
במרכז העניינים
רבעון המרכז הרפואי תל-אביב

www.tasmc.org.il | 2017 גיליון מס' 59 | אפריל 

I LIVE – מגדל המגורים  היוקרתי 
לעובדי איכילוב | עמ' 20

ומי גר במגדל?

עיכול נעים
על התחכום האנדוסקופי ועוד במכון 

לדרכי העיכול והכבד | עמ' 36

נלחמים בזיהומים
פרויקט מיוחד | עמ' 24

כוח עשר
תכנית העשרה מוצלחת לכוח עזר 

במערך הנוירולוגי | עמ' 32

סיירת הרופאים המרדימים
מובילות ומצוינות ללא פשרות | עמ' 26



בנימה אישיתתוכן

שלום לכולם,
בחודש האחרון נחשפנו לאופן הטיפול במאושפזים בבתי החולים הגריאטריים. בעצם 
לא דובר ב"טיפול" אלא בהתעללות תוך הזנחה פושעת של ה"מטפלים". דמותה של 
מדינה וחברה נגזרת מאופן הטיפול, ההשקעה וההתייחסות לחלש; במיוחד לנכה הנפש, 

לבעל המוגבלות השכלית ולקשיש הסיעודי. 
נגזרת מההתייחסות שלנו לחולים הקשים והחלשים  דמותנו כבית חולים ציבורי 
ביותר. תמקדו בהם את מאמציכם, באותם חלשים, שבריריים ודואבים. תראו בהם את 
הסבא והסבתא שלכם ואת גולת הכותרת של המקצוע שלכם. הטיפול האנושי בהם 

המשולב בחמלה - הוא פסגת הרפואה! 
בחודש שעבר שלח לי בן משפחה של מטופל קטע מצולם, שמתעד את חיפושיו אחר 
איש צוות שיגיע לסעוד את סבתו הקשישה והמוגבלת )ניצולת שואה(. התשובה שהוא 
קיבל הייתה "זה לא אני, אתה צריך לפנות למישהו אחר". ובכן, עובדים יקרים, זו לא 

התשובה שאותה הייתי מצפה לקבל מעובד של בית החולים שלנו! 
המתנה הגדולה ביותר שניתנה לנו כרופאים, אנשי סיעוד ומי שמאיישים את מגוון 
מקצועות הבריאות, היא היכולת לטפל בחלשים ביותר, לשפר את מצבם ולהעלות חיוך 
על פניהם. כל זאת  למרות הקושי הפיזי והנפשי הנלווה למצבם. את הסיפוק מעבודתנו  
אנחנו לא משיגים רק מרפואה מותאמת אישית, מפענוח מתוחכם או מניתוח רובוטי, 
אלא גם ובעיקר מהיכולת שלנו לשפר את מצבם הרפואי או אפילו את תחושתם של 

החלשים. זהו הסיפוק האמתי שלנו.  
וכעת לענייניי "חומר". כולנו נמצאים בעיצומן של ההכנות למבדק האקרדיטציה שאמור 
להתקיים ב: 25-30 ליוני. בחודש שעבר עברנו את המבדק המקדים ה-MOCK... אני שומע 
לעתים אנשי צוות שאומרים "המבדק הזה של ה-JCI, לא מתאים לנו, כאן בישראל, זה 

'תלוש', 'אמריקני' מידי-'הרבה מאמץ ללא תועלת'". האמנם?

עורך ראשי: אבי שושן, דובר המרכז הרפואי | צילומים: היחידה לצילום 
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בניהולה של גב' אביבה שמר. 
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עיצוב הגיליון: סטודיו קליימקס 
למאגרי  שייכות  בעיתון  המופיעים  התצלומים  על  היוצרים  זכויות 
התמונות אינג אימג' ופוטוליה. המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות. 
המערכת מבקשת להבהיר כי המוסף הינו פרסומי ואין לראות במאמרים 

ו/או במודעות המלצה מכל סוג שהוא.

אכן, יש לנו בארץ תרבות של יוזמה, דינאמיות, 
כנראה הטובים בעולם.   – ויצירתיות  הספק 
עם זאת, תרבות זו מאופיינת גם בחוסר סדר 
רב-גוניות, אלתור עד  לא מבוטלת,  במידה 
כדי "בלאגן מסודר", ואמירות של "סמוך עלי, 

יהיה בסדר".
על  להקפיד  צריך  שלנו  במקצוע  אולם, 
מערכת מסודרת, חושבת מראש, מתפקדת ע"פ 
נהלים, מהבורג הקטן ועד לכלל המערכת; בכל 
פעולה אצל כל עובד; סדר פיזי ונראות ראויה, 
תהליכים ברורים ומתואמים, רישום ותיעוד על 

מנת להבטיח טיפול בטוח ואיכותי. 
אם תרצו, אל תקראו לזה אקרדיטציה אלא 
ובטוחה.  איכותית  מקצוענית,  רפואה 
תתייחסו לנהלים, תקראו, תשננו, תסדרו 
את  הרשומה,  את  המחלקות,  את 
ואת סדר  ההרשאות, את ההערכות 
העבודה. תהיו מצוינים ומקצוענים, 
לא טובים ומאלתרים - ואין לי ספק 
שביחד נצליח לא רק במבדק אלא 
יומיומי  רפואי  טיפול  בהענקת 
בסטנדרטים הגבוהים ביותר, כיאה 

למרכז רפואי מוביל ומצטיין.  
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דירה להשכיר
על מגדל המגורים לעובדי המרכז הרפואי

רופא בתפקיד 24/7
ראיון עם פרופ' עופר יוספוביץ, 

מנהל המחלקה האורולוגית
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לא ינום ולא יישן
סיירת המרדימים של בית החולים

העידן הדיגיטלי
מהפכה בבית החולים

פנימית, לא מה שחשבתם! 
ד"ר יעקב אבלין,  מנהל מחלקה פנימית  ח',  

על רפואה אישית ומטיבה 

כוח עשר
תכנית להעשרת כוחות העזר

איתך עוד לפני שהגעת
ד"ר חן הלוי,  מנהל המחלקה הנוירולוגית- 
שבץ מוחי, על הקלקה אחת שמצילה חיים

עיכול נעים
פרופ' אורן שבולת, מנהל המכון לדרכי 

העיכול והכבד, על התחכום האנדוסקופי

היו בעניינים
ארועים שהיו בבית החולים

מינויים
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 בטקס מרגש, שהתקיים לפני כחודש בחטיבה 
הכירורגית שבמרכז הרפואי שלנו, נקבע ששמה של 
היחידה לטיפול נמרץ כירורגי תהיה על שמו של 
ראש המוסד לשעבר וגיבור ישראל, מאיר דגן ז"ל. 

בטקס השתתפו: שר התחבורה והמודיעין-ישראל 
כץ, יוסי כהן - ראש המוסד הנוכחי, אבי דיסקין – 
- ראש המוסד  ראש השב"כ לשעבר, תמיר פרדו 
– מנהל המרכז הרפואי  גמזו  רוני  פרופ'  לשעבר, 
החטיבה  מנהל   - קלאוזנר  יוסף  פרופ'  איכילוב, 
הכירורגית, הרב אלימלך פירר, ראש ארגון "עזרה 
למרפא" ובני משפחת דגן: הרעייה בינה, אחיו, ילדיו 

ואחיו של מאיר דגן.
- סמנכ"ל המרכז הרפואי  יצחק שפירא  פרופ' 
דגן סיפר בהתרגשות רבה על  ורופאו האישי של 
ועל מאמצי  ביניהם  החברות האמיצה, שנרקמה 
ההצלה הדרמטיים למען דגן, פרופ' גמזו סיפר על 
הקשר הייחודי בין בית החולים איכילוב לבין שירותי 

היחידה לטיפול נמרץ כירורגי באיכילוב 
הונצחה על שמו של מאיר דגן ז"ל

הביטחון של מדינת ישראל, שבמסגרתו בית החולים 
יום בשנה, זה  מעניק להם טיפול מציל חיים 365 
שנים רבות. השר כץ תיאר את פועלו של דגן למען 
ביטחונה של מדינת ישראל, והודה לבית החולים על 
הטיפול המסור שהעניקו לדגן. בדבריו הוסיף השר 
בין הרכבת  על המנהרה התת קרקעית, שתיסלל 
הקלה לבין בית החולים למען אלפי החולים בישראל 

והגדיר פעילות זו כמשימה לאומית.
 נועה, בתו של דגן, הודתה בשם המשפחה לבית 
כירורגי,  נמרץ  לטיפול  ליחידה  "לקרוא  החולים: 
מחלקה שעושה ימים ולילות בטיפול מסור ובהצלת 
חיים, על שמו של אבא, זו הנצחה מרגשת. אבא קיבל 
ויחד נאבקתם איתו על המשך חייו.  טיפול מסור 
אבא ראה בכם הרופאים הרבה מעבר לרופאים, הוא 
ראה בכם חברים, סמך עליכם ואהב אתכם, ואנחנו 
מרגישים אותו דבר. בשבילו ובשבילנו, איכילוב היה 

ונשאר סוג של בית".

 רגע מרגש במיוחד בטקס היה כשבינה, רעייתו 
של דגן, קיבלה טלפון מראש הממשלה לשעבר, אהוד 
אולמרט, שציין את כאבו על כך שנבצר ממנו לכבד 
ולהגיע לטקס עקב הנסיבות.  זכרו של מאיר,  את 
הוא אף חשף, שבמהלך השנה האחרונה  בדבריו 
מאז מותו של דגן, הוא קורא עליו קדיש מידי יום 
ומתפלל לעילוי נשמתו. הוא הודה לנוכחים שבאו 
לכבד את זכרו של מאיר, והבטיח למשפחה שיבקרם 

מיד לאחר שחרורו".
האמון  על  דגן  למשפחת  מודה  החולים  בית   
ולאוהביו על התרומה להנצחתו, שבזכותה שודרגה 
היחידה לטיפול נמרץ כירורגי, שהיא היחידה מסוגה 
בה  דגן, שתשרה  רוח הלחימה של  ועל  בישראל, 

מעבר לשמו.

חדשות איכילוב

מימין לשמאל: רמי אונגר, פרופ' יצחק שפירא, בינה דגן, השר ישראל כץ, פרופ' רוני גמזו, 
פרופ' יוסף קלאוזנר, יוסי כהן, פרופ' אלי הוברמן והרב אלימלך פירר
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יקר וחשוב, במיוחד כשעוסקים  זמן הוא מצרך 
ארוכים  תורים  של  המראות  הבריאות.  בתחום 
בחדרי המיון ושל מיטות מאושפזים במסדרונות של 
גם הצורך בהמתנה ממושכת עד  המחלקות, כמו 
לזימון לניתוח, אינם גזירת גורל. מחשבה זו, הובילה 
את הנהלת בית החולים להשקיע בשנת 2016 למעלה 
מעשרים מיליון שקלים לטובת קיצור תורים עבור 
המטופלים שלנו. השקעה זו, שכוללת הפעלת בית 
החולים בשעות אחר הצהריים, והשארת המומחים 
ברפואה  בחולים  לטיפול  החולים  בית  בכותלי 
הציבורית, מביאה לקיצור משמעותי בהמתנה לכמה 

מהניתוחים המבוקשים ביותר.
 מדובר בניתוחים, שהזמינות אליהם כיום באיכילוב 
היא הקצרה ביותר בישראל.  זמן המתנה של מספר 
חודשים, על פי הממוצע הארצי, קוצר לכמה שבועות 
בלבד. לדוגמה, ניתוח מפרק ירך קוצר מ- 11 חודשים 
ל-7 שבועות בלבד, ניתוח שקדים בילדים קוצר מ- 10 
ניתוח קטרקט קוצר  חודשים ל- 3 שבועות בלבד, 
מ- 9 חודשים ל- 5 שבועות בלבד, ניתוח בקע  קוצר 

מחצי שנה  ל- 6 שבועות בלבד 
ניתוחים  עוד תורים שקוצרו באופן משמעותי: 
4 שבועות  ל-  8 שבועות   אורולוגיים  קוצרו מ- 
נוירו-כירורגים קוצרו בין שבועיים  ניתוחים  בלבד, 

לבין חודש המתנה בלבד, לניתוח כיס מרה נקבע 
זימון לניתוח תוך שבועיים, התור לניתוח לתיקון 
רצפת האגן ודליפת שתן קוצר מ- 12 שבועות ל- 4 

שבועות בלבד.
 בחטיבה האורתופדית בוצע מהלך דרמטי של 
קיצור תורים: זמן ההמתנה לניתוחי כתף קוצר מ- 24 
שבועות ל- בין 6 לבין 8 שבועות, ההמתנה לניתוחי 
כף יד קוצר מ- בין 20 לבין 24 שבועות ל- בין 4 לבין 
12 שבועות, ניתוחי ארטרוסקופיית ברך מבוצעים 
 8 רגל מבוצעים תוך  ניתוחי כף  4 שבועות,  תוך 
שבועות בלבד, וארטרוסקופיות מפרק הירך מבוצע 

תוך 6 שבועות מיום הביקור במרפאה. 
ראוי לציון שבניתוחי שברי צוואר הירך בקשישים, 
משרד  במדדי  מלא  באופן  עומד  החולים  בית 
הבריאות: ניתוח של מעל 85% מהקשישים, מבוצע 

תוך 48 שעות.  
גם את מספרן של המיטות במסדרונות המחלקות 
הפנימיות, הצלחנו לצמצם ואנחנו עדים לירידה של 
50% במספר המיטות של חולים השוהים במסדרון 
פנימית. מדובר במהלך משולב שהצליח  במיטה 
באופן חסר תקדים בעקבות תהליך שיטתי שכלל 
שחרור חולים עד השעה 11:00 בבוקר, מתן עדיפות 
בבדיקות לחולים במחלקות הפנימיות כדי לזרז את 

הטיפול, השהייה במיון של חולים עד לסיום בירור 
ושחרור ללא צורך לאשפז במחלקה פנימית, פתיחת 
מחלקת "פנימית חורף" מתקציב בית החולים, גיבוש 
תכנית עם קופות החולים להמשך טיפול בקהילה 
ועוד. במהלך זה השקיע בית החולים בשנת 2016 

למעלה משני מיליון שקלים. 
היריעה לא תקצר מהישג נוסף וחשוב: דגש על 
קיצור משך הטיפול בחדר המיון של בית החולים. 
כולל פתיחת עמדה של אחות ממיינת  זה  מהלך 
כבר בכניסה למיון, כך מתקבל המטופל אצל איש 
צוות רפואי עד כעשרים דקות בלבד מכניסתו לבית 
החולים. בנוסף, הוצבה עמדת בדיקות דם שמקצרת 
את זמני קבלת תוצאות המעבדה ומזרזת את מתן 
הפנימי  המיון  להרחבת  פעלנו  כן,  כמו  הטיפול. 
והוספנו בו 16 מיטות בתנאים משופרים. הצלחתו 
של המהלך הובילה לכך שחדר המיון של בית החולים 
איכילוב, הוא השני במספר קבלות חולים בארץ, 
והראשון מבין מרכזי העל עם משך הטיפול הקצר 
ביותר: 2.9, כלומר כשעה פחות מהממוצע הארצי 
שעומד על 3.79, לפי סקר שפורסם לאחרונה  ידי 

משרד הבריאות.

חבל על הזמן!
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לפני שלוש שנים היא כבשה אותנו בסערה, מילה 
קצת מסובכת שהפכה להיות שגורה בפי כל אחד 
מעובדי בית החולים שלנו.  אקרדיטציה. אז, כשהכול 
היה חדש ולא מוכר, מצאנו את עצמנו פתאום חלק 
ה"ביחד" שלנו  גדול, שחיזק את הרגשת  ממשהו 
וגאוות היחידה. ההצלחה של בית החולים במבדק 
הייתה כמו ההצלחה האישית של כל אחד מאתנו, 

וככה זה הרגיש.
ובגדול!  שלוש שנים עברו, והאקרדיטציה חזרה 
הרף הגבוה  שהצבנו לעצמנו במבדק הקודם הוא 
הבסיס,שממנו מתחיל המבדק הנוכחי וכמו שתמיד 
אומרים לנו "האויב הכי גדול של הטוב מאוד הוא 

המצוין".
האקרדיטציה מנסה לגרום לכל אחד ואחת מאתנו 
התהליך  מסוכן.  מקום  הוא  חולים  להבין, שבית 
החל  היבטים,  של  רחב  מרווח  פני  על  מתפרש 
והטיפול במטופל, דרך בטיחות  מתהליכי האבחון 
האיכות  לניהול  ועד  זיהומים,  ומניעת  המתקנים 
והבטיחות בבית החולים. התהליך נוגע בכולנו, מנהלי 
אנשי מחלקת כספים,  הניקיון,  עובדי  המחלקות, 
דלפק קבלה במיון ועוד. ולא רק בעובדי בית החולים 
ובבני משפחותיהם, שצריכים  אלא גם במטופלים 

להיות שותפים לתהליך.
חשוב להבין שכדי לצמצם את שיעור התקלות, 
מיטבי  לתפקוד  אופטימאליים  תנאים  נדרשים 
ונדרשת מדיניות  של בית החולים בכל התחומים, 
ברורה ומקיפה. הגישה הישראלית של "סמוך עלי", 
ו"יהיה בסדר", אינה עולה בקנה אחד עם דרישות 
הצורך  את  מדגישים  האקרדיטציה, שבמסגרתה 
בקיום מדיניות כתובה וברורה בכל התחומים ויוצרים 
"שפה אחת" לכל יחידות בית החולים, תוך הבטחת 

הרצף הטיפולי, האיכות והבטיחות של המטופל.
רגע אחרי מבדק ה-MOCK שנמשך כשבוע ימים 
וביצע הדמיה למבדק הקרוב, עולות מספר  תובנות 
ומחשבות לשלושת החודשים הקרובים:                                    
אותנו  לימד  הקודם  האקרדיטציה  מבדק   .1

אקרדיטציה 2017: לא רק מבדק אלא 
סטנדרט קבוע של איכות בטיפול  

ומרכזי  מוביל  תפקיד  החולים  בית  שלהנהלת 
בהצלחת התהליך. פרופ' רוני גמזו וחברי ההנהלה 
ללוות את המחלקות  בחודשיים האחרונים  יצאו 
השונות בתהליך ההכנה למבדק, תוך ביצוע הדרכות 
וטרייסרים במטרה להציף נקודות תורפה ולחזק את 

הטעון שיפור.
2. מהפכת כלי מחשוב - אין ספק שבית החולים 
לא ראה מימיו שטף כזה של אמצעים טכנולוגים 
מרשימים לייעול העבודה הרפואית, ולשיפור הנוחות 
והניטור של הביצועים. בחודשים האחרונים אנחנו 
תכנת  כמו  תכנות  של  משמעותי  לפיתוח  עדים 
הקליקר, לומדות רפואיות ממוחשבות, תכנת הרשאות 
  APPCRED ניהולי, אפליקציית  רופאים, דשבורד 
BI ואנשי היחידה  ועוד. צוות המחשוב,  צוות ה- 
לחקר ביצועים עבדו ימים רבים כדי לאפשר לכל 
כלים  הניהול  ומנהל בכל רמות  צוות רפואי  איש 
טכנולוגים, שיאפשרו למידה איכותית ומהירה, ניטור 
תהליכי למידה, ניטור איכות ושיפור הטיפול הרפואי. 
אנשי  והמדויקת של  ספק שהעבודה הקשה  אין 
הטכנולוגיה עם התמיכה הטכנית והתמיכה האנושית,  
הציבו את בית החולים שלנו בחוד החנית הטכנולוגית 

של בתי החולים בארץ.
 ISBAR -3. העברת מידע בין מטפלים - מודל ה
להעברת מידע בין מטפלים הופץ בכל בית החולים 
והפך לסטנדרט הנדרש בעבודה היום יומית. מטרתו 
של המודל היא להבטיח שהמידע הרפואי הנוגע 
למטופל יועבר בשלמותו ובכך ימנעו תקלות בשלבי 
"העברת מקל" בין משמרות ובין אנשי צוות רפואי. 
אין ספק  לאחר מספר חודשי עבודה עם המודל, 
שהטמעת מודל ה-  ISBAR משפרת את בטיחות 

המטופל ותורמת לחיזוק ושמירת הרצף הטיפולי.
4. חשיבות הכלכלה הרפואית - במבדק הקודם 
נושא הכלכלה הרפואית בתור חוסר שעלינו  עלה 
ומסודר  נדרשנו להראות תהליך מבוקר  להשלים. 
בתקופה  רפואית.   הוראה  בתור  כלכלה  למתן 
האחרונה יחד עם אנשי המטבח, המחשוב והתזונה, 

הצלחנו להביא את נושא הכלכלה למיקוד הראוי. 
הצוות הרפואי הבין את חשיבות מתן הוראה רפואית 
)גם לחולה שזקוק  לכלכלה כמו כל תרופה אחרת 

לכלכלה רגילה( ופועל על פי כללי מתן ההנחיה.
5. "חוק החולה הנוטה למות" - כמעט שאין חוק 
או תהליך דומה שזכה לכל כל כך הרבה סופרלטיבים 
"חוק  כמו תהליך החקיקה החשוב של  וחיזוקים, 
החולה הנוטה למות". העובדה שמאפשרת לאדם 
עוד בחייו לתת הנחיות מקדימות והוראות על דרך 
בימיו האחרונים, מחזקת את תחושת  בו  הטיפול 
האוטונומיה של החולה על גופו ומהווה זכות יסוד 
בסיסית.  בשיתוף מלא של כלל הצוותים הרפואיים 
תהליך  הוטמע  החולים  בבית  רפואיים  והפרא 
זיהוי המטופלים, שיזדקקו בעתיד הקרוב להוראות 
מקדימות, לליווי ולהדרכות מטופלים על דרך ביצוע 
ההוראות, תוך שילוב המסגרת המשפחתית הקרובה 

והתומכת.
וקבלת תו התקן  לסיכום, תהליך האקרדיטציה 
ובלתי  כיום כדרישה מחייבת  JCI מוכתב  ה-  של 
נמנעת של משרד הבריאות לכלל בתי החולים בארץ. 
מטרתו של התהליך היא סטנדרטיזציה של הטיפול 
הרפואי והקטנת השונות באבחון ובטיפול הרפואי, 
תוך עיצוב מחדש של המבנה והתהליכים של המרכז 
וחדשנות,  יהיה להטמיע למידה  ניתן  הרפואי. כך 
ולבצע מדידה ובקרה שוטפת אחר תהליכים אלה. 
ברור לכולנו שאם נקפיד לבצע את התהליך באופן 
יעיל, חכם ומבוקר, הרי נקבע סטנדרט למרכז הרפואי 
אדיר  שיפור  תוך  זמן,  לאורך  נפעל  לאורו  שלנו 
אין  ובבטיחות המטופלים שלנו.  באיכות הטיפול 
ספק שבכוחות משותפים ובגאווה גדולה נעבור את 
המבדק בצורה הטובה ביותר ונצליח לשפר ולשמר 
לאורך זמן את ההישגים שהושגו בעמל רב בתהליך 

המוכנות להסמכה.

