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עובדים יקרים,
בימים אלה ימלאו  4שנים לתפקידי כמנכ"ל המרכז הרפואי שלנו ,וזו
הזדמנות טובה לעצור לרגע ולראות מה עשינו ומה השגנו ביחד.
לפני כ 4-שנים גיבשנו את חזון בית החולים ואת התוכנית האסטרטגית
שלנו ,שכללה  6ערכי ליבה ,שכולנו מכירים ואני מקווה שאפילו מדקלמים.
עם זאת ,לא מדובר בדקלום בלבד אלא במיקוד ,תכנון ובעשייה שהובילה
להישגים אמיתיים שאני וכולנו צריכים להיות גאים בהם.
בימים אלה אנו שוקדים בהנהלת בית החולים על התוכניות שלנו ל,2025-
עליהן תוכלו לקרוא בעיתון אשר לפניכם.
עיקר התוכנית מתבססת על "יציאה מתוך הקמפוס" אל כלל האתגרים
של המערכת ,המרחב הציבורי ואל הקהילה בתוכה אנו פועלים .תוכנית זו
מאתגרת ומחייבת חשיבה שלנו מחוץ לקופסה ,העזה ,יצירתיות ומבט קדימה,
כמי שעומדים בחוד החנית של הרפואה הציבורית ומצעידים אותה אל המחר.
תוכנית נוספת שבית החולים שלנו הצהיר עליה לפני כשנה היא הפיכתו
של בית החולים לדיגיטלי ,והניצנים הראשונים כבר ממש כאן :אפליקציה
שמרכזת בתוכה את כל השירותים שניתנים למטופל ,החל מזימון תור
למרפאה ,טלמדיסין ,צ'ק-אין מהבית ,ניווט בבית החולים ,תיק אישי רפואי,
וכלה במשלוחים עד מיטת החולה.
המיון ממשיך למקד עשייה ומאתגר אותנו :בימים אלה בוצע מהלך
"היסטורי" של ביטול החלוקה למיון כירורגי ופנימי ומעבר לשיטת מלר"ד
אחוד ,בחלוקה לאגף שוכבים ,מהלכים וחדרי הלם וטראומה .עבור כל אגף
נקבע מסלול טיפולי מותאם ,כאשר הרופאים הם רופאי רפואה דחופה.
בנוסף ,נפתח אתר קבלה חדש המאחד במתחם אחד את קבלת המטופל
החל מרישום ,טריאז' ,אחות ממיינת ובדיקות דם ואק"ג .המהפך העיקרי
הוא בתפיסת המטופל ,כאשר כל אחד מלווה על ידי רופא ואחות המקבלים
אותו מרגע הגעתו ועד שחרורו/אשפוזו.
אחרי החגים נתחיל בהסבת הכניסה של המיון לאזור
"הסובה" ויחלו עבודות הבינוי להקמת המלר"ד החדש,
שישתרע על פני  3קומות ויהיה המלר"ד המתקדם ביותר
במזרח התיכון.
בתחום המו"פ אנו משיקים את המרכז לרפואת
המחר ,ובתחילת חודש נובמבר נשיק גם את המכון
לתרפיה תאית מתקדמת והחדרים הנקיים.
במהלך השנה הבאה נשקוד על תכנון שני מגדלים
נוספים :המגדל הדרומי ,שיהיה בית החולים לסרטן;
והמגדל הצפוני שיהיה בית חולים שיקומי ומרכז לימודי.
עם כל ההישגים הללו ,יש עדיין מה לעשות בתחום
המצוינות ברמת המחקר ,הן בתשתית לחוקרים והן בזמן
"המוגן" למחקר.
אני רוצה לסיים בנימה אישית ולהודות לכל אחד
ואחת מכם על העבודה המצוינת ,המחויבות,
האכפתיות ,המסירות וההשקעה האינסופית
בבית החולים שלנו ,שהוא אחרי הכל גם הבית
והמשפחה של כולנו.

בברכת שנה טובה
לכם וליקיריכם,
שלכם רוני

זכויות היוצרים על התצלומים המופיעים בעיתון שייכות למאגרי 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.
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חדשות

חדש על הכביש:
אמבולנס היברדי בשיתוף
פעולה של איכילוב ומד"א
בימים אלה נכנס לפעולה אמבולנס היברדי חדש בו
יתווסף לראשונה רופא מצוות המחלקה לרפואה דחופה
מבית החולים שלנו ,לנסיעות לשטח להצלת חיים
במקרים המורכבים ביותר .נקודת הזינוק של האמבולנס
תהיה במהלך שעות היום ברחבת המיון של בית החולים.
המיזם הינו פרי שיתוף פעולה ייחודי ראשון מסוגו
בישראל בין איכילוב למד"א.
האמבולנס הייחודי גבוה וגדול יותר מאמבולנס
ממוצע ,הוא מאובזר בטכנולוגיה המתקדמת ביותר
וכולל לראשונה גם אפשרות לבצע בו בדיקות דם
ואולטראסאונד.
לדברי ד"ר דניאל טרוצקי ,מנהל המחלקה לרפואה דחופה
במרכז הרפואי איכילוב תל-אביב" :היתרון של הימצאות
רופא מומחה לרפואה דחופה כבר בשטח במקרים
המורכבים ביותר תאפשר לנו להעניק טיפול רחב ומקיף
ביותר ,כולל פעולות שעד עתה לא ניתן היה לבצע בזירה,
ומשמעותם הצלת חיים .הרופא בזירה יעביר את כלל
המידע לצוותים הרפואיים בחדר הטראומה עוד טרם
הגעת המטופל לבית החולים ,כולל היערכות מדויקת

עם כל הציוד והמומחיות הנדרשת לכל תרחיש .מדובר
בשיתוף פעולה ייחודי ,כחלק מתהליך הפיתוח של
המענה הרפואי הלאומי טרום-ביה"ח ואנו גאים להוביל
אותו יחד עם מד"א ברמה לאומית .אני מאמין שקיום
הפרויקט הנ"ל יביא לשיפור ניכר ביכולות האבחון
והטיפול בחולים הקשים ביותר טרום-ביה"ח ויהווה
שלוחה של המחלקה לרפואה דחופה מחוץ לגבולות
ביה"ח ,זאת כחלק מערכי הליבה שלנו כאן באיכילוב".
האמבולנס נקרא ע"ש נחמה ריבלין ז"ל ,רעיית נשיא
המדינה שנפטרה השנה .בעלה ,ראובן רובי ריבלין
הגיע לטקס חשיפת האמבולנס שנערך בתחילתו של
ארוע גאלה של עמותת ידידי המרכז הרפואי .הנשיא
דמע בהתרגשות ואמר" :נחמה אהבה את המדע .היא
העריכה מאוד את אנשי הרפואה והצוותים הרפואיים,
אך יותר מכל אהבה בני אדם ,אנשים .אני בטוח שהיא
היתה שמחה לשמוע על הניידת החדשה והמשודרגת של
מד"א שנקראה הערב על שמה .ניידת בה יפעלו יחד
להצלת חיים ,פרמדיקים של מד"א ורופאים מאיכילוב.
תודה לכם יקירינו על המחווה המרגשת".

נשיא המדינה ,פרופ' גמזו ומנכ"ל מד"א יחד עם התורמים הנכבדים
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איכילוב
במקום הראשון

טיפול חדשני באיכילוב:
הצרת קיבה ללא ניתוח לירידה במשקל

במחקר
בישראל

ד"ר רוית גבע ,סגנית מנהל
המערך האונקולוגי
דו״ח של משרד הבריאות קבע :המרכז
הרפואי איכילוב תל-אביב במקום
הראשון במחקר בישראל בקרב בתי
החולים עם התקשרויות למחקרים
קליניים בסך  100,365,517שקל.
ד"ר רוית גבע ,סגנית מנהל המערך
האונקולוגי ,היא הרופאה-החוקרת
המובילה בישראל עם מספר המחקרים
הגדול ביותר ,כ 180-מחקרים שונים
המציעים את הטיפולים המתקדמים
ביותר בעולם לחולי סרטן.
"בית החולים איכילוב גאה להוביל
את המחקר הרפואי בי שראל.
המשמעות לחולים היא עצומה.
הרי המחקרים הקליניים הם לעתים
קרובות הדרך היחידה והבטוחה
לחולים שלנו לקבל גישה לטיפולים
המתקדמים ביותר ,כאלה שעדיין לא
זמינים לא בארץ ולא בעולם" ,מציין
פרופ' אלי שפרכר ,סמנכ"ל מו"פ
ומנהל מחלקת עור.
עוד מוסיף פרופ' שפרכר" :כבר כיום
בית החולים שלנו מציע את המספר
הרב ביותר של המחקרים החדשניים
ביותר בעולם ,החל מטיפולים
חדשניים למחלת הסרטן ולמחלות
רבות נוספות כמו פרקינסון ,סוכרת
ועוד .אנו מאמינים שהמחקר
הרפואי הוא הנתיב המאפשר
לרופאים שלנו לפתח את
רפואת המחר".

ד"ר פישמן וד"ר שנל בפעולה הראשונה

טיפול חדשני להצרת קיבה בעזרת מכשיר האנדוסקופ
ותפירה של כל דופן הקיבה ללא פתיחת הבטן .זאת
בעזרת מכונת תפירה ייחודית בשם "אפולו" .עד
כה בוצעו באיכילוב מספר פרוצדורות ראשונות
במטופלים ע"י צוות שעבר הכשרה מיוחדת.
השירות החדש ניתן למטופלים המעוניינים בירידה
במשקל אך אינם עומדים בקריטריונים לניתוח
) BMI 30ומעלה) או שאינם מעוניינים בניתוח.
"בספרות הרפואית מדווחת ירידה של כ 18%-ממשקל
הגוף באמצעות השימוש בטכנולוגיה זו ,הנשמרת
גם לאחר שנתיים ,עם שיעור סיבוכים נמוך .כבר
כעת אפשרות זו מהווה תחליף לניתוח עבור חולים
שאינם עומדים היום בקריטריונים לניתוח עם תוצאות
מצוינות" ,מסבירה ד"ר סיגל פישמן ,מנהלת השירות
לבריאטריה אנדוסקופית.
 25%מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל חולה בהשמנה,
כ 70%-חולים גם במחלה מטבולית נלווית .עקב
העלייה בביקוש לטיפולים חדשים ומתקדמים לירידה
במשקל בכל רחבי העולם ,פותחו מספר אבזרים
אנדוסקופיים לצורך הצרת קיבה כטיפול ראשוני
בהשמנת יתר .הטיפול של תפירת הקיבה באמצעות

ייעוץ רפואי
אונליין עם
יותר מ50-
רופאים שלנו,
באמצעות
שיחת וידיאו
ובטופס !17
שיחת הווידיאו מתבצעת באמצעות אפליקציה בטלפון
הנייד או מהמחשב ,והשירות מיושם על ממשקי
טל-בריאות של משרד הבריאות ,ובכך מאפשר קבלת
שירותי ייעוץ רפואי מרחוק באמצעות שיחת וידיאו
מאובטחת מבלי לצאת מהבית.
השירות מוצע במגוון מרפאות ותחומי התמחות,
כשכל הרופאים בשירות זה הינם רופאים מומחים
בכירים בתחומם .השירות מיועד למטופלים אשר
ביקרו בעבר במרפאות או נמצאים במעקב והוא ניתן
בשעות אחה"צ והערב בטופס  17בלבד!

החדרת אנדוסקופ לפה ושימוש במכונת תפירה
"אפולו" מסתמן כיעיל לאורך זמן.
"בטיפול זה יוצרים בגוף הקיבה מעין שרוול צר ע"י קו
תפר לאורך הקיבה ממעבר ושט קיבה ועד לאנטרום
(החלק האחרון של הקיבה) .כך מורידים בצורה
משמעותית את נפח הקיבה ואת יכולת הקיבולת
שלה ,ומתאפשרים שובע מוקדם וירידה במשקל.
הפעולה נעשית דרך הפה ,שהוא פתח טבעי בגוף,
ללא צורך בכניסה ניתוחית לחלל הבטן והיא נמשכת
עד כשעתיים בהרדמה מלאה .זמן ההתאוששות
קצר יחסית ,והמטופל יכול להשתחרר באותו יום
הביתה או בבוקר שלמחרת" ,מדגיש ד"ר מתי שנל,
רופא בכיר ביחידה לבריאטריה אנדוסקופית .לדבריו,
התפירה האנדוסקופית שאינה חודרת את דופן הבטן
תאפשר זמן התאוששות קצר מאוד ותמנע סיבוכים
ניתוחיים אפשריים.
"אין ספק שיעילותה היחסית והפרופיל הבטיחותי
הגבוה שלה ,תהפוך את הפרוצדורה אטרקטיבית,
למטופלים שאינם עומדים בקריטריונים המלאים
לניתוח בריאטרי רגיל ,או שאינם מעוניינים בו",
מסכמת ד"ר פישמן.

היועצים הנבחרים
מפגש הייעוץ  DocTalkהינו "תור" לכל דבר ועניין,
כאשר לרופא/ה גישה למערכות בית החולים ולמטופל
האפשרות להעלות מסמכים רפואיים להנחיות לקראת
התור .במהלך השיחה ,הרופא/ה יוכל להתרשם
ממדדים שונים ,לשאול שאלות ,לצפות במסמכים
שהעליתם ולבצע אבחון ,להנפיק מרשם  -בדומה
למפגש פנים מול פנים במרפאה .כאשר סיכום המפגש
מועבר לתיק הרפואי האישי באתר.
השירות יינתן על ידי מומחים בתחומים הבאים:
אונקולוגיה ,אורתופדיה בתחומי מפרק כתף וספורט,

אנדוקרינית ,אפילפסיה ילדים ומבוגרים ,מחלות מעי
דלקתיות ,סוכרת ,עור ,עיניים ,ראומטולוגיה וקרדיולוגיה.
לדברי פרופ' רוני גמזו ,מנהל המרכז הרפואי איכילוב תל-
אביב" :המטרה העיקרית היא להתאים את סל השירותים
שלנו ל 2020-ולעמוד בחזית הטכנולוגיה ,לטובת שיפור
השירות למטופלים שלנו .אני צופה שבתוך כשנתיים
יהיו כ 10,000-ביקורים לייעוץ רפואי במערכת הזו עם
פוטנציאל הצמיחה הגבוה ביותר במערכת הבריאות".
לפרטים נוספים וזימון תור:
www.tasmc.org.il/DocTalk
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לראשונה באיכילוב :השתלת לב מלאכותי בלבבות
כושלים בטכנולוגיה המתקדמת ביותר בעולם
מוטי חן ( ,)62חולה הסובל מאי-ספיקת לב קשה
מזה כעשור הוא מושתל מכשיר התמיכה המכני ללב
השמאלי (לב מלאכותי התומך בלבבות כושלים) הראשון
באיכילוב .בעקבות מחלתו ,היה מאושפז במשך למעלה
מ 3-חודשים ביחידה לטיפול נמרץ לב בסכנת חיים.
רגע לפני שחרורו מבית החולים וחזרתו הביתה אמר:
"הצילו לי את החיים .אני מרגיש מצוין וסופסוף
משתחרר אחרי אשפוז במהלכו טופלתי בכל הטיפולים
הקיימים לאי-ספיקה לבבית .אתחיל את השנה החדשה
בריא יותר ובעיקר בחיים .תודה למלאכים של איכילוב".
לבריאות הלב של חן אחראים ד"ר אריאל פרקש ,מנהל
השירות לתמיכה לבבית מכנית במחלקת ניתוחי לב,
שביצע את ההשתלה הראשונה של המכשיר התומך
מסוג  ,LVAD-left ventricular assist deviceוד"ר עופר

חבקוק ,אשר טיפל בחולה עד להשתלה ולאחריה.
"מוטי חן היה חולה מורכב ואני מאוד שמח לראות את
החיוך ושמחת החיים שלו היום עם השחרור הביתה.
תקוותי כי הוא רק הראשון מבין חולים רבים שכעת
נעניק להם כאן באיכילוב את כלל הטיפולים הקיימים
לחולי לב קשים ,כולל כעת גם השתלת לב מלאכותי
בטכנולוגיה המתקדמת ביותר בעולם" ,אמר ד"ר פרקש.
ד"ר פרקש ,שהשתלם בביצוע השתלות מסוג זה בביה"ח
מאונט סיני בניו יורק ,ביצע את הפעולה בשיתוף פעולה
עם ד"ר עופר חבקוק ,מנהל המרפאה לאי-ספיקת לב
מתקדמת ,שהשתלם בתחום הטיפול באי-ספיקת הלב
באוניברסיטת קליפורניה ,והוא בעל ניסיון רב בתחום
הטיפול בחולים כאלה.
ד"ר ינאי בן גל ,מנהל המחלקה לניתוחי לב ,שבה

נערכה ההשתלה הראשונה הסביר" :השתלה זו היא
פרי שיתוף פעולה מוצלח בין המערך הקרדיולוגי
והמחלקה לניתוחי לב שבמרכז הרפואי איכילוב תל-
אביב .מדובר בציון דרך משמעותי עבורנו ,כשהטמעה
של הטכנולוגיה האמורה תאפשר לנו לטפל באופן יעיל
והולם באוכלוסייה נרחבת של חולים הסובלים מאי-
ספיקת לב קשה ואשר לא ניתן לטפל בהם באמצעים
תרופתיים או פולשניים אחרים".
יישר כוח לצוות הרב שנטל חלק בפעולה ובטיפול בחולה
בטרם ולאחר ההשתלה :ד"ר נדב טייך ,ד"ר אסי מילביצקי,
ד"ר אריק שטיינוויל ,ד"ר אורי כרמי ,ד"ר בן שדה ,ד״ר
ולדימיר ורנקין וכמובן לגב' ריקי גל ,אחות מתאמת
וטיפול נמרץ לב בהכשרתה ,שריכזה ופיקחה על ההליך
הייחודי ועל הטיפול והמעקב היומיומי אחר המטופלים.

פרופ' יאן טופילסקי ,ד"ר עופר חבקוק ,המטופל מוטי חן ,ד"ר אריאל פרקש והאחות ריקי גל
6
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ניתוח כריתה של בלוטת התריס ללא צלקות -
לראשונה בישראל
ניתוח כריתה של בלוטת התריס ללא שימוש בחתך צווארי וללא צלקות באמצעות רובוט .פרופ' דן פליס ,מנהל המערך לא.א.ג במרכז הרפואי איכילוב תל-אביב,
מסביר" :השיטה החדשנית ביותר כיום שמוצעת בעולם למטופלים ,בה נמנעת גם הצלקת העורית ,הינה כריתה של בלוטת התריס דרך פיו של המטופל (המכונה
גישה 'טרנס-אורלית') .בניתוח זה מבוצעים שלושה חתכים בין השפה לשיניים התחתונות של המטופל ,והכריתה מבוצעת בגישה אנדוסקופית (בדומה לניתוחי
בטן) או רובוטית .המשמעת היא שהניתוח מבוצע בעזרת זרועות מתכת המכוונות ישירות ע"י הרופא המנתח ,או דרך מערכת רובוטית בשליטת המנתח".
שיטה חדשנית זו מחליפה לחולים המתאימים את השיטות הקודמות לכריתה של בלוטת התריס ללא צלקת צווארית ,כגון כריתה דרך בית-השחי או כריתה דרך
קו שיער הראש  -שהשאירו צלקת באזורים נסתרים והיו כרוכות בחתך עורי.
כמו בכל דבר ,ישנם יתרונות וחסרונות בשיטה זו .את היתרון כבר הזכרנו – יתרון קוסמטי  -הימנעות מצלקת עורית .החסרונות נובעים מהיעדר השליטה הישירה
על השדה הניתוחי והמגבלות של השיטה בניתוחים מורכבים.
"ניתוחים מורכבים הינם מקרים של סרטנים פולשניים לאיברים סמוכים ,או מקרים שבהם דרושה כריתה של בלוטות לימפה צוואריות .ישנם גם מטופלים
הסובלים ממחלות שונות בבלוטת התריס אשר ניתוח דרך הפה מהווה סיכון גדול יותר עבורם לדימום או לפגיעה עצבית בזמן הניתוח .מכאן נובע שהשיטה
של כריתה דרך הפה אינה מתאימה לכל המטופלים וייתכן כי במקרים מסוימים המנתח יחליט כי השיטה אינה מתאימה למטופל ספציפי .מאידך ,למטופלים
אשר הצלקת מהווה עבורם בעיה קוסמטית ,ובכפוף למגבלות המוזכרות ,הניתוח הזה יכול בהחלט להתאים" ,מדגיש פרופ' פליס.
במרכז הרפואי איכילוב החלטנו לאמץ את השיטה עבור המטופלים המעוניינים בניתוחים אלו .באוגוסט  2019הגיע אחד מגדולי המומחים העולמיים ,פרופ'  Taeמדרום
קוריאה ,לקורס ארצי  Liveבנושא ניתוחים אלו ,ביוזמת מחלקת א.א.ג וניתוחי ראש צוואר במרכז הרפואי איכילוב .במסגרת הקורס התקיימו מספר סדנאות אותן העביר
האורח ,וכן ניתוחי הדגמה בשיטה זו בנוכחותם של עשרות מנתחים מרחבי ישראל .הצוות הכירורגי בביה"ח למד את השיטה והחל לבצע את הניתוחים הללו באופן עצמאי.
"יש לציין כי הניתוח עצמו אינו שונה במהלכו מניתוח בגישה פתוחה אותו ביצע הצוות אלפי פעמים .השוני היחיד נובע מכך שהגישה הכירורגית אינה נסמכת על כלי
ניתוח מסורתיים וחזות ישירה של בלוטת התריס ,אלא על שימוש במצלמה ומכשירים המתופעלים מחוץ לגופו של המטופל וללא חתך חיצוני" ,מסכם פרופ' פליס.

