוא הקדיש
את כל מאודו לארגון מערך החינוך וההדרכה של
פרמדיקים של מד"א ,ובפרט הקדיש זמן להעצים
את הידע של הצוות הסיעודי ביחידה לטיפול
נמרץ ,שכן בצוות זה ראה את הזרוע הלוחמת
על חייהם של החולים וגורלם.
לא בכדי כתב אריה במילותיו האחרונות
"במיוחד ...נתונה אהבתי הרבה לכולם ולכל אחד
ואחת בנפרד מבנות היחידה לטיפול נמרץ לב – כי
אין דברים כאלה."...
הטיפול בחולה הקרדיאלי האקוטי החל ,מבחי־
נת אריה ,כבר בבית ,שכן ,כפי שהיה נוהג לומר:
"כל דקה קובעת!" .הוא הקדיש זמן רב לחינוך
האוכלוסייה הרחבה כיצד לנהוג במצבי חירום
קרדיאליים ,ובפרט דום לב ,והיה ממקימי השירות
של ניידות טיפול נמרץ בישראל .מבנה הניידות
לטיפול נמרץ ,תפעול מערכת התקשורת בין מד"א
לבתי החולים ,ובפרט תורת העבודה של הצוות
בניידות אלו ,בבית החולה ובכל השלבים עד בית
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אולג זסלבסקי ז"ל

החולים  -הם במידה רבה פרי יוזמתו .תורה זו
יושמה על ידו בהצלחה מרובה בחברת שח"ל
ובמערכת הטל-רפואה שהגה יחד עם הנהלת
החברה ,אשר הפכה לשם דבר בעולם כולו.
תקופה מיוחדת הייתה לנו ביחד בכל המהלך
הארוך של בניית מרכז הלב החדש בבניין הלב
על שם סמי עופר .ביחד עברנו את כל שלבי
התכנון ,המעקב אחר הבנייה והעברת המחלקה
למבנה החדש ממנו נהנים המטופלים .אריה
בחן כל פרט ביחידה לטיפול נמרץ לב החדשה,
ועמד על דעתו בכל נושא שחשב כי הוא קריטי
מבחינת הענקת הטיפול לחולה ורווחתו .היום
מהווה יחידה זו מודל לקראת הקמתן של יחידות
אחרות בארץ.
הישגיו המדעיים של אריה התבטאו בתלמי־
דים רבים ,במחקרים מעמיקים ובמאות מאמרים
מדעיים .על כל אילו קיבל הכרה מבית הספר
לרפואה ומאוניברסיטת תל אביב כפרופ' מן המ־
ניין במסלול הרגיל .האיגוד הקרדיולוגי העניק
לאריה את פרס מלצר למחקר על מפעל חייו
בתחום הטל-מדיסין .פרס מלצר הוא אחד הפר־
סים היוקרתיים ביותר של האיגוד המקצועי שלנו.
מעבר לכל אלו ,אריה הקרין אנושיות ,אהבה
לזולת ,והיה נעדר לחלוטין גבהות רוח .לעיתים
קרובות היה אומר לי שצריך לדאוג לפשוטי
העם ,שכן נבחריו יודעים לדאוג לעצמם .הוא
היה "בן אדם" ("מנש") ,שהביט ושוחח עם כולם,
מגדולי האומה ועד פשוטי העם ,בגובה העיניים.
נאמנות לחברים ולמוסד בו עבד הייתה חלק
מן האני מאמין שלו ,ולכן גם חוג חבריו היה
עצום  -מימי התיכון והשירות הצבאי ועד היום.
לאריה היה חוש הומור אדיר ,מרענן וחכם ,עם
כישרון סטנדאפיסטי נדיר ,שהיה לעיתים קרובות
מעורר בקרב כולנו גלי צחוק ואווירה טובה.
אלו יחסרו לנו מאוד ,כמו גם הערותיו בישיבות
הבוקר וחידודי לשונו תוך דיון מעמיק בבעיות
קליניות הרות גורל.
המחלקה הקרדיולוגית ללא אריה רוט ,עבורי,
לא תהיה עוד אותה מחלקה .הכיסא הריק מולי
בישיבות הבוקר מעציב אותי מדי יום .מחשבותיי
נתונות לאביבה והילדים ,להם היה כה מסור
ואותם כה אהב.
יהי זכרו ברוך.