פנימית  ברפואה  מומחה  לוין,  אבי  ד"ר  כתב: 
ומתמחה בהנהלת המרכז הרפואי

הנהלת בית החולים עם צוות האקרדיטציה והבודקים שהגיעו במיוחד מארה"ב למבדק
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החלטת הנהלת בית החולים על רכישת קרניות 
מחו"ל הביאה לתוצאות מדהימות: חולים הזקוקים 
בתוך  הפרוצדורה  את  עוברים  קרניות  להשתלת 
 64 בלבד. במקביל, הושגה הסכמה של  חודשיים 
ביחס  משפחות לתרומת קרנית, עלייה של 30% 
לשנה שעברה, עובדה שמציבה את בית החולים כמי 

שמוביל בישראל בתרומת קרניות. 
החולים  בית  הנהלת  יצאה   ,2016 ביוני  כבר 
לרכישת קרניות מבנקי קרניות בארה"ב, במטרה 
להגדיל את התפוקה ולהקטין את רשימת ההמתנה 
החולים  לבית  הקרניות  רכישת  עלות  להשתלה. 
במחצית השנייה של 2016 בלבד עמדה על סך של  
350,000 שקלים מתקציב בית החולים. סה"כ נרכשו 
45 קרניות לטובת חולים ישראלים. עד סוף 2016, 
בוצעו בבית החולים 76 ניתוחים להשתלת קרניות. 
סה"כ במהלך שנת 2016, בוצעו בבית החולים 103 

ניתוחים בקרניות.
מדובר בהישג חסר תקדים למערך עיניים: "אנחנו 
קרובים מאד למצב של זמינות  מידית, כמו בניתוחים 
אחרים שאינם זקוקים לשתל. כיום, השתלת קרניות 
באיכילוב הפסיקה להיות פעולה נדירה אלא פרוצדורה 
יומיומית", מציין ד"ר דוד ורסנו, מנהל יחידת קרנית 

במערך העיניים של בית החולים.

קרנית בזמינות 
מידית 

הישיר  הקשר  את  מחזק  האונקולוגי  המערך 
המטופלים,  סרטן  חולי  לבין  הרפואי  הצוות  בין 
את  מנצחים   -  "Belong״ אפליקציית  באמצעות 
יחד". המערכת החדשה מאפשרת לחולים  הסרטן 
לסוגיות  באשר  מידע  לקבל  ולבני משפחותיהם 
וכוללת מתן  הרפואיות, שעולות במהלך הטיפול 
מענה לשאלות ופניות של החולים על ידי הרופאים 

והאחיות שהתגייסו למען המטרה. 
ולצוות  לחולים  ברורים  יתרונות  "לאפליקציה 
הישיר  הקשר  וחיזוק  השירות  שיפור  המטפל: 
ידי  על  מטופל  לבין  הרופא  בין  אמצעי  והבלתי 
שימוש בטכנולוגיות מתקדמות, והקטנת הביקורים 
ידי מתן מענה  בחדרי המיון של חולי הסרטן על 
רפואי בהתאם לתלונות החולה עוד בביתו. המטרה 
היא לרתום את הטכנולוגיה לטובת שיפור איכות 
השירות וחווית המטופל, באמצעות הנגשת תהליכי 
קבלת המידע, קיצור זמני המענה והגדלת הזמינות 
של הצוות המטפל", מסביר פרופ' עידו וולף, מנהל 
המערך האונקולוגי, אשר נרתם למתן מענה מקצועי 

באפליקציה.
באמצעות  לקשר  נרתמו  וולף,  לפרופ'  נוסף 
והמובילים  האפליקציה כמה מהרופאים הבולטים 
בתחום הסרטן בבית החולים: ד"ר רוית גבע, מנהלת 
גריסרו,  המרכז לגידולי מערכת העיכול; פרופ' דן 
מנהל היחידה לגינקולוגיה אונקולוגית ופרופ' תמר 

ספרא, מנהלת השירות האונקו-גניקולוגי. 

  Belong אפליקציית
מייעלת את הקשר 
בין הרופא למטופל

חדשות איכילוב

פרופ' עידו וולף מתגאה באפליקציה

ד"ר דוד ורסנו בבדיקת עיניים למושתלת קרנית
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המרכז הרפואי שלנו וחברת התרופות הבינלאומית 
ביוג'ן חתמו על הסכם שיתוף פעולה מחקרי רחב 
מחלת  למניעת  תרופה  לפתח  שתכליתו  היקף, 
הפרקינסון. ההסכם יאפשר, לראשונה בישראל, לקיים 
עשרות מחקרים פורצי דרך אודות מחלת הפרקינסון. 
"שיתוף הפעולה הבלעדי, שעליו חתמנו עם חברת 
ביוג'ן, ימצב את בית החולים ברשימת מרכזי המחקר 
והמתקדמים בעולם בתחום  המובילים, החשובים 
פרופ' רוני גמזו, מנכ"ל  מחלת הפרקינסון", מסביר 

בית החולים.
מדובר ביוזמה של פרופ' ניר גלעדי, מנהל המערך 
הנוירולוגי ופרופ' אבי אור-אורטרגר, מנהל המכון 
הגנטי, בשילוב של חוקרים ורופאים מתחומים רבים 
נוספים  בבית החולים. על פי יוזמה זו יוקם מרכז 
מחקר לקידום ולהבנה מעמיקה יותר של הגורמים 
להתפתחות מחלת הפרקינסון ושל מאפייני המחלה 
בשלביה המוקדמים עוד לפני האבחון הקליני. כל 
יחד תרופה למניעת  ורצון לפתח  זאת מתוך חזון 

מחלת הפרקינסון, ואפילו לריפויה.  
בחירתה של חברת ביוג'ן לשתף פעולה עם המרכז 
נובעת בעיקר בשל מעמדו המוביל  הרפואי שלנו, 

צוות בית החולים ונציגי חברת ביוג'ן

של בית החולים כמרכז קליני ומחקרי, הניצב היום 
להבנת  ביותר  המתקדם  העולמי  המחקר  בחזית 
בכורה  של  מקום  ולמניעתה.  הפרקינסון  מחלת 
הנערך  דרך  פורץ  פרי מחקר  הוא  זה  בינלאומי 
הגנטי, מערך ההדמיה  הנוירולוגי, המכון  במערך 
ומכון האיזוטופים של בית החולים  בעשור האחרון, 
בתמיכת מענקים שונים ובמיוחד בתמיכת עמותת 
מייקל ג'יי פוקס האמריקנית. עד היום הניב מחקר 
זה ממצאים מעוררי השראה שהציגו  רב תחומי 
או  שגורמים  גנים  זיהוי  כמו:  בולטים  ממצאים 
שמקטינים את הסיכוי לחלות בפרקינסון, שימוש 
 ,MRI והדמיות מתקדמות בבדיקות  במיפויי מוח 

המזהות שינויים מוחיים מוקדמים ביותר, שנים לפני 
אבחון המחלה, ואפיון סמנים קליניים רגישים ביותר 
בתחום ההליכה, התנועה, החשיבה והרגש למחלה 
מוקדמת ומתקדמת. חולי פרקינסון המטופלים בבית 
החולים שלנו, ובני משפחותיהם, יגויסו ויבדקו לאורך 
זמן בשיטות קליניות, הדמייתיות וגנטיות מתקדמות 
ביותר, כדי להבין טוב יותר את המחלה ומאפייניה. 
זה תהווה  קבוצת המשתתפים במחקר רחב היקף 
את הבסיס למחקרים עתידיים עם תרופות חדשות, 
ואולי אף  ריפוי  בפיתוח שכל מטרתן,  הנמצאות 
מניעת מחלת הפרקינסון אצל בני משפחה של חולים.  

המטרה:
תרופה למניעת

מחלת הפרקינסון 

זכה המרכז הרפואי שלנו כבית חולים   ביום המחקר של הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל-אביב 
מצטיין במחקר.  233 עבודות מתוך 728 שהוצגו ביום המחקר היו עבודות של מחלקות בית החולים - 32% 
אחוז מכלל העבודות. בנוסף, נבחרה מחלקת נשים ויולדות למחלקה המצטיינת בתחומה בישראל. "הפרס 
היוקרתי הוא עדות להשקעה הרבה של בית החולים לקידום המחקר הרפואי בישראל שמביא את בית 
החולים להישגים כבירים בארץ ובעולם", מדגיש פרופ' יצחק שפירא, סמנכ"ל המרכז הרפואי שקיבל את 

הפרס בשם בית החולים. 

בית החולים המצטיין במחקר רפואי בישראל

 



לאחרונה עברו 18 מנהלים מבית החולים שלנו 
את  לפתח  שמטרתה  ומעשית,  עיונית  הכשרה 
לכוון  כדי  בהם,  הטמון  המנהיגותי  הפוטנציאל 
ולהגיע לביצועים ניהוליים גבוהים. ההכשרה בוצעה 
במסגרת "להב פיתוח מנהלים" בשיתוף אוניברסיטת 
תל-אביב ובראשותו של פרופ' בעז רונן, מרצה בעל 
שם עולמי המלמד: השבחת חברות, יצירת ערך, ניהול 

טכנולוגיה וניהול מערכות בריאות.
בסדנה נחשפו המשתתפים לתיאוריות החדשות 
מורכבות.  בריאות  ניהול מערכות  בתחום  ביותר 
המפגשים כללו סדנאות חווייתיות, נתוחי אירועים, 
מודעות  פיתוח  אישיות,  התנסויות  סימולציות, 
לסגנון המנהיגות האישי תוך שיפורו, וכמובן למידת 
עמיתים. על בסיס תיאוריות אלו קיבלו המשתתפים 
כלים פרקטיים, שאפשרו להם להתנסות בשיפור 
ביצועים הלכה למעשה, תוך שיפור איכות מתמשך 

סביבת  של  מאוד  המורכבות  המסגרות  בתוך 
העבודה בבית חולים שלישוני מוביל. ההכשרה 
עסקה בהבנת תורת התורים, זיהוי, מיקום ומיצוי 
צווארי בקבוק, אילוצי סרק, עומס עבודה בתור, 

"זמן זבל", מדידה ובקרה ועבודה בקיט מלא.
המשתתפים  צוותי  ניתחו  הגמר  בפרויקט 
מערכות מורכבות והציעו שינויים במטרה לשפרם 
לדוגמה:ניתוח תהליכי קבלה של חולים במסגרת 
משרד קבלה במיון, קיצור זמנים ושיפור איכות 
אונקולוגי,  יום  ושירות במסגרת אשפוז  טיפול 
שיפור תהליכי נטילת ביופסיה במסגרת מערך 
ההדמיה ושיפור האיכות הרדיולוגית, קיצור זמנים 
במיון האמבולטורי,  והשירות  האיכות  ושיפור 
שיפור תהליך הלידה הטבעית בבית החולים, ניתוח 
ושיפור תהליכים במסגרת היחידה לקרדיולוגיה 
ואיכות מתן השירות  פולשנית, שיפור תפקוד 

ניתוח, ושיפור תהליכים מורכבים במסגרת  בחדרי 
המלר"ד )המחלקה לרפואה דחופה(.

הפרויקטים הוצגו להנהלת בית החולים בישיבה 
מיוחדת שכללה את מנהלי המחלקות האישיים של 
המשתתפים ואת אנשי מפתח בארגון. המשתתפים 
בסדנה תארו את חשיבות ההבנה בתהליכי עבודה 
וציינו לשבח את תכני הלימוד האיכותיים  לעומק 
והצוות המעביר. הפרויקטים עברו לשלב היישום 
וסיוע  בשטח תוך הובלה של המנהלים האישיים 
לניהול  הפקולטה  בשיתוף  החולים,  בית  הנהלת 

באוניברסיטת תל-אביב.  

פנימית  ברפואה  מומחה  לוין,  אבי  ד"ר  כתב: 
ומתמחה בהנהלת המרכז הרפואי

השבחת מנהלים 
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למו"פ  האגף  שבה  ברציפות  הרביעית  השנה  זו 
יזמות  סדנת  מקיימים   Aviv MedTech בהובלת 
בנימין,  אייל  ד"ר  ע"י  פותחה  הסדנה  וחדשנות. 
למו"פ.  האגף  בשיתוף  וחדשנות  ליזמות  מומחה 
מטרתה לפתוח צוהר ראשוני לעולם היזמות בתחום 
ולהקנות  הדיגיטלית  והרפואה  הרפואי  המכשור 
ליזמים מתחילים או פעילים כלים פרקטיים כיצד 
הקלינית  העשייה  במסגרת  שנולד  רעיון  להפוך 
לחברת סטרט-אפ חדשה. בהנחיית הסדנה ובדיונים 
יזמים, עורכי  יזמים סדרתיים, רופאים  לקחו חלק: 
פטנטים, אנשי הון סיכון וכן, מובילי דעה מהשורה 
לקחו חלק  היום  עד  הביו-טק.  הראשונה בתחום 
בסדנה כמאה אנשי צוות. השנה השתתפו 25 אנשי 
ותפקידים, מה שתרם  דיסציפלינות  צוות ממגוון 

TLVMC Intrapreneurship Workshop

חדשות איכילוב

לרבגוניות וליצירתיות של הרעיונות. הסדנה כללה 
עברו  המשתתפים  בהם  מרוכזים  ימים  שלושה 
הרצאות, סדנאות, שיחות מנטורינג עם יזמים, עורכי 
פטנטים, אנשי רגולציה וחברות הון סיכון. במהלך 
הסדנה המשתתפים פיתחו את הרעיונות האישיים 
שלהם. הסדנה ננעלה בתחרות שבה הציגו משתתפי 
הסדנה את הרעיונות שהם פתחו בתחומי המכשור 
והאפליקציות הרפואיות. בתחרות שפטו  הרפואי 
מובילי דעה מעולם היזמות והביוטכנולוגיה, ביניהם: 
מר שלמה נמרודי, גב' רונה סמלר, מר אביב שוחר 
ופרופ' שמואל בנאי. הרעיונות המובילים זכו במימון 
ראשוני של האגף למו"פ ובמנטורינג אישי של מר 
ומנוסה בתחום  ותיק  יזם ומשקיע  ראובן קרופיק, 

הביוטכנולוגיה המנהל כיום את חברת מידה.

הזוכים בתחום מכשור רפואי:
המחלקה  בכיר,  מנהל  סגן  שפירא,  יובל  ד"ר 

לנוירוכירורגיה, היחידה לשחזור עצבים פריפריים
ד"ר יזיד ברגותי, מתמחה, מחלקה לאורולוגיה

מר עבד סטל, מנהל חדר ניתוח גניקולוגי

הזוכים בתחום בריאות דיגיטלית:
פרופ' תמר ספרא, מנהלת השירות האונקו-גניקולוגי

ד"ר דייגו מרסר, סגן מנהל אגף דימות
 

הסדנה הבאה צפויה להתקיים בתחילת שנת 2018, 
ועד אז נשמח להיות לשירותכם. 

היחידה ליזמות וחדשנות- Aviv MedTech בהנהלת 
ד"ר לילך וייס.
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מרפאה חדשה לאבחון מחלות מין ולטיפול בהן 
נפתחה במרכז הרפואי שלנו. במרפאה מתבצעות 
המין  במחלות  הדבקה  לגילוי  מרוכזת  בדיקות 
ואיידס. הבדיקות  כלמידיה  זיבה,  כמו  העיקריות 
הנערכות במרפאה הן אנונימיות והתוצאות מתקבלות 
בתוך שעתיים בלבד. המרפאה מקבלת את הפונים 
Walk In Clinic, מה שמייתר את  בסגנון  אליה 
הצורך לתאם תור מראש או להזדהות. מחלות נוספות 
שעשויות לעבור בדרכי המין ונבדקות במרפאה הן 

 .C וצהבת B צהבת
לדברי ד"ר דן טורנר, מנהל מרכז האיידס ומנהל 
הן שפחות  "החדשות הטובות  המרפאה החדשה: 
וקוץ  אנשים מתים מאיידס בכל שנה. אבל אליה 
בה. הטיפולים האיכותיים שניתנים היום לפני ואחרי 
ההדבקה במחלה, גרמו לכך שאנשים מוותרים על 
השימוש בקונדום וכך חושפים את עצמם למחלות 
מין אחרות, שהיו רדומות וכעת 'הרימו ראש'. לרוב 
יש טיפול פשוט, אבל הזנחה שלהן  מחלות המין 

יכולה לגרום לעקרות ומחלות קשות אחרות".

אנונימין 

ומשפחותיהם?  מה בעצם מבקשים המטופלים 
טיפול רפואי איכותי ומעודכן. דיינו? אז זהו שלא!

"המטופל במרכז"  כחלק ממימוש אסטרטגיית 
השנה  להשקיע  הוחלט  איכילוב,  החולים  בבית 
באופן מיוחד במסירת מידע למטופלים. החלטה זו 
 10,000 התקבלה בעקבות הפקת לקחים בסקירת 
אלה,  בימים  האחרונה.  השנה  במהלך  מטופלים 
)מסירת  עוברים הצוותים הדרכה להטמעת ממ"י 
מידע למלווה מיוחד(, גם בביקור רופאים. תפיסה 
בן  להזמין  יזום  באופן  למטופל  המציעה  חדשה 
משפחה להיות נוכח ושותף בביקור הרופאים, מתוך 
ובהשפעה על  בטיפול  הבנת חשיבות המעורבות 

איכותו והצלחתו. 
כל מטופל זכאי לבחור את ה- ממ״י שלו. ה-ממ״י 
יוזמן להישאר לצדו בזמן  ידי המטופל  שיבחר על 
ביקור רופאים. כך יוכל להתעדכן בזמן אמת לגבי 
מצבו, תכנית הטיפול שלו, להעלות בקצרה שאלות 
או חששות ולהיות שותף לחוויית האשפוז. זו הצהרת 
השותפות,  את  מזמינים  אנו  מבחינתנו,  כוונות. 
מנגישים את המידע ומאפשרים מעורבות ושקיפות 

מלאים.
להשלמת המהלך, נבנתה ופורסמה אמנת מסירת 
מידע המפרטת את מגוון הנושאים עליהם מתחייב 

הצוות למסור מידע מרבי, במגוון הזדמנויות.  

כתבה: נגה זמני-קינן, מנהלת מערך השירות וחווית 
המטופל

תפנימו ממ״י  

ד"ר דני טורנר וצוותו בודקים תוצאות מעבדה

ד"ר גיא להט בביקור רופאים לצד 
החולה ונציג המשפחה
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לראשונה בישראל, ורק בבית חולים "דנה-דואק", 
 SMA -תרופה פורצת דרך למחלת ה

ית החולים "דנה-דואק" נבחר להיות 
שבו  בישראל,  היחיד  החולים  בית 
דרך למחלת  פורצת  ניתנת תרופה 
ה- SMA, מחלת ניוון שרירים עצבית, 
"זוהי פריצת דרך  שהייתה עד כה חשוכת מרפא. 
גנטיות, כשסוג כזה של  בכלל הטיפולים במחלות 
פרופ'  טיפול נחשב בעבר כמדע בדיוני", מסבירה 
אביבה פתאל-ולבסקי, מנהלת היחידה לנוירולוגיה 

ילדים. 
התרופה החדשה, SPINRAZA, אושרה לאחרונה 
על ידי ארגון ה – FDA האמריקני. החולה הראשונה 
שקיבלה את התרופה בבית החולים דנה, היא תינוקת 
בת חצי שנה, שעברה את הטיפול הראשון בהצלחה 
ובתקווה שאכן הטיפול יביא לשיפור ניכר במצבה. 