שידור חי מחדר ניתוח לאודיטוריום בית החולים
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לראשונה בישראל ורק באיכילוב:
שימוש בהדפסת תלת מימד

• בניתוחים :הדפסת דגם של קנה

קנה בתלת-ממד

פריצת דרך נוספת בבית החולים איכילוב :הדפסת
דגם של קנה וסמפונות של ילד בן  ,7במטרה לתכנן
ניהול אופטימלי של ההרדמה בניתוח מורכב להסרת
גידול סרטני בריאות.
ד"ר ולדימיר ורנקין ,מנהל יחידת הרדמה לניתוחי
לב–חזה בבית החולים ,מסביר" :בניתוחים רבים
עלינו הרופאים המרדימים להנשים ריאה אחת בלבד
במהלך הניתוח ,על מנת לתת תנאים נאותים למנתחים
להצלחת הפעולה הכירורגית .עד כה היו קיימות
עבורנו מספר שיטות פולשניות תוך כדי ניסוי וטעייה
במהלך הניתוח".
ד"ר רות שיילור ,מרדימה בכירה בבית החולים,
מדגישה" :במקרה המדובר ,בגלל שהמנותח הוא ילד
קטן בן  7בלבד ,נוצר חשש שאם נפעל בשיטות
הקיימות ,עלול להיגרם לילד נזק כתוצאה מהחדרת
אמצעים פולשניים לגרון ,שכן האנטומיה של כל אדם
שונה כשטרם הניתוח אנו הרופאים המרדימים לא
יודעים איזה אמצעי הוא הנכון עבור המטופל".
כעת ,לראשונה בישראל ,תוך שיתוף פעולה עם צוות

המעבדה לתלת-ממד ,בניהולו של ד"ר שלמה דדיה,
השתמשנו בבדיקת סיטי שעבר הילד כמקובל לפני
הניתוח ,וחישבנו באופן מדויק את גודל ואורך דרכי
האוויר" .באמצעות מידע זה ,בנינו שחזור מדויק
בתלת-ממד של מבנה דרכי האוויר של הילד ,מה
שאפשר לנו לתכנן מראש את מהלך הניתוח ולהשתמש
בציוד המותאם אישית עבור הצלחת הפעולה באופן
המיטבי ביותר ,למען שלום הילד" ,מדגיש ד"ר ורנקין.
הניתוח ,שבוצע ע"י ד"ר מיכאל פאר ,מנהל מחלקת
ניתוחי חזה ,עבר בהצלחה ,הגידול הוסר והילד
התאושש בבית חולים "דנה-דואק" לילדים.
פרופ' עידית מטות ,מנהלת מערך הרדמה ,טיפול
נמרץ וכאב במרכז הרפואי איכילוב ,מסבירה" :רפואה
מותאמת-אישית היא העתיד של עולם הרפואה והיא
מתרחשת כבר כעת אצלנו באיכילוב .אני גאה בצוות
הרופאים המרדימים שתוך שיתוף פעולה הדוק עם
צוות המעבדה תלת-ממד חשבו על פיתרון מחוץ
לקופסה ומביאים אותנו להישגים יוצאי דופן למען
החולים שלנו כאן באיכילוב".

• גבס מודפס בתלת-ממד

יד הניצחון
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כששי בנקהלטר יוצא לרחוב ,אנשים לא מפסיקים לשאול
אותו שאלות ,עוצרים אותו בביקורת הגבולות ואפילו
מבקשים להצטלם איתו .ככה זה כשאתה המטופל הראשון
בארץ שנעזר בגבס שהודפס בהתאמה אישית במדפסת
תלת-ממד כאן בבית החולים איכילוב בתוכנית ניסיונית.
בנקהלטר ( )40מתל אביב ,בעלים של חברת אימוג'ו שיווק
דגיטלי ,רכב לפני כחודשיים על אופניים ,מעד ושבר את היד
בשני מקומות :בשורש כף היד ובאזור הזרת .בעברו גובס בשתי
הידיים בתאונה קודמת ,והפעם חיפש לעצמו פיתרון חלופי.
"עם גבס רגיל התחושה קלסטרופובית .תחושת מחנק ,מגרד
בטירוף ,מריח נורא ,אי אפשר להתקלח .אני שוחה באופן
קבוע ,ועם גבס אי אפשר לשחות ,כבד וחם .אמרתי שאני לא
עובר את זה שוב .קראתי על סטארטאפ ברוסיה ,שמתמחה
בסוגי גבס כאלה ,ואמרתי שאני חייב לראות אם אפשר לעשות
את זה בארץ" .בזכות נחישותו הגיע למעבדה המתמחה
בהדפסות תלת-ממד של ד"ר שלמה דדיה באיכילוב ,והפך
כאמור למטופל הראשון עם גבס תלת-ממד בישראל.
״ההרגשה אוורירית .אני עושה איתו הכל .שוחה ,מתקלח,
טס לחו"ל .אני מאמין שזה יכול לעזור להרבה אנשים ולהפוך
את חייהם ,כשהם מגובסים ,לקלים יותר".
מיד לאחר שהורכב לו הסד החדש התחיל לשלוח לד"ר דדיה
תמונות שלו שוחה בבריכה ,בחופשה משפחתית בחו"ל ואפילו
מנגן בפסנתר .הגבס לא רק מעוצב בצורה חדשנית ועתידנית,
אלא גם מותאם אישית למבנה גופו של המטופל ולכן אינו
לוחץ ,אינו משפשף ,אינו מחמיר פצעים או גורם לפצעים .הוא
קל משקל ,לא גורם להזעה ,והמבנה המחורר שלו מאפשר

לטפל בפצעי שפשוף הנגרמים בתאונות דרכים למשל.
"הסריקה היא התאמה מושלמת לעור ללא שום נקודות
לחץ .מתאים אחד לאחד .כל הסכנה לפצעי לחץ ושפשופים
יורדת" ,מסביר ד"ר שלמה דדיה ,סגן מנהל המערך הארצי
לאורתופדיה אונקולוגית ומנהל המעבדה לתלת-ממד במרכז
הרפואי איכילוב תל אביב.
"פעמים רבות הגבס מותקן כשיש בצקת ונפיחות ,ולכן אי
אפשר לשים את הגלילים ישירות על העור ,אז יש ריפודים
שגורמים להזעה ,אי נוחות וגרד ,וזהו פוטנציאל לפצעי לחץ,
שפשופים סביב נקודות לחץ ,תהליכים זיהומיים שנוצרים
מתחת לגבס שלא לדבר על משקל .גבס שמגיע עד הירך
שוקל כ־ 10ק"ג .כשפותחים גבס תמיד יש בעיות כגון פצעים
על העור" ,אמר ד"ר דדיה.
הפיילוט מתבצע במסגרת מעבדת תלת-ממד באיכילוב,
שרכשה לאחרונה סורק נייד הסורק את שטח גוף המטופל
ישר למחשב ולמדפסת התלת-ממד .שתי חברות הטכנולגיה
הן :חברת  Synergy3dmedוחברת  .3D4OPבשלב זה הגבס
התלת-ממדי מיועד לשימוש לא בשבר ראשוני אלא לאחר
שבוע או יותר ,כשיש צורך להחליף את הגבס ,כאשר השבר
מיוצב ובאישור רופא .הדבר נעשה באיכילוב באופן נסיוני
ובמסגרת מחקר ,ובהמשך ייתכן שיתאפשר באמצעות ביטוחים
משלימים כפי שנעשה כיום עם גבס "קל" (גבס פלסטי).
החומרים שבהם נעשה שימוש הם פולימרים שאינם רעילים
במגע עם עור ,כאשר יש מגוון רחב של אפשרויות בחירה.
"השמים הם הגבול .עם חורי אוורור ואפשרות לנהל את
הטיפול בפצע" ,אומר ד"ר דדיה.

נפתח מרכז ראשון מסוגו לחקר קנאביס

ד"ר סילביו בריל ,מנהל המכון לטיפול בכאב במרכז הרפואי תל-אביב
במרכז החדש יפתחו זנים חדשים מותאמים אישית
למחלות ייעודיות .לראשונה בבתי החולים הציבוריים
בישראל – רופאי בית החולים יובילו פעילות מחקרית
חדשנית לטיפולים בקנאביס ותרופות הקשורות
לקנאביס בהתוויות חדשות.
מרכז חדש לחקר הטיפול בקנאביס ,ראשון מסוגו
ברפואה הציבורית בישראל ,שהוקם לאחרונה במרכז
הרפואי תל-אביב – מרכז TLV-CANCARE
 – CENTERחוקר לראשונה התאמה של זנים
ספציפיים של קנאביס לאוכלוסיות החולים השונות,
במטרה לתרום לשיפור המקסימלי במצבם הרפואי.
טיפול בקנאביס מאושר כיום להקלה בתסמינים
לאחר מיצוי הטיפולים התרופתיים הקיימים עבור
מגוון רחב של מחלות ,החל מחולים עם כאבים
כרוניים מתמשכים וכאבים אצל חולי סרטן ,ועד
למחלות מעי דלקתיות ,איידס ,מחלות נוירולוגיות
כגון פרקינסון ,טרשת נפוצה ואפילפסיה ,חולים
סופניים ואף אנשים עם הפרעה פסיכיאטרית מסוג
פוסט טראומה.
"ישנם מאות זני קנאביס ועשרות זנים שמגודלים
בישראל ונגישים לטיפול ,וכן עשרות זנים נוספים
בשלבי פיתוח .אנו שואפים להבין מהו שילוב הזנים
המיטבי עבור כל מטופל" ,מסביר ד"ר סילביו בריל,
מנהל המכון לטיפול בכאב במרכז הרפואי
תל-אביב ,שמונה לעמוד בראש המרכז
החדש" .בכאב ,למשל ,יש חולים צעירים

שסובלים מכאבי גב ולצידם מבוגרים עם כאבי גב
כרוניים והרבה מחלות כרוניות נוספות ,ולכל אחד
עשוי להתאים סוג אחר של זן קנאביס כדי לשפר
את ההתמודדות עם הכאב ,תוך ניסיון לצמצם את
תופעות הלוואי".
ככלל ,מקובל לסווג את זני הקנאביס לשתי קבוצות
עיקריות על פי ריכוז החומרים הפעילים – זני סאטיבה
שמכילים ריכוז גבוה מהחומר הפעיל  ,THCוזני
אינדיקה שמכילים ריכוז גבוה מהחומר הפעיל ,CBD
אולם לדברי ד"ר בריל ,סיווג זה פשטני מדי ,ובמציאות
קיימת מורכבות גדולה בהרבה בהבדלים בין הזנים
השונים שאותה מבקש המרכז החדש לחקור.
ד"ר בריל אמנם היה בעבר ממתנגדי הטיפול
בקנאביס ,אולם בשנים האחרונות שינה את עמדתו
וכיום הוא אחד הרופאים שתומכים בטיפול ,לאחר
שהוכיח במחקרים את השפעתו המיטיבה על
מטופלים שמתמודדים עם כאבים כרוניים קשים
לאורך זמן" .אני מאמין שאין הבדל גדול מאוד בין
קנאביס לבין תרופות אחרות ,ולקהילה הרפואית
והמדעית יש צורך בפיתוח תחום הטיפול בקנאביס
באופן שיאפשר התאמה מיטבית של זנים ספציפיים
למטופל ולמחלתו".
המרכז החדש פועל לראשונה בישראל במתחם משולב
של בית חולים ,זאת בשונה ממחקרים על קנאביס
שמבוצעים כיום בארץ במעבדות אוניברסיטאיות
ובנפרד בבתי החולים .מטרת המרכז לקדם את המחקר

בנושא במקום אחד וללמוד לעומק על אופן ההשפעה
של הזנים השונים על תסמינים של מחלות ספציפיות.
הנבדקים שישולבו במחקרים הם מטופלים שקיבלו
אישור ממשרד הבריאות לטיפול בקנאביס רפואי על
סמך מחלתם ,וכן מטופלים שמאובחנים במחלה מסוימת
ויקבלו אישור לטיפול בחומר במסגרת מחקרית.
 14מחקרים פעילים בתחום הקנאביס כבר נמצאים
בשלבי הרצה שונים ומיועדים למטופלים עם
מחלות שונות ,לרבות חולי סרטן ,אנשים עם כאב
כרוני ,מטופלי דיאליזה וחולים עם מחלות גסטרו
ואפילפסיה ,וכן מחקרים לבחינת השפעות הקנאביס
על הנהיגה ועל פוטנציאל ההתמכרות של החומר.
מעל ל 20-אנשי צוות רפואי בבית החולים מעורבים
במחקרים אלה.
"המרכז החדש מאפשר קורת גג אחת לכלל המחקרים,
לצד פיתוח מעבדתי ותעשייתי" ,מסביר ד"ר בריל .בין
השאר ,השאיפה היא לאפשר בהתבסס על ממצאי
העבודות ,פיתוח של זנים חדשים שמכוונים אישית
לקבוצות חולים ייעודיות.
במרכז הרפואי שואפים לקדם שיתופי פעולה בין
מרכז המחקר החדש לבין מוסדות רפואיים ואקדמיים
ורשויות רגולטוריות בעולם ,וד"ר בריל ,שמשמש גם
כמזכיר האיגוד האירופי לכאב ועומד מטעמו בראש
צוות משימה לטיפול בכאב כרוני באמצעות קנאביס,
מקדם בימים אלה שיתופי פעולה עם חוקרים עמיתים
ממדינות אירופה.
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חדשות

הקמת מרכז סימולציה
ותכנון קרינה לחולים
אונקולוגים

מוכנות ביה"ח לתרחישי חירום -
זכתה לציון מעל 90
בשבוע שעבר ביה"ח עבר בהצטיינות ,עם ציון מעל  ,90בקרה של מוכנות לשעת חירום ,שהתבצעה ע"י
האגף לשעת חירום במשרד הבריאות ופיקוד העורף.
הבקרה ,שהינה דו-שנתית ,בודקת את נוהלי החירום ,תשתיות ביה"ח ,בקיאות וידע בקרב צוותי ביה"ח,
והיא מהווה מבדק לכל דבר.
בבקרה צוינה לשבח המוכנות שלנו בתחומים רבים של אר"ן ,רעידת אדמה ,רדיולוגיה ואט"ה .במהלך
השנתיים הבאות נשמר ואף נשדרג את המצוינות שלנו ,כאשר התרגילים הקרובים הם :מש"מ אר"ן מלחמה
בנובמבר  ,2019ותרגיל אר"ן מלחמה דצמבר .2020

חדש באיכילוב:
חדרים פרטיים ומפוארים
רק לתורמי איברים
במדינת ישראל ישנם מלאכים שמעניקים לזולת את המתנה הגדולה ביותר שאפשר לדמיין :כליה להשתלה.
תורמים אלטרואיסטים שמם .אנשים שמוכנים להתאשפז ,להיכנס לחדר ניתוח ולהסיר מעצמם איבר על
מנת להעניק חיים למי שזקוק ,ובכך מצמצמים את רשימת ההמתנה הלאומית לתורמי כליה בישראל.
כעת ,במיוחד עבורם ,החלטנו כאן בבית החולים איכילוב להעניק לתורמי האיברים את היחס המגיע להם,
עם הקמת שני חדרי אשפוז מפוארים בחטיבה הכירורגית .מעכשיו ,כל תורם שיגיע לבית החולים יזכה
לקבל מאיתנו את המעט שאפשר להעניק בחזרה – חדר פרטי עם תנאים מפנקים וחוויית אשפוז אחרת,
והכל על מנת להביע את הערכתנו ולומר להם בכל דרך אפשרית :תודה!

מעמד חתימת ההסכם

איכילוב
גם בסכנין
מרכז רפואי מתקדם יוקם בסכנין בשיתוף פעולה עם
בית החולים איכילוב .המרכז ,הראשון מסוגו במגזר
הערבי מאז קום המדינה ,ייפתח בשנה הבאה בעלות
של  45מיליון שקלים ,במימון של שני אנשי עסקים
פרטיים מהמגזר הערבי .יהיו בו בין היתר  4חדרי
ניתוח 20 ,מיטות אישפוז ,מכון דיאליזה ומכשיר .CT
"ביה"ח איכילוב רואה בהעצמת הפריפרייה חובה
מוסרית וחלק מההשפעה הלאומית ומקומית שלקחנו
על עצמו ,כמרכז על המוביל והמשפיע במדינת
ישראל" ,מדגיש פרופ' רוני גמזו .המנהל הרפואי מטעם
בית החולים הוא פרופ' יצחק שפירא ובמסגרת שיתוף
הפעולה יינתנו ייעוץ רפואי ,ליווי והכשרה ,ומרפאות
של רופאים מומחים מאיכילוב.

ביה"ח מתכנן הקמת מרכז סימולציה ותכנון קרינה לחולים אונקולוגים .בעזרת
טכנולוגיה זו נוכל להעניק טיפול מדויק ,יעיל ובסטנדרטים הגבוהים ביותר
בעולם לחולי סרטן.
הקמת המרכז יוצאת לדרך בזכות תרומתו הנכבדה של סר פרנק לואי ,פילנתרופ
יהודי שעלה לאחרונה לארץ בגיל  ,88מאוסטרליה.

סר פרנק לואי ופרופ' גמזו

הופעות חיות באיכילוב -

IchiLive
מאיה בוסקילה מרגשת

"איכילוב ישיר" -
מערך הסעות
מבני ברק לביה"ח,
ללא עלות

צוות מערך השתלות והחטיבה הכירורגית יחד עם הרב הבר
10
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"איכילוב ישיר"  -פרויקט ההסעות החינמי ,בשיתוף
עם עיריית בני ברק ,החל לפעול בתחילת החודש
במתכונת קבועה בימים א'-ה' בשעות .8:00-14:00
ההסעה מבצעת איסוף ופיזור ברחובות הראשיים
של העיר בני ברק ,בתחנות מוכרות המתפרסמות
באמצעים שונים בעיר .הפרויקט נולד על רקע הקושי
הקיים בתחבורה הציבורית לבית החולים.

כחלק ממאמצינו להנעים את השהות בביה"ח למטופלים ובני
משפחותיהם ,התחלנו לאחרונה במסורת חדשה בביה"ח ,של
הופעות חיות ברחבת הפסנתר  -אחת לחודש בשעות הצהריים,
תחת הכותרת " ."IchiLiveהאומנים מופיעים כמובן בהתנדבות.