אנו עומדים כאן חסרי אונים אל מול העזיבה
שלך את העולם הזה ,וחשים אובדן עצום ובלתי
נתפס .אתה היית בעיניים שלנו התגלות התום .איש
צעיר ,עדין ,שקט וטוב לב .חיית בינינו בעדינות רכה.
תמיד היית חבר צוות מושלם ,נהגת להגיש עזרה
לחברים לעבודה מבלי לדרוש על כך תשומת לב
וגם לא מחיאות כפיים ,פשוט היית בא ועושה.
ידעת להתבונן ולחוש אותנו בהתבוננות שקטה
ומאוד מדויקת שלך.
היית נוכח בינינו מבלי לחשוף את עצמך ,רק
לעיתים נתת לנו להציץ
אל החיים הפרטיים שלך.
כמה שמחנו איתך כש־
סיפרת לנו על בני מש־
פחתך ועל האהבה שהם
מרעיפים עליך.
היית בן אהוב להורים
שלך ,וידעת להחזיר להם
אהבה ,ועכשיו הם נותרו
עם בור ענק של עצב,
ואין לנו כל דרך ממשית
להקל עליהם בקבל־
תם את הבשורה הנו־
ראית מכל .כי הם שם
באוקראינה ,ואנחנו כאן.
אולג היקר שלנו ,חדר
הצוות שלנו מקושט כולו
בלוחות מעשה ידייך,
והנוכחות שלך בחדר
עוטפת אותנו מכל כיוון.
רק שעכשיו אנו מסת־
כלים על התמונות ולא
מאמינים שהן תיעוד
טראגי של איש צעיר
שמת בפתאומיות ,ורק
מתנחמים בשבילך בכך
שהמוות התגנב אל ליבך
כל כך מהר ,שאפילו לא
הספקת להבחין בו ,ונתת לו לקחת אותך בנשימה
אחת.
תנוח במשכבך ,אולג מדהים שלנו .תחסר לנו
מאוד מאוד.

פרופ' גדי קרן וצוות המערך הקרדיולוגי

צוות המערך ההמטולוגי
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לכבוד :ד"ר עידו דרוקמן ,אגף דימות

לכבוד :הנהלת ביטחון בית חולים איכילוב
בבוקרו של יום שבת האחרון נגנב מכשיר הפלאפון
שברשותי בלובי של מחלקה פנימית ד' ,בה מאושפז
אב .לאחר מספר בירורים פניתי למחלקת הביטחון,
בבקשה לעזרה באיתור הנייד.
לשמחתי פגשתי שני בחורים נפלאים :ליאור כפיר
ואסי זנזורי .עובדים אלו ,במקביל לשיחתי עימם,
איתרו במצלמות הלובי את גנב הנייד .להפתעתי ,לאחר
כ 15-דקות הם הופיעו במחלקה כאשר הנייד שלי
בידיהם ,וכן שם הגנב.
אבקש לציין לשבח את התנהלותם המהירה ,ולא
פחות  -את ההיענות שלהם לחיפוש ,ובעיקר את
מאור פניהם ונכונותם הבלתי מתפשרת והמהירה
לעזרה .עובדים ותמיכה כזאת ,כמי שמעסיק עובדים
רבים ,הם גאווה לארגון המעסיק אותם .ארגונכם הינו
ארגון התומך בסבלם של אנשים ,ובזכותכם הענקתם
אור בחשיכת המחלות הסובבות אותנו.
תודה ,ובזכותכם  -גם שבוע נפלא.
מ.מ