בשיתוף  יקבעו  התרופה  לקבלת  הקריטריונים 
את  שפיתחה  ביוג'ן,  חברת  עם  המטפל  הצוות 
התרופה. מתן התרופה ייעשה ביחידה לטיפול נמרץ 

ילדים, בניהולו של ד"ר אפרים שדות. 

ב

פרופ' אביבה פתאל

חדשות "דנה-דואק"

כתבה: ענבל יעקובס מימון, 
מנהלת שיווק ״ליס״, ״דנה-דואק״ ומועדון היולדות
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כאב זה לא משחק ילדים 
אב כרוני בקרב ילדים קשור בגורמים 
רבים, שלו השלכות ביולוגיות, פיזיות 
ופסיכולוגיות. המודעות לעובדה שגם 
כרוני,  ילדים עלולים לסבול מכאב 
והכרת הסיבות  לכאב הכרוני בילדים הביאו להקמתן 
של מרפאות כאב ייעודיות לילדים, במרכזים רפואיים 
מובילים בעולם. במרכזים אלה הבינו שההתמודדות 
ואינה  ונרחבת,  ממדית  רב  היא  כרוני  כאב  עם 
מסתכמת בטיפול תרופתי או התערבותי בלבד. לכן, 
טיפול יעיל ומוצלח מבוסס על הגישה הרב תחומית 

לניהול כאב כרוני בילדים.
לאחרונה  הוקמה  "דנה-דואק"  החולים  בבית 
בניהולו  בילדים  כרוני  בכאב  לטיפול  המרפאה 
ולצדו  להרדמה,  מומחה  ד"ר דניאל סטוקי,  של  

פסיכולוגית ופיזיותרפיסטית.  
"אנו פוגשים במרפאה ילדים, נערים ונערות בכל 
הגילים, הסובלים ממגוון רחב של מצבי כאב, כולל 
כאבי בטן פונקציונליים, כאבי שרירים ושלד כאבים 
נפוצים כרוניים, כאב נוירופתי, כאבי ראש, תסמונות 
וכאב ממושך  היפר-מוביליות, מחלות סינדרומיות 

לאחר ניתוח", מסביר ד"ר סטוקי.
במפגש הילד ומשפחתו מספרים על הכאב, והילד 
של  בסופו  לכאב.  ממוקדת  גופנית  בדיקה  עובר 
המפגש ניתנות המלצות לטיפול המבוססות על שלוש 
מילות ה-P: פרמקולוגיה, פסיכולוגיה ופיזיותרפיה. 
מטרת הטיפול היא לשפר את תפקוד הילד הסובל 
מכאב, לאפשר את חזרתו לגן, לבית הספר ולפעילות 

לילד לישון טוב כ הגופנית. הטיפול בכאב מאפשר 
יותר, לחוש הרפיה ולהוריד את מידת המתח והחרדה. 
תרופות ופרוצדורות עשויות להועיל להשגת היעדים 
הללו, כאשר שיפור בתפקוד יביא עימו צמצום של 

רמת הסבל והכאב. 

ד"ר דניאל סטוקי



אפריל 122017

בגדי דנה החדשים 
יאיר, אושר, ליזי וילדים נוספים קיבלו 
במהלך האשפוז שלהם בבית החולים  
דיגיטליות.  מצלמות  "דנה-דואק" 
את  צילמו  הם  שבועיים  במשך 
האווירה בבית החולים, את עצמם, את הצוות המטפל 

ואת חבריהם המאושפזים.  
"צילמתי את כל בית החולים, צילמתי גם רופאים 
רוקדים ואת עצמי, כששכבתי במיטה. אולי יום אחד 

אני אהיה צלם, זה כיף", מספר אושר בן ה-7.
הם צילמו מאות תמונות במסגרת פרויקט "כשהלב 
מתבונן", שאותו יזמה והובילה בהתנדבות ענת לוי, 
שמתמקדת בעיקר בעשייה למען הילדים החולים. 
זהו הפרויקט השני, שאותו יזמה לוי לתיעוד חווית 
האשפוז במצלמה. פרויקט הצילום הראשון, שנקרא 
"בעיניים של דנה" חשף את הממד הסמוי, שאותו 
חווים ילדים בדרך חזותית מצולמת. הפרויקט החל 
במחלקה לנוירוכירורגיית ילדים לפני כחמש שנים 

ומייד סחף אחריו את כל ילדי דנה.
הפרויקט הנוכחי, "כשהלב מתבונן", מתמקד בצד 
הרגשי של הילד, ובתפיסת הראייה שלו את הצוות 
זו,  ואת משפחתו. דואליות  הרפואי המלווה אותו 

החזק  הקשר  את  מסמלת  להפרידה,  ניתן  שלא 
והייחודי שבין המטופל לבין המטפל, בין המטפל 
הילד  ואת המטרה החשובה מכל:  לבין המטופל, 
מערכי  כאחד  ביטוי  המקבלת  מטרה  ומשפחתו, 

הליבה של בית החולים לילדים "דנה-דואק". 
60  מצלמות דיגיטליות, שנתרמו על ידי חברת 
והמטופלים,  לילדים המאושפזים  חולקו  "מגדל", 
ולצוות המטפל. הצלם איתן ויתקון נרתם למשימה 

זו הפעם השנייה, הדריך, ייעץ וכיוון את הילדים. 
ושאר  צילומים,  לתערוכת  נבחרו  תמונות   20
התמונות אוגדו לספר מרהיב. ההכנסות ממכירת 
נוסף שנקרא  יוקדשו לפרויקט  התמונות והספרים 
דנה החדשים". הרעיון לחבר את התרומה  "בגדי 
לבגדי ילדים היא יוזמה של האגף לשיווק ושירות, 
ועמותת הידידים בניהולה של גב' רונית בלום, שחברו 
יחד לשרון טל ולצוות בית האופנה "משכית". בית 
האופנה נענה לאתגר והפך את הרעיון למציאות. 
לארבע  בגדים  דגמים של  שני  עיצבו  ב"משכית" 
ניתוח.  בגד לקראת  וכן  ובנות(  )בנים  גיל  שכבות 
קלפי מיוחדת הוצבה ברחבת הכניסה לבית החולים, 

והילדים בחרו את הדגם שהם אוהבים.

פרופ' דרור מנדל, מנהל בית החולים "דנה-דואק" 
ביותר, שאיתו מתמודדים  לילדים: "הקושי הגדול 
ברגע  המוכרת.  הניתוק מהמסגרת  הוא  הילדים, 
ומוצא את עצמו  אחד הופך הילד מבריא לחולה, 
ומאיימת, שמלווה במסכת  מוקף בסביבה חדשה 
בדיקות וטיפולים לצד בני המשפחה דואגים וחרדים. 
החלפת הבגדים, שעימם הגיע הילד למדי האשפוז 
הופך אותם רשמית לחולים ומרחיק אותם מהזהות, 
בגדי  אני מאמין שהחלפת  ומהילדות.  מהסביבה 
האשפוז היא צעד נוסף בדרך להחלמה של הילדים".
הושקה  מתבונן",  "כשהלב  הצילום  תערוכת 
בגלריית נור ביפו, ביום המשפחה,  בנוכחות פרופ' 
רוני גמזו, מנכ"ל המרכז הרפואי, פרופ' דרור מנדל, 
מנהל בית החולים "דנה-דואק" לילדים ותמי זמיר 

מנהלת הסיעוד והנהלות בתי החולים. 
מנחת הערב הייתה הסטנדאפיסטית אודליה יקיר, 
אורחת הערב והאחראית על החלק האומנותי הייתה 
דנה  בגדי  והילדים, שדיגמנו את  הזמרת שפיטה 
החדשים היו: אוריה, שירה, אמה, נדב, אושר, אורי 
והאחיות התאומות סתיו ואביב.                                                                                                                

י

תצוגת האופנה של
בגדי דנה החדשים
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מגשימים משאלות 
כל ילד המתאשפז באחת מהמחלקות 
בבית החולים "דנה-דואק" יכול להגיע 
לפינת המשאלות החדשה, הממוקמת 
בקומת הכניסה ולבחור מתנה. פינת 
המשאלות הוקמה בהתנדבות על ידי ענת לוי, שהבת 
שלה טופלה בעבר בבית החולים ומאז, במשך שנים, 
היא מגויסת בהתנדבות למען הילדים החולים. "פינת 
פניהם של  על   חיוך  להעלות  נועדה  המשאלות 
הילדים בזמן האשפוז. זו הרגשה נהדרת שהילדים 
עם  מקסים  לחדר  להיכנס  יכולים  המאושפזים 
אנרגיות טובות שעוצב בתרומה על ידי חגית סער, 
מעצבת חדרי ילדים, ולבחור מתנה שתשמח אותם 
זו הזדמנות להודות  ותשכיח מהם את מכאוביהם. 
לכל מי שתרם באהבה כדי שהחלום יהפוך למציאות: 
חברת רנבי, גלריית ארטיג׳אני, חברת פנדור, בוטווין 

פרקטים וחברות צעצועים", מציינת לוי.

כ

"דנה שלי" בקהילה 
מתרגש  בתל-אביב  דיזינגוף  חוב 
"דנה-דואק"  חולים  בית  ומתחדש. 
יצא לראשונה מגבולות בית החולים, 
ופתח בתחילת חודש מרץ מרכז חדש 
לבריאות המשפחה ברחוב דיזינגוף 258, במבנה חדש 

ומפואר שבנייתו הושלמה ממש בימים אלה. 
רואים  אנו  תל-אביב  העיר  החולים של  "כבית 
את עצמנו כמי שאחראים על קידום הבריאות של 
תושבי העיר. סניף 'דנה שלי' בדיזינגוף הוא הסנונית 
הראשונה לשיתוף פעולה פורה עם עיריית תל אביב 
לבריאות המשפחה  נוספים  מרכזים  של  להקמה 

בעיר", מסביר פרופ' רוני גמזו, מנכ"ל איכילוב.  

במרכז החדש לבריאות המשפחה "דנה ר
שלי" בדיזינגוף מתבצעים:

• מעקב אחר התפתחות ההיריון על ידי מיילדת 
מוסמכת ורופאה בכירה מצוות בית החולים ״ליס״ 

לנשים וליולדות. 
• שירותים של "טיפת חלב" על ידי אחיות מוסמכות 
ומנוסות של המרכז הרפואי, שעברו הכשרה מקיפה 
לתפקיד זה ורופאת ילדים מבית החולים "דנה-דואק". 
השירותים כוללים: מתן חיסונים על פי תכנית משרד 
הבריאות, מעקב התפתחות והדרכות בנושאים שונים, 
לפי  וטיפולית  אבחונית  למסגרת  והכוונה  ייעוץ 

הצורך, ניתנת הדרכה והנחייה לפיתוח העשרה לגיל 
הרך, פעילות מכוונת לגירוי ופיתוח חשיבה, הדרכת 
הנקה ותזונה נכונה, בריאות השן, מניעת היפגעות 

ילדים בבית ובחצר, אורח חיים בריא ועוד. 
• הרחבת פעילות מועדון היולדות "מאמי ליס" 
לידה  ואחרי  לפני  נוספות  ולפעילויות  לקורסים 
)קורסי הכנה ללידה, קליניקת הנקה, עיסוי תינוקות, 

יוגה לתינוקות ועוד(. 
"דנה-דואק" מחוץ  • הרחבת פעילות מרפאות 

לבית החולים, ובנגישות גדולה יותר לקהילה.

פרופ' רוני גמזו וראש העיר רון חולדאי בטקס הפתיחהצוות האחיות בעבודה
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בעידן  זרע  הריון מתרומת  שגת 
המודרני הפכה לפתרון מקובל ונגיש 
להקמת משפחות חדשות ומאושרות 
בישראל. היחידה לפריון הגבר ובנק 
הזרע בבית החולים "ליס" ליולדות ונשים באיכילוב 
הוקמה בשנת 1975, ומאז טופלו בה אלפי מטופלים, 

והיא שותפה ללידתם של תינוקות רבים.  
 קהל היעד שיכול להיעזר בתרומת זרע:

נשים יחידניות מבחירה.   •
נשים בזוגיות חד מינית.   •
נשים שבן זוגן אינו פורה.  •

 
זרע הוא  לפי ההנחיות בישראל, תהליך תרומת 
אנונימי דו-צדדי, כלומר התורם אינו יודע למי ניתנו 
או  )נשים  והמטופלים  הזרע לצרכי הפריה,  מנות 
זוגות( אינם יודעים פרטים מזהים על התורם, למעט 
מספר פרטים כלליים כגון מוצא האב והאם, תחום 
עיניים  צבע  עור, צבע שיער,  גוון  גובה,  העיסוק, 

ותחביבים. 
בבנק הזרע בבית החולים "ליס" שמורות מנות זרע 
של מעל למאה תורמים ישראלים. למטופלות ניתנת 
האפשרות לבחור את התורם על פי המאפיינים הנ"ל.  

יותר  רבות  יולדות  האחרונה  שנה 
מהתינוק  להיפרד  שלא  מבקשות 
ועד לשחרורם  הלידה  שלהן מרגע 
הביתה. בקשה זו זכתה לשם  "אפס 
ב״ליס״  אך אצלנו  חולים אחרים,  בבתי  הפרדה", 
יותר  זו שם חיובי  הרבה  בחרנו להעניק לתופעה 

ומכאן השם: "מחוברות הורית". 

כיצד מיישמים "מחוברות הורית?"
עם  היולדת שבוחרת לשהות   – • בחדר הלידה 
את  לשחרור, מעדכנת  ועד  הלידה  מרגע  תינוקה 
רצונה  על  הלידה,  לחדר  כניסתה  עם  המיילדת  
ב"מחוברות הורית".  מרגע זה תוכל  היולדת להיות 
שותפה לטיפול שמקבל תינוקה כבר בחדר הלידה 
וכן לעבור יחד אתו למחלקת יולדות )"עור לעור"(.

• בניתוח קיסרי אלקטיבי )מתוכנן מראש( - יונח 
התינוק על היולדת ותוכל לשהות עימו "עור לעור" עד 
לסיום הניתוח ובמהלך השהות בהתאוששות. בהמשך 
למחלקת  התינוק   עם  יחד  לעבור  היולדת  תוכל 
זאת,  בהתאם לאישור הצוות הרפואי  יולדות. כל 
ובתאום מראש. יש לעדכן את הצוות במרפאת תאום 

ניתוח קיסרי על הרצון במחוברות הורית.

ה

ב

לדברי ד"ר רוני האוזר, מנהל בנק הזרע ומ״מ מנהל 
זוגות המוטרדים  היחידה לפריון הגבר, "לנשים או 
מקבלת תרומת זרע אנונימית, או לחילופין מעדיפים 
תורם זרע 'בלעדי', קיימת האפשרות לייבא מנות זרע 
ישנה אפשרות לבחור בתורם  זה  מחו"ל. במסלול 
זה  תורם מסוג  על  אנונימי(. המידע  )לא  'פתוח' 
משתנה מבנק זרע אחד למשנהו אולם ברוב המקרים, 
הוא כולל, בנוסף לפרטים הכלליים, גם את תמונת 
התורם בילדותו, ראיון קולי מוקלט והערכת צוות 
הכוללת מבחני אישיות. "בחלק מהמקרים", מוסיף 
ד"ר האוזר, "התורם ה'פתוח' מחויב להיענות לפנייה 

אחת לפחות של הצאצא עם הגיעו לגיל 18". 
 

ד"ר שימי ברדה, מנהל המעבדה לפריון  לדברי 
הגבר ובנק הזרע ב"ליס": "כדי לתת מענה למטופלים 
המעוניינים לייבא זרע מחו"ל נפתח ערוץ תקשורת 
זרע בחו"ל המאושרים ע"י משרד  ישיר מול בנקי 
הבריאות, חלק מהבנקים מעניקים למטופלות בנק 
הזרע של "ליס" הנחה משמעותית במחיר המנות. 
נתרמת,  במסגרת השירות, מתבצעת פתיחת תיק 
הזרע מבנק  מנות  לייבוא  הגשת בקשה מסודרת 
הזרע הנבחר, בקשת אישורי אמ"ר ממשרד הבריאות, 

• במחלקת היולדות - התינוק יהיה צמוד לאימו 
ביקור  במהלך  לרבות  רציף,   באופן  למלווה  או 
רופא והטיפול של הצוות הרפואי.  אחות מחלקת 
ילודים תדריך את היולדת כיצד לטפל בתינוק בימים 
ותצייד אותה בערכה לטיפול בתינוק.  הראשונים 
היולדת או המלווה שלה יוכלו לשהות בחדר במהלך 
הטיפול בתינוק בילודים ובבדיקות השונות. יועצות 
ההנקה זמינות לכל שאלה ויסייעו ליולדת במחלקת 

יולדות להיניק.

תיאום עם חברת עמילות מכס פרטית לצורך שחרור 
מידי של המטען והבאתו לבנק הזרע ב"ליס" ללא 
עיכובים שעלולים להיות קריטיים בשילוח מטען 
מסוג זה. לאחר קבלת המטען במעבדה, מנות הזרע 

מאוחסנות ונשמרות בבנק הזרע".

תרומת זרע מחו"ל 

מחוברות הורית

ד"ר רוני האוזר וד"ר שימי ברדה

חדש ב״ליס״
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ב"מרכז  שבוצע  דרך,  פורץ  חקר 
שלנו,  החולים  בבית  המוח"  לחקר 
מצא מנגנון במוח, שמאפשר לאנשים 
ומנבא הופעת  להתמודד עם הכעס 

תסמיני לחץ פוסט-טראומטי.
המחקר בדק את התגובה המוחית להתמודדותם 
של חיילים קרביים עם סיטואציות בין-אישיות לא 
בוצע במהלך משחק  ומכעיסות. המחקר  הוגנות 
סחר בין שני אנשים, כשאחד מהם נמצא בסריקה 

.MRI -באמצעות הדמיה מוחית תפקודית ב
"תוצאות  פרופ' תלמה הנדלר, מנהלת המרכז: 
המחקר מצביעות על המנגנון הביולוגי של הכעס, 
ומהוות בסיס לטיפול עתידי מונחה-מוח בהפרעות 
בלתי  כעס  בהתפרצויות  המתבטאות  נפשיות 

נשלטות".
בין- נבדקה התגובה המוחית במצבים  במחקר 
אישיים מעוררי קונפליקט וכעס. התגובה המוחית 
במהלך מצבים אלה נמדדה בחיילים קרביים בתחילת 
סיום אימון  וכשנה לאחר מכן לקראת  הטירונות, 
קרבי מתקדם - תקופה בשירות המאופיינת בדרישות 
מלחיצות למאמץ נפשי וגופני והתמודדות עם מצבי 
הנפשי המצטבר,  הלחץ  זו, בשל  בתקופה  קיצון. 
החיילים סובלים מתסמיני לחץ  כמו: הפרעות בשינה, 
מחשבות חוזרות ונשנות על ארועי מלחיצים, מצב 
רוח ירוד ורגזנות )"פתיל קצר"(, בדומה לתסמינים 

שמופיעים לאחר ארוע טראומתי. 
ביולוגי  מנגנון  על  להצביע  הצליחו  החוקרים 
של בקרת כעס, שמסמן פגיעות ללחץ ולטראומה. 
בין  התוצאות מצביעות על מנגנון מוחי, שמקשר 
ולכן  לחצים,  עם  התמודדות  לבין  כעסים  ניהול 

מכוון לטיפול עתידי מוכוון-מוח בהפרעות נפשיות, 
שמתבטאות בהתפרצויות כעס כמו הפרעת דחק 
ביפולרית.  והפרעה אפקטיבית  פוסט טראומתית 
לבין  בין כעס  הייחודי  המחקר מתווה את הקשר 
תסמיני לחץ טראומטי, דרך אופן ביטויו של הכעס 
במוח, ומצביע על כך שתגובת המוח לכעס ולוויסות 
של כעס מהווים גם גורם סיבתי למידת ההתפתחות 
וגם תוצאה וביטוי של  של תסמיני לחץ טראומטי 

תסמינים אלה.  
את המחקר הנחתה פרופ' הנדלר במסגרת פרויקט 
רחב היקף עם חוקרי תרבות וקולנוע באוניברסיטת 
תל-אביב )פרופ' רקפת סלע-שפי ופרופ' ג'אד נאמן(, 
בשיתוף עם מערך בריאות הנפש של חיל הרפואה 
בצה"ל, ומי שעמד בראשו בזמן ביצוע המחקר, אל"מ 
)כיום מנהל האגף הפסיכיאטרי  ד"ר איל פרוכטר 
גילעם,  גדי  במרכז הרפואי רמב"ם(, בהובלה של 
שביצע את המחקר במסגרת עבודת הדוקטורט שלו 

בביה"ס לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל-אביב. 
כעס הוא חוויה רגשית המוכרת לכל אדם, והיא 
יכולה  בין-אישיים. לכן  מתעוררת בעיקר במצבים 
פיזית כלפי אנשים  להוביל לאלימות מילולית או 
אחרים בסביבתנו. יתרה מזו, התפרצויות זעם ונטייה 
לאגרסיביות מהווים תסמינים נפוצים במגוון הפרעות 
חרדה, ובעיקר בקרב הסובלים מהפרעת דחק פוסט-

טראומטית. ואכן, מקרי אלימות במשפחה ועימותים 
דחק  הפרעת  נפגעי  בקרב  נפוצים  הרשויות  עם 
פוסט-טראומטית. עד עתה לא נחקר הבסיס המוחי 
לקשר בין שליטה בכעס לבין התפתחות וביטוי של 

תסמיני הלחץ. 
מוחי  אזור  מראה שככל שפעל  שלנו  המחקר 

מ
שולטים בכעס

באונה הקדם מצחית הפנימית, שקשור להערכה, 
בקרה וויסות רגשות, כך הנבדקים דיווחו על פחות 
כעס ונראה שעקב כך גם הרוויחו יותר כסף במשחק 
לא הוגן. כלומר, הם הצליחו לווסת רגשות של כעס 
ולהחליט החלטות יותר מועילות במשחק, שהביאו 
נבדקים שנטו לתגובה  זאת,  לרווח כספי. לעומת 
ודחו הצעות,  כועסת-אגרסיבית במהלך המשחק 
הראו עוררות פיזיולוגית ופעילות יתר באזור נמוך 

במוח האחראי על הפרשת הורמונים של לחץ.