ספטמבר 2019

11

חדשות דנה

חדש :בדיקה ייחודית להערכת
דרכי השתן ללא קרינה

ד"ר לי-טל פרט בבדיקה
הבדיקה החדשה איננה חושפת את הילד לקרינה
מייננת .בתחום הדימות בילדים ,אחד העקרונות
המנחים הוא צמצום והפחתת חשיפה לקרינה
מייננת .לכן ,קיימת חשיבות רבה לבחירת אמצעי
הדמיה שיתאים לשאלה הקלינית ,ובו בזמן יהיה
בטוח ככל הניתן לנבדק.
"מדובר בשיטה שנועדה להחליף במרבית המקרים
את בדיקת הציסטוגרפיה הוותיקה ,אשר התבצעה
בחדר שיקוף והיתה כרוכה בחשיפת הנבדק לקרינת
רנטגן .כעת ,הבדיקה החדשה מתבצעת באמצעות
מכשיר האולטרסאונד ,תוך שימוש בחומר ניגוד
המבוסס על בועיות גז זעירות (אשר גודלן קטן מגודל
כדורית דם) .יתרונה הגדול הוא היעדר החשיפה
לקרינה מייננת ,ולכן הינה בטוחה לביצוע בתינוקות
ובילדים בכל גיל .הבדיקה אושרה לשימוש על ידי
האיגודים הרפואיים באירופה ובארה״ב ,ונכנסה
לשימוש רוטיני במרכזים רבים בעולם" ,מסבירה ד"ר
לי-טל פרט ,מנהלת תחום האולטרסאונד בילדים,
אגף דימות וביה"ח "דנה-דואק".
הבדיקה נועדה להעריך את שלפוחית השתן ואת
דרכי השתן .מטרותיה העיקריות .1 :שלילת רפלוקס
12
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וזיקו-אורטרלי ,כלומר ,מעבר לא תקין של שתן
משלפוחית השתן אל השופכנים והכליות .2 .הערכת
הפרעות מבניות של השופכה.
הסיבות השכיחות לביצוע הבדיקה הן זיהומים
חוזרים בדרכי השתן ,והפרעות מבניות של מערכת
השתן (אשר בחלקן מאובחנות עוד בסקירות
אולטרסאונד המתבצעות לפני הלידה ,למשל -
הרחבה של המערכת המאספת בכליות ,הרחבת
שופכנים וחשד לחסימה של השופכה).
הבדיקה מבוצעת על ידי רופאה מומחית בדימות
ילדים ,בנוכחות טכנאי אולטרסאונד ואחות,
ובמהלכה מוכנס חומר ניגוד מיימי דרך קטטר
(צינורית דקיקה) לשלפוחית השתן ,ומתבצעת
סריקה סונוגרפית של הכליות ושל שלפוחית
השתן ,תוך כדי מילוי השלפוחית ובמהלך השתנה.
באמצעות מכשור אולטרסאונד מתקדם ,נקלטים
גלי קול המוחזרים מחומר הניגוד ,ומתקבלת
תמונה המספקת מידע גם על מבנה מערכת
השתן וגם על אופן מעבר חומר הניגוד .הורי
הנבדק יכולים לשהות עמו במהלך הבדיקה ,כולל
נשים בהריון.

פתיחת המרפאה
לאבחון ולטיפול
במחלות נוירו-
וסקולריות בילדים
בחודשים האחרונים נפתחה ב"דנה -דואק"
מרפאה למחלות נוירו-וסקולריות בילדים.
מדובר במרפאה ראשונה ויחידה מסוגה בארץ,
שפועלת במסגרת היחידה לנוירולוגית ילדים
ובשת"פ הדוק עם המחלקה לנוירוכירורגית
ילדים ,המטו-אונקולוגיה ילדים ונוירו-
רדיולוגיה ילדים.
המרפאה מעניקה מענה אבחוני וטיפולי
לילדים ולמשפחותיהם ,למגוון סוגי האוטמים
המוחיים .במסגרת המרפאה מבוצע בירור
אטיולוגי מקיף לאיתור גורמי הסיכון הרבים
התורמים לאוטם מוחי בילדים ,תוך מעקב
צמוד אחר הסיבוכים הנוירולוגים האפשריים
והתייחסות מקיפה להליך השיקומי
הדרוש .במרפאה פועל צוות רב-תחומי
ייעודי לאבחון וטיפול אקוטי באוטם מוחי
בילדים ,הכולל רופאים מנוירולוגית ילדים,
המטולוגיה ילדים ,רפואה דחופה ,נוירו-
רדיולוגיה ילדים ורדיולוגיה פולשנית ,טיפול
נמרץ וקרדיולוגית ילדים.
צוות המרפאה גיבש פרוטוקול ,שמטרתו איתור
אוטם מוחי אקוטי בילדים במהירות ,בזמן
אמת ,תוך הנגשת הדמיה מוחית מתקדמת
וטיפול מהיר ,לרבות התערבות נוירו-פולשנית
באמצעות  .Team Approachהמרפאה
והצוות הוקמו על ידי ד"ר מורן הויזמן-קדם,
נוירולוגית ילדים בכירה ביחידה לנוירולוגית
ילדים .המרפאה היא חלק מתוכנית מחקר
בינלאומית ,ותעבוד בשיתוף פעולה צמוד עם
שיקום הילדים שמיועד להיפתח בביה"ח.

היחידה לסוכרת ואנדוקרינולוגיה בילדים
עמדה ביעד חסר תקדים של איזון סוכרת
היחידה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת בילדים עמדה ביעד
המרכזי שהציבה לעצמה .בבדיקת נתונים משנת
 2018שלנו עולה כי החציון של  HbA1cביחידה
הוא  ,7.5%זאת בהתאם להמלצת קווי ההנחיה של
איגוד רופאי הסוכרת העולמי .חשוב לציין שזהו יעד
קשה מאוד להשגה ואפילו מרכזים מובילים בתחום
הסוכרת בעולם מתקשים להגיע אליו .הישג זה הושג
בזכות צוות מקצועי ומסור ,שכולל אחיות שמשקיעות
מזמנן וממרצן להדרכת המטופלים וכן הרופאים,
הדיאטניות והצוות הפסיכוסוציאלי .כל זאת ,יחד
עם הכנסת טכנולוגיה מתקדמת ותכשירי אינסולין
חדישים .אנו גאים בילדים ובמתבגרים ובהוריהם על
הישג יוצא דופן זה.

ד"ר יעל לבנטל מנהל היחידה

פתיחת שירות
לתמיכה נשימתית
בילדים
שירות לתמיכה נשימתית נפתח לאחרונה במסגרת
היחידה לריאות ילדים ,ומטרתו אבחון ,טיפול ומעקב
בחולים נשימתיים מורכבים ,תוך מתן מענה לצרכיו
הייחודיים של כל מטופל .בשירות פועל צוות רב-
מקצועי שמבצע התאמה אישית של תמיכה נשימתית
פולשנית או לא פולשנית ,באמצעות ציוד הנשמה,
פיזיותרפיה נשימתית וכו' .את השירות מנהלת ד"ר קרן
ערמוני דומני ,בשיתוף פעולה עם צוות מכון השינה,
טיפול נמרץ ילדים ,מכון הפיזיותרפיה ומערך ההנשמה.

טייסים ליום אחד

המירוץ לשמיכות

השקת שמיכות
חדשות ומעוצבות
לילדי "דנה"
ד"ר ערמוני דומני

אוולין וטוהר ,זוכי "המרוץ למיליון" ,גייסו
עבור ילדי "דנה" תרומות לרכישת שמיכות
חדשות ,אשר עוצבו במיוחד לילדים
ושמתאימות לצרכיהם.

ארבע טייסות קרב וגורמי מטה בחיל האוויר חגגו את
הקיץ עם ילדי "דנה" .טייסי ,נווטי הקרב והחיילים ליוו
את הילדים בביה"ח כשהם לבושים בסרבלי טייסים,
קיימו ביחד דוכני יצירה והפעלה ,רקדו לצלילי הופעה
של להקת חה"א ועוד.
שבי שמלו ,סמנכ"ל משאבי אנוש בבית החולים ,יוצא
חיל האוויר ,התרגש לקחת חלק בתיווך בין טייסת
 ,253בה התחיל את דרכו הצבאית ושמור לה מקום
חם בליבו ,לבין ביה"ח "דנה-דואק" לילדים.
"המצוינות של חיל האוויר פוגשת את החמלה והנתינה
של 'דנה' .זהו אירוע מרגש לנותנים ולמקבלים".
אל"מ א' ,רמ"ח אימונים בחיל האוויר הוסיף" :באירוע
הזה באנו בעצם לחזק ולהתחזק .זהו גם המסר שאנחנו
מעבירים לילדים  -אנחנו מנצחים ביחד .בצבא אנחנו
מתמודדים עם קשיים ,וכשאנחנו באים לכאן ורואים
את הילדים מתמודדים עם הקשיים שלהם ,כולנו
מתמלאים בכוח ועוצמה כדי להתמודד עם הקשיים
והאתגרים שלנו".
ספטמבר 2019
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מחקרים

טיפולי לייזר
בשירות
סרטן השד

ד"ר אופיר ארצי ופרופ' תמר ספרא לצד מכשיר הלייזר המהפכני
מחקר חדש שנערך במערך העור בבית החולים
שלנו מוכיח כי טיפול המשלב שני סוגי לייזר:
 ( )Pulse Dye LaserוFractional Ablative( CO2 - )CO2 Laserבשבועות לאחר ניתוח להסרת גידול בשד,
מבטיח תוצאה אסתטית טובה יותר .לתוצאות המחקר
יש השלכות רחבות על גיבוש ההמלצות לפרוטוקול
טיפול ,המונע צלקות בכלל ולאחר ניתוח להסרת
גידול בשד בפרט.
הסרת גידול סרטני בשד מהווה שלב ראשוני בטיפול
בנשים עם סרטן שד .עם זאת ,הצלקות שנותרות לאחר
PDL
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הניתוח מלוות ,לא אחת ,בכאב ומראה לא אסתטי
ועלולות להביא לדימוי גוף שלילי ולמצוקה פסיכולוגית.
הפגיעה באיכות החיים משפיעה בסופו של דבר על
תחושת הריפוי המלא ,שכן הצלקת נתפסת "כתזכורת
תמידית" למחלה המרחפת כעננה ממעל.
עד כה ההליך המקובל לטיפול בצלקת התבסס על
תחבושות לחץ ,יריעות סיליקון ומניעת שהות בשמש.
יעילותו של הלייזר במניעת צלקות הולכת ומתבססת
במהלך שני העשורים האחרונים.
במחקר ,שנערך בין השנים  ,2015-2018לקחו חלק 18

נשים בגילי  34-67שעברו ניתוח להסרת גידול בשד .כל
המטופלות החלו טיפול מניעתי בחצי מהצלקת2-4 ,
שבועות לאחר הניתוח ,בפרוטוקול הטיפול החדשני.
החצי השני של הצלקת לא טופל ושימש להשוואה
ולהערכת יעילות הטיפול .סה"כ כל מטופלת קיבלה 3
טיפולים ,במרווחים של חודש .אורך כל טיפול :כעשר
דקות .פרוטוקול הטיפול שילב שני סוגי לייזרPDL :
עם לייזר .CO2
כ 6-חודשים מסיום הטיפול האחרון בוצעה הערכה
רפואית בלתי תלויה ע"י רופאים דרמטולוגים (רופאי
עור) וכירורגים פלסטיים .ההערכה בוצעה על בסיס
תמונות מעקב רפואי שנלקחו טרום הטיפול בשני
חצאי הצלקת ולאחריו .במקביל ,נשאלו המטופלות
עצמן לגבי שיפור גוון הצלקת ,עובייה ,נוקשותה ,כאב
וגרד נלווים לה ושלחו אומדן ומשוב.
סיכום הערכות הרופאים והמטופלות הצביע על שיפור
ניכר ומשמעותי בכלל מדדי המחקר בחלק הצלקת
שטופל בהשוואה לחלק שלא טופל.
קבוצת החוקרים כללה את פרופ' תמר ספרא  -מנהלת
השירות האונקו-גינקולוגי במערך האונקולוגי ,פרופ'
אלי שפרכר  -מנהל מערך העור ,ד"ר אופיר ארצי –
מנהל המרכז המשולב לאסתטיקה במערך העור ,ד"ר
ואסים שחאדה ,ד"ר אמיר קורן ,ד"ר פארס סלאמה
ממערך העור ,וד"ר אור פרידמן מהמחלקה לכירורגיה
פלסטית באיכילוב.
"בעידן הזה ,בו שיעורי הריפוי וההחלמה מסרטן שד
גבוהים מאוד ונשים רבות חיות עשרות שנים לאחר
הניתוח ,ישנה חשיבות מרובה להפחתת תופעות של
כאב ואי נוחות המתלווים לצלקת ולשיפור ההיבט
האסתטי" ,מסבירה פרופ' ספרא.
פרופ' שפרכר מוסיף" :על רפואת העור בארץ
ובעולם עוברת מהפכה של ממש ,כאשר במרכזה
היכולת שלנו להעמיד לטובת המטופלים שלנו מגוון
רחב של טכנולוגיות ,תוך שילוב כוחות ודו-שיח
עם דיסציפלינות רפואיות שונות ועם המטופלים
עצמם .המחקר החדש שלנו הוא תולדה של השינוי
המשמעותי הזה".

המחקר פורסם באפריל האחרון בכתב העת:
Lasers in Medical Science

מה הקשר בין
זיקנה למחלת
הסרטן?
הורמון בשם קלוטו ,הקשור לאריכות חיים,
מעכב התפתחות סרטן .כך נמצא במחקר
שבוצע בבית החולים שלנו .כידוע ,גיל
מהווה את גורם הסיכון העיקרי למחלת
הסרטן ,אולם המנגנונים המקשרים בין
זיקנה לסרטן לא היו ברורים עד כה.
ההורמון קלוטו נמצא בזרם הדם באופן
טבעי ,אך רמתו הולכת ויורדת עם הגיל.
במחקר נמצא כי הזרקתו לעכברים מעכבת
התפתחות סרטן לבלב ,שד ,שחלה והמעי
הגס .לדברי ד"ר תמי רובינק ,מנהלת
מעבדת המחקר האונקולוגי ,החוקרים
שיערו שמנגנון דומה עומד בבסיס פעולת
קלוטו בעיכוב סרטן ועיכוב הזדקנות.
"אכן מצאנו כי קלוטו הורג תאי סרטן ע"י
הגברת העקה (סטרס) בתאים סרטניים
בעודו מגן מפני עקה בתאים נורמליים.
קלוטו עושה זאת ע"י שפעול מנגנונים
מטבוליים ייחודיים בתא והגברת פעילות
של המיטוכונדריה .הדבר מצביע על
אפשרות שקלוטו יוכל לשמש כתרופה
יעילה כנגד סרטן בעודו מגן על תאים
נורמליים מפני תנאים המחקים זיקנה".
מאמצים רבים מושקעים כעת בפיתוח קלוטו
כתרופה כנגד סרטן .קלוטו הוא חלבון גדול
וייצורו מורכב ,לכן זיהו החוקרים אזור
ייחודי קטן בקלוטו ,האחראי על הפעילות
האנטי-סרטנית ,ושיבטו אזור זה לנגיף מיוחד,
המסוגל לייצר את החלבון ולהפרישו.
"מצאנו כי הזרקת הנגיף לעכברים ,הביאה
לעיכוב משמעותי בהתפתחות סרטן לבלב,
וזאת מבלי לפגוע בתפקודי המערכות
השונות .העבודה מראה כי ניתן להחדיר
לגוף נגיף המבטא תת-אזור של קלוטו בעל
פעילות אנטי-סרטנית ,ובכך לעקוף את
מגבלות הייצור של החלבון .עכשיו אנו
משתפים פעולה עם חברה מסחרית ,כדי
לפתח תרופה המבוססת על קלוטו .יכולתו
של קלוטו לעכב מספר רב של גידולים
סרטניים ,לצד היותו הורמון המאריך
תוחלת חיים  -מעוררת תקווה שניתן
יהיה בעתיד הקרוב לעזור לאנשים
שכיום אין טיפול יעיל למחלתם".

מחקר חדש :מהם המזונות
שמביאים לירידה הגדולה
ביותר במשקל?
איזה מזונות מנבאים הורדת משקל? כל מי שמתמודד
עם עודף משקל קטן או גדול ,סקרן לקבל תשובה
לשאלה זו .את המענה מצאו חוקרים ממרכז סגול
להשמנה מטבולית ,במכון האנדוקריני ,במרכז הרפואי
איכילוב תל-אביב ,במחקר תצפיתי רב-מערכתי,
שהתנהל במשך  8שנים על כ– 64חולים.
החוקרים הנחו את משתתפי המחקר לצרוך במשך
שנה דיאטת הרזיה מאוזנת ,שמספקת כ 1.2-גרם
חלבון לק"ג מחלבון מן החי (דגים ,עופות ,גבינות),
ירקות ,פירות ,זרעוני חמנייה ,ובשלב יותר מתקדם
להוסיף מזונות עמילניים .בתום שנה הפחיתו
משתתפי המחקר בממוצע  9.4ק"ג ממשקל גופם,
המהווים  9.4%ירידה.
הקריטריונים להשתתפות במחקר היו השמנה
מטבולית BMI 30 :ומעלה ,השומן מרוכז בבטן והיקף
המותניים גדול מהיקף הירכיים ,שני גורמי סיכון
למחלות לב וכלי דם ,כמו טרום-סוכרת ,יתר לחץ

דם ,טרי גליצרידים מוגברים במקביל ל - HDL-נמוך.
כעבור שנה ,בבדיקות הדם הפחיתו רוב המשתתפים
את גורמי הסיכון לתחלואה הקרדיווסקולרית .פחתו
רמות הגלוקוז ,רמות השומנים בדם ורמות לחץ הדם.
ירד משמעותית אחוז השומן בגוף ובמקביל ירד קצב
שריפת האנרגיה ,אך לא משמעותית.
בבדיקת השינוי של ההרכב התזונתי מצאו החוקרים
שככל שצריכת האשלגן מהמזון הייתה גבוהה ,ירדו
המשתתפים יותר במשקל.
"עם קבלת התוצאות הסברה היתה כי כמות האשלגן
שבדיאטה התקבלה בעיקר מעליית צריכת הירקות,
נתון שכיח בדיאטות הרזיה .להפתעתנו ,לאחר בדיקה
מדוקדקת על פי חישובים סטטיסטיים של 'רגרסיה
מרובה בשלבים' ,במטרה לחשוף את סוגי המזונות
שתרמו את כמות האשלגן הגבוהה ביותר ,בלטה
תרומת העוף והדגים ולא כפי שציפינו שיהיו הירקות
והפירות.
חוקרים רבים בדקו בעבר הרחוק והקרוב את השפעתן
של דיאטות בהרכבים תזונתיים שונים על הורדת
המשקל .ההרכב התזונתי שתואר היה דיאטות עשירות
בחלבונים או בשומנים או בפחמימות .לעומת זאת
עד היום לא פרסמו חוקרים את הקשר שבין אשלגן
להורדת משקל בתהליך הרזייה.
לדברי ד"ר ברוריה טל ,דיאטנית קלינית ומובילת
המערך התזונתי של המחקר" :ממצאי המחקר שלנו
הראו בפעם ראשונה בספרות המדעית ניבוי של
הורדת המשקל על פי כמות צריכת אשלגן מהמזון.
מסקנות המחקר מצביעות על הרכב תזונתי מנצח
להורדת שומן בטני של תזונה עשירה באשלגן".
בקרוב יחל מחקר חדש שבודק את השפעת ההרכב
התזונתי הזה לעומת קבוצת ביקורת עם הרכב
תזונתי שונה.
החוקרים שהשתתפו במחקר:
דיאטנים קליניים חוקרים :ד"ר ברוריה טל ,אסף
בוך ,לימור בן חיים .אנדוקרינולוגים :פרופ' נפתלי
שטרן – מנהל המחקר ,ד"ר ג'סיקה זק ,ד"ר מריאנה
ירון ,ד"ר יונית מרקוס ,ד"ר גלינה שנקרמן ,ד"ר יעל
סופר ,ד"ר לילי שפר .ד"ר גבי שפר  -מנהלת המעבדה
האנדוקרינית ,מירי מרגליות  -מתאמת המחקר.