לכבוד :החטיבה הכירורגית
הגעתי לאשפוז במחלקה הכירורגית של בית החולים
על מנת לעבור ניתוח לכריתה חלקית של המעי הגס.
חוות הדעת הראשונית ניתנה על ידי פרופ' קלאוזנר
יוסף אשר לאורך כל הפגישה עמו השרה תחושת
רוגע וביטחון ,הסביר את כל ההליך בצורה מאוד
נעימה ,חיזק את בטחוני ונתן לי להרגיש שאני בידיים
טובות .רב תודות פרופ' קלאוזנר.
הניתוח נערך על ידי דר' איצקוביץ ערן ,המתמחה
דר' גרין ערן והמרדים דר' קיין דוד .לאורך כל ההכנה
לניתוח ולאחריו משפחתי ואני קיבלנו מענה לכל
שאלה ולכל בקשה ,דר' איציקוביץ ,צוות הרופאים
והאחיות במחלקה השגיחו ודרשו לשלומי לאורך כל
תקופת האשפוז והכל בחיוך ובסבר פנים יפות  ,רצון
גדול לעזור ,להסביר ולתת את התחושה הכי טובה.
ברצוני להודות לכל צוות הרופאים במחלקה ,לאחיות,
למזכירות המחלקה וכל יתר בעלי התפקידים.
קיבלתי טיפול מסור וחם ,מקצועי ואכפתי ,העבודה
והטיפול המסור שאתם נותנים  ,24/7ההשגחה והרצון
לתת למטופל את ההרגשה הטובה ביותר ראויים
להערכה רבה.
ב.ז
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מוצא אני חובה נעימה ואין בפי מילים כדי לשבח ולהודות
לך עבור עבודתך המקצועית ,סבלנותך הרבה ,ומעל
הכל  -היחס האנושי .אין ספק בליבי כי רופאים ברמתך
מפארים את המרכז הרפואי ומוסיפים לו כבוד רב .כמו
כן ,אבקש לציין את האחות שושי ,שמסירותה ,היחס החם
והמילה הטובה נתנו לי הרגשה טובה .החיוך הוא כלי
עבודה חשוב אצל האחות לצד המקצועיות ,והיא עושה בו
שימוש בהתאם לצורך .דווקא בימים אלה ,כאשר ,לצערי,
הצוות הרפואי מוצא עצמו לא אחת במצב של אלימות
מצד חולים או בני משפחותיהם ,יש לחזקכם ולציין את
עבודתכם ,מסירותכם ומקצועיותכם כפי שאני מצאתי היום
בבית החולים.
יישר כוח ואשרי המוסד שאלה הם עובדיו.
ג.י

לכבוד :ד"ר גדי לוטן ,מנהל מחלקת כירורגית ילדים
ברצוננו להביע את תודתנו והערכתנו הרבה על הטיפול המסור
והמקצועי ,על היחס החם ותשומת הלב שהקדשת לנו ולבתנו.
עברה עלינו תקופה לא פשוטה בציפייה לניתוח .חוסר הביטחון לגבי
נחיצותו ודחיפותו והידיעה כי מדובר בניתוח שאינו שכיח אצל ילדים
בגיל כה קטן רק העלו את מפלס החרדה.
המפגש איתך לפני הניתוח שינה את פני הדברים .בהסברים פשוטים,
בסבלנות רבה ובגובה העיניים ,הרגעת את כל חששותינו והעלית את
הביטחון שאנו עושים את הדבר הנכון ,עם הרופא הנכון ,ולא פחות
חשוב :האדם הנכון.
גם לאחר הניתוח מצאת את הזמן להגיע בכל בוקר ולבדוק את אור
באופן אישי ,לוודא שהיא מתאוששת בצורה טובה ולשוחח איתנו
קצרות .מחמם את הלב ,ולגמרי לא מובן מאליו ,לקבל תשומת לב כה
רבה ויחס חם מרופא במעמדך.
על מקצועיותך ,ובעיקר אנושיותך ורגישותך ,רצינו לומר לך תודה ענקית
מכל הלב.
בברכה,
מ.א

לכבוד :פרופ' אורן שיבולת ,מנהל היחידה למחלות כבד
הגעתי לפרופ' שיבולת לביקור ראשוני לאור המלצה של רופא
בהדסה .ברצוני לציין את מסירותו הבלתי רגילה ויוצאת הדופן.
סבלנותו ,אדיבותו ,זמינותו בכל רגע נתון ,וכמובן ,כישוריו המקצועיים,
עזרו לאימי להילחם במחלה .הוא גם עזר לנו במאבק לקבלת תרופה
שלא אושרה על ידי משרד הבריאות.
רגישותו ואנושיותו ראויות להערכה ולהערצה.
ל.ק
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לכבוד :ד"ר דרור לוין ,מנהל מרפאת
המטו-אונקולוגית ילדים
לכבוד :ד"ר אמנון זינגר ,מנהל המרפאה לשיקום הפה
שגרת העבודה לעיתים מציבה אותנו בפני מקרים בהם עלינו לנהוג
אחרת :לעבוד קשה יותר ,לפעול בשונה מהרגיל ולהשקיע יותר.
אין לי ספק כי המקרה שלי הוא מקרה כזה ,ועל כן אני כותבת
לך .תודה .על ההשקעה ,הסבלנות והעבודה הקשה שנעשו בנועם
ובחיוך ,אין זה מובן מאליו כלל .אין לי ספק כי הדבר דרש מעל
ומעבר ,ודרכיך והליכותיך היו עבורי לאור בכל התהליך הסיזיפי
והאינסופי .תודה על היחס החם ועל היכולת שלך ,מעבר לעבודה
הקשה ויוצאת הדופן שהשקעת ,להבין מה עבר עליי ,כמטופלת,
ולראות גם אותי ואת הקושי שחוויתי ,לשים אותי במרכז ולהעניק
לי טיפול מסור .על כל אלו אני מודה לך עד אין סוף .טוב לפגוש
אנשים טובים בדרך.
א.ז