חקר תפקודי המוח

פרופ' תלמה הנדלר
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המעבדה  מנהלת  מירלמן,  ענת  "ר 
ת  ו ל ח מ ל ם  י מ ד ק ו מ ם  י נ מ ס ל
נוירודגנרטיביות במערך הנוירולוגי, 
ומרצה בכירה בבית הספר לרפואה 
ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל-אביב, זכתה בפרס 
מטעם העמותה השווייצרית היוקרתית ע"ש "סוזן 
קליין-ווגלבאך, פרס לחקר התנועה האנושית". פרס 
יוקרתי זה מוענק בכל שנה לחוקרים במדעי המוח, 
באורתופדיה ובאנטומיה, שעבודתם תרמה להבנה 
טובה יותר של עקרונות היסוד של התנועה האנושית 
והשיקום. הפרס מוענק למאמר הטוב ביותר בתחום 
ד"ר מירלמן  מדעי התנועה האנושיים בכל שנה. 
זכתה בפרס בגין מאמרה שפורסם בעיתון היוקרתי  
2016 על תוצאות מחקר  Lancet The  באוגוסט 
יעילות טיפול  ניסוי אקראי מבוקר על   ,V-TIME
נפילות אצל מבוגרים  במציאות מדומה להפחתת 

וחולים במחלת פרקינסון.  
ג'ף  פרופ'  ידי  על  בוצע  מרכזי,  הרב  המחקר 
האוסדורף, מנהל המרכז לחקר הליכה וניידות במרכז 
הרפואי שלנו,  וד"ר ענת מירלמן, סגניתו של פרופ'  
האוסדורף. המחקר שהובילו החוקרים מצא שאימון 
הליכה במציאות מדומה עוזר להפחית נפילות אצל 

מבוגרים ב-42% יותר מאשר אימון הליכה בלבד. 
 "במשך שנים רבות, חולשת שרירים והפרעות 
כגורמים  נחשבו  הגיל המבוגר  בשיווי משקל של 
הראינו,  האחרונות  בשנים  לנפילות.  המרכזיים 
שהיבטים קוגניטיביים חיוניים להליכה בטוחה. הליכה 
ביומיום דורשת תכנון מסלול ההליכה, התארגנות 
נכונה בסביבה שבה האדם הולך, יכולת תגובה טובה 

ולבצע  ללכת  ויכולת  בהתמודדות עם מכשולים, 
נוספת כמו לדבר בטלפון או עם חבר/ה.  פעולה 
כדי להתמודד עם אתגרים אלה, פיתחנו מערכת 
ייחודית המאפשרת שיפור מיומנויות קוגניטיביות 
הדרושות  להליכה בטוחה: אנשים הולכים על הליכון 
ומתמודדים עם משימות יומיומיות המדומות בסביבה 

וירטואלית", מסבירה ד"ר מירלמן.
ההתערבות, המשלבת היבטים פיזיים וקוגניטיביים 
ירידה במספר הנפילות אצל  של הליכה, הראתה 
מבוגרים וחולים הסובלים מנפילות על רקע מחלות 
נוירולוגיות כמו מחלת פרקינסון או ירידה בזיכרון.  
נפילות הן בעיה בריאותית וחברתית גדולה ורחבת 
היקף.  כ- 30% מכלל המבוגרים החיים בקהילה, 
וכ- 80%-60% מהמבוגרים עם ירידה קלה בזיכרון, 
מדמנציה או ממחלת פרקינסון, הסובלים מנפילות 
לפחות פעם בשנה. נפילות עלולות לגרום לפציעות, 
שברים, דימום מוחי, אובדן עצמאות, נכות, ועד מוות. 
להשתמש  הייתה  הדרך  פורץ  המחקר  הנחת 
בסביבת מציאות מדומה כדי לאמן בבטחה ובמקביל 
תנועה וקוגניציה הקשורות בהליכה בטוחה. במחקר 
השתתפו 302 משתתפים מחמישה מרכזים רפואיים 
הולנד  איטליה,  בלגיה,  ישראל,  מדינות:  בחמש 

ובריטניה.
מסוגלים   ,60-90 בגילאי  היו  כל המשתתפים 
ודיווחו על  ללכת לפחות חמש דקות ללא עזרה, 
לפחות שתי נפילות בחצי שנה לפני תחילת המחקר. 
כמעט מחצית מכלל המשתתפים)130( סבלו ממחלת 

פרקינסון, ו-43 סבלו מהפרעת זיכרון קלה.
המשתתפים חולקו לשתי קבוצות: אימון הליכה 

הולכים על בטוח
על מסוע, תוך כדי התמודדות עם חוויה של הליכה 
בסביבה מדומה או אימון הליכה על מסוע בלבד. 
שפותחה  הייחודית  המדומה  המציאות  מערכת 
הליכה משתנה, מהליכה  סביבת  כללה  באיכילוב 
הופעה של  כדי  תוך  צעידה בפארק,  ועד  ברחוב 
מכשולים שונים המחייבים שינוי באופי הצעידה. 
מצלמה שצילמה את התנועה של רגלי המשתתפים 
הכניסה את נעלי המתאמן לתוך הסביבה המדומה. 
כך למעשה המשתתפים יכלו "לראות" את רגליהם 
על המסך בזמן אמת. סימולציית המציאות המדומה 
דמתה למשחק והכריחה את המתאמן להגיב  מייד 
רב של  ריכוז  דרשה  ולכן  כשהופיעו המכשולים, 
המתאמן בעת שצעד על המסוע. כך למעשה נוצר 

שילוב ושל תנועה ותרגול קוגניטיבי.
המשתתפים התאמנו על המסוע  שמונה-עשרה 
אימונים בתקופה של שישה שבועות. שיעורי נפילה 
נרשמו בחצי השנה, שלאחר תום תקופת האימון 
והושוו לדיווח על נפילות בתקופה שקדמה למחקר. 
במהלך חצי השנה שלאחר אימון, שיעור היארעות 
של נפילות ירד בשתי הקבוצות, אך הירידה הייתה 
מובהקות רק בקבוצת המתאמנים שהתאמנו בהליכה 

על מסוע תוך התמודדות עם מציאות מדומה. 
משתתפים  בקרב  היה  ביותר  הגדול  השיפור 
יש  עם מחלת פרקינסון. החוקרים סבורים שלכך 
מספר גורמים, כולל שיעור גבוה יותר של נפילות 
בתחילת המחקר, או שהאימון במציאות מדומה הוביל 
וקוגניטיביים הנפוצים במחלת  לשיפורים מוטורים 

הפרקינסון. 

ד

ד"ר ענת מירלמן



בהשתלמויות ייעודיות, סיוע במציאת מקום השתלמות 
מתאים במרכזים מובילים בעולם, סיוע במלגה לתקופת 

ההשתלמות בחו"ל וליווי ע"י מנטור. 
לתכנית אופק נבחרו השנה: 

דר' גיגי רועי, דר' מטלפונקט אלקסיס, דר' אהוד חורין 
ודר' דניאל קידר.

תכנית "מטאור" - תכנית לפיתוח אישי ומקצועי 
של מנהלים חדשים בארגון, תוך מתן כלים להעצמה 
ניהולית ולהתמודדות עם האתגרים העומדים בפני 
מנהל חדש. התכנית מציעה ליווי וחניכה אישית, בשנה 
הראשונה לכניסה לתפקיד, על ידי מיטב המנהלים 
הבכירים בבית החולים  וע"י יועצות ארגוניות בפעילות 
קבוצתית ואישית וזאת לצורך השגת מטרות התואמות 
את יעדי הארגון. מרכיבי התכנית כוללים: מנטורינג 
אישי, קבוצת עמיתים, יעוץ ארגוני, השתלמות פיתוח 
מנהלים, אפשרות ללימודי תואר במנהל מערכות 
בריאות והשתלמות בקורס לניהול קליני בהארוורד. 
אוכלוסיית היעד: מנהלי מחלקות, יחידות ומכונים בשנה 

הראשונה לתפקידם.
לתכנית מטאור נבחרו השנה:

פרופ' יאן טופילסקי, ד"ר יעקב אבלין, ד"ר חן הלוי,  
פרופ' עידו וולף, ד"ר עדי נמרוד, פרופ' עופר יוספוביץ', 
פרופ' אורן שבולת, ד"ר דב הרשקוביץ, פרופ' אריק 

בלשר, ד"ר אפרים שדות.
המנטורים בתכנית הם: פרופ' רוני גמזו, פרופ' שלמה 
וינטראוב, פרופ' יוסף קלאוזנר, פרופ' גד קרן, פרופ' 
זמיר הלפרן, פרופ' ענת לבנשטיין, פרופ' עינת אבן 
ספיר, פרופ' עידית מטות, פרופ' אלי שפרכר, פרופ' דוד 

זלצר, ד"ר גיל פייר.
רכזת התכנית: לילך ענבר.

מצוינות
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נהלת בית החולים רואה חשיבות רבה 
בקידום המחקר ע"י גידול וטיפוח דור 
צעיר של רופאים וחוקרים מצטיינים. 
שלושה מסלולים כאלה פועלים בבית 

החולים שלנו לרופאים מתמחים מצטיינים.    
 תכנית "רום" – תכנית, שמטרתה לחשוף סטודנטים 
לרפואה בשנה ב' ו- ג' למחקר במרכז הרפואי, ולעודד 
 )MD/PhD( אותם להצטרף למסלול רופא חוקר  
בבית החולים. כלל הסטודנטים הוזמנו לימי המחקר 
ונתבקשו להגיש מועמדות  שנערכו בבית החולים, 
לביצוע פרויקט מחקר במעבדות המחקר. לאחר מיון 
והתאמה למעבדות המחקר הקולטות, התקבלו אחד 
פרופ' גמזו – מנכ"ל בית  עשר סטודנטים לתכנית. 
החולים, ד"ר מיכל רול- סמנכ"ל מחקר ופיתוח רול 
וד"ר גיל פייר- משנה רפואי למנכ"ל  אישרו מענק 
מלגה לכולם. לאחרונה נערך מפגש של הסטודנטים 
והמנחים שלהם כדי  לסכם את תקופת עבודתם במחקר 
כאן.  ד"ר תמי רובינק מלווה את הסטודנטים ומארגנת 
מפגשים, שבהם מוצגים הפרויקטים בנוכחות מנהלי 
המעבדות החונכים, ארגנה את מפגש הסיכום, שבו 
ד"ר מיכל רול. הסטודנטים הציגו את  השתתפה גם 
תוצאות עבודותיהם, וכן התקיים דיון ער לגבי תהליך 
קליטתם והצעות לגבי המשך התכנית. ההצגות היו 
מרשימות ומעידות על השקעה רבה מצד הסטודנטים 
ומצד המנחים. אנו מקווים, שגם אם לא יבחרו במסלול 
של דוקטורט במהלך לימודי הרפואה יישמר הקשר 

והרצון שלהם לעסוק במחקר.
תכנית "אוריון"- תכנית לרופאים חוקרים מצטיינים 
במימון קרן קאהן, שתרמה כשני מיליון דולר לתכנית. 
לרופאים  המאפשר  ייחודי,  מסלול  היא  התכנית 

המצטיינים לעסוק במחקר במקביל להתמחותם במסלול 
הקליני, כך שהכשרתם והשתלבותם במרכז הרפואי 
תביא להעלאת איכות המחקר, הרפואה וההוראה במרכז 
הרפואי. הרופאים, שנבחרו יעסקו הן בפיתוח מחקר 
עצמאי והן כרופאים המתמחים בתחום מסוים. השנה 
בחרה הקרן ארבעה רופאים חוקרים צעירים להיות 
עמיתי קאהן, וכל אחד מהם קיבל 500,000 ₪ למחקר 
לתקופה של חמש שנים. בחירת המועמדים המתאימים 
נבחנה ע"י ועדה מדעית בניהולו של פרופ' גד קרן, 
המדען הראשי של בית החולים. המועמדים נבחרו עפ"י 
הקריטריונים האלה: רופא מצטיין, חוקר מצטיין, סביבה 
תומכת במחקר והתאמת המחקר לצרכי בית החולים. 

מתוך תשעה מועמדים מצוינים נבחרו הרופאים:
ג ד"ר איה ברזילי, מחלקת עיניים בהדרכתם של פרופ' 

עדיאל ברק ופרופ' ענת לבנשטיין.
ג ד"ר אור פרידמן, מחלק כירורגיה פלסטית, בהדרכתו 

של ד"ר ניר שני ופרופ' אייל גור.
ג ד"ר איתי מושקוביץ, המכון למחלות דרכי עיכול וכבד, 

בהדרכתם של ד"ר אהוד זיגמונד ופרופ' זמיר הלפרן.
ג ד"ר עפר איסקוב, המכון למחלות דרכי עיכול וכבד 
והמכון הגנטי, בהדרכתם של ד"ר שי בן שחר ופרופ' 

איריס דותן.
תכנית "אופק" – תכנית, שמטרתה לפתח ולהכשיר 
קלינאים מצטיינים לתפקידי ניהול רפואי תוך ביצוע 
מחקר קליני עצמאי, גיוס מלגות למחקר והגעה למעמד 

אקדמי )במסלול הקליני או המחקרי(.
הרפואי/ הניהול  את שדרת  יהוו  אלה  רופאים 

אקדמי העתידי של מחלקות המרכז הרפואי. לכל 
משתתף בתכנית נבנית תכנית מותאמת אישית בת 
חמש שנים, הכוללת תמיכה במחקר קליני, תמיכה 

ה

"רום", "אוריון", "אופק" ו"מטאור", שמות שמעלים מחשבות על "מסע בין כוכבים" 
בחלל, אבל בעצם מדובר בתכניות מצוינות הפועלות במסגרת בית החולים איכילוב. 

המסע של המצטיינים מתחיל כאן אצלנו והוא ממש לא בדיוני
כתבה: ד"ר גלית כהן, האחראית על  מענקי מחקר ומחקר בסיסי באגף למו"פ 

מסע בין 
מצטיינים 
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רח׳ ויצמן 6, תל-אביב 6423906, בנין הלב ע״ש סמי עופר, קומה 6

לתאום תור:
03-6972424 (שלוחה 1) 
dermaaesthetics@tlvmc.gov.il

המומחים שלנו. הביטחון שלך



דירה להשכיר

ומה יש במגדל?
20 קומות
274 דירות

78 דירות סטודיו
116 דירות שני חדרים

80 דירות 3 חדרים 

"החלטנו על בניית מגדל המגורים מתוך רצון לעזור לאוכלוסיית 
המתמחים, הצוות הסיעודי והזוגות הצעירים, כולם עובדי בית 
החולים, שאינם מחזיקים בדירה בבעלותם ומתקשים לעמוד 
בעלות שכירות דירה בתל-אביב. היתרון הרפואי במגדל הוא 
שבעת קריאה, יתייצבו העובדים תוך דקות ספורות בלבד בחדרי 
המיון והניתוח. הסמיכות הזו לבית החולים תסייע לכולנו בהצלת 

חייהם של החולים המגיעים לבית החולים".
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ם היינו מציעים לכם דירה מאובזרת בלוקיישן הכי מרכזי 
ועורקי התחבורה,  בתל-אביב, קרוב למרכזי התרבות 
במרחק הליכה ממקום העבודה שלכם, עם חניה פרטית, 
חדר כושר, מעונות יום, גינה ירוקה ולובי מעוצב, כל זאת במחיר שכירות 

נמוך משמעותית מהמקובל באזור, לא הייתם לוקחים?  
ובכן, זו הייתה גם תשובתם של חלק מהרופאים, אנשי צוות הסיעוד, 
הצוות הפארא רפואי והאדמיניסטרטיבי )מנמ"ש( במרכז הרפואי שלנו, 
אשר פרגנו לעצמם דירה חדשה בפרויקט  I LIVE – מגדל המגורים  
שנבנה במתחם בית החולים מיועד כולו לעובדי המרכז הרפואי 
תל-אביב. המגדל מהווה הוכחה נוספת להשקעתה של הנהלת בית 

החולים בנכס היקר ביותר – ההון האנושי.
אנשי הסגל הצביעו ברגליים ומקץ חודש ימים, זמן שיא לכל הדעות, 

הושכרו כל הדירות במגדל!

א

במתחם בית החולים אפשר כבר לראות, 
נבנה לו מגדל בן 20 קומות.

ומי יתגוררו במגדל?
בקומה הראשונה מפעיל התוכנה,

בקומה השנייה תגור מזכירה,
בקומה השלישית האחות האדמונית,

בקומה הרביעית המתמחה הספורטאית,
בקומה החמישית מנתח מהכירורגית...

דירות סטודיו בשטח של 25 מ"ר
דירות 2 חדרים בשטח של 36 מ"ר 
ודירות 3 חדרים בשטח של 56 מ"ר 

לכל דירה מרפסת היקפית, בכל דירה ריצוף גרניט, 
מטבח מאובזר, מוצרי חשמל, פתרונות אחסון ועוד.

דירה לדוגמה

פרופ' גמזו: למה מגיע לנו כל הטוב הזה?



משווקים, מתעניינים, מחליטים וחותמים
בשלהי חודש ינואר השנה, החל תהליך שיווק הדירות, במסגרתו הועלה MINI SITE, שבו הופיעו מפרטי 
הדירות השונות וטופס הרשמה למעוניינים. כל הנרשמים שהוזמנו לכנסי מכירות )לפי סדר הרשמתם( 

והוחל תהליך הזימון והמכירה.

אחות נמרצת וקרובה
אולגה סידורובה, אחות בטיפול נמרץ ילדים, חתמה על דירת שני 
חדרים., ״סוף סוף אוכל להירדם מהר וקרוב אחרי משמרת לילה״.

רופא מבטן ומלידה
"הנוחות, הקרבה ומחיר הדירה, מאפשרים לי להיות זמין 

למטופלות בבית החולים ליס", אומר ד״ר גיא רופא.

וגם אדריכל שבחר במגדל
אלכס באייב, אדריכל באגף תכנון ובינוי חותם על דירה ובכך גם 

מעניק סוג של "סטמפה" לתכנון המגדל. 

טיפת מזל
דבורה כהן, מתאמת מחקר במחלקת עור, חתמה על דירה 

בקומה 18, ״כי 18 זה מספר המזל שלי״.

ומי עוד במגדל?
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אורולוגיה

יוספוביץ נכנס לאחרונה לתפקידו  פרופ' עופר 
כמנהל המחלקה האורולוגית בבית החולים איכילוב. 
בראיון הכרות מיוחד לגיליון זה, הוא מסביר מדוע הוא 
סבור שעיסוקו של הרופא אינו יכול להיתחם בזמנים 
ומהן, הטכנולוגיות שמעבירות אותנו לעידן הרובוטי 

כתבה: שרון דובקין

רופא בתפקיד

24/7
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פרופ' עופר יוסיפוביץ



בסדר. כרופא אתה חייב כל הזמן לרצות דעת מה 
קורה עם המטופלים שלך". 

אבל לא מעט מתמחים נשחקים תחת 
המשמרות הארוכות.

"נכון, זה הזמן שלהם ללמוד ועדיין אין לנו מספיק 
זמן. לטעמי, התקופה הקשה ביותר בקריירה היא  
פעם  ועומד  מההשתלמות  חוזר  כשאתה  דווקא 
ראשונה כעצמאי מול מטופל. אז ההחלטות שאתה 
לוקח עשויות לשנות חיים. בשנים האחרונות אני 
רואה בתקשורת ביטוי נרחב למצוקה של המתמחים, 
אבל צריך לזכור, שהמומחים שמכשירים אותם אינם 
רעים. אנו רוצים את הטוב ביותר בשבילם: להכשיר 
יותר מקצועי. צריך להבין שהאחריות  דור שהוא 
הכבדה ביותר נמצאת בסוף התהליך, כשאתה לבד 
בחדר, וכל מה שיש בידך הם  הידע והמקצועיות 
זה מה שאני תמיד אומר  שצברת לאורך השנים. 
למתמחים: זה מתיש, לעתים זה עשוי להיות מתסכל, 
אך בסוף התהליך תהיה באמתחתכם יכולת ייחודית 
שהיא שלכם ואף אחד לא יוכל לקחת אותה מכם", 

מסכם פרופ' יוספוביץ. 