ד"ר ברוריה טל ,עורכת המחקר

המחקר פורסם בירחון הרפואי NUTRIENTS

בחודש יוני
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2025
איכילוב – הרבה יותר ממרכז רפואי!
פרופ' רוני גמזו ,מנכ"ל המרכז הרפואי איכילוב תל-אביב ,מביט לשנת תש"ף בלבן
שבעיניים ויודע שאיכילוב הוא כבר לא רק מרכז רפואי ,הוא הרבה יותר! התובנה הזו
מחייבת פריצת הגבולות הפיזיים והמחשבתיים ,הרבה מאד יצירתיות ויכולת הנהגה
והובלה .היכונו ,חזון שנת  2025כבר על השולחן

"

המרכז הרפואי איכילוב הוא מוסד
הבריאות החשוב ביותר במדינה,
עליו נשענת מערכת הבריאות",
קובע נחרצות פרופ' רוני גמזו ,מנכ"ל
המרכז הרפואי.
"אפשר להוסיף לחשיבות זו גם עוד שתי קופות
חולים גדולות ועוד שני בתי חולים ,אבל אין ,ספק
שמערכת הבריאות נשענת על עוגנים ,ואיכילוב הוא
אחד העוגנים החשובים".
פרופ' גמזו מונה את הסיבות האובייקטיביות להיותו
של איכילוב עוגן כל כך חשוב במערכת הבריאות .אחד
מהם הוא מיקומו של בית החולים במרכז העיר תל-
אביב ,בעיר שהיא מרכז עסקים ,כלכלה ופוליטיקה.
"רפואה בתל-אביב ,היא הרבה יותר משמעותית
ועוצמתית מרפואה בערים אחרות בארץ .הדבר נכון
בין אם ארצה בכך או לא ,כמדינה או כממשלה .זו
עובדה ,ולא אני קבעתי אותה" ,מציין פרופ' גמזו.
ולראיה ,כמות המטופלים שגרים בערים אחרות
לאו דווקא במרכז הארץ ,שמגיעים לאיכילוב לקבל
טיפול רפואי היא הגדולה ביותר .המספרים מראים
כי  60אחוז ממקבלי השרות הרפואי באיכילוב ,בכלל
אינם מתגוררים בעיר ומגיעים אליה מכל חלקי הארץ.
סיבות נוספות לחשיבותו של איכילוב במערכת
הבריאות?
"התהליכים שמתרחשים באיכילוב ,עוברים לשאר
מוסדות הבריאות .איכילוב מאד בולט תקשורתית,
מאד בולט בהסתכלות המקצועית ובהתייחסות של
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הרופאים אליו ועליו ,איכילוב הוא בית החולים הכי
מבוקש אצל הסטז'רים והמתמחים ,ועקב כך ,הכי
מבוקש אצל הרופאים הבכירים .כולם רוצים לעבוד
בתל-אביב .בעבודה ובהכשרה בתל-אביב ,יש הכי
הרבה משמעות ועוצמה" ,מסביר פרופ' גמזו.
זה טוב או רע? יתרון או חיסרון?
"עד עכשיו ,נהגנו להלקות את עצמינו בגין הקושי
שעובדות אלה גרמו ,שהרי הכול באיכילוב מתעצם,
לטוב ולרע .ועכשיו אנחנו רואים את היתרון של
היותנו מרכז רפואי ראשון במעלה במדינת ישראל.
הדבר מחייב אותנו באיכילוב להכיר באחריות ,ביוזמה
ובהובלה שעלינו לקחת .אני לא מזלזל בהובלה של
מוסדות רפואה אחרים ,אבל בסופו של דבר ,איכילוב
הוא הרבה יותר מבית חולים ,זו מערכת שמשיקה לכל
תחום ועניין שמשיק לרפואה ולבריאות".
תובנות אלה ,הביאו את הנהלת בית החולים לתכנן
את חזון שנת  ,2025אשר קורם עור וגידים בין כתלי
המרכז הרפואי ומוכיח שהשמים אינם הגבול באיכילוב,
והראייה ,החזון בנוי מ 6-רקיעים.

איכילוב Tech

המילים :פיתוח ,חדשנות ,ביו טק ,ביומד ,אקו
סיסטם וכו' ,אינן זרות בקרב רופאי וחוקרי בית
החולים .אלא שכעת בהתאם לחזון  ,2025תחומים
כמו חדשנות ,ביו טק ותרפיות מתקדמות ,יהיו חלק
מרכזי וחשוב בעשייה של בית החולים.

"כבר עכשיו ,מחקר שמתבצע אצלינו הופך למחקר
תרגומי מעשי .חברות הסטארט אפ של תל-אביב,
נמצאות סביבנו ואנחנו חיים ומצויים בתוך האקו
סיסטם התל-אביבי ומחוברים אליו .אנחנו בקשר עם
אוניברסיטת תל-אביב ,מכון ויצמן והמכון הטכנולוגי
בחולון .הקמנו את 'איכילוב טק' – חברה שפועלת
בתוך כל המרחב הזה' .קורנל טק' – הזרוע המחקרית
של הטכניון שולחת את הסטודנטים שלה אלינו.
באיכילוב פועלות מעבדות מחקר פרטיות ,בקומת
אריסון ,וכן מרכז הבריאות הדיגיטאלית  -תרומתה
של משפחת אריסון .אנחנו מקימים את קומת
החדשנות – קומת תמ"י ,תוספת לקומה העשירית
עם מעבדות שמחברות אותנו לתעשיית הפארמה.
ובעתיד אנחנו מתכוונים להקים את הDiscovery -
 .towerאיכילוב-טק הוא מטריקס המחבר תעשייה-
אקדמיה-בי"ח ,יחדיו לתוך האקוסיסטם של יזמות
וקרנות של פארמה ,מדיקל דיוויס ,רובוטיקה ,דיגיטל,
בינה מלאכותית ועוד".

איכילוב College

העשייה המחקרית והמדעית ,מתחברת באופן ישיר
לתחום ההכשרה ,כי איכילוב הפך בעצם להיות כמו
אוניברסיטה ומכללה ,שמכשיר ומלמד לימודי תעודה
ומקצועות רפואיים ופארא רפואיים בהיבט הרחב.
הנהלת בית החולים החליטה על משימה לאומית
שמחייבת אותה להעצים את ההכשרה הרפואית

בכל תחום ביוזמה עצמאית אך גם בשותפות עם
אוניברסיטאות ,מכללות וכל מסגרת הכשרה.
"במקום לקטר כבית חולים ,שאין מספיק עובדים או
כוח אדם מוכשרים ,איכילוב לוקח אחריות כאסטרטגיה
ומוביל את התהליך .מבחינתנו זה ייעוד שמשלים חלק
מקו הייצור הזה שנקרא איכילוב".
איכילוב  Collegeהפך לחלק שיגרתי מהעשייה
בבית החולים .באיכילוב הבינו שאי אפשר ללמד
רפואה ,ריפוי בעיסוק ופיזיותרפיה במקום אחר ,רק
כאן כי זהו ה"פורטה" – היתרון היחסי שיש לבית
החולים ,מבלי להחליף את האקדמיה ,אלא כאמור,
רק להשלים אותה.
"באיכילוב אנחנו מכשירים לא רק את מקצועות
הרפואה והסיעוד ,אלא עוסקים בהכשרה של 20
מקצועות בריאות נוספים ,יש כאן  1,000סטודנטים
בכל שנה נתונה .אנחנו עושים כאן תהליכי הכשרה גם
לטכנאי רנטגן בבית הספר לרנטגן ,מכשירים פיזיקאים
רפואיים ,עובדי מעבדה ,מטפלים ברפואה משלימה
והכשרת המקצועות שנמצאים בדיגיטל ובדטה
הרפואית .על איכילוב מוטלת האחריות להכשיר
וליצור את הדור הבא של כל ה– ."Health care workers

איכילוב Well

לצד חיזוק המערכת בכוח רפואי יש לעזור לה
להתמודד עם אתגר קידום הבריאות אל מול המשבר
של עומס מחלות כרוניות.
"רפואה מונעת והשקעה ב wellness -ובקידום
בריאות ,אולי לא מוגדר כתפקיד של בית חולים ,אבל
אנחנו באיכילוב חושבים זה אכן תפקידנו .אנחנו נוביל
מהלכים לשמירה על הבריאות של התושבים שסובבים
אותנו בעיר הזו ונקדם חיים פעילים ובריאים ,בתזונה
נכונה ,בניהול סטרס ובשינה ,בהדרכה ובחינוך-
באמצעות הגדלת מועדון הבריאות שלנו BE WELL
שחוגג כבר עשור להקמתו .אחרינו ,כמו תמיד ,אני
בטוח שיבואו כל ארגוני הבריאות ובכך שוב נתרום
לחיזוק חוסנה של המדינה .לא פחות".

איכילוב Home

קידום הבריאות בבית מוביל אותנו לאיכילוב
 - Homeיוזמה שאנו לוקחים בימים אלה ,להרחבת
השירותים שלנו מחוץ לקמפוס בטלרפואה ,ניטור ביתי
למחלות כרוניות ושיתופי פעולה למעקב רפואי בבית.
אנחנו נוכיח שבית חולים יכול לנהל גם רפואה בבית
ובקהילה  -תוך שת"פ עם הקופות ,שימוש באמצעים
דיגיטליים ושילוב של מוקדים רפואיים קטנים יותר
בתוך הקהילה .מוקדים אלה יאפשרו רפואה קדם -בית
חולים דיגיטלית ונוחה למטופל.
"ביקשתי מצוות החשיבה 'לשחוט כל פרה קדושה',
לצאת מהקופסה ולחשוב על כיוונים אחרים ושונים
ממה שאנחנו מכירים היום".

איכילוב Future

חלק ניכר מהחשיבה הזו מופנה אל העתיד" :עלינו
לתכנן את ביה"ח העתידי שלנו ,ברור שהוא יהיה
הרבה יותר חכם ,טכנולוגי ודיגיטלי ,ונתאמץ שהוא
ימשיך לקדש את ערכי הרפואה השוויונית ,חווית
השרות למטופל ,האנושיות והאמפטיה .נכוון לשבור
את המבנה המיושן של אגפים פנימי וכירורגי ונבנה
מרכזים מבוססי מחלה :סרטן ,מח והתנהגות ,לב וכלי
דם .נאיץ את הריצוף הגנטי וכל אבחון מותאם אישי
ונבחן הקמת חטיבה לרפואה דיגיטלית .בכל דבר-
ננסה לאתגר את מבנה ביה"ח המסורתי ולהתאימו
לסביבה המשתנה".
אחד המרכזים מבוססי המחלה הוא בית החולים
לסרטן אשר עתיד להיבנות באיכילוב.
"מדובר במרכז מצוינות ארצי ובינלאומי אשר יעניק
טיפולים אישיים פורצי דרך במחלת הסרטן לסוגיה
למבוגרים וילדים ,וישתמש בטכנולוגיות המתקדמות
ביותר הקיימות בעולם" ,מסביר פרופ' גמזו.
המרכז ייבנה כמגדל ע"ש ד"ר מרים ושלדון אדלסון,
ויוקם ברחוב ויצמן פינת דפנה .משפחת אדלסון תרמה
סכום שיא להקמתו והוא עתיד לשנות את קו הרקיע
של איכילוב ואת שירותי הרפואה בתחום מחלות

הסרטן .המגדל יתנשא לגובה של  25קומות וישתרע
שטח של עד כ 40,000 -מטר.
"איכילוב הוא המרכז הרפואי המוביל ביותר
בישראל לטיפול במחלת הסרטן וכעת בזכות תרומת
משפ' אדלסון ,נוכל לרכז תחת קורת גג אחת עם
תשתיות האשפוז המפוארות ביותר ברפואה הציבורית
בישראל ,את הטיפול המתקדם והמותאם אישית הטוב
ביותר עבור חולי הסרטן".
תהליך הבנייה עתיד להתחיל כבר בחודשים
הקרובים וצפוי להמשך כ 5-שנים .המגדל יחובר
ישירות למנהרה מהרכבת הקלה הנבנית בימים אלה
במטרופולין תל-אביב.
המגדל יעניק את מכלול הטיפול המתקדם ביותר
שעולם הרפואה והמדע יודעים להעניק כיום לחולי
הסרטן .זאת ועוד ,אם משרד הבריאות יאשר את
הקמתו של המרכז הארצי לטיפול בפרוטונים (מאיץ
פרוטונים) באיכילוב ,הרי שהוא ימוקם בקומות התת
קרקעיות של המגדל החדש כולל התאמה של קומות
האשפוז בהתאם.

איכילוב Campus

"ולבסוף נדרש גם שאיכילוב -הקמפוס ,יכיל
את הכל באופן מכבד  -את חצי מיליון המטופלים
השונים בשנה .תנאים מכבדים ,בלי מסדרונות .תנאים
שיאפשרו טיפול איכותי העונה על עומס ההזדקנות
והמחלות הכרוניות והדרישות הטכנולוגיות .קמפוס
איכילוב הוא קמפוס בריאות מרשים תודות לאיקונים
שנבנו כאן .חובתנו להמשיך להוביל את המערכת גם
בזה .אנחנו ממשיכים בהקמת עמודי המסד למיון
החדש ,ארבע קומות של המיון היפה ביותר ,ובדרך
מגדל של  30קומות לשיקום ולגריאטריה ,מגדל
ההוראה המחקר והחדשנות .בין כל אלה שיפור
התחבורה אלינו ,יותר ריאות ירוקות .איכילוב קמפוס
איננו תחביב של ארכיטקט מוכשר ככל שיהיה ,אלא
מחויבות לתנאים ראויים למטופלים ,מבקרים ובעיקר
לעובדים פה ."24/7
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המיון משנה כיוון

חלוקה לאגף מהלכים ולאגף שוכבים ,עמדת
קבלה חדשה ,רופא ואחות המלווים לאורך כל
הטיפול ,ומבנה חדש המתנשא לגובה שלוש קומות
 אלה רק מקצת החידושים במלר"ד (המחלקהלרפואה דחופה) :מיון

ל

מבקרים בחדר המיון בבית החולים
איכילוב צפוי מפגש אחר ושונה עם
חדר המיון ,מפגש המשקף את חזון
הנהלת המלר"ד (המחלקה לרפואה
דחופה) המוטמע ממש בימים אלה.
המבנה החדש של המיון נישא לגובה שלוש קומות,
על שטח של כ 8,000-מ"ר ,וכולל יחידת אשפוז קצר,
כ 100-מיטות מנוטרות ,שני מכשירים לבדיקת CT
ועוד .המבנה תוכנן בהובלה משותפת של הנהלת
המחלקה הנוכחית ,בראשותו של ד"ר דניאל טרוצקי,
בליווי פרופ' פיני הלפרין ,מנהל המחלקה הקודם,
והנהלת בית החולים ,ליצירת מתחם גדול ומרווח
המקנה חוויית שהות נעימה.
לצד תהליכי הבנייה המתקדמים מוטמעים גם
שינויים תפעוליים מהפכניים ,ומושקע מאמץ לטיוב
ולשיפור התרבות הארגונית ,זאת לטובת פיתוח שפה
ייחודית לתהליך מקצועי ושירותי יותר ,שיתאים
להקמת המלר"ד (מיון) החדש.

רופא ואחות לאורך כל הדרך
אתר הקבלה החדש במיון מאחד באותו מתחם
את קבלת המטופל בשלבים הראשונים .במתחם
ממוקמים משרדי הקבלה עם נציגות השירות
לפתיחת גיליון רפואי ,אחות ממיינת שהינה אחות
מנוסה שעברה הכשרה ייעודית ,חדר בדיקות דם
וחדר א.ק.ג לקיצור זמני ההמתנה ,וכן עמדת רופא
טריאז' בחלק משעות היממה ,במטרה לשפר את
ניתוב המטופלים לייעוץ ולהדמיות בזמני עומס
( )Fast Trackואיתור מוקדם של מטופלים בסיכון.
בנוסף ,מופקד על המתחם אח אחראי שקשוב לצורכי
המטופלים ממעמד הקבלה ואמון על כניסתם לאגפים.
בתהליך משותף עם הנהלת בית החולים מוטמע
המודל החדש אשר מציג רופא ואחות כמטפלים
יחידניים המלווים את המטופל מרגע קבלתו ועד
שחרורו .הצוות המיומן מכיר ושולט בשלבי הטיפול
בכל רגע נתון ומקפיד על עדכון המטופל בכל שלב.
מודל זה מבטיח טיפול איכותי ,בטיחותי ושירותי
יותר.

איחוד אגפים
הנהלת המלר"ד מאמינה כי שלד חדר המיון טמון
בצוות הסיעודי המקצועי והמיומן .לכן מושם דגש
להעלאת שיעור אחיות בוגרות-על בסיסי ברפואה
דחופה ,חיזוק המיומנויות הקליניות ושיפור מיומנויות
הניהול בקרב ראשי הצוותים ואחיות אחראיות.
במסגרת התוכנית החדשה ,שהחלה כבר בחודש
אוקטובר אשתקד ,הוחלט על הכוונת נפח מטופלים

משמעותי לאגף מהלכים ובהמשך פתיחת אגף לקבלת
מטופלים  ,24/7כשלב נוסף לקראת מימוש המהלך של
איחוד אגפים וביטול החלוקה למיון פנימי וכירורגי.
בשיטה החדשה המלר"ד (מיון) מחולק לשני אגפים
מרכזיים :אגף מהלכים ואגף שוכבים הכולל חדרי הלם
(חדר טיפול נמרץ וחדר טראומה) מתקדמים .עבור
כל אגף הונחה מסלול טיפולי מתאים ומופקדים עליו
רופאי רפואה דחופה.
באגף מהלכים הורחבו שעות פעילות האגף
לזמינות המטופלים גם בשעות הלילה ,וכן הוגדרו
אינדיקציות מתאימות לקבלה לאגף זה .האגף
מחולק לצוותים של רופאים מהתמחויות שונות,
כגון כירורגים ,פנימאים ,אורתופדים ורופאי רפואה
דחופה בכל שעות פעילותו.
אגף שוכבים חולק לשלושה אתרים פעילים :אגף
א' ,אגף ב' ואגף ג'  -המאוישים בכל שעות היממה
ע"י צוות ייעודי האחראי על המטופל מרגע קבלתו
לאגף ועד עזיבתו .רופאי האגף מתאימים למטופל
תוכנית טיפולית ,מפנים אותו במידת הצורך להדמיות
מתקדמות וייעוצים ,ומנהלים את האתר בדגש על רצף
טיפולי (.)Floor managers
"איחוד המלר״ד היווה עבורנו אתגר שכלל שינוי
סדרי עבודה של שנים רבות  -ברמת בית החולים בכלל
ובפרט אצלנו בתוך חדר המיון .האיחוד חייב שינוי
שפה/טרמינולוגיה ,שינוי המחשוב ,שינוי התפיסה
 הארגונית ,התפעולית ואף המבנית .התוצאההיא שליטה על המטופלים שלנו ,עבודה מאורגנת
ומסודרת ,לצד הבנה בכל רגע נתון מה קורה ומה
צפוי לקרות בתוך המלר״ד.

אין לי ספק שבסופו של התהליך נקבל עבודה
בצורה שבה חוויית השירות ,הטיפול ובטיחות
המטופל תהיה ברמה הגבוה ביותר" ,מסבירה נטע
נגרי ,מנהלת הסיעוד במיון.

מתמחים במלר"ד
חזון המלר"ד עוסק בהתהוות עידן הרפואה הדחופה
ודוגל באיוש צוות רפואי וסיעודי מקצועי במתאר
הדחוף .רפואה דחופה היא מקצוע ייחודי בעל חשיבות
מרכזית במספר תחומים :מענה ראשוני ברפואה
האשפוזית למצבי חירום מסכני חיים ,ממשק יומיומי
בין רפואת הקהילה לבין רפואה האשפוזית ומענה
לאוכלוסיות חריגות.
ברוב המדינות המערביות בעולם תחום
הרפואה הדחופה הינו תחום ותיק ,ממוסד ובעל
תתי-התמחויות ייעודיות ואופק מקצועי רחב.
בישראל המקצוע צעיר יחסית ,אך מתפתח מאוד
בשנים האחרונות :בשנת  1999יוסדה ההתמחות
ברפואה דחופה כתת-התמחות להתמחויות בסיס
מסוימות ,והוסדרה בחקיקה לראשונה בשנת
 2011כהתמחות בסיס.
נוכח הביקוש העולה בתחום הרפואה הדחופה,
למלר"ד איכילוב יש כיום את כמות המתמחים הגדולה
ביותר בארץ ,והם נוכחים במחלקה בכל שעות היממה.
עבור המתמחים נבנתה תוכנית אקדמית ענפה ,עם דגש
על מערך הדרכה ייחודי באמצעות סימולציות רפואיות
לתרגולים עם בובות חכמות ,ציוד מתקדם וכן דיונים
במקרים קליניים.