רבי ירמיה בן אלעזר אמר כי" :מקצת שבחו של
אדם אומרים בפניו וכולו שלא בפניו" .ואולם הפעם
לא יכולתי שלא לעשות כן .קצרה היריעה מלהכיל
את מילות ההערכה למכביר .בני שגב בן ה 3-לקה
במחלת  .ITPאת האשפוז הראשון העברנו בבית
החולים אסף הרופא ואת ד"ר לוין זכיתי להכיר
כאשר פניתי אליו באופן פרטי .ד"ר דרור לוין הינו
אדם מיוחד ,אנושי ,מקנה תחושת ביטחון ורוגע,
ואני מאושרת שבמצבים כמו אלה ,זכיתי להכיר
אדם כזה מיוחד .הינך רופא יקר ומדהים ,ואני
מוקירה תודה שבזמנים כאלה הפרצוף הינו אנושי
ומעניק יחס חם .ד"ר לוין הוא נכס ב"דנה" ,ותדאגו
לשמור עליו ,כי רופא זה מציין את ה"שירות" בבית
החולים איכילוב – רמה גבוהה ,מעל המצופה ,בכל
המכלולים.
בכבוד רב,
ק.ש

לכבוד :אדי פנחסוב ,כוח עזר מיון
שהיתי במיון עם אבי ,ואדי מכוח עזר
מילא את תפקידו בנאמנות ,בדרכי נועם,
ברגישות ועם כבוד למלווים .החמלה
וההתחשבות שהעניק לנו נחרטו בליבנו,
על אחת כמה וכמה בשהות בחדר המיון.
יישר כוח!
ר.ח

לכבוד :מגי ויסמן ,שירות סוציאלי
אימי אושפזה במחלקה אורתופדית ,וחייבת
לציין שלא בכל יום נתקלים בבית החולים
ביחס כל כך חם ומקצועי כמו שזכתה אימי
במחלקה .במיוחד אני מבקשת להודות
לעובדת הסוציאלית מגי ויסמן ,שעשתה
עבודה נפלאה ,יעילה ומועילה .מגי הייתה
מסורה ,אכפתית ואמפטית ,ובזכותה ,ללא
צל של ספק ,אימי הצליחה לחזור לביתה.
היא דאגה לכל השירותים והעזרה שאימי
זכאית לקבל ,ואנו מודות לה ,שכן אימי
ניצולת שואה מבוגרת מאוד וזו בקשתה
שמגי מילאה .תבורך מנשים.
ל.ג

לכבוד :גב' תמר גבע ,מתאמת שד
שמח אני לכתוב לך מכתב זה ,שבו ארצה להודות לך על
הדרך שטיפלת בשני הניתוחים שעברתי בבית החולים .לאורך
כל הדרך טיפלת בארגון הבדיקות ,ההכנות ,הטופסולוגיה,
וכמובן הניתוחים ,במהירות ,יעילות ורגישות יוצאת דופן.
בתקופה שאיננה קלה עבורי ,המקצועיות שלך ,השליטה
בפרטים והיכולת לענות על כל שאלה היו לי לעזר רב.
הצלחת גם להניע גורמים לטובתי ,וזה עזר לי מאוד .לאורך כל
הדרך שמרת להיות מעודכנת ברמה מיידית על כל מה שקורה
איתי ,והרגשתי שאת ענן לבן ,אופטימי ,מקצועי וטוב ,שמשייט
למעלה ושומר עליי אפילו כשאני רדום על שולחן הניתוחים.
תודה שפגשתי מלאך כמוך.
ג.י

לכבוד :מרגריטה זרק ,מחלקת שיקום
ברצוני להביע את תודתי המיוחדת לטיפולה
המסור של האחות מרגריטה זרק בפרט ,ולכל
צוות האחים והאחיות במחלקת שיקום .מרגריטה
העניקה לי יחס חם ואנושי וטיפלה בי בצורה
מקצועית ,יחד עם כל צוות השיקום ,ובזכותם
שוחררתי הביתה .תודה!
ס.ז
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