אפריל 2017 23

לבית  יוספוביץ, הצטרף  רופ' עופר 
החולים שלנו לפני כחודשיים כמנהלה 
האורולוגית.  המחלקה  של  החדש 
יוספוביץ  מומחה בכירורגיה  פרופ' 
במסגרת  אונקולוגית.  ובאורולוגיה  אורולוגית 
התמחותו במרכז הסרטן MSKCC בניו יורק, התמחה 
בניתוחים אונקולוגיים מורכבים של דרכי השתן - 
במיוחד בתחום הכירורגיה הלפרוסקופית והרובוטית. 
בתפקידו הקודם, שימש כמנהל היחידה לאורולוגיה 
אונקולוגית במרכז הרפואי רבין. את שיחתנו פותח 
גאווה המחממת  יוספוביץ בהכרזה מלאת  פרופ' 
את הלב: "הרפואה בישראל מצוינת וצריך לעשות 

מאמצים כדי לשמור עליה שלא תיפגע".
דברים אלה עולים עקב הדיון המתמשך ודרישתו 
של משרד הבריאות לחייב את הרופאים להחתים 
כרטיס עם תחילתו  של יום העבודה. פרופ' יוספוביץ 
מתנגד למהלך ומסביר: "הרפואה היא מקצוע ייחודי 
שאין שני לו, מקצוע שדורש הכשרה ארוכה ומאמץ 
אדיר. אי אפשר להסתכל על מקצוע הרפואה כעל 
רופא ממשיך  רגיל שבו מחתימים שעון.  מקצוע 
לחשוב, לדאוג ולעסוק במטופליו גם לאחר שעות 
העבודה הקונבנציונאליות וכך ראוי: אינני סבור כי 
אפשר לתחום בזמן את המקצוע שלנו. הייתי מצפה 
הביתה,  והולך  עבודתו  יום  את  מרופא שמסיים 
להמשיך לחשוב ולדאוג למטופליו. להיות רופא זו 
אחריות ענקית המתקיימת כל הזמן - מסביב לשעון". 

כשגיל המטופלים עולה
והאתגרים במחלקת האורולוגיה הם אינסופיים. 
"הקושי הטבוע במקצוע שלנו הולך וגדל עם השנים", 
מסביר פרופ' יוספוביץ, "האוכלוסייה היא אוכלוסייה 
וגם המחלות שאנו  מתבגרת, תוחלת החיים עולה 
באופן משמעותי. פעם  יותר  בהן קשות  מטפלים 
הגיל היה מונע מהרופאים להציע ניתוחים מסוימים, 
אך כיום אנו יכולים להציע לנתח גם בגילאים יותר 
הכולל של  כדי התחשבות במצבו  תוך  מבוגרים, 
המטופל ובמחלות הרקע. כך לדוגמה, גבר המאובחן 
עם סרטן הערמונית, מחלה שכיחה ביותר, בגיל 69 
והוא במצב מצוין נדרש לפתרון נאות לעוד עשרים 
וחמש שנה. פעם, לא הסתכלנו כל כך רחוק, אך כיום 
אנו נאלצים להתמודד עם מטופלים מאוד מבוגרים, 
מהחלטות  הנובעות  קשות,  רפואיות  בעיות  עם 
בעייתיות שנלקחו שנים קודם לכן", מסביר פרופ' 

יוספוביץ. 

נכנסים לעידן הרובוטי
הפתרונות הטכנולוגיים שכיום ניתן להציע הופכים 
ויותר מדויקים.  פולשניים,  הניתוחים לפחות  את 
לנו טכנולוגיות מדהימות, שמאפשרות  יש  "היום 
לבצע ניתוחים בסדרי גודל מורכבים בהרבה. במהלך 
האורולוגיה מעבר  חווה מקצוע  העשור האחרון 
משמעותי לתחום הניתוחים הרובוטיים. בהקשר הזה 
אני מציע לא להתייחס למילים כפשוטן, שכן לא 
מדובר בהליך אוטומטי לחלוטין אותו מבצע רובוט 
במקום הרופא, אלא בפלטפורמה שיכולה לתאם את 

גוף המטופל ולאפשר  התנועות של המנתח בתוך 
ביצוע כירורגי מדויק יותר של ההליך הניתוחי. בימים 
אלה אנו מביאים לבית החולים מכשיר לייזר חדשני, 
שיאפשר לנו להציע שירות ייחודי בטיפול בבעיות 

ערמונית מוגדלת בבית החולים איכילוב". 

האם ישנם חידושים גם בשיטות הטיפול?
ויותר אישית.  יותר  "התפיסה הרפואית הופכת 
אחד התחומים ה'חמים' הוא תחום 'רפואה מותאמת 
באופן  מטופל  כל  על  מסתכלים  שבו   – אישית' 
אינדיבידואלי, מתחשבים במצבו הגופני, בגנטיקה 
של הגידול וכדומה. בנוסף, פריצות הדרך המחקריות 
מציידות אותנו בכלים טובים יותר לאבחון ולטיפול, 
תוך הבנה טובה יותר של התהליכים המולקולריים. 
לכך מתווספת שורה ארוכה של תרופות חדשניות 

ומתקדמות, פרי מאמצי מחקר אינטנסיביים". 

מתמחים נגד הזמן 
גם להכשיר את הדור הבא של  עלינו  "בנוסף, 
"זו משימה  יוספוביץ.  האורולוגים", מסביר פרופ' 
שאין להקל בה ראש. אתגר אדיר שדורש מאתנו 
להספיק יותר בזמן קצר. זה המקום לציין כי שתקופת 
ההתמחות האפקטיבית התקצרה בשנים האחרונות, 
אני מצפה  זמן החשיפה.  את משך  מה שמקטין 
ממתמחה שסיים משמרת ארוכה ומעייפת, לרצות 
להרים טלפון ולבדוק שהניתוח הצליח ושהמטופל 

פ
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זיהומים

מלחמת 
חורמה 

בזיהומים
הנושא מראשיתו ועושים שואו מהעניין", מתארת 

סספורטס. 
זהו רק קצה הקרחון: בהמשך הפרויקט נחשף 
החולה,  מיטת  ליד  להדרכה  הרפואי  הצוות 
מובילי הפרויקט  ולהדרכות בשטח.  לסימולציות 
מבצעים סטנדרטיזציה של בקרות לפי ניקוד ברור 
)כשתדירות הבקרות ידועה(, מקבלים משוב בתדירות 
לניטור  עוברים  הביצוע  ונתוני  ידוע,  ובפורמט 
פרוספקטיבי )מדדי תהליך ומדדי תוצא( לצד מתן 
משוב אקטיבי. כל הנתונים מוזרמים לתוך מערכת 
ממוחשבת חדשנית, המאפשרת לסכם את הנתונים 
ולבצע את הבקרות בשטח. ההצלחה של כל מחלקה 
נקבעת על פי מדדי התהליך )45%(, מדדי תוצא 
 )45%( לפני ההיערכות  בהשוואה לתקופת בסיס 

ומדדי שיתוף הצוות )10%(. 

התגמול הוא הצלת חיים 
אחד  כל  של  הכשרה  הצוות  עובר  "במפגש 
איכות  בקרה של  ובהמשך מתבצעת  מהנושאים, 
כמובן,  זיהומים,  הנושאים הנלמדים. במקרה של 
שאנו חוקרים ויורדים לשורש העניין, אבל האתגר 
אצל  למודעות  הנושא  את  להכניס  הוא  הגדול 
הרופאים, האחיות וכוחות העזר, שנדרשים לרענן את 
הידע שוב ושוב. הרעיון של הפרויקט הוא, שאנחנו 
מתגמלים את הצוות על עצם ביצוע של הבקרה. 

ניתן  כיום  הרי  נמנעים,  בלתי  הגדול הם  בחלקם 
מהזיהומים,  אחוז  חמישים  בבטחה שמעל  לומר 
שנרכשים בבית החולים ניתנים למניעה. בשיחה עם 
רותי סספורטס - סמנכ"ל תפעול רפואי באיכילוב, 
אנו לומדים שמניעת זיהומים היא ערך עליון בבית 
החולים: "נושא הזיהומים צובר ויותר תאוצה במהלך 
השנים, כאשר אנו רואים אותו בין שלושת הנושאים 
המובילים באג'נדה של בית החולים. איכילוב משקיע 
הרבה משאבים כלכליים ואנושיים כדי למנוע זיהומים 
וברור לכולם כי זהו אחד הנושאים המהותיים, שיש 

לו השפעה ישירה על חיי אדם ואיכותם". 

להתחיל מבראשית
של  בראשותה  לדרך  יצא  החדש  הפרויקט 
פרופ'  סספורטס והיחידה האפידמיולוגית בהובלת 
כרמלי, ד"ר שכנר ומיכל עזרון. הפרויקט מתבסס 
נציג  לצד  בכל מחלקה,  מובילים  אנשים  על שני 
האפידמיולוגית.  היחידה  של  ונציג  מההנהלה 
פגישות שבועיות,  הפרויקט מתקיימות  במסגרת 
ולאורך תשעה חודשים משתמשים במצגות ללימוד 
"כמו בתחילת  זיהומים" מראשיתו.  "מניעת  פרק 
כל פרויקט חדש, הייתה קצת התנגדות כי מדובר 
בנושא מאוד טריוויאלי לצוות הרפואי. כולם יודעים 
שצריך לרחוץ ידיים, אבל אנחנו אמונים על החדרת 
ומסבירים,  שעכשיו אנו לומדים את  המוטיבציה 

החולים  בבית  הזיהומים  שיעור 
ביותר בעולם  הוא הסוגיה הבוערת 
הרפואה. כיצד שומרים על המטופלים 
מפני הדבקות? מה נדרש כדי לוודא, 
שהציוד הרפואי לא יהפוך לטרנספורמטור להעברת 
יעילות בשמירה על היגיינה  ואלו דרכים  מזהמים 
היו הבסיס לפרויקט  לטווח הארוך? שאלות אלו 
במטרה  איכילוב  החולים  בבית  שפיתחו  ייחודי, 
להפחית דרסטית את כמות הזיהומים ולהפוך את 
כללי ההיגיינה לשגרה מודעת של הצוות הרפואי: 

365 ימים בשנה - 24 שעות ביממה. 

אחד מתוך עשרים ידבק
למי שלא יודע, זיהומים, שנרכשים בבתי חולים 
הם הסיבוך השכיח ביותר בקרב חולים מאושפזים. 
אחד  של  הדבקה  על  מדובר  הסטטיסטיקה  לפי 
מתוך עשרה עד עשרים מאושפזים, שעלולים לפתח 
זיהום במהלך אשפוזו. סוגי הזיהומים השכיחים הם: 
זיהומים בדרכי שתן במטופלים עם קתטר בדרכי 
ריאות בחולה  ניתוח, דלקת  זיהומים בפצע  שתן, 
מונשם ואלח דם הקשור לעירוי דם. זיהומים אלה 
ויכולים אף לגרום  קשורים בתחלואה משמעותית 
ידי  נגרמים על  למוות, כאשר למעלה ממחציתם  
אנטיביוטיות בשימוש  לתרופות  יציבים  חיידקים 
שגרתי. ואם בעבר נהוג היה לחשוב שארועים כאלה 

ש

החולים  בבית  עליון  לערך  הפכה  בזיהומים  המלחמה 
איכילוב, שיצא בפרויקט ייחודי בשיתוף מחלקת התפעול 
רותי  עם  בשיחה  האפידמיולוגית.  והיחידה  הרפואי 
סספורטס, סמנכ"ל תפעול רפואי באיכילוב, אנו לומדים 
איך ממרכזים את מניעת הזיהומים בתודעת הצוות הרפואי 
גם בטווח הארוך ומה צריך כדי לשמור על התוצאות 

כתבה: שרון דובקין
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אז אחרי שעוברים את המשבר הראשוני, אנו מגלים 
שיש הרבה מוטיבציה לשיתוף פעולה והצוות מבין 
את המורכבות והרלוונטיות של הפרויקט. השורה 
התחתונה היא הצלת חיים וזה התגמול הטוב ביותר". 
עד כה השתתפו בפרויקט למניעת זיהומים בבית 
החולים איכילוב מחלקות אורתופדית א', פנימית ו', 
פנימית י', ט.נ.כללי, המטואונקולוגיה ילדים,  לב חזה, 
פנימית ח', פלסטיקה, ט.נ ילדים, אורולוגיה ובעקבות 
נוספות, כמו  ההצלחה הורחב הפרויקט למחלקות 
פנימית א', פנימית ד', אף אוזן גרון וטיפול נמרץ 
עבודה  תהליכי  מקומות שברגע ששינו  "יש  לב. 
הצלחנו לחסל חלק מהאלמנטים המזהמים. מצד שני 
יש מחלקות שהרבה יותר קשה לשפר. כך לדוגמה, 

מדד תהליך
)45%(

מדד תוצא
)45%(

מדד שיתוף
)10%(

ציון סופי 
מקסימלי

ציון עיתוי
מקסימלי 

חודשי

ציון מקסימלי 
רבעוני 

)ממוצע של
 3 חודשים(

ציון עיתוי
מקסימלי 

רבעוני

ציון עיתוי
מקסימלי 

חודשי

ציון מקסימלי 
רבעוני 

)ממוצע של
 3 חודשים(

מטופלים עם 
חיידקים יציבים

44 נק’4 נק’4 נק’חודשי20 נק’רבעוני20 נק’20 נק’חודשי

44 נק’4 נק’4 נק’חודשי20 נק’רבעוני20 נק’20 נק’חודשיהיגיינת ידיים

44 נק’4 נק’4 נק’חודשי20 נק’רבעוני20 נק’20 נק’חודשיניקיון

44 נק’4 נק’4 נק’חודשי20 נק’רבעוני20 נק’20 נק’חודשיבקטרמיות

HAUTI44 נק’4 נק’4 נק’חודשי20 נק’רבעוני20 נק’20 נק’חודשי

220 נק’ציון מקסימלי ברבעון )סך הנקודות של כל נושא(

220 נק’ציון מקסימלי בפרויקט )ממוצע של 3 רבעונים(

מחלקת המטואונקולגית ילדים הפכה לאתגר בגלל 
בידוד המטופלים בשל חיידקים עמידים. במסגרת 
הפרויקט הקפדנו על בידוד, על שיפור הניקיון ועל 
עבודה צמודה עם הצוות המוביל. השינוי, כמובן, 

היה אדיר". 

כיצד משמרים את התוצאות בטווח הארוך?
נגמר הפרויקט, הצוות  "שמחתי לגלות שכאשר 
כבר חרד להמשך ומתעניין באיזה פורמט נמשיך 
ללוות את המחלקה. אני מקבלת תגובות חיוביות רבות 
שמבקשות לשמור על הרמה הגבוהה שאליה הגענו. 
אנחנו כמובן ממשיכים להיפגש בתדירות משתנה 

ומוסיפים כל רבעון עוד ארבע מחלקות לפרויקט". 
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מערך ההרדמה, טיפול נמרץ וכאב

חריף במהלך  בכאב  ד"ר בריל, שם הם מטפלים 
גם  הניתוח מתמחים  ומחוץ לחדר  ניתוח,  ולאחר 
 4,000 בערך  מקיימים  כשהם  בילדים,  בטיפול 
פרוצדורות בשנה תחת סדציה או הרדמה. "הקמתי 
את 'יחידת החלומות' כדי לתת מענה מיוחד לילדים", 
מסבירה פרופ' מטות, "היחידה, המנוהלת ע"י ד"ר  
ובהתנהלות  צבועה בצבעים אחרים  אוטרימסקי, 
שונה במיוחד עבור הילדים וכוללת כעשרה רופאים 

מרדימים המוכשרים לעבוד עם ילדים". 

טיפול משולב בילדים
הוא  ההרדמה  מערך  החידושים שמציע  אחד 
״מרפאת כאב בילדים״ – תחום שלא היה קיים קודם 
ולא זכה לתשומת לב מיוחדת. "ילדים הסובלים מכאב 
חריף או כרוני היו די מוזנחים לעומת המבוגרים", 
ד"ר דניאל  של  "בראשותו  מטות.  פרופ'  מעידה 
סטוקי הקמנו את המרפאה והוספנו פיזיותרפיסט 
נהנה מכך שכל  ילד שמגיע למרפאה  ופסיכולוג. 
הדיסציפלינות פוגשות אותו ומאבחנות את מצבו. 
ילדים המגיעים למיון, כשהם  מדובר במקרים של 
סובלים מכאבים לא ברורים לעתים בראש ולעתים 
בבטן, ילדים לאחר ניתוחים וכדומה". בנוסף, מערך 
ההרדמה מגבש בימים אלה גם את מרפאת 'בוגרי 
המעניקה  ד"ר דהאן,  של  בהובלה  נמרץ'  טיפול 
שירות לאנשים שסיימו את האשפוז בטיפול נמרץ 
"מספר שבועות  לחיים הסדירים.  לחזור  וצריכים 
אחרי האשפוז אנו מזמינים אותם למרפאה כדי לטפל 
בהיבטים הנפשיים והפיזיולוגיים. זהו קונספט חדשני 
שמלווה את המטופל לזמן ארוך יותר ונותן מענה 

גם לקשיים לאחר האשפוז", מסבירה פרופ' מטות.
בתחום  להתמחות  המבקשים  לרשימת  הצצה 
ההרדמה והכאב באיכילוב מגלה, שההיצע עולה על 
נזכור  יוצאת דופן, אם  זו בהחלט  הביקוש. עובדה 
זוכים לתהילה בהיכל  שהרופאים המרדימים אינם 

חדר הניתוח, והם ניצבים לכאורה מאחורי הרופא 

כמקשה אחת, מערך ההרדמה הוא מערך שמתפצל: 
בשעה 7:00 מתכנסים הרופאים המרדימים לישיבה 
אקדמי  ללימוד  למאחרים(,  כניסה  )אין  מיוחדת 
ולמידה ממקרים שבהם נתקלו. הישיבות מתקיימות 
מדי יום: בימים ראשון וחמישי עם המתמחים ובימים 
"זה הזמן האקדמי  ושלישי כל צוות המערך:  שני 
שלנו שבמהלכו אנחנו לומדים מהטעויות של עצמנו 
זה. אני תמיד אומרת שלומדים  זה את  ומלמדים 
מתארחים  לעתים  מההצלחות.  ולא  מהטעויות 
מומחים מובילים מתחום ההרדמה המגיעים מחו"ל. 
עד השעה 07:45, אנו עוסקים בהוראה של עצמנו 
הולך  המרדימים  מהרופאים  אחד  כל  כך,  ואחר 
כדי  לנו מאד  הזו חשובה  לתפקידו. שעת הבוקר 

ללמוד ולהתעדכן". 

עבודה ללא סוף
סדר יומם של המרדימים עמוס במיוחד: המערך 
הענק, שמונה כמאה רופאים, נמצא בכל פינה של 
ד"ר  בית החולים. חדר הניתוח המנוהל היטב ע"י 
אוגורק הוא לב העשייה. פרט לכך המערך מפעיל 
יחידות טיפול נמרץ, כולל טיפול נמרץ כללי,  את 
טיפול נמרץ נוירוכירורגי וטיפול נמרץ לב חזה – ועל 
כל זה אחראי ד"ר נמרוד, רופא מרדים וטיפול נמרץ. 
"הרופאים המרדימים הם חלק בלתי נפרד מהמארג 
בחדרי הניתוח ולאחריהם", מסבירה פרופ' מטות: 
"אם חולה עובר ניתוח של הוצאת גידול מהמוח, הרי 
לאחר הניתוח יועבר לטיפול נמרץ נוירוכירורגי ושם 
יעקוב אחריו הרופא המרדים בשעות הקריטיות. כך 
מחויב גם בניתוחי לב חזה, הידועים במורכבותם.  
אחרי הניתוח, מועברים החולים כשהם מונשמים 
לטיפול נמרץ לב. כאן נדרשים מעקב אחר לחץ הדם, 
ההנשמה והגמילה מההנשמה ומעקב אחר סיבוכים 
שאחרי הניתוח, בכל המקרים האלה יש רופא מרדים 

של טיפול נמרץ שתומך ביחידה". 
המרדימים נדרשים גם במכון הכאב המנוהל ע"י 

על  שומעים  כשאנחנו  כלל  דרך 
דופן, מתבשרים על  יוצאי  ניתוחים 
פרוצדורות כירורגיות מצילות חיים 
נחשפים לטכנולוגיות חדשניות,  או 
עבודתו של הרופא המרדים לא כלולה בכותרות. 
אבל המציאות שונה בתכלית! אין ניתוח ללא רופא 
- אותו רופא שמרגיע את המטופל שנייה  מרדים 
לפני שהוא נרדם, ודואג שההרדמה מבוצעת באופן 
בטוח ואחראי. "אנשים לא תמיד מבינים לגמרי מה 
ועד כמה היא  מהות תפקידו של הרופא המרדים 
פרופ' עידית מטות-  מסבירה  ומכרעת",  חשובה 
בבית  וכאב  נמרץ  טיפול  מנהלת מערך הרדמה, 
החולים איכילוב. "להיות רופא מרדים זו  אחריות 
גדולה מאד, ובכל זאת, עד שהניתוח משתבש, בכלל 
לא מזכירים את המרדים ולא שומעים עליו. צוות 
הרופאים המרדימים עובד בתנאי לחץ: רגע אחד 
המרדים מטפל בתינוק שרק נולד וסובל מהיצרות 
של הקיבה, והניתוח הבא יהיה של גבר בן 80 בדרך 
לניתוח לב. הרופא המרדים צריך לדעת לעשות הכול 

ולהשתלב בכל המחלקות בבית החולים". 