בקרוב :המלר"ד המפואר ביותר במזרח התיכון
בגלל החזון
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

ד״ר דניאל טרוצקי,
מנהל המחלקה לרפואה דחופה
18
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צוות מנצח

ד"ר טרוצקי ,מנהל המחלקה לרפואה דחופה ,פועל
להשרשת חזון המחלקה וערכיה המקצועיים ,ומנהל
שינוי נוסף בפן הערכי ,לקידום אמנת שירות אנושי
ומקצועי .באמנה זו מתחייב הצוות לפעול לטובת
שיפור השיח עם המטופלים ובכך לצמצם את אי-
הוודאות במהלך השהות במלר"ד וכן שמירה יתרה
על כללי בטיחות הטיפול.
כל זאת בעבודה משותפת עם מינויים חדשים בקרב
הנהלת המחלקה :ד"ר גל פחיס ,שמונה לנהל את
אגף שוכבים יחד עם איציק מימרן ,אח אחראי אגף
שוכבים .עדי אבני היא אחות אחראית אגף מהלכים
ושירן אבישר מנהלת התפעול.
בשלב הבא תוסט הכניסה למלר"ד למבנה בכיכר
בין מגדל אריסון לבניין הלב ע"ש סמי עופר ,בקומה
מינוס  ,1והכניסה הישנה תיסגר לצורך עבודות בנייה
מתקדמות להקמת המלר"ד החדש של ביה"ח איכילוב.
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איכילוב בכיס שלך!
ביה"ח הדיגיטלי הראשון ,עם שירותים דיגיטליים שמלווים
את המטופל בכל מקום ובכל זמן24/7 ,

שירותים דיגיטליים מהם ניתן ליהנות בבית:
• אתר אינטרנט ב 4-שפות – עתיר שירותים ומידע.

• אפליקציית איכילוב – המציעה כלי להתמצאות וניווט נוסח "ווייז"
בבית החולים ,ומנגישה גם את כל השירותים והמידע אצלכם בנייד.
• זימון תור אונליין – בית החולים הראשון המאפשר הזמנת תור מלאה
למרפאות המומחים – ללא צורך בטלפון ,טופס או ...פקס.

ב

עידן שבו המכשיר הסלולרי
משמש גם כיומן ,כמזכירה,
כמנהל סדר היום ובעצם
כמנהל החיים ,החלטנו
באיכילוב ללוות את המטופלים שלנו ואת
בני משפחותיהם ,כל הזמן ובכל מקום,
במיוחד בעיתות חולי אבל גם בזמנים
בריאים.

איך אנחנו עושים זאת?
פשוט מאוד ,בעזרת שירותים דיגיטליים
המצויים באפליקציה בטלפון הסלולרי
שלכם ,שנמצא בכיס .כך ,בהינף אצבע
קלילה ,אנחנו איתכם ואתם איתנו כל הזמן.
השירותים הדיגיטליים שאנחנו באיכילוב
מציעים מהווים חלק בלתי נפרד ממהפכת
השירות במרכז הרפואי שלנו .אנחנו
באיכילוב "שוברים את הראש" כיצד לרתום
ולתרגם את הקדמה הטכנולוגית לטובת
המטופלים והמבקרים בבית החולים ,ולהציע
להם בכל שלב ובכל צומת את המענה
הדיגיטלי להשלמת חוויית שירות עוטפת,
נוחה ומתקדמת ,וטיפול איכותי ומיטיב.
כל זאת מתוך הבנה שהמטופל נמצא במרכז
 365 ,24/7ימים בשנה.

אז איך זה ש"איכילוב בכיס
שלך" בכל שלב,
ומה זה אומר?
באמצעות השירותים הדיגיטליים אנחנו
איתכם  -בבית ,במשרד ,בקניות ,בחופשה,
בכל מקום בארץ ובעולם.
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•  - DocTalkרופא אונליין – בית החולים היחיד המציע שירותי
טלמדיסין  -תור לרופא מומחה באמצעות שיחת וידיאו בטופס  - 17בלי
לצאת מהבית ,בלי למצוא חנייה ובלי לבזבז זמן בהמתנה.
• תזכורת חכמה לתור במרפאות.
• "צ'ק אין מהבית"  -שירות קבלה מהירה למרפאות .לא רק בשדה
התעופה ,גם באיכילוב תוכל לבצע "צ'ק אין" מהבית לתור ולחסוך
זמן המתנה.
• תיק רפואי אישי באתר  -כל התיק הרפואי האישי עומד באתר לרשות
כל מטופל עם כל המידע – תוצאות בדיקות ,פענוחים של בדיקות דימות,
סיכומים רפואיים ועוד.
• המרחב הווירטואלי של איכילוב – קורסים סיורים והדרכות ,הרצאות
מומחים ,והכל אונליין בווידיאו אצלכם בנייד או במחשב.
• לקראת לידה  -קורסים ,הדרכות וסיורים אונליין ,טופס רישום יילוד באתר.
•  – DialMyAppאפליקציה ייעודית להנגשה נוחה ויעילה של כל ערוצי
השירות והתקשורת במרכז הרפואי.

שירותים דיגיטליים מהם ניתן ליהנות עם
ההגעה לבית החולים:

• אפליקציית ניווט – אפליקציה לניווט תוך-מבני ,המזהה את מיקומך
ונותנת הנחיות והכוונה מלאה לכל נקודה ברחבי המרכז הרפואי.
• עמדות דיגיטליות להתמצאות והכוונה –  10מסכי מגע ב 8-שפות
להתמצאות והכוונה.
•  – Wheel-Shareפיתרון נגישות מתקדם של עמדות דיגיטליות
להשאלת כיסאות גלגלים.
• עמדות הטענה של טלפונים ניידים לרווחת המטופלים והמבקרים.
• עמדת הטענת "רב קו".

שירותים דיגיטליים מהם ניתן ליהנות
במרפאות המומחים:

• קבלת מסרוני עדכון בזמן המתנה לתור.
• עשרות מסכים ציבוריים להנגשת מידע וצפייה בטלוויזיה.

שירותים דיגיטליים מהם ניתן ליהנות במיון:
• מסרונים לעדכון ולמעקב אחר שלבי הטיפול ועד השחרור.

שירותים דיגיטליים מהם ניתן ליהנות במהלך
האשפוז:

• בקבלה  -סרטון הדרכה והיכרות עם מחלקת האשפוז – כל המידע
על המחלקה בה אושפזת ושירותי ביה"ח.
• ליולדות  -מסרוני עדכון על הטיפול בתינוקייה ,מסך אישי או אייפד
עם סרטי הדרכה על הטיפול ביילוד.
• בניתוח – מסרוני עדכון למלווה על כל שלבי הניתוח ועד ההעברה
למחלקה ,כולל הזמנת המשפחה לשיחה עם רופא.
• בשחרור – סרטון מותאם אישית ע"פ אבחנה רפואית עם כל ההנחיות
להמשך הטיפול.
• במהלך האשפוז  -סרטוני הדרכה והסבר מותאמים אישית על
פעולות טיפוליות;
מסך אישי הכולל טלוויזיה או אייפד לכל מאושפז – חינם;
משלוחים עד מיטת החולה.

שירותים דיגיטליים מהם ניתן ליהנות
כששבים הביתה:

• כניסה לתיק האישי באתר לצפייה בתיק הרפואי  -אתר אישי
המאפשר לכל מטופל לצפות בכל עת ומכל מקום בתיק הרפואי האישי
שלו .כך יכול המטופל לצפות בסיכומי ביקור במרפאות ,סיכומי אשפוז,
תוצאות בדיקות ועוד.
הגישה לתיק הרפואי האישי פשוטה ונוחה ומתבצעת באמצעות סיסמה
או קוד כניסה חד-פעמי.
• סקרי שביעות רצון דיגיטליים  -לאחר השחרור מבית החולים תקבלו
 SMSעם סקר שביעות רצון ,לקבלת משוב על חוויית האשפוז והטיפול.

ובמסגרת פרויקט "בית חולים דיגיטלי" ,שיצא לדרך לפני כשנה ומממש את חזון המסע
הדיגיטלי למטופל ולמבקר ,אנחנו נמשיך "לשבור את הראש" כדי להכניס עוד ועוד
שירותים דיגיטליים ישר "לכיס שלכם".
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אגף למחקר ופיתוח (מו"פ) במרכז
הרפואי מלווה את תחום המחקר
על כל היבטיו ,ממחקר בסיסי ב40-
מעבדות המחקר המשוכללות הפועלות
בבית החולים ,דרך הפיכת תגליות החוקרים להמצאות
בנות-מסחור ,ועד לבדיקת יעילותם של טיפולים
ובדיקות שונות במסגרת מחקרים קליניים.
למרות שלעתים נראה כי אין הבדל משמעותי בין
העשייה המחקרית במוסדות להשכלה גבוהה לבין
המחקר המתבצע בבית החולים ,רב השוני על הדמיון,
וזאת מכמה היבטים.

השקעות חסרות תקדים
ראשית ,בבית החולים עמלים על קידום המחקר
לא רק חוקרים אלא גם מאות רופאים ,אשר כ60%-
מתוכם מחזיקים במקביל גם במינוי אקדמי בכיר
וכן אחיות ומתאמי מחקר" .רוב הרופאים העוסקים
במחקר במרכז הרפואי הם קלינאים המטפלים בחולים
רוב שעות היום" ,מספר פרופ' אלי שפרכר ,אשר מונה
לפני חצי שנה לתפקיד סמנכ"ל מו"פ בבית החולים,
ומשמש במקביל גם מנהל מערך רפואת העור.
"למעורבות קלינאים בפעילות המחקרית יתרונות
בולטים ,ובכללם יכולת ייחודית לזהות צרכים ושאלות
מחקר רלוונטיות לעולם הרפואה".
המעמד הייחודי של אותם קלינאים-חוקרים
מחייב גם היערכות ותמיכה ,ולשם כך מעמיד בית
החולים מדי שנה מלגות בסכום כולל של מיליוני
שקלים ,לצד פעולות רבות נוספות ,לרבות ליווי
בכתיבת בקשות למענקי מחקר ,מפגשי חוקרים
ועוד ,וזאת עוד מבלי לציין את ההשקעות חסרות
התקדים שבית החולים השקיע בבניית תשתיות
מחקר מהמתקדמות בארץ.
שנית ,מיקוד המחקר בבית החולים מוכתב מצורכי
המטופלים ,ולאו דווקא רק משיקולים מדעיים-
אקדמיים כמו באוניברסיטאות .למשל ,בית החולים
מוביל היום פעילות ענפה ביותר בתחום התרפיות
התאיות – טיפולים המבוססים על הינדוס גנטי של
תאים שונים לטובת טיפול בסרטן .לצורך מימוש
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מציאת המשאבים הדרושים לפיתוחו ,המחקר עצמו,
ועד למתן רישיון לשיווק ומסחור של אותה המצאה".

המחקר

המעטפת
מחקר בכלל ,ומחקר קליני בפרט ,אינם יכולים
להתקיים ללא מעטפת רגולטורית שמטרתה העיקרית
היא להגן על זכויות המטופלים.
בכל רגע נתון מתקיימים בבית החולים יותר
מ 1,800-ניסויים ,וכל שנה מוגשים כ 700-מחקרים
חדשים ,תוך עלייה מתמדת לאורך השנים .ועדת
הלסינקי על שני יושבי הראש שלה ,המנהלת שלה
ויותר מ 60-סוקרים ,פועלת ללא לאות לאורך
כל ימות השנה ,על מנת לאזן בין רצון החוקרים
להוביל את מחקריהם לבין הצורך בהבטחת בטיחות
המחקרים למטופלים .עם הפיכת עבודת הוועדה
לאחרונה למקוונת במלואה – חל שיפור משמעותי
בזמני התגובה שלה.
אגף המו"פ גם אמון על עריכת הסכמים למול
גופים שונים המממנים את מחקרי בית החולים .גם
כאן האתגר הוא להקפיד על איזון נכון בין דרישות
המחקר ורצון בית החולים להגן על נכסיו ,ובראשם
הקניין הרוחני הנוצר בקרב חוקריו.

במרכז

מחקר בין דיסציפלינות

המרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי (איכילוב)
הוכתר לאחרונה כבית החולים המוביל בישראל
בהתקשרויות לביצוע מחקרים קליניים .נתון יוצא
דופן זה מצטרף לשורה של הישגים בתחום המחקר
שרשם בית החולים בתקופה האחרונה
צוות מנצח!
תוכניות מחקר מתקדמות אלה השלים השנה בית
החולים בניית מתחם מתקדם לטיפולים תאיים שיהווה
אכסניה הן לחוקרי בית החולים והן לאורחים מעולם
התעשייה והאקדמיה.
דוגמה נוספת למיקוד המחקר בבית החולים
בנושאים בעלי רלוונטיות למטופלים היא תחום
הנתונים.
"אחד מנכסי המחקר העיקריים של בית החולים
הוא הכמות העצומה של נתונים המצטברים בו מדי
יום .חלק גדול מהפעילות המחקרית של בית החולים
עוסק בפיתוח דרכים לניצול נתונים אלה לטיוב
הטיפול הרפואי" ,מסביר פרופ' שפרכר .פעילות זו
לעתים קרובות מושתתת על שיתופי פעולה עם

התעשייה ,והאגף למחקר ופיתוח אמון על ניהול
תהליכי ההתקשרות מול החברות .חקר נתוני בית
החולים מתבצע במרכז החדש למדע הנתונים
שהוקם בבית החולים לפני כשנה וחצי בראשות
ד"ר אהובה וייס-מייליק .במסגרת המרכז מפותחים
אלוגריתמים ייחודיים שמנתחים את המידע הרב
שנאסף בבית החולים בתחומי הרפואה השונים ("ביג
דטא") בתחום הבינה המלאכותית – במטרה לזהות
באמצעותו מגמות שונות ולקדם תובנות רפואיות
בעלות השפעה על תהליכים רפואיים ,למשל בניבוי
מהלך או אבחון מחלה ,במתן התראה מפני מצבים
שמתבטאים בהתעצמות תסמיני המחלה ובהערכת
התגובה הצפויה לטיפול הרפואי .עוצמתו של תחום

מחקר זה בבית החולים הוכרה לאחרונה במסגרת
תוכנית הפיילוטים של הרשות לחדשנות בלשכת
המדען הראשי – תכנית בה בית החולים מצטיין
בהשוואה לכל בתי החולים האחרים בארץ ,הן במספר
ההגשות והן במספר הזכיות.
"למחקר בבית החולים תרומה חשובה ותפקיד
אינטגרלי בבניית המענה הרפואי הכולל שבית החולים
נותן למטופליו" ,מבהיר פרופ' שפרכר" .באמצעות
מחקרים קליניים ופיתוח תגליות חוקריו ,מנגיש בית
החולים טיפולים שלולא המחקרים לא היו זמינים
למטופלים .בפועל ,המחקר הרפואי בבית החולים
מאפשר לו לעתים קרובות להקנות למטופלים את
הרפואה המתקדמת ביותר".

מתגלית למסחור
מאחר שהמחקרים הנערכים בבית החולים עוסקים
לעתים קרובות בנושאים בעלי רלוונטיות ישירה לטיפול
בחולים – יש בהם פוטנציאל תרגומי ומסחורי מובהק.
לפני כשנה הוקמה במסגרת האגף למחקר ופיתוח
חברת המסחור של בית החולים ,Aviv Med Tech ,אשר
החל מהחודש תיקרא בשמה החדש "איכילוב ."Tech
החברה פועלת כחבר-בת של תאגיד הבריאות ומטרתה
לממש את הפוטנציאל ההמצאתי של הארגון ,תוך כדי
העברת הידע שנצבר בארגון לטובת הקמת מיזמים
והפיכת תגליות חוקרי איכילוב לטיפולים רפואיים
חדשים .לדברי פרופ' שפרכר" ,תפקיד חברת המסחור
הוא ללוות את החוקר כבר משלב פיתוח הרעיון ,דרך

המחקר במרכז הרפואי משתרע על פני כל יחידות
בית החולים ונוגע לכל תחומי הרפואה ,לרבות תחומי
הפארמה (תרופות) ,מכשור רפואי ,בריאות דיגיטלית
וכאמור בינה מלאכותית.
גם התפעול הרפואי הפך לאחרונה למושא מחקר,
ובבית החולים נבחנות דרכים לשיפור תהליכים
מרכזיים ,כגון ניצול מיטות בית החולים ,זמני שהייה
בבית החולים וניהול חכם של התורים במרפאות" .בית
החולים אינו פוסח על אף תחום או סוג של מחקר,
החל מהגדרת הרעיון ,מחקר מעבדתי ,מחקר פרה-
קליני בחיות ,ומחקרים בבני אדם ,לרבות מחקרי פאזה
 1עד  3לאישור תרופות ,וכן מחקרים לניבוי תחלואה
ותגובה לטיפולים" ,מפרט פרופ' שפרכר .בית החולים
מעודד מחקרים רב-תחומיים שבמסגרתם נפגשות
דיסציפלינות שונות ,כגון דימות ,רפואה קלינית,
פסיכולוגיה ,גנטיקה ,ביולוגיה והנדסה.
"תהליך של מחקר ופיתוח ארוך ,ופעמים רבות
עשוי להימשך שנים" ,מסביר פרופ' שפרכר" .בין
משימותינו ,הראשונה במעלה היא ליווי חוקרי המרכז
בדרך המורכבת והפתלתלה של העשייה המחקרית,
שהיא תמיד רוויית אתגרים ,בין אם מדעיים ובין אם
לוגיסטיים ,ויצירת התנאים להצלחתם בסביבה הלא
פחות מורכבת של בית חולים ציבורי".
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הבשורה
ההיברידית

המכשיר החדש

למהפכת מכשירי ההדמיה ההיברידיים ,שמשלבים מספר
שיטות הדמיה ,מצטרף החודש מכשיר חדש במכון לרפואה
גרעינית ,PET- MR :שכשמו  -משלב בין טכנולוגיות  PETו,MRI-
ומאפשר לגלות תהליכי מחלה שאינם מזוהים באמצעי
הדמיה אחרים

ב

שנת  2001היה המרכז הרפואי תל-
אביב בין בתי החולים החלוצים בעולם
שהכניסו לשימוש מכשיר הדמיה
היברידי שמשלב בין טכנולוגית PET
לסי.טי PET .היא שיטה שמשמשת לצפות באתרי
מחלה בגוף האדם על ידי מעקב אחר מולקולות
מסומנות רדיואקטיבית שמאפיינות את תהליך המחלה
שהוזרקו לחולה ,ותרגום הקרינה שנפלטת מאתר
המחלה שצבר את החומר לכדי תמונה.
מאז התעצמה מהפכת מכשירי ההדמיה
ההיברידיים עם כניסתם לשימוש של מכשירים
מדורות מתקדמים יותר.
החודש נרשם ציון דרך נוסף ,כשבמכון לרפואה
גרעינית במרכז הרפואי הותקן מכשיר חדש מסוגו,
שמשלב בין טכנולוגיית  PETדיגיטלי לבין טכנולוגיית
 :MRIמכשיר ה - PET-MR-תוצרת ענקית הטכנולוגיה
"ג'נרל אלקטריק" ( ,)GE Healthcareשנרכש בתרומת
קרן "עזריאלי-ישראל".
המכשיר החדש מסייע בתהליך הדימות של גידולים
סרטניים" :יש סוגי סרטן שבהם ,כשנעשה שימוש
בחומרי  PETנכונים ,ניתן ברוטינה הקלינית להעריך
במדויק את היקף המחלה ,מיקומה ,ואת התגובה
לטיפול .יתר על כן ,הטכנולוגיה מסייעת בהבנת
תהליכי מחלה ובפיתוח תרופות חדשות" ,מסבירה
פרופ' עינת אבן-ספיר ,מנהלת המכון לרפואה גרעינית
במרכז הרפואי.