אין כניסה למאחרים
הרופאים  מערך  הפך  איכילוב  החולים  בבית 
המרדימים לסיירת, ותחת שרביטה של פרופ' מטות 
החולים:  בית  לכל  הרדמה  שירותי  מספק   הוא 
ועד  ניתוח  לידה, דרך מרפאת טרום  החל מחדרי 
לניתוחים עצמם. "כשליש מהעבודה מתרכז מחוץ 
לחדרי הניתוח", מסבירה פרופ' מטות, "רואים אותנו 
החלפות  כמו  בפרוצדורות  הצנתורים,  ביחידות 
MRI, CT, אנגיו  מסתמים תחת סדציה, בבדיקות 
ועוד. גם בטיפול בשוק חשמלי במקרים של דיכאון, 
זה מחוץ לסביבה המגנה של  וכל  נמצא המרדים 
חדר ניתוח )המלאה ברופאים נוספים(, שם הרופא 
המרדים נאלץ להתמודד לבד אם משהו משתבש". 
חשוב לזכור שבניגוד למחלקות אחרות, הפועלות 

ב

רופאי מערך ההרדמה, טיפול נמרץ וכאב של בית החולים, נמצאים 24/7 
בכל מקום. מטפלים בתינוק שנולד, ניצבים בחדר הניתוח לצדו של חולה 
לב, בודקים ילד בן 7 שסובל מכאב כרוני, מבצעים הערכת טרום ניתוח 
למטופלת בת 45, ומלווים למחלקת טיפול נמרץ מנותח ראש. פרופ' עידית 
מטות, מנהלת מערך ההרדמה, טיפול נמרץ וכאב בבית החולים איכילוב, 
מספרת על סיירת הרופאים המרדימים, על שגרה לחוצה ואחראית, 
על הביקוש הגדול להתמחות במערך ועל עוצמתו של הפן האנושי

כתבה: שרון דובקין

לא ינום 
ולא יישן
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הכול בגלל אימא
דור  היא  עידית מטות  יודעים שפרופ'  מעטים 
שני למרדימים. אמה, פרופ' אירנה )אירקה( מוניס, 
היחידה שעמדה  והאישה  רופאה מרדימה  הייתה 
קריירה  השלימה  היא  המרדימים.  איגוד  בראש 
מפוארת ברמב"ם ובתה, עידית, החליטה להמשיך את 
דרכה. "את מערך ההרדמה ראיתי מגיל אפס", היא 
מעידה. לאחר שסיימה את לימודיה כעתודאית בבית 
הספר לרפואה בירושלים, המשיכה לשירות צבאי 
וחזרה להתמחות  ארוך, נסעה לפילדלפיה למחקר 
גם קיבלה תואר פרופ'  על מחקר  - שם  בהדסה 
ריאות וכבד. מאז הספיקה להשלים עוד שנת מחקר 
וב-2008 התבקשה לעמוד  וסטנפורד  בפילדלפיה 
בראש מערך ההרדמה באיכילוב. כיום היא פעילה 
ואף  מרכזיות  בוועדות  חברה  האירופאי,  באיגוד 
בליסבון  האירופאי  הכנס  ארגון  מאחורי  עומדת 

וכנסים שנתיים בארץ של מערך ההרדמה.

 95 בן  ניתוח המתבצע באדם  "כשרואים  המנתח. 
הפוקוס יהיה על הכירורג, בעוד שהאתגר הוא דווקא 
של המרדים  שצריך להעביר את המטופל ממצב של 
הכרה לשינה בשלום, לשמור שלא יפתח סיבוכים 
בזמן הניתוח ויתעורר ללא בלבול או הפסקות נשימה. 
בנוסף לכך, האחריות עליו במקרה ומשהו משתבש". 

אז כיצד את מסבירה את רשימת המתנה של 
מתמחים המבקשים להתמחות במערך? 

אבל   ,2019 שנת  עד  המתנה  רשימת  לנו  "יש 
אני תמיד אומרת שכשמגיעים אנשים טובים הם 
יתקבלו מחר. כל הרופאים במערך מאוד משקיעים 
בבית החולים  דרכם  וכבר מראשית  בסטודנטים, 
מלמדים אותם בחדר הניתוח וכמובן בשלב הסטאז'. 
כל סטאז'ר מחויב לעשות חודש בהרדמה ואז אני 
מראיינת אותם, מבררת באיזו התמחות הם חושקים, 
הזה  ולפי המידע  הגיעו  ברקע שממנו  מתעמקת 
קובעת מה הסטאז'ר הולך לעשות בחודש הקרוב. 
בנוסף המתמחים נמצאים בקשר חם עם הסטאז'רים. 
וביתית.  במערך מתקיימת סביבת עבודה תומכת 
חברית  אווירה  כאן  יש  עדיין  כל המשמעת,  עם 
ריצה,  כמו  יחד  פעילויות משותפות  עושים  ואנו 
יציאות לברים, אחה"צ של כיף למתמחים, חגיגות 
ימי ההולדת וכדומה. פעם בשנה מתקיימת מסיבה 

מומחה  אנונימי  באופן  בוחרים  מחלקתית, שבה 
ומתמחה מצטיינים שמצ'ופרים בהשתתפות בכנס 
וההשקעה  הדרישה  המערך.  חשבון  על  בחו"ל 
נעשים  אולם  גבוהה,  היא  והתעדכנות  בלימוד 
את  לפרוק  שנוכל  כדי  גדולים  במערך מאמצים 
הלחץ והמתחים הטבעיים שבסביבת העבודה שלנו. 
אנשים מעריכים את זה ורוצים לבוא דווקא אלינו. 
מבחינתי ההון האנושי הוא בראש סדר העדיפויות: 
ודואגים שתהיה   מסוימים  לערכים  מחנכים  אנו 
– מי שאינו בן  ודואגת  אווירה קולגיאלית, חברית 
יודע לתמוך מקומו לא איתנו", קובעת  אדם ואינו 

פרופ' מטות. 
ואין ספק כי הכריזמה של פרופ' מטות, סוחפת 
את מערך ההרדמה למובילות לא רק במקצועיות 
אלא גם בדרישות הערכיות שהיא מציבה לפתחם של 
הרופאים המצוינים במערך, למרות ואולי דווקא בגלל 

האחריות הגדולה המוטלת על כתפיהם.

מהם האתגרים שעומדים בפני המערך בשנים 
הקרובות?

הוצאות  את  להוזיל  שואף  הבריאות  "משרד 
להכניס  מציע  הוא  הציבור.  על חשבון  המערכת 
לתוך חדרי הניתוח אנשים שאינם מומחים בהרדמה. 
מבחינתי הכנסת אנשים שאינם רופאים מרדימים 

זו סכנת נפשות. צריך להבין שאם  לחדר הניתוח 
לא יהיה רופא מרדים בחדר הניתוח, המתמחים לא 
יגיעו להתמחות בתחום וניתן יהיה לסגור את חדרי 

הניתוח", מזהירה פרופ' מטות.

פרופ' עידית מטות מפקחת
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בית החולים שלנו מצטרף למהפכה הדיגיטלית, וישיק בחודשים הקרובים את 
פרויקט "בית חולים דיגיטלי". הפרויקט כולל אתר חדש, מערכת ניהול קשרי 
לקוחות מתקדמת, אפליקציית ניווט ושירות מפגש רפואי אונליין- הכול מהנייד 

כתבה: קרן מסינג רותם, מנהלת הדיגיטל

ביעילות  ציבור  בפניות  לטפל  הציבור,  ופניות 
ובמהירות ולתת להם מענה. 

אפליקציית ניווט בבית החולים
כשיגיע המטופל לבית החולים )ואם יחפוץ בכך- 
יוכל להוריד את אפליקציית  עוד קודם, מהבית(, 
בלחיצת  לו  שתסייע  "איכילוב"  החדשה  הניווט 
כפתור לחפש את המיקום המדויק, שאליו הוא רוצה 
להגיע. ממש כמו waze,  אבל בתוך בית החולים. ה- 
waze הזה יפעל ויכוון ליחידות רפואיות, לשירותים 
כלליים כגון חנויות, כספומטים ושירותים ציבוריים. 
ממספר  זאת  לעשות  המטופלים  יוכלו  בהמשך 
שיפוזרו בכניסות מרכזיות ברחבי בית  קיוסקים, 
החולים. עוד באפליקציה: חיבור לאתר המלא של 
בית החולים, אפשרות צפייה באתר האישי ובמוקד 
הטיפול בתקלות: גולשים שיאתרו תקלה, יוכלו לדווח 

מיידית באמצעות  לחיצת כפתור. עליה 

רויקט "בית חולים דיגיטלי" משקף 
את החזון של פרופ' רוני גמזו, מנכ"ל 
יוכל  הלקוח  שלפיו  החולים,  בית 
לעבור מסע דיגיטלי- המתחיל בגיבוש 
נמשך דרך הטיפול בבית  ואיסוף המידע,  הצורך 
החולים ולא מסתיים אחרי השחרור,  אלא מאפשר 
ונוח היישר לנייד, גם  לו לקבל מידע אישי, שקוף 

בשגרת יומו, לאחר האשפוז.

האתר החדש
  בחודשים הקרובים יעלה האתר החדש של בית 
בארבע שפות,  ומונגש  רספונסיבי  החולים, אתר 
שבאמצעותו תחל הדרך הנוחה במסע הדיגיטלי של 

המטופל שלנו. 
באתר החדש למעלה מ-6,000 עמודים, והוא יספק 
לגולשים שלנו את כל המידע המקיף, האיכותי והאמין 
ביותר לא רק על אנשי הצוות בבית החולים, המחלקות 

והיחידות, אלא גם בכל הנוגע למצבים רפואיים. 

האתר החדש יפעל על העיקרון המנחה כיום את 
כל אתרי המובייל, ביצוע פעולות מהנייד. בנוחות 
עימנו קשר,  ליצור  יוכלו המשתמשים  יותר,  רבה 
לקבל מידע רלוונטי ולהתחבר לאתר האישי לצורך 
מידע על תורים עתידיים, ביקורים אחרונים, תוצאות 
בדיקות ועוד. באתר החדש יושם דגש רב על שקיפות, 
לניתוחים  המתנה  זמני  אודות  המידע  כל  ולכן 
במרפאות  ביקורים  אשפוזים,  היקפי  ולבדיקות, 
מומחים, ניתוחים ולידות, יוצגו לנוחיות הגולש, כך 
שכשלקוח מתלבט כל המידע הדרוש ימצא לו באתר.

ניהול קשרי לקוחות
הלקוח רוצה ליצור איתנו קשר? כל הפניות של 
הלקוח מהאתר יגיעו למערכת ניהול קשרי לקוחות 
  PRM- Patient Relationship Management ,חדשה
שתוטמע כאן בחודשים הקרובים, כך שבדרך קלה 
זימון התורים, מזכירות  יותר יאפשר לנציגי  ונוחה 
נציגות המועדונים  המחלקה, מזכירות המרפאות, 

פ

העידן הדיגיטלי
כבר כאן!
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מסכים אישיים במחלקות
ליהנות ממסך  יוכל המטופל  במהלך האשפוז 
טלוויזיה אישי הכולל תוכן מותאם אישית למחלקה, 
– תוכן הכולל את כל המידע על  שבו הוא נמצא 
וכל המידע  בו,  המחלקה, אנשי הצוות שמטפלים 
החיוני לו החל מתפריט האוכל וכלה בשירותי הדת. 

האתר האישי 
יוכל  הטיפולי,  מהרצף  כחלק  השחרור,  לאחר 
ובאמצעות   ,beWell למועדון  להצטרף  המטופל 
סיסמה שאותה יקבל כאן בבית החולים, יוכל לקבל 
מידע מותאם ב"אתר האישי". באתר האישי יופיעו 
והביקור  סיכומי האשפוז  בדיקותיו,  תוצאות  כל 
שלו, תורים עתידיים וקודמים ועוד. אם עד עכשיו 
האפשרות לקבל מידע הייתה אפשרית לכל אדם מעל 
גיל 18, הרי בקרוב המערכת תיפתח לכלל הציבור 

ותציע את שירותיה לכל אזרח בכל גיל.

יעוץ רפואי אונליין
בחודשים הקרובים נתחיל לאפשר ללקוחות שלנו, 
אונליין, באמצעות מערכת  יעוץ רפואי  גם  לקבל 
טלמדיסין חדשה באתר. לקוחות בית החולים יוכלו 
להיכנס לאתר, לבחור את תחום הבריאות הרלוונטי 
רופא  עם  למפגש  מועד  אונליין  ולתאם  עבורם 
או  השולחני  יתבצע  ממחשבו  המפגש  מומחה. 

מהנייד של המטופל, כשהוא נמצא בביתו.  
וכבר  עידן,  רק תחילתו של  שזו  אנו מאמינים 
שיאפשרו  נוספים  פיתוחים  על  במרץ  עובדים 
למטופלים שלנו לקבל שירות בקלות וביעילות. אנו 
מקווים לשפר באמצעותם את חווית הלקוח של כל 

אזרחי מדינת ישראל בבית החולים.



רוחב  לו  מעניקה  הזו  ההתמחות  הרי  כלייתיות, 
יריעה כרופא מטפל", מצהיר ד"ר אבלין. "אנו עדים 
לתופעה מעניינת במחלקה הפנימית: בניגוד לעבר 
שבו  הרופא הפנימי היה 'הרופא הגדול', שידע והכיר 
את כל המחלות, הרי בהווה אנחנו מכוונים, כמו כל 
הרפואה, להתמקצעות בתת מקצוע. לא פעם אני שומע 
את השאלה: איפה אפשר למצוא רופא פנימי טוב? מי 
ששואל שאלה כזו אינו מודע לתת ההתמחויות ברפואה 

הפנימית", מדגיש ד"ר אבלין. 

פנימית
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במסדרון  המיטות  על  ששומעים 
המחלקה, או על החולים שנדחסים 
השתוללות  בעת  צרים  לחדרים 
מגפת השפעת, סביר להניח שמדובר 
במחלקה פנימית. התופעה המרגיזה, שהתקשורת 
כל כך אוהבת להדגיש, לפעמים מסתירה את הניסים 
והנפלאות של המחלקה הפנימית, שנחשבת ללב 

מחלקות האשפוז. 
מגיעים  היא מקום שאליו  "המחלקה הפנימית 
החולים מחדר המיון, הסובלים מקשת רחבה של 
מחלות, שאינן נופלות תחת הקטגוריה של מחלות 
כירורגיות", מסביר ד"ר יעקב אבלין, מנהל מחלקה 
בבית  לפיברומיאלגיה  ומנהל השירות  ח'  פנימית 
החולים איכילוב. "כל מחלות הריאה, זיהומים בדרכי 
נוירולוגים  ארועים  הבטן,  בחלל  זיהומים  השתן, 
חריפים, מחלות לב, אי ספיקת לב, הפרעות בקצב 
למחלקה  מגיעים  ואחרים,  כאלה  בירורים  הלב, 
הפנימית. המחלקה הפנימית היא המחלקה המרכזית, 
שבה מתבצעים הבירורים והטיפולים בחולים כאלה, 
וכאן אמורה להתבצע אינטגרציה של הטיפול בחולים. 
בנוסף המחלקה הפנימית מבצעת גם טיפול בחולים 
קשים, המחוברים למכונת הנשמה ובחולים שבאים 
ממכון הדיאליזה. מצד אחד יש לה היבטים של טיפול 

נמרץ ומצד שני גם טיפול בחולים סופניים. 
זוכים להיות ערוכים ומוכנים לטפל בצורה  אנו 
מטבית בכל הספקטרום של הרפואה - עד רפואת 
החירום. בהחלט ניתן לומר שזו מחלקה מאוד מגוונת". 

אין שחקנים משעממים
בכל זאת המחלקות הפנימיות סובלות לא פעם 
מדימוי נמוך בקרב האוכלוסייה, אולי דווקא בגלל 

"אני מאמין שאין  בהן.  מגוון המחלות שנמצאות 
ישנם רק שחקנים משעממים",   תפקידים קטנים, 
מפתיע ד"ר אבלין. "אם באמת מעניין אותך, אתה 
למצוא משהו  ולחקר האמת, אפשר  למגע  חותר 
מעניין בכל חולה. אני אומר זאת דווקא כמי שעשה 
תת התמחות בראומטולוגיה, כמי שמכיר את החיים 
עוברות  ככל שהשנים  הפנימית.  למחלקה  מחוץ 
אני נהנה יותר דווקא בעבודה במחלקה הפנימית. 
זיהומיות,  נבהל מלטפל בבעיות  אינו  אם הרופא 

כ

ד"ר יעקב אבלין, מנהל מחלקה פנימית ח' ומנהל השירות לפיברומיאלגיה בבית החולים איכילוב, 
מספר על הדיכוטומיה בין רופא פנימי ששואף לדעת הכול לבין הרופאים הצעירים עם תתי 
התמחויות. אז נכון שישנם עומסים תקופתיים ומיטות במסדרון, אבל אלה אינם מפריעים להעניק 

רפואה אישית ומטיבה, ולקיים פרויקט חדש להתמודדות עם כאב
כתבה: שרון דובקין

פנימית,
לא מה שחשבתם!

ד"ר יעקב אבלין וצוות המחלקה בביקור 



היום מתקיים דיאלוג בגובה 
העיניים בין המטפל לבין המטופל. 
אנו מדברים עם המטופלים ועם 

המשפחות, ותמיד שמים לנגד עיננו 
את טובתו של המטופל
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בגובה העיניים
אם שמענו בעבר שהרפואה עברה שינוי בעקבות 
התבססותן של הרשתות החברתיות, הרי במחלקה 
"חשוב  ממש.  של  במהפכה  מדובר  הפנימית 
שהמטופלים יזכרו שבסופו של דבר אנחנו רק בני 
אדם. יש למהפכה הזו גם יתרונות לטעמי. כבר לא 
והמתנשא שאומר את חוות  מדובר ברופא הגדול 

דעתו וזהו, סוף, פסוק.
היום מתקיים דיאלוג בגובה העיניים בין המטפל 
ועם  עם המטופלים  מדברים  אנו  לבין המטופל. 
המשפחות, ותמיד שמים לנגד עיננו את טובתו של 

המטופל.
זו בעיני מקצוענות רפואית. זהו סט של ערכים 
המגלמים את כל מקצוע הרפואה. חשוב לזכור את 
הדברים האלה. היום אנחנו חשופים לכל מיני סוגים 
של רגולציה, צריכים לעמוד במגבלות של תקציב 
בין  הניגוד  ביותר.  באופן הטוב  לטפל  זאת  ובכל 
הדברים מעמעם את המרכזיות של המטפלים. יחד 
ליישם  זאת, אני מאמין שאנו פה מתוך רצון  עם 
את המקצוע בצורה הטובה ביותר. אף אחד לא בא 
לרפואה כדי להשיג מטרות  אחרות. המקצוע הזה 
דורש מאתנו כל כך הרבה מסירות, ועל כן הוא חייב 

לבוא מבפנים", מתוודה ד"ר אבלין. 
 

בכל זאת, יש תקופות שנראה מיטות 
ומאושפזים במסדרון?

עומס  כשיש  או  חוגגת  כשהשפעת  "לפעמים, 
גדול במערכת הבריאות, ניתן להיתקל בזה. בעיקר 
פוגע  הדבר  והשיקומיות.  הסיעודיות  במחלקות 
על  ולשמור  טובה  רפואה  להעניק  שלנו  ביכולת 
יעילות מרבית, כלומר לשחרר את החולה כשאפשר 

ולעבוד ביעילות לטובת כל הצדדים. אני  לשחרר 
מאמין בייעול של העבודה, מצד אחד חשוב לשאוף 
יעילה ושהמקל יעבור  שהביקורים יתבצעו בצורה 
מצד  הצעירים.  לרופאים  המבוגרים  מהרופאים 
אני  לפנימית מקומו שם.  מי שמגיע  כל  לא  שני 
חושב שאם היינו משפרים את הקשר עם הקהילה 
והמערכות שמחוץ לבית החולים, אפשר היה לחסוך 

הרבה אשפוזים", משיב ד"ר אבלין. 