תמונה משולבת
הבדיקות במכשיר החדש כבר מוכרות בחלקן
בספרות הרפואית כבדיקות לשימוש בשגרה הקלינית,
26
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ואילו רבות אחרות עדיין במסגרת מחקר" .המחקר
בנושא יישומים בשימוש במערכות  PET-MRבעיצומו,
ומעסיק כיום את טובי החוקרים במרכזים הרפואיים
הגדולים והחשובים ברחבי העולם" ,מספרת פרופ'
אבן-ספיר.
במסגרת בדיקת  PET-MRמוזרק למטופל חומר
רדיואקטיבי מסוג שמותאם לו אישית – בהתאם
למחלה שבה אובחן ,ובהמשך הוא מוכנס לחדר
הבדיקה ושוכב על מיטה שנעה אל תוך המכשיר
הבנוי כגליל חלול והחוצה ממנו.
במהלך הבדיקה אוסף המכשיר מידע :גלאי
ה PET-שמקיפים את גוף החולה מזהים את מיקום
הקרינה בגופו ,ובמקביל מבוצע איסוף מידע מהMR-
באמצעות קליטת אותות משדות אלקטרומגנטיים.
"יש יחסי גומלין בין המידע של שתי הטכנולוגיות.
המידע שמתקבל מה MR -משמש לתיקון העומק
והנחתת קרינה של חלק ה ."PET-בהמשך ,התמונה
שמתקבלת לאחר תיקון ה PET-מולבשת בתיאום רב
על תמונת ה MR-ומתקבלת תמונה משולבת" ,מסבירה
פרופ' אבן-ספיר.
בדיקת ה PET-MR-היא כל-גופית ובכל נקודת גוף
מתקבל מידע מקביל מה MR-ומגלאי ה.PET-
"הקונספט של תמונה משולבת (  )Fusedהוכח
בטכנולוגיות היברידיות ברפואה גרעינית ,לרבות
בטכנולוגיות  PET-CTמזה כמעט שני עשורים,
ובטכנולוגיית ה SPECT-CT -כבר בעשור שלישי.
השילוב מאפשר הבנה שעולה על זו שבביצוע בדיקה
על ידי כל אחר ממרכיבי המערכות ,למשל  PETוCT-
לחוד" ,מציינת פרופ' אבן-ספיר.
מעבר לכך ,מכשיר ה MRI-מאפשר גם קריאה לא
רק של מבנים בתוככי הגוף ,אלא גם של תפקודים

– בשיטה שקרויה "  MRiפונקציונלי" ,ומרחיבה
עוד יותר את יכולותיו האבחנתיות והמחקריות של
המכשיר החדש.
אחד היתרונות הבולטים בטכנולוגית הPET-MR-
היא החיסכון בחשיפת הקרינה ,כפי שמסבירה פרופ'
אבן-ספיר" :בעוד שבמערכת  PET-CTהנבדק נחשף
לקרינה מחומר ה PET-שהוזרק לגופו בתוספת לקרינה
מבדיקת הסי.טי ,הרי שבבדיקת  PET-MRנחסכת
קרינת הסי.טי" .יש לציין שגם במכשיר הPET-MR-
וגם במכשיר ה PET-CT-הדיגיטלי החדש שהותקן אף
הוא לאחרונה במכון – השימוש בדור חדש של PET
מאפשר הפחתה בכ 50%-של כמות המנה המוזרקת,
ובאופן זה הפחתה של חצי בכמות הקרינה המתקבלת
מחלק ה PET-שבטכנולוגיה המשולבת.

שיטה אופטימלית
ההתוויות שתוארו עד כה בספרות הרפואית
לבדיקות  PET- MRבקליניקה ובמחקר רבות
ומגוונות ,ונוגעות בכל שטחי הרפואה .באונקולוגיה,
 PET-MRהוכחה בין השאר כשיטת דימות אופטימלית
בגידולים בערמונית ,להערכת היקף המחלה באגן
בסרטן צוואר הרחם ,סרטן הרקטום ,גידולי גיל הילדות
וגידולים של מערכת השלד.
לחולים רבים אף יש יתרון בשימוש בו-זמני בשתי
הטכנולוגיות ההיברידיות PET-MR :ו ,PET-CT-תוך
ניצול היתרונות של שני המכשירים ועם אותה מנת
חומר רדיואקטיבי שהוזרקה לטובת חלק ה.PET-
"באופן זה ניתן עם אותה מנת הזרקה של חומר PET
רדיואקטיבי לבצע את שתי הבדיקות ,ללא חשיפה
של הנבדק לקרינה נוספת" ,מדגישה פרופ' אבן-ספיר.

במכון נעשה שימוש במגוון רחב של חומרים
רדיואקטיביים ,חלקם מתאימים לטכנולוגיות SPECT
וחלקם לטכנולוגיות  .PETהחומרים מותאמים

צוות המכון מתרגש עם קבלת המכשיר החדש
ל PET-MR -ערך מוסף מובהק גם בדימות של
מחלות נוירולוגיות כגון דמנציה ופרקינסון ,במחלות
לב וכלי-דם ,בתהליכי דלקת ,מחלות פרקים ,מחלות
אוטואימוניות ורבות אחרות ,אם כי בחלק מהתחומים
הללו המידע עדיין התחלתי .המערכת שהותקנה
במרכז המחקרי תעסוק במחקר בכל שטחי הרפואה",
מציינת פרופ' אבן-ספיר.

טיל מונחה גידול
ה P E T- M R -החדש מצטרף למכש ירים
נוספים חדשניים שפועלים במכון לרפואה
גרעינית ,שמאפשרים הדמיות מתקדמות תוך
זיהוי ,קריאה ועיבוד של חומרים רדיואקטיביים
שניתנים למטופל ,ובכללם מצלמות גמא ומצלמות

" .PETהמצלמות מהדור החדש מכילות גלאים
שמאפשרים תמונה מדויקת יותר ,תוך הפחתה
במינון החומר הרדיואקטיבי שמוזרק למטופל",
מספרת פרופ' אבן-ספיר .מכשיר היברידי חדש
מסוג  PET-CTדיגיטלי ,שמשלב בין טכנולוגיות
 PETו CT -מדור מתקדם ,הוכנס לשימוש במכון
בסוף שנת  ,2018אף הוא מתרומת קרן "עזריאלי-
ישראל" .ה PET-CT -מאפשר הדמיה ברזולוציה
גבוהה במיוחד ותוך חשיפת המטופל למינון
קרינה נמוך יותר בהשוואה למכשירים מדורות
קודמים .משנת  ,2001כשהוכנס לשימוש מכשיר
 PET-CTמהדור הראשון ,בוצעו במכון קרוב ל-
 100,000בדיקות בטכנולוגיה זו ,מרביתן בדיקות
דימות של סוגים רבים של גידולים סרטניים
שהוכללו ברבות השנים בסל הבריאות הממלכתי.

לכל נבדק על פי המחלה ואיבר היעד שמעוניינים
לדמות הדמיות" .השימוש בטכנולוגיות ובשיטות
עיבוד תמונה חדשניות מאפשרות צמצום במנת
החומר הרדיואקטיבי המוזרקת למטופל ,תוך שיפור
איכות הבדיקה" ,מדגישה פרופ' אבן-ספיר" ,על רקע
המודעות הגבוהה לנושא ,הבדיקות במכון נעשות רק
למטופלים עם אינדיקציה רפואית ולא כבדיקות סקר
לאנשים בריאים".
לצד ההדמיות ,מיושמת בשנים האחרונות
בבית החולים גם שיטת הטיפול "טרנוסטיקה"
( ,)Theranosticsשבאמצעותה ניתן לטפל בגידולים
ולהביא להריסתם ,על ידי מתן חומר רדיואקטיבי
ספציפי שנע לעבר הגידול במינונים גבוהים
יותר בהשוואה למינון המקובל בבדיקות הדמיה.
"כשהגידולים סופגים את החומר הרדיואקטיבי במינון
גבוה ,מכוונים לעבר הגידול קרינה מקומית שהורסת
את תאי הגידול מבלי לפגוע ברקמות הבריאות
מסביב" ,מסבירה פרופ' אבן-ספיר" .השיטה מיושמת
לטיפול בחולים עם גרורות של סרטן הערמונית
ובחולים עם גרורות של גידולים נוירו-אנדוקריניים".
טיפולים אלה הם תוצאה של שיתוף פעולה
מולטי-דיסציפלינרי בין המכון לרפואה גרעינית לבין
המערך האונקולוגי והאנדוקרינולוגי ,ובשיתוף רופאים,
פיזיקאים וצוות הסיעוד" .אנו מבצעים חישובים
מדויקים כדי לוודא כמה חומר רדיואקטיבי יגיע
לרקמת הגידול בהשוואה לרקמות הבריאות ,כדי
לצמצם כמה שאפשר את הנזק לרקמות בריאות
שסמוכות לגידול" ,מסבירה פרופ' אבן-ספיר .במספר
גידולים טיפולים בטרנוסטיקה מצילי חיים :כך,
למשל ,בגידולים נוירו-אנדוקריניים בשלב מתקדם,
כשהמטופל סובל מגרורות ,ניתן להשיג בשיטה זו
ריפוי ב 30%-מחולים ,או להפוך את המחלה לכרונית
בכ 50%-מהחולים.
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במרכז הרפואי נקלט לאחרונה מכשיר ראשון מסוגו
בבתי החולים בישראל ,שמאפשר לבצע בדיקות לריצוף
גנים ,במטרה לזהות את המקור הגנטי למחלות .המכשיר
החדש צפוי לסייע בקידום חקר מחלות גנטיות שמאפיינות
את האוכלוסייה הישראלית

קצה הקרחון

ב

שנים האחרונות חלה בעולם הרפואה
והמדע התפתחות משמעותית בחקר
הגנטיקה – בנסיונות לזיהוי שינויים
ברצף הגנטי שקשורים להתפתחות
מחלות וסיבוכים רפואיים.
המרכז הגנומי לרפואה מותאמת אישית ,שהוקם
בתחילת הקיץ במרכז הרפואי תל-אביב ,מהווה
אבן דרך נוספת במסע לפיצוח מסתורי הגנטיקה,
ולאיתור השורשים הגנטיים של מחלות שמאפיינות
את האוכלוסייה בישראל.
מכשיר חדש וראשון מסוגו בבתי חולים בישראל הוכנס
לשימוש במרכז ומאפשר לבצע בדיקות סריקה נרחבות
לגנים ולקדם זיהוי נכון של גורמים גנטיים למחלות,
ופיתוח טיפולים גנטיים מתקדמים לטובת החולים.
המכשיר החדש הוא מכשיר ריצוף הגנום המתקדם
בעולם הקרוי  – NovaSeq 6000מכשיר לריצוף
גנטי מתקדם מהדור הבא ,שמאפשר לראשונה
לסרוק בו-זמנית את  20אלף הגנים שבגוף האדם,
באמצעות בדיקת דם פשוטה ,בבדיקה המבוצעת
בישראל ללא צורך בשליחת הדגימה למעבדה בחו"ל.
במסגרת הבדיקה קורא המכשיר את כל הגנים ואת
תוצאות הבדיקה מנתחים בהמשך צוות מומחים
לביואינפורמטיקה רפואית שגויסו למשימה – במטרה
לזהות את המקור הגנטי למחלות.
28

ספטמבר 2019

הריצוף הגנומי
החדש ,רק
באיכילוב

המכשיר החדש למעשה מבודד מתוך בדיקת הדם
את כל המידע הגנטי של האדם ,מפרק אותו למקטעים
וסורק אותם בבת אחת – בריצוף גנומי או אקסומי.
הגנום האנושי מכיל כ 3-מיליארד אותיות ,וטכנולוגיית
הריצוף הגנומי מאפשרת לזהות שינויים ברצף הגנים
אצל המטופל בהשוואה לרצף המקובל הסטנדרטי.
היות שכמות המידע שמתקבלת מבדיקת הגנום כולו
הינה עצומה ,כיום בקליניקה מתרכזים בבדיקת הריצוף
האקסומי שמאפשרת ריצוף של  32מיליון אותיות,
על מנת לזהות שינויים ברצף החומר הגנטי שמקודד
לחלבונים .לדברי ד"ר חגית בריס-פלדמן ,מנהלת המכון
הגנטי במרכז הרפואי" :כיום ידוע כי  85%מהגורמים
למחלות מנדליאניות שנגרמות על רקע שינוי בגן
ספציפי – נמצאים למעשה באקסומים ,כלומר במקטעי
הגנים שמקודדים לחלבונים ,ולא באזורים שבין הגנים.
ידוע על כ 7,000-מחלות גנטיות ,אולם עד כה רק
בכמחצית מהן זוהו הגנים שאחראים לשינוי המוביל
למחלה .בעולם המדע מתמקדים המאמצים לאיתור
שינויים באקסומים ,על מנת ולזהות את תפקידם של
גנים נוספים שתפקידם בבני אדם אינו ידוע עד כה.
ברור לנו שהידע שנצבר עד עתה הוא רק 'קצה הקרחון',
ואנחנו עדיין רחוקים מהיעד של זיהוי המשמעות
המלאה של שינויים בגנום האנושי והשפעתם על
בריאות האדם .אנו מעוניינים בשלב ראשון לפענח
את תפקידם של  20,000הגנים שמקודדים לחלבונים
ובמקביל להמשיך בפענוח הגנום כולו".
שילוב שיטות הריצוף במכשיר החדש מאפשר
לזהות מקורות גנטיים גם ב"מחלות רב-גניות",
שמעורבים בהן מספר גנים ,למשל ניוון שרירים,
חירשות ,פרכוסים ,אוטיזם ואף סוגים שונים של סרטן.

"המכשיר מביא עמו בשורה לכל החולים במחלות
עם בסיס גנטי ,לרבות מחלות ילדות ,מחלות גנטיות
של הגיל המבוגר ,ליקויים התפתחותיים ,אוטיזם ,מומים
מולדים וסרטן תורשתי .בסופו של דבר נשאף להסתייע
במכשיר גם באבחון של 'מחלות מולטי-פקטוריאליות'
שנגרמות משילוב מורכב של גורמים גנטיים וסביבתיים
רבים ,למשל יתר לחץ דם שעד כה זוהו מאות גנים
שקשורים לו" ,מסבירה ד"ר בריס-פלדמן.
הבדיקה במכשור החדש מבוצעת כיום בכפוף
לייעוץ גנטי .בקריטריונים מסוימים אף ניתן לבצע
את הבדיקה במסגרת פיילוטים של משרד הבריאות
או באישור טופס  17מקופת חולים .חוזר משרד
הבריאות מאוקטובר  2018מסדיר את הזכאות
לבדיקות ריצוף מתקדמות ( )NGSבמקרה של חשד
למחלות תורשתיות שונות ,לרבות עבור ילדים עם
מומים מולדים וליקוי התפתחותי.

רפואה מותאמת אישית
ותכנון המשפחה
מעבר לזיהוי השינויים ברצף הגנטי שקשורים
למחלות ,ממצאי הבדיקה במכשיר החדש מאפשרים
לבדוק עבור המטופל התאמה של טיפולים תרופתיים
שעשויים להועיל באופן ממוקד עבור השינויים
שאותרו אצלו וכן לקדם פיתוח של תרופות חדשות
שיוכלו להועיל בעתיד לחולים במחלה דומה .בנוסף,
אבחון הבסיס הגנטי למחלה מאפשר להנגיש למטופל
אבחון לפני תכנון הריון במשפחה ,על מנת למנוע
הישנות של מחלות גנטיות קשות.
"במידה שהבדיקה החדשה מזהה שינוי גנטי ספציפי
שקשור בתחלואה ,ניתן לאפשר למשפחה לבצע אבחון
בהריונות עתידיים ,או באמצעות אבחון גנטי טרום-

השרשתי (  )PGDכדי לבחור בהפריה חוץ גופית
עוברים שאינם נושאים את אותו שינוי ,או לחילופין
בביצוע בדיקת סיסי שליה במהלך ההריון ,ובמידת
הצורך לבחור בהפסקת הריון במקרים שהעובר חולה
במחלה המשפחתית" ,מציינת ד"ר בריס-פלדמן.
לצד הפעילות הקלינית במכשיר החדש מתוכננים
גם מחקרים שמטרתם לזהות שינויים שטרם פוענחו
בגנים שגורמים לתחלואה ,ולאפשר באמצעות גילויים
פיתוח של תרופות חדשות שמשפיעות על השינוי
הגנטי ועשויות להביא מזור לחולים .לפני כשנתיים
היתה ד"ר בריס-פלדמן מעורבת בפענוח שינוי גנטי
ספציפי שהוביל למחלה קשה שהופיעה אצל שלושה
בני משפחה מנצרת .איתור השינוי הגנטי אפשר
להתאים לחולים מאותה המשפחה תרופה שהיתה
מיועדת למחלת דם אחרת שמאופיינת בשינוי דומה
– באופן שהוביל לשיפור דרמטי במצב בני המשפחה
החולים ,שאחד מהם היה על סף מוות.
במכון הגנטי מתכננים להציע בהמשך גם בדיקות
סקר במכשיר החדש לאוכלוסייה בריאה ,לראשונה
בישראל וללא צורך בשליחת דגימות לחו"ל – בדיקות
המיועדות לאנשים שמעוניינים לבחון את הסיכון
שלהם לפתח מחלות ותסמונות תורשתיות גנטיות.
"רכישת המכשיר החדש מאפשרת לבסס מסד גנומי
חדש באופן שעשוי לתרום לקידום הבנת המקורות
הגנטיים של המחלות שמאפיינות את האוכלוסייה
בישראל .יש חשיבות ברמה הלאומית לשמור את
המידע הגנטי על האוכלוסייה הישראלית בתוך ישראל,
והמכשיר החדש מאפשר לראשונה לבצע בדיקות
מקיפות מסוג זה כאן בארץ" ,מדגישה ד"ר בריס-
פלדמן" .באופן זה נוכל לקדם את ההבנה על מחלות
שמאפיינות את האוכלוסיות המיוחדות בישראל ולמנף
את המחקר והפיתוח של טיפולים תרופתיים למחלות
אלה למחוזות חדשים".
במרכז הגנומי החדש שולבו לאחרונה מומחים
ל"יחידת ביואינפורמטיקה" ,שמטרתה לפענח את
ממצאי הבדיקות במכשיר החדש" .תוצאות הבדיקות
במכשיר החדש מספקות רצפים של מיליוני אותיות
ומדובר במידע עצום שצריך לנתח .בביואינפורמטיקה
ניתן באמצעות אלגוריתמים חישוביים לקבוע
קריטריונים לסינון הממצאים ,כדי לזהות את הגורמים
הגנטיים למחלה הנבדקת".
המרכז הגנומי הינו חלק מהמכון הגנטי במרכז
הרפואי תל-אביב ,שכולל יחידות קליניות ואבחנתיות,
לרבות מכון קליני ובו שישה רופאים גנטיקאים
בכירים ,שש יועצות גנטיות וחמישה רופאים מתחומי
מומחיות שונים המתמחים בגנטיקה רפואית ,והוא
מספק בין השאר שירותי ייעוץ גנטי לפני הריון
ובדיקות גנטיות לחולי סרטן ,וכן מעבדה מולקולרית
ומעבדה ציטוגנטית .המכון פועל בשיתוף עם המכון
להפריה חוף גופית ( )IVFומעבדת אבחון גנטי טרום
השרשתי (.)PGD
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צעד קטן

לרובוט,
צעד גדול
למאושפזים
מכשיר רובוטי נייד ,שהוכנס לאחרונה לשימוש במחלקת
השיקום ,מאפשר שחזור הליכה למאושפזים בשלבים
הראשונים של שיקום יכולת ההליכה

ה

יה זה באחד הימים של החורף האחרון
כשד' ,תושבת מרכז הארץ בת ,43
לקתה לפתע בהתקף חריף של "גליאן
ברה" – תסמונת שפוגעת במערכת
העצבים ההיקפית וגורמת לשיתוק ארבעת הגפיים.
חצי שנה היתה ד' מרותקת למיטתה ,ללא יכולת
להניע את ידיה ורגליה .בתחילת הקיץ ,לאחר שהחלה
להתנייד בעזרת כיסא גלגלים ,התברר כי רגליה
נחלשו באופן משמעותי ,והתעוררה השאלה כיצד
תוכל לשקם את יכולת ההליכה .טכנולוגיה חדשנית
שנכנסה לשימוש במחלקת השיקום במרכז הרפואי
תל-אביב בתחילת יולי הביאה את המזור :הרובוט
השווייצרי החדש "אנדגו" הצליח לאפשר לה להלך
את צעדיה הראשונים לאחר הפגיעה ,וסיפק לרגליה
את התמיכה הדרושה כדי להתחיל בטיפול פיזיותרפי
מוצלח לשיקום יכולת הליכה עצמאית.
אנדגו ( ,)ANDAGOתוצרת חברת הוקומה (,)Hocoma
הוא מכשיר רובוטי נייד שתומך במטופלים הזקוקים
לשיקום יכולות ההליכה ,ומאפשר להפחית את משקל
הגוף של המטופל – במטרה לסייע בהתאמת תבנית
ההליכה האופטימלית עבורו .בעת השימוש במכשיר,
המטופל למעשה "מהלך באוויר" ,מבלי להזדקק
לתמיכת הרגליים בקרקע ,כשהמכשיר מחזיק אותו.
"המכשיר מאפשר תמיכה בהליכה למטופלים עם
פגיעות שונות שרגליהם חלשות מדי מכדי לצעוד
ושהם חלשים מדי בהחזקה של 'הזווית הוורטיקלית
של הרגליים' ,שמטרתה לתמוך ביכולת ההליכה",
מסבירה ד"ר אנה סז'ין ,שמונתה לאחרונה למנהלת
מחלקת השיקום" .כך אפשר למשל להפחית את
משקל הגוף של אדם שעבר ארוע מוחי ,כדי לסייע
לו לדרוך על רגל משותקת ,ולאחר תרגול יכולת
ההליכה באמצעות המכשיר  -לחזור להליכה עצמאית
30
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ואיכותית בשלבים מוקדמים יותר בתהליך השיקום
לאחר ארוע מוחי".

מהלכים באוויר
במרכז הרפואי פועל המכשיר על פי מודל יוצא
דופן בקנה מידה עולמי ,ומסייע למאושפזים שמופנים
לשיקום הליכה לתרגל יכולות הליכה בתוך בית
החולים ,בעודם באשפוז ,בשלב הכי מוקדם האפשרי
לאחר ארוע מוחי.
"המכשיר מאפשר להגדיר מראש כמה משקל
גוף נרצה להפחית מהמטופל ומאפשר בהמשך
להעלות בהדרגה את משקל הגוף תוך כדי תרגול
ההליכה .בזמן שהמטופל הולך בעזרת המכשיר,
אנחנו כפיזיותרפיסטים לא צריכים להחזיק אותו,
והידיים שלנו פנויות כדי לסייע לו בתרגול ולכוון
אותו לשיפור יכולות ההליכה" ,מסבירה אילנית אברון,
פיזיותרפיסטית אחראית במערך השיקום.
בשפה מקצועית ,הרובוט החדש מאפשר "גייט
טריינינג" ( ,)Gait trainingכלומר  -תרגול הליכה בשלבי
ההתאוששות המוקדמים לאחר ארוע שגרם לשיתוק,
למשל פגיעה בחוט השדרה ,ארוע מוחי או התקף של
טרשת נפוצה ,המובילים לחולשה קשה ברגליים וחוסר
יכולת להחזיק את הגוף .השימוש באנדגו מאפשר
להתקדם לשלב התרגול הפיזיותרפי מהר יותר וצפוי
לזרז את תהליך השיקום המוטורי .במרכז הרפואי
מייעדים את הרובוט לא רק לשיקום חולים משותקים
לאחר ארוע נוירולוגי ,אלא גם לחולים אורתופדיים
שזקוקים לשיקום הליכה ,למשל מטופלים לאחר
ניתוח אורתופדי שמוגבלים ביכולת נשיאת המשקל
על הגוף ,או מטופלים בהתאוששות לאחר ניתוחי שבר
מורכבים שנזקקים להתנייד בכיסא גלגלים ,לעתים

לפרקי זמן של מספר חודשים" .בתקופה זו הרובוט
מאפשר למטופל לתרגל את ההליכה ולקדם את
שיקום יכולות ההליכה באופן מיטבי" ,מסבירה אברון.
במרכז הרפואי מתוכנן להתחיל בקרוב מחקר לבדיקת
אוכלוסיות המאושפזים והמטופלים האמבולטוריים
שיוכלו להפיק תועלת מהרובוט החדש" .זהו טיפול
חדשני מודרני שמביא אותנו למעשה לסטנדרט הגבוה
ביותר במחלקת שיקום" ,מדגישה ד"ר סז'ין.

תהליך שיקומי מורכב
לאחרונה נכנסה ד"ר סז'ין לתפקידה כמנהלת
מחלקת השיקום במרכז הרפואי .במחלקה יש 52
מיטות אשפוז לשיקום כללי ,המיועדות לכלל מאושפזי
בית החולים ,לרבות מאושפזים עם מחלות נוירולוגיות,
אורתופדיות ,חולי סרטן ,מאושפזים ממחלקות פנימיות
ומטופלים נוספים ,רובם עד גיל  65או חולים מבוגרים
יותר שנקבע כי ביכולתם לעבור שיקום מוצלח להשבת
יכולות תפקודיות שאבדו.
הפעילות במחלקת השיקום התרחבה בשנים
האחרונות :בשנה החולפת טופלו במחלקה 430
מאושפזים ממחלקות המרכז הרפואי ,והשנה צפויים
להיקלט בה קרוב ל 500-מאושפזים .כל מטופל שוהה
במחלקה בין  1-3חודשים במסגרת אשפוז שיקומית,
וישנם מטופלים שמתקבלים למחלקה במסגרת של
אשפוז יום ,בטיפול במסגרת של  3-2ימים בשבוע.
"מאחר שהמחלקה נותנת שירות למאושפזים
בבית החולים ,היא מטפלת בין השאר גם בחולים
מורכבים מאוד שזקוקים לאשפוז ממושך לצורך
שיקום תפקודי ,ולכן האשפוזים יכולים לארוך חודשים
ספורים .השימוש ברובוט החדש עשוי לסייע בקיצור
תקופה זו" .לדברי אברון" ,מאחר שהליכה היא אחד

ד"ר סז'ין
מעניקה
רפואה מובילה
ואנושית

התפקודים החשובים
ביותר לאדם  -הן ברמה
הפיזית והן בהיבטים
נפשיים ,אנו מקווים
שהרובוט יוכל לקצר את
תהליך השיקום ,ובמקביל
גם להפוך אותו לשיקום
איכותי יותר ,אשר לא רק
שיאפשר למטופל לחזור
ללכת ,אלא גם יקדם אצלו
יכולת הליכה אופטימלית",
מציינת ד"ר סז'ין.
במחלקת השיקום במרכז
הרפואי צוות רב-תחומי הכולל
רופאים מומחים לרפואה
פיזיקלית ושיקום ,צוות סיעודי,
פיזיותרפיסטים שחלקם מטפלים
במסגרת המחלקה וחלקם
מטפלים במאושפזי המחלקות
החריפות בבית החולים ,וכן
מרפאים בעיסוק ,קלינאיות
תקשורת ,עובדות סוציאליות
ופסיכולוגים.
פרט לטיפול במאושפזים,
המחלקה מפעילה גם מרפאות חוץ
אמבולטוריות ,ובכללן מרפאת מעקב
למטופלים ששוחררו מאשפוז שיקומי
וזקוקים המשך שיקום בקהילה,
וכן מרפאה להזרקות בוטוליניום
טוקסין לנפגעי ארוע מוחי שסובלים
מספסטיות ,מרפאה לטיפול בנכים
קשים נפגעי ראש וחוט שדרה ,בהם
גם נכי משרד הביטחון ,מכון לקטועים
ומרפאה למטופלים במכשירי ניידות ואף
בריכה לטיפולי הידרותרפיה.
בימים אלה ,על רקע התרחבות
הפעילות במחלקה ,מתוכננת רכישת
מכשור נוסף שיתרום לשיקום המאושפזים,
לרבות מכשיר לוקומט ( ,)LOKOMAT
שמסייע בהפעלת הרגליים של חולים
משותקים .מחלקת השיקום אף מקדמת
באחרונה שיתופי פעולה ראשונים מסוגם עם
מחלקות בית החולים ,למשל בפתיחת טיפול
קבוצתי לחולי טרשת נפוצה בתקופת השיקום,
בשיתוף המחלקה הנוירולוגית – שירות שהפך
בחודשים האחרונים למבוקש.
ספטמבר 2019
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תרומה נוספת של מר מוריס קאהן ע"ס מיליון שקל ,למימון מחקרים
פורצי דרך במסגרת תוכנית "אוריון"

פרופ' ג'ף האוסדורף
ופרופ' ענת מירלמן זכו
בתקציב של  1.2מיליון אירו
להטמעת טכנולוגיה דיגיטלית

בשבוע שעבר התקיים הארוע השנתי החגיגי של מלגות קאהן-אוריון ,בו זכו שני רופאים-מדענים
צעירים למימון מחקרם פורץ הדרך ,כל אחד במענק של חצי מיליון שקל.
שני הרופאים הם ד"ר יואב בירנבוים ,מהמחלקה להמטו-אונקולוגיה ילדים ,על מחקרו בנושא זיהוי
וטיפול בגידולי עצם הילדים; וד"ר ליונה קמפל מהמערך לא.א.ג ,על מחקרה בנושא טיפולים חדשניים
בגידולי ראש צוואר באמצעות ננו-טכנולוגיה.

פרופ' ג'ף האוסדורף ,מנהל המרכז לחקר
הליכה וניידות ,וסגניתו ,פרופ' ענת מירלמן,
שותפים לקבוצת מחקר אירופאית הכוללת
 34מרכזים מובילים .הקבוצה תוקצבה
לאחרונה במענק מחקר ענק ע"ס  50מיליון
אירו מהאיחוד האירופי ,ומשימתה הטמעת
טכנולוגיה דיגיטלית של הערכת ניידות
כמדד לחומרת מחלה ותגובה להתערבות
בחולי פרקינסון ,טרשת נפוצה ,מחלת
ריאות כרונית (  ,)COPDאי-ספיקת לב
וחולים לאחר שבר בצוואר הירך .ביה"ח
שלנו ,כמרכז מחקר מוביל ברמה העולמית
בפיתוח מדדים דיגיטליים לניידות בבריאות
וחולי ,נבחר להוביל חלק משמעותי במאמץ
האירופי ויתוקצב ישירות ב 1.2-מיליון
אירו .כן ירבו!

מינויים אקדמיים

מינויים בסקטור רופאים

פרופ' אורי אלקיים  -פרופ' מן המניין קליני לרפואה פנימית.
ד"ר גבי אייזנברג-רומנו  -מרצה בכיר קליני לפסיכיאטריה.
ד"ר ולרי אלוש  -מרצה ברפואה פנימית.
פרופ' מיגל גלטשטיין  -פרופ' חבר קליני בחוג לרפואה דחופה.
ד"ר אור גורן  -מרצה קליני להרדמה וטיפול נמרץ.
ד"ר סמדר גרטל  -מרצה לרפואה פנימית.
ד"ר אולג דולקרט  -מרצה בכיר לכירורגיה אורתופדית.
ד"ר ברוך דנינו  -מרצה לכירורגיה אורתופדית.
ד"ר אופיר הנדזל  -מרצה בכיר קליני לאף אוזן גרון וכירורגיה
של ראש וצוואר.
ד"ר אורן טנא קוניאק  -מרצה לפסיכיאטריה.
ד"ר אביעד כהן  -מרצה בכיר קליני לגינקולוגיה ומיילדות.
פרופ' יעל לייטנר  -פרופ' חבר קליני בחוג לרפואת ילדים.
ד"ר ערן ממן  -מרצה בכיר קליני לכירורגיה אורתופדית.
פרופ' דרור מנדל  -פרופ' מן המניין.
פרופ' שרון מסלוביץ – פרופ' חבר קליני לגינקולוגיה ומיילדות.
ד"ר חוה פרי  -מרצה בכירה קליני להמטולוגיה.
ד"ר רוקסנה קלפר  -מרצה בכירה בחוג לרפואת ילדים.
ד"ר מורן קדם הויזמן  -מרצה בחוג לרפואת ילדים.
ד"ר שי קרן  -מרצה לאופתלמולוגיה.
פרופ' רויטל קריב  -פרופ' חבר לרפואה פנימית.
ד"ר אלכסנדר רבינוביץ  -מרצה קליני לרפואה פנימית.
פרופ' רון רם  -פרופ' חבר קליני להמטולוגיה.
ד"ר עידו שטראוס  -מרצה בכיר קליני לנוירולוגיה ונוירוכירורגיה.
ד"ר רתם תלם  -מרצה קליני לרפואה פנימית.

ד"ר ואלרי אלוש  -מנהלת השירות לפיברומיאלגיה.
פרופ' בנימין אלמוג  -מנהל היחידה לכירורגיה של הפריון במכון הפוריות.
ד"ר בוריס אפטקמן  -מנהל השירות להרדמה מיילדותית קלינית.
ד"ר רוני ברוך  -מנהל מרפאת השתלות כליה.
ד"ר נועה ברגמן  -מנהלת השירות להפרעות קוגניטיביות במערך הנוירולוגי.
ד"ר עירית ברגר  -סגנית בכירה למנהל מחלקת פגים ויילודים.
פרופ' יונה גרינמן  -מנהלת המכון לאנדוקרינולוגיה ,סוכרת ,מטבוליזם ויתר לחץ דם.
פרופ' אסנת גרוץ  -מנהלת היחידה לאורוגינקולוגיה.
ד"ר עדו דרוקמן  -מנהל תחום אולטרסאונד שלד במערך הדימות.
ד"ר אוסטר הוארד  -מנהל מחלקה פנימית א'.
ד"ר מרק ויינברג  -סגן מנהל המחלקה לכירורגית ילדים.
ד"ר דפנה מיצד קורש  -מנהלת היחידה לעיניים ילדים.
ד"ר ג'רמי מולד  -סגן בכיר למנהל המחלקה לנוירולוגיה-שבץ (בנוסף לתפקידו מנהל
דופלר ו.)TCD -
ד"ר דפנה מרום  -סגנית בכירה למנהלת המכון הגנטי.
ד"ר אנה סז'ין  -מנהלת מחלקת שיקום כללי.
ד"ר אסטל סיימן  -מנהלת מיון נוירולוגי.
ד"ר אדם פיליפס  -מ"מ מנהל היחידה לגסטרואנטרולוגיה פולשנית.
ד"ר יוסי פז  -סגן מנהל המחלקה לכירורגית חזה.
ד"ר אופיר צציק  -סגן בכיר למנהל מחלקה בחטיבה האורתופדית.
ד"ר שלומי קליינמן  -מנהל היחידה לכירורגיית פה ולסת.
ד"ר טטיאנה רבין  -מנהלת שירות קרינה גינקואונקולוגי וברכיתרפיה במערך האונקולוגי.
ד"ר דניאל שפשלוביץ  -סגן בכיר למנהל מחלקה פנימית ט'.
ד"ר אודי שדה גוניק  -מנהל שירות לצנתורי שבץ מוחי.
פרופ' קרן תורג'מן  -סגנית בכירה למנהלת המכון לאנדוקרינולוגיה.

פרופ' שפרכר ,פרופ' גמזו ,ד"ר בירנבוים ,ד"ר קמפל ומר קהאן
מינוי בסקטור מקצועות הבריאות
נירית רותם לרר  -מנהלת מכון הפיזיותרפיה.

מינויים בינלאומיים
פרופ' עידית מטות  -יו"ר הוועדה המדעית של איגוד הרופאים המרדימים
האירופי (לראשונה יש מינוי של ישראלי ושל אשה).
פרופ' יוסי קלאוזנר  -חבר הנהלת הוועדה הבינ"ל המייעצת של - CENI
 .Cancer Expert Now Internationalזהו גוף יוקרתי נבחר של מומחי סרטן
מובילים אונקולוגים ,חוקרים ומנתחים בארה"ב ונציגים נבחרים בעולם.

פרופ' נפתלי שטרן

ד"ר חיים סטולוביץ

מינויים
פרישת מנהלים בכירים
פרופ' נפתלי שטרן פרש לגמלאות אחרי יותר מ 30-שנה בביה"ח,
בהן ניהל את המכון לאנדוקרינולוגיה.
ד"ר חיים סטולוביץ פרש לגמלאות אחרי כ 40-שנות עבודה בביה"ח,
מתוכן ניהל כ 20-שנה את היחידה לעיניים ילדים.
מרים בן גיאת ,מנהלת סקטור סיעוד ,פורשת אחרי  38שנה בבית
החולים.
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מינויים בסקטור סיעוד
נדב אלמליח  -אח אחראי מיון ילדים.
ענת גאוזמן  -מתאמת נושא נוירוכירורגיה ובקלופן ילדים.
אסתר דורמן-קרום  -אחות אחראית מרפאה המטולוגית.
דינה טשרניחובסקי  -מתאמת נושא השתלות מוח עצם.
יוסף לוי  -מ"מ סגן מנהלת בית הספר לסיעוד.
ענת מחלוף  -אחות אחראית המכון למחלות דרכי העיכול והכבד (גסטרו).
יעל אביעד ראובני  -אחות אחראית מחלקת כירורגית לב.
ציפי רובינוב  -אחות אחראית מרפאה א.א.ג.

 11בני שירות לאומי הגיעו ממגוון ארצות אירופה להתנדבות שתימשך שנה,
במהלכה ישתלבו במחלקות שונות לתמיכה בצוות .יוזמה מקסימה ומבורכת!

מינויים בסקטור מנמ"ש
חיה דויטש  -מנהלת אגף בינוי.
שירי דרעי  -מנהלת אדמיניסטרטיבית במרכז
לבריאות הפה והשיניים.
אורלי וקסלר ינאי  -מנהלת תחום "איכילוב
בבית" בכפיפות לרותי סספורטס.
דודי לוי  -מנהל תפעול במערך ההמטולוגי.
אמיר חן  -מנהל מחלקת שינוע.
שחף רייך  -מנהלת תפעול במערך האונקולוגי.
אייל קלנר  -מנהל אגף המחשוב.
אביב שוחר  -מנכ"ל אביב מד טק.
צוריאל שמריהו  -אחראי נראות חדש למרכז
הרפואי.
עיינה רובין  -מנהלת סקטור סיעוד.
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פנים חדשות

הבינה
במרכז הבימה
ד"ר אהובה וייס-מייליק

עו"ד חיה דויטש -
מנהלת אגף הבינוי

נירית רותם לרר -
מנהלת שירות הפיזיותרפיה

אביב שוחר -
מנכ"ל Ichilov tech

בעלת תואר במשפטים וניסיון עשיר בניהול וייזום
פרויקטים של בינוי בתחום הבריאות.
עו"ד דויטש ,תושבת גבעת שמואל ,נשואה ואמא
לתאומים בני  23וילדה בת  ,17אוהבת לרוץ למרחקים
ארוכים לא רק בחייה המקצועיים אלא גם בחייה
הפרטיים.
לאחר כעשור של מגוון תפקידי ניהול במכבי שירותי
בריאות ,ביניהם סמנכ"ל "מכבי יזמות" ,ניהול מכבי
השלום והקמת רשת בתי רופאים עצמאית המונה כיום
כ 70-מרפאות בכל הארץ ,גויסה להקמה ולניהול אגף
הנכסים והבינוי של אסותא מרכזים רפואיים.
במסגרת תפקידה כמנהלת האגף ,בשבע השנים
האחרונות ,ניהלה את כל מערך הנכסים של רשת
אסותא והיתה אמונה על פרויקטים של בינוי מורכבים
ורחבי היקף ,דוגמת בניית שלב ב' של אסותא רמת
החייל ,הקמת אסותא רעננה ,הרחבת מרכזי אסותא
בחיפה ,ראשל"צ ובאר שבע ,לצד הקמת מרכז שירות
לקוחות וזימון תורים ארצי.
עו"ד דויטש מביאה עימה גישות ניהול ואנרגיות
חדשות לארגון ,ומקווה להמשיך לרוץ ולהגיע ליעדים
חדשים ,גם באיכילוב.
היא מגדירה את עצמה "חיית אנרגיה".