אני מאמין שאנו פה מתוך רצון ליישם את 
המקצוע בצורה הטובה ביותר. אף אחד

לא בא לרפואה כדי להשיג מטרות אחרות. 
המקצוע הזה דורש מאתנו כל כך הרבה 

מסירות, ועל כן הוא חייב לבוא מבפנים

התייחסות חדשה לכאב
כמו בכל המחלקות בבית החולים, גם במחלקות 
לשפר  כדי  רבים  מאמצים  משקיעים  הפנימיות 
ולהציע למטופלים את המיטב שהרפואה יכולה לתת. 
בימים אלה קורם עור וגידים פרויקט חדש העוסק 
בהתמודדות עם כאב. "אני רואה בכאב נושא שלא 
קיבל את ההתייחסות האופטימאלית. המטופלים 
שלנו סובלים מכאב על רקע אורתופדי, כאב בגלל 
עוד  והרשימה  נוירופתי  כאב  ממאירות,  מחלות 
ארוכה. אחד האתגרים הוא לשפר את כל המערכת 
של הטיפול בכאב, לשפר את ההתייחסות לתופעות 
טיפול  רפואה משלימה,  על  גם  ולחשוב  הלוואי, 

פסיכולוגי או פיזיותרפיה".
 

גם הרופאים במחלקות הפנימיות חווים כאב?
"לא כאב פיזי אבל בהחלט מתמודדים עם שחיקה. 
הרופאים נחשפים במהלך עבודתם לדברים קשים 
חלק  ממטופל.  ופרידה  אובדן  חווים  פעם  ולא 
מהרופאים רגילים להמשיך הלאה ולשמור על רמת 
תפקוד גבוהה, אחרים ודאי מתקשים. מעניין אותי 
לנסות להבין מה עובר על הרופאים ואיך הם מגיבים 
לדברים הללו. כיצד אפשר לשפר את ההתמודדות 
ולמנוע שחיקה. הממשק הזה בין המחויבות שלך 
לעזור לבין המקום שבו לא ניתן לסייע עוד, הוא לא 

פשוט ויש לשים אליו לב", מסכם ד"ר אבלין.



אחות אחראית במערך האשפוז הנוירולוגי, מספרת 
והצלחתה בשיפור תחושתו  על חשיבות התכנית 
של הצוות: "כוח עזר הוא החוליה החלשה ביותר 
במחלקה. הם מגיעים ללא השכלה, לא לומדים את 
המקצוע ובעצם באים כדי להתפרנס. אז מצד אחד 
אנחנו מלמדים אותם איך לעבוד עם מטופלים, אבל 
מצד שני מדובר בעבודה מאוד שוחקת. מהסיבה 
הזו החלטנו יחד עם מנהל המחלקה להעצים אותם 
ולתת להם את התחושה שהם חשובים למערכת. 
הם הראשונים שנפגשים עם המטופלים והראשונים 
שנותנים את השירות הסיעודי למטופלים: רוחצים 
אותם, מאכילים אותם, מעודדים אותם, מורידים 

אותם לכיסא, מעבירים אותם ממקום למקום. 

כוח עזר
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האשפוז  במערך  העזר  כוח  נשי 
ביותר בשירות,  מהווים חלק חשוב 
לחולים המאושפזים. מדובר  הניתן 
בעובדים הבאים במגע האישי והפיזי 
שרוחצים,  אלה  הם  למאושפזים.  ביותר  הקרוב 
אותם  הופכים  החולים,  את  ומאכילים  מושיבים 
ודואגים  ארוחותיהם,  את  להם  מגישים  במיטה, 
והאינטימיים ביותר.  למחסורם בהיבטים האישיים 
אך לא די בכך: פועלו של כוח העזר אינו מתמצה 
רבות  פעמים  אלא  לחולים,  פיזית  תמיכה  במתן 
מתבטא גם בתמיכה רגשית, מתן אוזן קשבת והכלה 
של המטופל על מצוקותיו. עם זאת, לא נדרש כוח 

העזר לעבור הכשרה רפואית כלשהי.

הכי שקופים במערכת
כוח העזר נעשית במחלקה, שבה  הכשרתו של 
הם עובדים, כאשר תוך כדי עבודה הם מוכשרים 
להענקת טיפול מקצועי, שימוש בתקשורת חיובית, 
הכרת נושא התזונה ושמירה על ערנות למצבו של 
להכיר  חייב  העזר  כוחות  צוות  בנוסף,  המטופל. 
טכניקות טיפול וניוד חולים בצורה בטוחה ויעילה: 
למניעת  וציוד  מנוף  כמו  מכשור  להפעיל  נדרש 
)תוך הימנעות מפגיעה עצמית(, צריך  פצעי לחץ 
כל  את  לנקוט  וצריך  לזיהומים,  מודע  להיות 
האמצעים הנדרשים למניעת זיהומים והדבקה צולבת 
כוח העזר לעתים  במחלקה. למרות חשיבותו של 
נראה, שמדובר בעובדים "שקופים" שמבצעים את 
העבודה הפיזית הקשה והאינטנסיבית ביותר בארגון, 
ועדיין אינם מקבלים את הכבוד הראוי. הם אינם 
ואין להם  נשלחים להשתלמויות על בסיס קבוע, 
אופק התקדמות מקצועי שאליו הם יכולים לשאוף. 
לא פלא שכוחות העזר הם קבוצת עובדים מקצועית 
שהם בעלי השחיקה הכי גבוהה בארגון: הן ברמה 

הפיזית והן ברמה הנפשית. 

העצמה ממקור ראשון
במערך הנוירולוגי באיכילוב החליטו לשנות מצב 
זה, ויצאו בתכנית דגל להעשרת כוח העזר. התכנית 
מאפשרת לצוות כוח העזר להתכנס, לבלות זמן ביחד 
ולהעשיר את ידיעותיהם בהרצאות מקצועיות מפי 
הצוות הרפואי. ההרצאות יינתנו ע"י מנהל המחלקה, 
הרפואיים שבהם מטפלים  המצבים  על  שמספר 
במחלקה, האחיות שמסבירות על תפקידן, ומטפלים 
סוציאלית  ועובדת  תזונאית  פיזיותרפיסטית,  כמו 
לידע  בנוסף  לעולמם המקצועי.  צוהר  שפותחים 
המקצועי, מוזמנים העובדים לנצל את התכנית גם 
כדי לדבר את שעל לבם, להתייעץ, לשתף ולהעלות 
דדבייב,  לואיזה  מתמודדים.  הם  קשיים, שעמם 

א

תכנית ההעשרה לכוח עזר במערך הנוירולוגי באיכילוב מציידת את העובדים במידע עשיר אודות 
הטיפול בחולים ומתבלת את השיגרה בהרצאות מרתקות על תזונה, פיזיותרפיה, רפואה, סיעוד 

ועוד. בעקבות ההצלחה צפויה התכנית להתרחב למחלקות נוספות 
כתבה: שרון דובקין

כוח עשר



הכשרתו של כוח העזר נעשית במחלקה, 
שבהם עובדים, כאשר תוך כדי עבודה 

הם מוכשרים להענקת טיפול מקצועי, שימוש 
בתקשורת חיובית, הכרת נושא התזונה 
ושמירה על ערנות למצבו של המטופל
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כל אלה יוצרים מערכת יחסים מאוד מיוחדת בינם 
לבין המטופלים. בפגישות  הם יכולים להוציא את 
הקיטור, יש להם הזדמנות לדבר על התחושות שלהם, 
ומקצועית.  יוצר הזדמנות להעשרה אישית  הדבר 
ידעו מהי החשיבות שלהם מצדה  חשוב לנו שהם 
של המערכת ושיש מקום, שבו שומעים גם אותם". 

מתחברים למערך הרפואי
אך לא על התקשורת לבדה. אם תשאלו את  יפה 
הסיעוד  צוותי  הדרכת  על  האחראית  אברהם  בן 
באיכילוב, הידע המועבר בהרצאות חיוני לתפקודו 
של כוח העזר: "התכנית מאפשרת לכוח העזר להכיר 
את החולים טוב יותר. עכשיו הם מבינים מה קורה 
כשאדם עובר ארוע מוחי, הם שואלים המון שאלות  
מכיוון שאת חלק מהמקרים הם מכירים מהבית או 
מהעבודה, והרופאים מסבירים להם מה קורה במצב 

של ארוע מוחי. מדוע פגיעה בצד שמאל מתבטאת 
בתפקוד בצד ימין, ומדוע כדאי להגיש את הצלחת 
מצד מסוים של המיטה. במהלך ההרצאות ראיתי 
הרבה סקרנות ועניין מצד הצוות, ובעקבות ההצלחה 
אנו מתכוונים להרחיב את התכנית לעוד מחלקות 

בבית החולים". 
את דבריה מחזקת חן דן, עוזרת אחות 28 שנה 
באיכילוב. דן מסבירה שבזכות התכנית היא סוף סוף 
מרגישה חלק מהצוות. "התכנית נותנת לנו להרגיש 
שאנו חלק מהצוות ושאכפת להם מאתנו. זה דבר 
נהדר שנותן לנו להרגיש שייכים, ומזכיר שגם אנחנו 
צריכים לדעת דברים. אז פעם אנחנו שומעים הרצאה 
מדיאטנית, פעם מפיזיותרפיסטית, לפעמים מפי 
מנהל המחלקה וזה תמיד מעניין ומאתגר. אני כבר 
כמעט שלושים שנה באיכילוב, וזאת הפעם הראשונה 

שאני מרגישה כל כך מחוברת". 

כיצד התכנית משפיעה על הקשר עם 
המטופלים?

"כשמטופל שואל אותי שאלה אני יכולה לענות 
לו. אם השאלה מתייחסת למשהו שאין  ולהסביר 
בסמכותי אני כמובן מפנה למקור יותר מוסמך, אבל 
התכנית הזאת מלמדת אותך איך מגישים את האוכל 
בצורה  אותו  להוריד  כיצד  מהצד שנוח למטופל, 
נאותה מהמיטה וזה נחמד שאני מבינה מה יש בתוך 
ויכולה תוך כדי להסביר  הצלחת מבחינה תזונתית 

למטופל על הדיאטה שלו", מסכמת חן דן. 



נוירולוגיה
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ד"ר חן הלוי, מנהל המחלקה הנוירולוגית - 
שבץ מוחי באיכילוב, מסביר מהי אפליקציית 

ה-Stroke Phone, כיצד היא מגייסת את 
כל אנשי הצוות בהקלקה, ונותן סימנים כדי 

לזהות שבץ ולמנוע אותו בטרם עת
כתבה: שרון דובקין

איתך עוד 
לפני שהגעת

ד"ר חן הלוי

ד"ר חן הלוי וד"ר ג'רמי מולד בודקים חולה
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נלחמים על כל מטופל
החלטה  היא  להתאים  טיפול  איזה  ההחלטה 
מדי  לקבל  בנוירולוגיה  המומחים  מורכבת שעל 
קצה  טכנולוגיות  לרשותנו  עומדות  "כיום  יום. 
שמאפשרות לשלוף את הקריש החוצה בזמן הקצר 
מינימום  גרימת  זאת תוך  ביותר.  היעילה  ובצורה 
נזק לרקמת הדם ולמה שמסביבה. מעבר לכך אנו 
 MRI-ו  CT-מפעילים אמצעי הדמיה מתקדמים ב
יותר,  מדויקות  החלטות  בקבלת  לנו  המסייעים 
תוך ייעוד המטופלים לטיפול דרך הווריד להמסת 
קרישים או לצנתור. צריך לזכור כי הטיפול ניתן רק 
בשעות הראשונות אחרי הסימפטומים. בזכות אמצעי 
ההדמיה המתקדמים שעומדים לרשותנו כיום, אנו 
יכולים להציע את הטיפול גם במקרים שלא ברור 
בדיוק מתי החלו הסימפטומים. אנו נלחמים על כל 
בן אדם שנכנס לתוך חדר המיון, במטרה למגר את 

התופעה שנקראת שבץ מוחי". 

הדיאטה הים תיכונית
עלולים  משפחתו  בני  או  שהוא  שחושש  למי 
ללקות בארוע מוחי, מציעים באיכילוב לבקר במרפאת 
לשבץ.  סיכון  הערכת  לקבל  יוכלו  שבה  המעקב, 
"מניעה ראשונית היא דבר מהותי", מסביר ד"ר 
הלוי. "אנשים שלא היה להם מעולם שבץ ומעוניינים 
להפחית את הסיכוי ללקות בו, יכולים לבוא למרפאה 
ולקבל הערכה באמצעות סדרת בדיקות רפואיות. 
היום יש לנו את האמצעות לתת את המענה הטוב 
ביותר לצד טיפול של צוות מומחה מוביל. אני באמת 
חושב שהרפואה הטובה ביותר היא מניעה וממליץ 
ולהיבדק באופן  למי שרואים עצמם בסיכון לבוא 
אישי. מעבר לכך תמיד טוב לשנות את הרגלי האכילה 
ולהפחית בצורה משמעותית בבשר אדום, קמח לבן 
וסוכר – מה שנקרא 'הדיאטה הים תיכונית'. מומלץ 
יותר פחמימות  ולצרוך  ובעופות,  בדגים  להרבות 
מורכבות עם שימוש בשמן זית במקום חמאה לצד 
ריבוי אכילת ירקות.  מדובר בדיאטה שהוכיחה עצמה 
כיעילה מאוד וקל מאוד לשלב אותה באורח החיים", 

ממליץ ד"ר הלוי. 

בץ מוחי הוא אחד מגורמי התמותה 
והתחלואה המרכזיים בעולם המערבי. 
פתיחתו של העורק החסום בשעות 
המוחי  השבץ  להופעת  הסמוכות 
יכולה לאפשר התאוששות של חלק מהתאים ובכך 
למנוע תחלואה משמעותית. לאחרונה נפתחה מחדש 
והוקמה,  החולים  בית  של  המוח  צנתורי  יחידת 
ייחודית  נוירולוגית  מחלקה  בישראל,  לראשונה 
נוירולוגיה   - המתמחה בטיפול בחולי שבץ מוחי 
בניהולו  הנוירולוגי  א', שפועלת במסגרת המערך 
של פרופ' ניר גלעדי. מחלקה זו מרכזת את הטיפול 
בחולי שבץ מוחי החל מרגע הגעתם לחדר המיון, 
דרך הטיפול בהם במהלך האשפוז ועד לשחרורם 
לביתם או לשיקום. בשיחה עם ד"ר חן הלוי, מנהל 
מחלקת נוירולוגיה א' - שבץ מוחי, הוא מזכיר שזמן 
הוא אחד הגורמים המשפיעים ביותר: "ההתמחות 
שלנו היא בטיפול כוללני בחולי שבץ או ארוע מוחי, 
מהרגע שהמטופל נכנס לחדר המיון ואפילו שנייה 
קודם לכן. כיום אנו מקבלים את הפרטים כבר מרכב 
מד"א והרופאים שלנו עושים את העיבוד עם הצוות 

של המיון במשותף".
 

מעכשיו: מד"א מעדכן את המיון
מתוך ההכרה בחשיבותו של הזמן פיתחו בבית 
החולים אפליקציה חדשה, Stroke Phone, המגייסת 
בזריזות את כל אנשי הצוות הדרושים בשיחת טלפון 
אחת. האפליקציה מסונכרנת עם חדרי המיון של 
גיוס של  ומרגע הפעלתה מאפשרת  בית החולים 
נוספים בבית החולים, לרבות סטרוקולוג  גורמים 
)נוירולוג מומחה לשבץ מוחי(, מצנתר מוח, צוות 
רפואי במיון, סניטר וצוות מאגף ההדמיה - לביצוע 
 CT ,מוח CT ופענוח מהיר של בדיקות הדמיה )כמו
ו-CT אנגיו(. לדברי ד"ר חן הלוי מדובר  פרפוזיה 
בפריצת דרך משמעותית, כשבאמצעות המערכת 
הרופא המומחה בשבץ מוחי יקבל מידע על המטופל 
ממערכת מד"א  - עוד טרם הגעתו לבית החולים. 
"האפליקציה מאפשרת קשר ישיר בין הפרמדיק של 
מד"א לבין הנוירולוג  בבית החולים עוד בטרם הגעת 
המטופל לחדר המיון. הדבר מסייע בהתאמת טיפול 
לחולה עוד טרם הגעתו לחדר המיון, כשהאפליקציה 
גם מפעילה מערכת לגיוס מהיר ובו-זמני של צוות 
ולטפל  לאבחן  כדי  הכל  מוחי.  בשבץ  המטפלים 

במהירות ובמקצועיות רבה יותר". 

השעות הראשונות קריטיות
נוירולוגיה כל שניה קובעת. ד"ר הלוי  במחלקת 
מסביר שקיימים שני סוגים עיקריים של שבץ מוחי: 
- בו קריש דם חוסם  שבץ דימומי ושבץ איסכמי 
את אספקת הדם לאחד מעורקי המוח. זהו כמובן 
הסוג השכיח יותר. "כיום יש אפשרויות טיפוליות די 
נרחבות לטיפול באנשים עם שבץ מוחי: הן דימומי 
והן איסכמי. הדבר שמשותף לכל המטופלים היא 
העובדה שההחלטות הטיפוליות בשעות הראשונות 
את  לעשות  יכולות  ובהחלט  ביותר  קריטיות  הן 
בין מי שיצא מבית החולים על הרגליים  ההבדל 

לבין מי שהתוצאה תהיה פחות טובה".

וכיצד ניתן לטפל לאחר ארוע מוחי?
טווח  איסכמי  שבץ  על  מדברים  "כשאנחנו   
הטיפולים נע בין טיפול שמרני, הכולל מתן תרופות 
לדילול דם, מניפולציה של לחצי הדם לשיפור זרימת 
הדם באזור האוטם וטיפול סיעודי הנתפר בהתאם 
לצרכי הלוקים בשבץ. מעבר לזה אנחנו נותנים טיפול 
נגד הוריד(  תרומבוטי להמסת קרישי דם )תרופה 
ובמקרים מסוימים גם שולחים אנשים לצנתור מוח 
- כדי לשלוף את הקריש מהעורק. מאידך, מגיעים 
אלינו גם אנשים הלוקים בדימום מוחי וכאן קשת 
בין טיפול שמרני של  נעה  ההחלטות הטיפוליות 
ומונעות  תרופות המפעילות את מערכת הקרישה 
דימום נוסף )בשיתוף המחלקה ההמטולוגית של בית 
החולים(, לצד אפשרות לניתוח המנקז את הדימום 
המוחי בשיתוף המחלקה הנוירוכירורגית", מרחיב 

ד"ר הלוי. 

ש

אבחון מוקדם מציל חיים

• אם הבחנתם בבן אדם שלפתע אינו 
מצליח לדבר בבירור ולהבין את מה שאתם 

אומרים.
וזווית  • אם הפנים מאבדות מתנועתן 

הפה או העין צונחות.
שתי  את  להרים  אפשרות  אין  אם   •

הידיים.
ולהגיע כמה  זה הזמן להתקשר למיון 
שיותר מהר לבית החולים. ברגעים האלה 
כל שנייה קובעת ויפה תמיד שעה אחת קודם. 
אם הארוע "חלף" והאדם מרגיש שחזר 
לאיתנו, אין סיבה להקל ראש. "מיני ארוע" 
שכזה עלול לסמן את בואו של שבץ רציני יותר 
ולכן יש צורך לנהוג בו כמצב חירום רפואי. 

ד"ר לודמילה שופין, ד"ר חן הלוי וד"ר ג'רמי מולד בעבודה



ליטול  בארץ באולטרסאונד אנדוסקופי, המאפשר 
ציסטות, לשרוף  לנקז  בלבלב,  מגושים  ביופסיות 
ולהיכנס לתוך חללים. בתקופה האחרונה  גידולים 
שבאמצעותו   ,Spy Glass של  שירות  לנו  נוסף 
מתבצעת בדיקה בתוך צינורות המרה, תוך שימוש 
במצלמה זעירה המוחדרת לדרכי המרה. זהו שירות 
ייחודי שניתן רק באיכילוב ובשערי צדק, ומאפשר 
לאתר תאים סרטניים ולקחת ביופסיות. אם קיימת 
חסימה של אבנים בדרכי המרה, אנו יכולים להיכנס 
לתוך דרכי המרה, לראות את האבן, לפוצץ אותה, 
פרופ'  להוציא את שבריה", מסביר  גם  כדי  ותוך 

שבולת בגאווה.
אולי נשמע כמו מדע בדיוני, אבל זו המציאות והיא 
יותר. לצד היחידה האנדוסקופית  מאתגרת אפילו 
מפעיל המכון את היחידה לאנדוסקופיה בריאטרית. 
"השמנת יתר הפכה למגפה של המאה שלנו", טוען 
פרופ' שבולת. "יחד עימה אנו מזהים גם תחלואה 
לנו  יש  כיום  נוספות.  ומחלות  נלווית כמו סוכרת 
מכשור רפואי מתקדם שמאפשר לנו להתמודד עם 
בעיות אלו, על ידי הכנסת בלונים לקיבה והוצאתם 
 - או הצמדת שרוול למעי הגס  )בלונים להרזיה( 
גם  פועלת במכון  בנוסף  ירידה במשקל".  לטובת 

יחידה להשמנה המטפלת גם בתרופות חדשניות. 
 

ומה עושים במקרים שבהם מתגלה סיבוך 
מניתוח הרזיה?

בארץ שמעניקה  היחידה  היא  שלנו  "היחידה 
בניתוחי  לסיבוכים הקשורים  דווקא  נרחב  טיפול 
הרזיה. ניתוחים אלה, אף על פי שהם בטוחים מאוד, 
מסתבכים לעתים ובאמצעות אנדוסקופיה בריאטרית 
מורסות  לנקז  נקבים,  לסגור  אותם,  לפתור  ניתן 

)אבססים( ולהרחיב הצרויות מהניתוח". 

גסטרואנטרולוגיה
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תחום  על  שומעים  אנחנו  הרבה  א 
הגסטרואנטרולוגיה בשיח התקשורתי. 
דרכי העיכול שפוקדות לא  מחלות 
מעט מביננו פוגעות באיכות החיים, 
יכולות להסב סבל רב ואף לאיים על חיינו. פרופ' 
אורן שבולת, המנהל החדש של המכון למחלות דרכי 
)גסטרואנטרולוגיה(, בבית החולים  והכבד  העיכול 
איכילוב, טוען שאנו עומדים לפני התפתחויות גדולות 
ומבטיחות בתחום: "אחד האתגרים הגדולים ביותר שלנו 
הוא תחכום הפעולות האנדוסקופיות. בבית החולים 
שלנו אנו משקיעים בתחום זה, ומקפידים שהצוות 
הרפואי ישתלם אצל טובי המומחים בעולם. במקביל, 
אנחנו מביאים את המכשור המתקדם ביותר לארץ 
כדי לאפשר למטופלים ליהנות מטכנולוגיות קצה כמו 
טיפולי אולטרסאונד אנדוסקופיים, פעולות בדרכי 
המרה ופעולות אנדוסקופיות לטיפול בהשמנת יתר". 

 

המנוע של המכון
המכון לדרכי העיכול והכבד באיכילוב נחשב כיום 
והוא כולל שלוש  לאחד המכונים הגדולים בארץ, 
יחידות חשובות: היחידה למחלות מעי דלקתיות, 
היחידה האנדוסקופית ויחידת הכבד. נוסף לפעולתן 
של יחידות אלה, פועלים במכון מגוון שירותים, כמו 
ותנועתיות,  השירות למחלות מעי פונקציונאליות 
השירות לממאירויות של מערכת העיכול, השירות 
הבריאטרי )השמנה וקיצורי קיבה( ושירות לתזונה. 
בכ- דלקתיות, מטפלת  ״היחידה למחלות מעי 
דלקתיות,  מעי  הסובלים ממחלות  חולים   2,000
ייחודית  ומפעילה שירותים מיוחדים כגון: מרפאה 
לחולים שעברו כריתה של המעי הגס )פאוץ(, שירות 
מיוחד לקבלת טיפולים ביולוגיים ושירותים משותפים 
עם מחלקת נשים והמחלקה לריאומטולוגיה. לצד 
יחידה לניסויים  שלוש היחידות, אנו מפעילים גם 

קליניים ומעבדת גסטרו ענקית, מסביר פרופ' שבולת 
ומוסיף, "חולים במחלת קרוהן או במחלת קוליטיס 
כיבית יכולים לקבל את הטיפולים המתקדמים ביותר 

בעולם במסגרת ניסויים קליניים".
 

ישיבה  באיכילוב מתקיימת מידי שבוע 
רב תחומית בנושא סרטן הכבד, הכוללת 
הכבד,   בתחום  מומחים  רופאים 
אונקולוגיים, מומחים בהדמיה וכירורגים. 
מצבו של כל חולה נדון באריכות ונוצרת 

עבורו חליפת טיפול אישית 

המנוע של המכון היא היחידה האנדוסקופית, שבה 
כולל  כל הפרוצדורות האנדוסקופיות,  מתבצעות 
אלפי בדיקות קולונוסקופיה וגסטרוסקופיה )בדיקת 
מערכת העיכול  התחתונה והעליונה(. "היום, התורים 

לבדיקות אלו אצלנו הם מהקצרים בארץ". 
״היחידה הזו משתמשת במכשירים אנדוסקופיים 
מחקריים, המאפשרים ראייה טובה יותר של המעי 
בשלבים  העיכול  במערכת  גידולים  של  וגילוי 

מוקדמים ביותר.
המוניטין של איכילוב הוא בפרוצדורות ייחודיות 
בדיקות  כמו  האנדוסקופיה,  ביחידה  המתבצעות 
בדיקת  והלבלב. באמצעות  דרכי המרה  למערכת 
ERCP אנו נכנסים לתוך דרכי המרה, ומשתמשים 
הרחבות,  לבצע  שמאפשרות  קצה  בטכנולוגיות 

להוציא אבנים ולבצע בדיקות שונות". 

מרגלים בדרכי המרה
"היחידה האנדוסקופית היא גם היחידה המובילה 

ל

פרופ' אורן שבולת, מנהלו החדש של המכון לדרכי 
העיכול והכבד )גסטרואנטרולוגיה(, מספר על הטיפולים 

החדשים, טכנולוגיות הקצה וההון האנושי
כתבה: שרון דובקין

עיכול נעים 
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משרתים גם את אזור הצפון
יחידת הכבד.  היא  יחידה מרכזית בתוך המכון 
יחידה זו נחשבת לגדולה בארץ, והיא מציעה מגוון 
טיפול במחלות  כבד,  ביניהם: השתלות  שירותים 
כבד נגיפיות ובמחלות הכבד השומני. "אחד הדברים 
רב  טיפול  הוא מתן  יחידת הכבד  שמייחדים את 
תחומי לחולים בסרטן ראשוני", מספר פרופ' שבולת. 
"באיכילוב מתקיימת מידי שבוע ישיבה רב תחומית 
בנושא סרטן הכבד, הכוללת רופאים מומחים בתחום 
וכירורגים.  מומחים בהדמיה  אונקולוגיים,  הכבד, 
ונוצרת עבורו  נדון באריכות  חולה  כל  מצבו של 
חליפת טיפול אישית. חליפה זו יכולה לכלול שרפת 
הגידול על ידי גלי רדיו, הזרקת חומר רדיואקטיבי 
לתוך הגידול, צנתור שמטרתו להחדיר כימותרפיה 
בתרופות  טיפול  או  סיסטמיים  טיפולים  לגידול, 
כימותרפיות. האגף הכירורגי, מספק תמיכה בנושא 
כריתת גידולים והשתלות כבד. ביחידת הכבד קיים 
גם שירות מיוחד המטפל במחלות כבד שקשורות 

למערכת החיסון". 
 

היחידה שלנו היא היחידה בארץ שמעניקה 
טיפול נרחב דווקא לסיבוכים הקשורים 
בניתוחי הרזיה. ניתוחים אלה, אף על פי 
שהם בטוחים מאוד, מסתבכים לעתים 
ובאמצעות אנדוסקופיה בריאטרית ניתן 

לפתור אותם
 

 אך לא רק בטיפולים מובילה יחידת הכבד אלא גם 
בערכים שהיא מממשת. אחת לשבוע נוסעים רופאיה 
צפונה במטרה להעניק טיפול חינם בבית החולים 
"זיו" בצפת, לרווחת תושבי הצפון. "אני יליד קיבוץ 

"ויום אחד שמעתי  פרופ' שבולת,  שמיר", מספר 
שבבית החולים בצפת חושבים לסגור את היחידה 
למחלות הכבד בשל עזיבתו של הרופא. הבנתי שדבר 
כזה לא יכול לקרות, שכן זו יחידה המשרתת את כל 
תושבי הצפון. הרמתי טלפון למנהל בית החולים זיו, 
בהצעה להנגיש את השירות מאתנו. מאז בכל יום 
חמישי נוסע רופא מהיחידה לצפון כדי לטפל בחולים 
המאושפזים בבית החולים זיו. עד כה ראינו כ-1,000 
4 השתלות באיכילוב,  לבין   3 בין  וביצענו  חולים 
בחולים מהצפון שנזקקו לכך", מסכם פרופ' שבולת, 
"המכון שלנו  לצוות הרפואי:  להודות  ולא שוכח 
נבחן בראש ובראשונה לא במכשור שלו ובשירותים 
העתידניים שהוא יכול להעניק, אלא בהון האנושי 
שלו וזה האני המאמין שלי. רק בעזרתו נוכל לרפא 

ולשרת נאמנה את ציבור החולים בצורה מטבית". 

תחום מתפתח שמצביע עליו פרופ' שבולת הוא 
תחום הטיפולים עם חיידקי המעי )מיקרוביום( 
זיהומיות  המשפיעים על השמנה, על מחלות 
ועל פירוק תרופות. הטיפול מתבצע באמצעות 
השתלת צואה מתורם בריא למעי חולה, כאשר 
החיידקים הטובים שמושתלים נלחמים בחיידקים 

הרעים במעי המושתל.
"התוצאות פשוט מדהימות, אני צופה שתחום 
החשובים  לאחד  הקרובות  בשנים  ייהפך  זה 
והמובילים במתן  טיפול שכזה. באיכילוב קיים כיום 
המאגר הגדול ביותר של צואה מתורמים בריאים, 
ניסויים פורצי דרך, לצד הובלה  ומתבצעים בו 

בתחום הרגולציה וקידום הידע בארץ ובעולם".

יש צואה טובה

פרופ' אורן שבולת
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פינוק נשי
בסיכון  להיריון  ביחידה  פינוק התקיים  בוקר של 
לרגל יום האישה הבינלאומי, בסיועה של הגב' בלה 
והפעילה החברתית הוותיקה,  דיאמנט, המתנדבת 
הגיעו לפנק בהתנדבות: אורלי מירון המאפרת, דנה 
אטיאס הקוסמטיקאית, לימור שם טוב הספרית, ליהי 

סגל המניקוריסטית. תודה לכולן היה כיף!

שגרירי בריאות בקהילה
תכנית העשרה למצוינות המיועדת לכחמישים 

תלמידי ט' – י"ב, מכלל בתי הספר בתל-אביב בשיתוף 
המרכז הרפואי יצאה לדרך. התלמידים נחשפים 

למגוון הרצאות וסיורים בבית החולים, המועברים 
ע"י רופאנו. בתום המסלול, חוזרים התלמידים 

לבתי הספר שלהם ומשתפים את החומר הנלמד 
עם תלמידי בית הספר במטרה לקדם בריאות 

בקרבם. התלמידים למדו על הנעשה בבית החולים, 
על בריאות וגוף האדם, החייאה ועזרה ראשונה, 

על תזונה נכונה, פעילות גופנית מחלות זיהומיות, 
מערכת הרבייה ועוד. המפגשים  כללו העשרה ע"י 
רופא מצוות בית החולים, וסיורים מודרכים, צפייה 
בצנתור, סיור בחדר מתים ובחדרי ניתוח. הפעילות 

תסתיים בחלוקת תעודות ע"י פרופ' רוני גמזו. 

שפם לגילוי מוקדם
מידי נובמבר, מציינים בעולם את חודש המודעות 
לסרטן הערמונית. אחד מארועי החודש הוא קמפיין 
נובמבר  המילים  של  "מובמבר" )שילוב  הנקרא 
גידול שפם במהלך  – שפם(, שעיקרו  ו'מוסטאש' 
למחלה  המודעות  את  להעלות  במטרה  החודש 
ויתרנו  ולאבחון שלה. גם אנחנו בבית החולים לא 
על ההזדמנות והזמנו את העוברים והשבים להצטלם 
עם השפם המסורתי, לקבל חומרי הסברה על המחלה 
ולהפיץ את הבשורה ברשתות החברתיות. ועל כך 

נאמר: מצטלמים עם שפם לטובת גילוי מוקדם!

לפעמים חלומות מתגשמים
אמבולנס הליצנים החדש, שמיועד להגשים משאלות 
של חולים סופניים וחולים המרותקים למיטה בכל 
הגילים, נחנך בטקס מרגש בבית החולים "דנה–דואק" 
פרויקט משותף  הוא  לילדים. אמבולנס הליצנים 
של עמותת "קשת המשאלות" ושל פרויקט "רופאי 
חלום". בטקס החנוכה השתתפו השגריר ההולנדי מר 
חיליס בסחור פלוך, פרופ' רונית לובצקי, פרופ' ליויה 
קפוסטה, תמי זמיר, צור שריקי מנהל "רופאי חלום" 
והנהלת עמותת "קשת המשאלות". לטקס קדם סיור 

בבית החולים לילדים בשיתוף עם ליצנים רפואיים.

היו בעניינים

מרתון
155 מעובדי בית החולים לבשו חולצה עם לוגו בית 
החולים, והשתתפו בחגיגת הספורט הגדולה בישראל 
– מרתון תל-אביב. הרצים, מתוכם 11 רצי מרתון, נהנו 
מטיפול אישי ואוהב לפני ואחרי הריצה, שהעניקו להן 
צוות אחיות והפיזיותרפיסטיות שהתנדבו לשם כך 
במסגרת מאהל bewell, ביניהן אתי כהן, כאותר נאטור  
וקרול אמורלד ושבעה פיזיותרפיסטים ובראשם הגב' 
אורלי וקסלר ינאי, מנהלת המכון לפיזיותרפיה. בנוסף, 
גויסו למועדון bewell כ- 400 חברים חדשים. נתראה 

בשנה הבאה!

סופר-קלאסיקו
בקרוב  ״אני מבטיח שבביקור הבא שלנו, שיהיה 
מאוד, גם מסי ושחקנים נוספים מהקבוצה יגיעו לבקר 
ומופת  בבית החולים הנהדר הזה שמהווה דוגמה 
לדו קיום לכל העולם״. כך הבטיח ג'ורדי קרדונר, סגן 
נשיא מועדון הפאר ברצלונה לפרופ׳ דרור מנדל, 
מנהל בית החולים "דנה-דואק" לילדים  ולד״ר דרור 
עובדיה, מנהל המחלקה לאורתופדית ילדים, בביקור 
שערכו ראשי הקבוצה בבית החולים. בסיום, העניקה 
המשלחת כדורגל חתום על ידי כלל כוכבי הקבוצה 

לילדים המאושפזים. הכדור החתום יוצג בדנה.

APRIL

אורלי מירון מאפרת

שאול זכאי, יו"ר ועד האחיות מצטרף לקמפייןד"ר עובדיה ופרופ' מנדל עם ראשי המועדון

השגריר יחד עם פרופ' לובצקי וגב' זמיר 
באמבולנס המשאלות מחוץ לבנין דנה
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מינויים בהנהלת בית החולים: 
• ד"ר גיל פייר – משנה רפואי למנכ"ל  

• אורית רוזנברג – מנהלת האקרדיטציה 
• פרופ' שמואל קויתי – יו"ר שותף וועדת הלסינקי 

מינויים בסקטור רופאים:
• ד"ר יעקב אבלין – מנהל מחלקה פנימית ח' 

- מ"מ מנהל שירות דימות  • ד"ר עודד בראוטבר 
גניקואונקולוגי 

• ד"ר חן הלוי – מנהל המחלקה לנוירולוגיה שבץ מוחי
• ד"ר דב הרשקוביץ – מנהל המכון לפתולוגיה 

• ד"ר דוד ורסנו - מנהל היחידה לקרנית      
• ד"ר אלון חכם - מ"מ מנהל השירות לטיפול נמרץ 

ביילוד 
• פרופ' עופר יוספוביץ - מנהל המחלקה לאורולוגיה

• ד"ר יעל לבנטל-בנדור - מנהלת היחידה 
לאנדוקרינולוגיה ומחלות מטבוליות בילדים 

• ד"ר צבי לידר – מ"מ מנהל המחלקה לנוירוכירורגיה 
• ד"ר גיא להט – מנהל מחלקה כירורגית א' בחטיבה 

הכירורגית
• ד"ר גיא מורג – מ"מ מנהל השירות לספורט

• ד"ר שרון מסבלוביץ - מנהל היחידה למיון נשים 
ומיילדות  

• ד"ר אלה עברון - מנהלת היחידה לאונקולוגיה של 
השד                 

• ד"ר פיראס פאהום – מ"מ מנהל שירות האפילפסיה 
המרפאה  מנהלת   - בן-בסט  קלוק  אורית  ד"ר   •

לנפרולוגיה 
• ד"ר גלעד רגב - מ"מ מנהל השירות לניתוחי עמוד 

שדרה זעיר פולשניים 
• ד"ר גליה רוזן -  מנהלת ההדמיה הווסקולרית 

• ד"ר לריסה ריבו - מ"מ מנהלת השירות לסרטן השד 
אצל נשים צעירות 

• פרופ' אורן שבולת - מנהל המכון למחלות דרכי 
העיכול והכבד 

• ד"ר איתן שגב - סגן בכיר למנהל מחלקה אורתופדית 
ילדים

• ד"ר שלי שירן – מ"מ מנהלת השירות ל- MRI ילדים 
גריאטרי  שירות  – מ"מ מנהלת  • ד"ר רותם תלם 

באשפוז הכללי וברפואה הפליאטיבית

מינויים אקדמיים: 
• ד"ר מרגרט אקשטיין – מרצה להרדמה וטיפול נמרץ

• ד"ר אסתר אושר – מרצה ברפואה פנימית 
• ד"ר מורן ארצי - מרצה לנוירולוגיה ולנוירוכירורגיה 

• פרופ' יעקב בן-חיים - חבר קליני בכירורגיה 
• פרופ' דפנה בן בעש"ט – פרופ' חבר לדימות

• ד"ר רינת ברנשטיין - מדריך קליני בחוג לאונקולוגיה
• ד"ר אבנר טלר – מרצה לנוירולוגיה

• ד"ר ניר לובצקי - מרצה בכיר לכירורגיה 
• פרופ' רונית לובצקי - חבר קליני לפדיאטריה

• ד"ר אירנה ליטינסקי - מרצה לרפואה פנימית  
• פרופ' מנחם מושקוביץ - פרופ' חבר קליני ברפואה 

פנימית
• פרופ' משה מיטלמן - פרופ' חבר קליני ברפואה פנימית

• פרופ' אריאל מני – פרופ' חבר קליני לגניקולוגיה
• פרופ' עופר מרימסקי -  פרופ' חבר קליני לאונקולוגיה
• ד"ר אמיר נוטמן - מרצה לאפידמיולוגיה ולרפואה 

מונעת 
• פרופ' ליזי פיירמן – ראש החוג לבריאות סביבתית-

תעסוקתית
• ד"ר תמר שינר - מרצה לנוירולוגיה ולנוירוכירורגיה

• דליה טלמור - מומחית בפסיכולוגיה קלינית

מינויים בסקטור אחיות: 
• נורית אזר - מ"מ סגנית מנהלת הסיעוד, תחום איכות 

ובטיחות בסיעוד 
צוות האיכות בראשותה כולל את: 

• לוסי אדלין - מערכות מידע ומחשוב
• רגינה אלקינד - בקרות ואקרדיטציה

• קרן פרי שולמן - מחקר ופיתוח
נמרץ  בטיפול  אחראית  אחות   - • מאיה  אטדגי 

נוירוכירורגיה         
• מג'די אבו סלאח - אח אחראי במרפאה טרום ניתוחית

• אנג'לה בן-צבי - מ"מ אחות אחראית מתחם ב' - 
מערך חדרי ניתוח

• בלה גורליק - מ"מ אחות אחראית - יולדות א'    
• פנינה גרינברג - אחות מתאמת גידולי עצם ורקמה 

רכה בילדים
הנחיות  מרכזת תחום  מ"מ   - • דיתה  גולן-הדרי 

מקצועיות 
• צחאקה עולה - מ"מ אחות אחראית פנימית ה'  

• סילביה חילו – אחות אחראית אשפוז יום שיקומי 
• כאמל חזבון - מ"מ אח כללי     

• שרה יגודייב - אחות אחראית מכון איזוטופים 
• ליליה ללמיאב – אחות אחראית המלר"מ

• ז'אנה ספקטור – מ"מ מרכזת תחום בכירה מערך 
חדרי ניתוח

- אחות אחראית מכון רדיולוגיה  • שירה רחל פלג 
פולשנית               

יום  - מ"מ אחות אחראית אשפוז  • ילנה  קויפמן 
שיקומי

• יבגניה רוחקינד – אחות אחראית ביחידה לאלרגיה 
ולאימונולוגיה קלינית 

• אביבית שמעון – אחות מתאמת נושא ראש וצוואר 
במכון הקרינה

מינויים בסקטור מנמ"ש:
• לאה אקס - סגנית סמנכ"ל משאבי אנוש לענייני 

תכנון, בקרה ושכר 
• נפתלי וילד – מנהל התפעול של בית החולים   

• ליטל זנד - סגנית סמנכ"ל משאבי אנוש לענייני תפעול



התחדשנו והתרחבנו!
מהיום, אין תירוצים - עושים על הבריאות!

סקרי בריאות מתקדמים במערך לרפואה מונעת: 
רח׳ ויצמן 6, בנין הלב ע"ש סמי עופר, קומה 1- | שעות פעילות: ימים א'-ה', 15:00-07:00
לפרטים נוספים, קביעת תורים ויצירת קשר: טל'. 03-6973716/4968, פקס. 03-6972715

 www.tasmc.org.il  | mal-mu@tlvmc.gov.il