בוגרת תואר ראשון מאוניברסיטת תל-אביב ותואר
שני מאוניברסיטת חיפה .עובדת כקלינאית בתחום
השיקום והספורט בעיקר ,וכיועצת בליווי ספורטאי עילית
בתהליכי מורכבים של שיקום וחזרה לספורט .נשואה
לאריק ואם לענבל ,מתגוררת בכפר האורנים.
לאחר לימודיה החלה לעבוד במחלקה לפיזיותרפיה
באיכילוב ,אותה עזבה לאחר כעשור .במהלך השנים
עבדה בקהילה במגזר הציבורי והפרטי .בשמונה
השנים האחרונות ניהלה את המחלקה לפיזיותרפיה
בבתי החולים של הדסה .במהלך השנים לימדה בחוג
לפיזיותרפיה באוניברסיטת חיפה ועדיין מרצה בתחום
פציעות רקמה רכה וברך .כמו כן מלמדת ומעבירה
קורסים בתחום שיקום ,כאב ותנועה במסגרות מקצועיות
שונות בישראל ובחו"ל.
מחקרה של רותם לרר בתחום הלמידה המוטורית
בפציעות ספורט היה הראשון שבחן נושא זה ,ולאחרונה
פרסמה מחקר העוסק בנושא הטיות קוגניטיביות
בבדיקות פיזיקליות .כיום היא מעורבת במחקר העוסק
בתחום הלמידה המוטורית ומשחוק.
רותם לרר היתה ממייסדות העמותה לקידום
הפיזיותרפיה בישראל ועמדה בראש העמותה .במסגרת
פעילותה כיו"ר העמותה הובילה תהליכים ארגוניים
ומקצועיים רבים ,ביניהם חקיקת חוק הסדרת מקצועות
הבריאות .לפני כ 5-שנים היתה לישראלית הראשונה
שצורפה לקבוצת עבודה בנושאים מקצועיים של הארגון
האירופי ,ובין יתר תפקידיה  -ייעוץ למועצה ולנציבות
האיחוד האירופי.
כיום נהנית בעיקר לטפל ולאפשר לספורטאים -
מקצוענים וחובבים  -לחזור או להמשיך בפעילותם עם
ולמרות הכאב או הפציעה.

בעל תואר שני במנע"ס עם התמחות בניהול חברות
מדעי החיים באוניברסיטת קלוג ,בשיקגו ,ותואר ראשון
בהצטיינות במשפטים וכלכלה מאוניברסיטת תל-אביב.
נשוי לטליה ואב לשתי בנות .גדל בהרצליה ומתגורר
בהוד השרון .הוא גויס לאחרונה לתפקיד מנכ"ל אביב
מד טק ,חברת החדשנות החדשה של בית החולים,
להצמיח אותה לכדי מעמד מוביל בגשר שבין טכנולוגיה
ועולם הרפואה .שוחר שותף לחזון של הנהלת בית
החולים להשפיע על רפואת העתיד :לייצר רצף טיפולי
חדש שבמרכזו טובת המטופל ,על ידי שימוש בכלים
טכנולוגיים מתקדמים ובידע קליני נרחב .כל זאת
בשותפות עם סגל המרכז הרפואי ,חברות טכנולוגיה
גדולות כמו גם סטארטאפים ,יזמים ,משקיעים וגופים
מוסדיים נוספים.
בתפקידו האחרון הוביל את חטיבת הפיתוח העסקי
בחברת המסחור של האוניברסיטה העברית ,עם
אחריות רחבה לכלל הממשקים עם התעשייה ,הוביל
שינוי ארגוני ,גייס קרן השקעות ,והצמיח צוות שהביא
לתוצאות שיא בפעילות המסחור.
שוחר מביא עמו ניסיון ניהולי ואסטרטגי רב
באקו-סיסטם היזמי מפרספקטיבות שונות :הקמת
סטאטראפים ,השקעות ,הובלה עסקית ומסחור
המצאות מדעיות.
בעברו הקים וניהל חמישה סטארטאפים בישראל
ובארה"ב ,והוביל שני אקזיטים ,בנוסף לאיתור
הזדמנויות השקעה בקבוצת רד ובאוניברסיטת אילינוי
בשיקגו ,והיה דירקטור פיתוח עסקי בחברת .Captek
הוא שירת גם כמנטור בתוכניות יזמות שונות ,בין
היתר ,Chicago Innovation Mentors :קרן
מיראז' ,הפורום הדיגיטלי של מכון גרטנר ,ותוכנית
היזמות של איכילוב ,והיה חבר דירקטוריון במספר
חברות הזנק ובקרן השקעות.
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בן  ,83מאושפז במחלקה פנימית באחד
מבתי החולים במדינה ומצבו מידרדר
בהדרגה .פעם ביום הוא רואה רופא,
מעת לעת פוקדת אותו אחות ,מדי
פעם מגיעים קרובי משפחה ומכרים לבקר ,אבל אם
תחול הרעה במצבו ,סביר שהיא תתגלה בפתאומיות,
כשמצבו יחמיר באופן חד.
אחד הכיוונים החדשים והמסקרנים בעולם הרפואה
והמדע הוא שילובם עם מדע הנתונים ומתודולוגיות
הבינה המלאכותית .במסגרת זו מפותחים לאחרונה כלים
המשתמשים בנתוני העתק ( ,)Big Dataהנאגרים בכלל
מערכות המידע בארגונים הרפואיים ,שמטרתם סיוע
בתהליכי קבלת ההחלטות הרפואיות .כלים אלה נסמכים
על פיתוח אלגוריתמים ,קרי נוסחאות מתמטיות ,אשר
יחזו ויתריעו מבעוד מועד על הידרדרות במצב המטופל.
הדבר אולי נשמע כמו מדע בדיוני ,אבל הוא מפותח
ממש כאן ,במסגרת המרכז לרפואת המחר ,שנפתח לפני
כשנה וחצי במרכז הרפואי.
"אם בעבר רופא היה מניח יד על הבטן של מטופל
ובעיקר בעזרת חוש המישוש והאינטואיציה קובע שהוא
סובל מדלקת התוספתן (אפנדציטיס) ,היום ישנם אמצעים
נוספים ,כגון מערכות דימות ,המסייעים לרופא בעשיית
ההחלטה .בעתיד ,גם שימוש במאגרי הנתונים ישמש
כ'כלי תומך החלטה' במגוון רחב של מצבים רפואיים",
מסבירה ד"ר אהובה וייס-מייליק ,מנהלת המרכז החדש.

בינה בכל הכוח
"המוח האנושי אינו מסוגל לעבד את כל המידע
המצטבר אודות החולה ,לשקלל אותו עם הנתונים
הרבים שמתקבלים מרבבות המחקרים המפורסמים
בכתבי העת המדעיים ולהוסיף לכך את הידע והניסיון
שנצברו לאורך הזמן" ,אומרת ד"ר וייס-מייליק .הכלים
החדשים ,שמבוססים על בינה מלאכותית – ענף
בתחומי מדעי המחשב והמתמטיקה ,שעוסק בפיתוח
אלגוריתמים ה"מחקים" יכולות אנושיות – מבקשים
להוות כלי תומך החלטה ברפואה לשיפור הטיפול
בחולים ולמניעת ארועים לא רצויים ,כפי שמתקיים

כלים המשתמשים בנתוני העתק ( ,)Big Dataהנאגרים
בכלל מערכות המידע בארגונים הרפואיים ,מכוונים
לסייע בתהליכי קבלת ההחלטות הרפואיות .זו "הבינה
המלאכותית" ,ועכשיו יש לה מרכז חדש

בתחומים אחרים שאינם רפואיים ,כגון המערכת
הבנקאית ,התחבורה ,התעופה וכו'.
במרכז החדש עובדים כ 20-אנשי צוות – חוקרים,
סטטיסטיקאים ,מדעני נתונים ומהנדסי מערכות מידע.
במרכז כבר החלה הקמתו של מאגר מידע רפואי
שמבוסס על נתונים שנאספו ברבות השנים במרכז הרפואי.
זהו מאגר שמהווה 'אוקיינוס נתונים' (,)Data Ocean
ובאמצעותו החל פיתוח אלגוריתמים בכ 30-פרויקטים
המבוצעים במקביל ,שמטרתם פיתוח כלים תומכי החלטות
ברפואה ,בשיתוף האקדמיה ,חברות הייטק וביוטכנולוגיה,
ארגונים רפואיים אחרים ,קונסורציומים בינלאומיים וכמובן
יזמות מקומית" .תהליכי פיתוח שכאלה עשויים לארוך
שנים" ,מבהירה ד"ר וייס-מייליק.

נוסחת הפגים
בין שאר המיזמים פותחה במרכז נוסחה שמשקללת
נתונים ממאגרי המידע על פגים שאושפזו במרכז הרפואי
– כדי לזהות מבעוד מועד פגים המצויים בסיכון להידרדרות
על רקע הידבקות בזיהום ולהתחיל טיפול אנטיביוטי
מוקדם ,בכדי להימנע מארוע מסכן חיים (כגון אלח דם).
"כשבדקנו את כלל נתוני הפגים ואמהותיהם ,ביחס
לנקודת הזמן שבה רופא שואב דם מהפג לבדיקת
תרבית – בהנחה שפעולה זו מבוצעת כשהפג כבר
מציג סימנים המצריכים התייחסות  -הצלחנו
באמצעות אלגוריתם לפתח כלי אשר יתריע מראש על
אותם פגים המצויים בסיכון להחמרה על רקע זיהום,
שעות רבות לפני שמצבם מידרדר בפועל" ,מספרת
ד"ר וייס-מייליק .חשוב לציין שהפרויקט עדיין בשלבי
מחקר ואינו בשל לשימוש במתאר הקליני.

מי בסיכון?
בפרויקט ראשון מסוגו שהחל לראשונה כפיילוט
תחת קורת הגג של Tel- Aviv Arison Medical ,TAAMI
 ,Innovation Centerבשיתוף שתי חברת הייטק
ישראליות ,מבקשים חוקרי המרכז לבחון מאושפזים
באגף הפנימי כדי לזהות מראש את המאושפזים

המצויים בסיכון להידרדרות במצבם הרפואי.
במסגרת מחקר הפיילוט נעשה שימוש בגלאי
(סנסור) שמנטר באמצעות מדבקה מדדים
רפואיים של המטופל ,לרבות דופק ,חום גוף
וריווי חמצן בדם (סטורציה) ומעלה את הנתונים
ל"ענן" .בהמשך ,נתונים אלה משולבים עם נתוני
החולה ,הנתונים הקליניים של האשפוז ובדיקות
שמבוצעות למאושפז ,דוגמת בדיקות מעבדה,
אק"ג ומוניטור נייח .בנוסף ,מבוצעת בדיקה
באמצעות מצלמה שמתעדת את פניו של
המטופל במהלך האשפוז כדי לזהות שינויים
במראה הפנים  -לרבות שינוי בצבע הפנים
ובתווי הפנים – וזאת במטרה לפתח אלגוריתם
המבוסס על כלל הנתונים הללו ,אשר יתריע
מבעוד מועד על הסיכון להידרדרות.
"אנו מסתייעים בחברה מהתחום הביטחוני
שמפתחת אלגוריתמים בתחום זיהוי הפנים .חשוב
לציין כי התמונה אינה נשמרת כתמונה אלא
מתורגמת מיד למספרים .פיתוח האלגוריתם
מתבסס על המספרים שאותם יוצרת התמונה.
אם נשקלל את כלל המדדים יחד ,נוכל לזהות
מראש חולים שעלולים להידרדר מבחינה רפואית,
לטפל בהם מבעוד מועד ובכך בראש ובראשונה
להפחית את התוצאים הלא רצויים ולייעל את
ניצול המשאבים הנדרשים לטיפול בחולים
שמצבם כבר החמיר" ,מסבירה ד"ר וייס-מייליק.
דוגמאות אלה הינן חלק קטן מהפעילות
המתבצעת כעת במרכז .מאמצים רבים
מושקעים במגוון פרויקטים בתחום המידע
הלא מובנה (הלא מספרי) כגון הדימות,
מערכות הניטור ,ניתוח טקסט וכו'.
במרכז החדש עמלים על פיתוח אמצעים רבים
נוספים שעושים שימוש בידע הרפואי הרב שנצבר
ברבות השנים ושממשיך להיאסף באופן שוטף
במאגרי המידע של המרכז הרפואי" .בעידן הנוכחי
מאגרי המידע הרפואיים הם אוצר של ממש",
מסכמת ד"ר וייס-מייליק" ,באפשרותם לסייע לנו
במתן רפואה טובה יותר למטופלים".
מאי 2019
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לחיבוק
של בריאות
ה

חודש אנו מציינים עשור
להקמת מועדון - b eWe ll
מועדון הבריאות של המרכז
הרפואי תל-אביב .מועדון זה
הוקם במטרה לשמש פלטפורמה שיווקית,
שירותית וגם מקדמת בריאות של בית החולים
אל מול הקהל הרחב .זהו המועדון הראשון
מסוגו בארץ ,המאפשר מידע וכלים לשמירה
על הבריאות ,עם הטבות בריאות וארועים
מקדמי בריאות.
פרופ' שלמה ברלינר ,מנהל מחלקה פנימית
ה' ,משמש גם המנהל הרפואי של המועדון
מאז הקמתו .פרופ' ברלינר טבע גם את הסלוגן
שמלווה את המועדון – beWell " :חיבוק של
בריאות" ,וזו מהותו של המועדון כבר עשור:
להעניק לכל הבאים בשערינו חיבוק אמיתי
של בריאות.

 beWellבמספרים
המועדון מונה כיום כ 170,000-חברים שטופלו
בבית החולים ,וגם כאלה שהצטרפו אלינו במהלך
השנים מתוך התעניינות בשמירה על אורח חיים
בריא ,במגוון הארועים שקיימנו מחוץ לכותלי
בית החולים .המועדון מיועד לחברים מגיל ,18
וההצטרפות אליו היא ללא עלות.
 59%מחברי המועדון הינן נשים41% ,
מחבריו גברים .רוב החברים ( )34%מתגוררים
בתל אביב ,בחולון ( ,)7%ברמת גן ( .)6%אחוז
החברים מהערים בת ים וראשון לציון זהה (,)4%
וכל שאר החברים ( )49%מתגוררים בכל רחבי
הארץ 470 ,חברים מתגוררים באילת.
כמחצית מהחברים הם בני  30–50ורבע מהם
בני  65ומעלה.
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 beWellמעניק

מזה  10שנים חברי המועדון מקבלים מדי חודש
ניוזלטר עם כתבות ,חידונים וסרטונים ,כשהדגש העיקרי
הוא כיצד לשמור על הבריאות .החברים אכן מצביעים
ברגליים ,קוראים את הניוזלטר (כ 40%-פתיחה) ואחוז
גבוה מהם משתתף בארועי  ,beWellוביניהם" :מתרבות
לבריאות" (המתקיים אחת לחודש)" ,שישי אישי"
(המתקיים מספר פעמים בשנה).
מה עוד מעניק המועדון?
•שירות התייעץ עם רופאים  -המונה  19מומחים
בתחומים שונים ,אשר עונים באופן ישיר לחברי
ביוול ,ללא תשלום.
•מגוון הטבות בריאות והטבות לייף סטייל ,ובעיקר
גישה ישירה לתיק האישי הרפואי.
• ארועי בריאות.
לכל חברי המועדון גישה לתיק האישי שלהם -
 MybeWellבאמצעות שם משתמש וסיסמה ,כך שכל
חבר מסתובב עם התיק הרפואי שלו הכולל את כל
תוצאות בדיקות המעבדה ,הדימות וסיכומי אשפוז
ומיון בכף היד .מצב כזה מאפשר לכל חבר להיות
אחראי ועצמאי לתוצאות הבדיקות שלו ,וגם לתורים
העתידיים שלו בבית החולים .בשנה האחרונה פתחנו
גם את האפשרות לצפות בתיק הרפואי של קטינים
מתחת לגיל .18

שתספור את הצעדים שלכם ,כרטיס אשראי ,ארועים
גדולים ,פאנלים אונליין ועוד היד נטויה.

טעימה מארועי beWell
מוזמנים להתרשם ממגוון ארועים שקיימנו במהלך
העשור האחרון:
• עושים שוק בריא בשוק הכרמל.
• השקת המועדון בבית החולים ובבית הנשיא.
•השקה לציבור הרחב בקניון אילון ,בסינמה סיטי,
בשוק הכרמל ובחוף הים.
•השתתפנו במרתון תל-אביב כבר עשור שנים ,וכן
בג'ירו דה איטליה.
• תרבות לבריאות וארועים מזה עשור.
• הרצאות וסרטים על גג עיריית תל-אביב.
• ביצענו בדיקות שומות בחוף הים מדי שנה.
• קיימנו הרצאות בנמל תל-אביב.
• השתתפנו בפרויקט שגרירי בריאות.
• קיימנו הרצאות בריאות בספרייה.

 beWellזוכה לברכת הנשיא שמעון פרס ז"ל

מדוושים לקראת הג'ירו דאיטליה

 beWellבקהילה
במהלך השנים יצאנו לקהילה עם מאות הרצאות
בנושא בריאות ומניעה ,קיימנו ארועי בריאות ,ערכנו ימי
בדיקות מרוכזים ,השתתפנו במרתונים ,הענקנו הנחות
בריאות והמומחים שלנו השיבו על אלפי שאלות.
בימים אלו אנו ממשיכים להרחיב את פעילות המועדון
בקהילה ,ובקרוב נזמין אתכם להצטרף לפעילויות שיעזרו
לכם לשמור על בריאותכם .בין הפעילויות :אפליקציה

עושים שוק בריא

בוקר של בריאות בסינמה סיטי

מרתון תל-אביב
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ידידים של אמת
ע

מותת הידידים של המרכז הרפואי
איכילוב תל-אביב ,ערכה ארוע הוקרה
לתורמים ולשותפים לדרך ,והצדעה
לבית החולים הגדול והמשפיע
בישראל .מנכ"ל איכילוב ,פרופ' רוני גמזו ,ויו"ר עמותת
הידידים יונתן קולבר ,אירחו את נשיא המדינה ,ראובן
(רובי) ריבלין ויותר מ 500-איש ,מצמרת המשק
והחברה בישראל .לקראת הארוע נאסף סכום שיא
של למעלה מ 8-מיליון שקל.
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"נשקיע את הכסף עבור הקמת מחלקת יולדות
ויילודים חדשה ומתקדמת בסטנדרט של חדר פרטי
לכל יולדת ,מה שיהווה מהפכה חסרת תקדים בתנאי
האשפוז של יולדות בישראל" ,הדגיש פרופ' גמזו.
גם חזון בית החולים לשנת  2025הוצג על ידי
פרופ' גמזו ,עם דגש על הצעדת בית החולים לחזית
הטכנולוגיה והחדשנות הרפואית ברמה עולמית
במחקר ,בפיתוח ובטיפוח ההון האנושי .כל זאת לצד
המשך ההשפעה הגדולה של בית החולים איכילוב

ברמה לאומית ובינלאומית.
"הפילנתרופיה מהווה נדבך חשוב בתנופת העשייה של
איכילוב ,תוך מימוש החזון להעניק לסגל הרפואי המצוין
את הכלים הטובים ביותר להציל חיים" ,אמרה ורד רוט,
מנכ"ל עמותת הידידים ,שהיתה אמונה על הארוע.
במהלך הערב נערכו פריצות בשידור חי לשלושה
מוקדים במרכז הרפואי ,בהנחיית העיתונאית אורלי
וילנאי ,שמטופלת בבית החולים.
פריצה אחת בשידור היתה מחדר הצנתורים בהובלת

פרופ׳ שמואל בנאי  -מנהל המערך הקרדיולוגי  ,
שהדגיש כי באיכילוב כל המצנתרים עובדים רק
ברפואה הציבורית בזמינות של  24/7למען החולים.
פריצה נוספת בשידור היתה ממכון ההקרנות,
שם נאמרו מילים חמות אותן העבירה מירית
הררי ,מטופלת במערך האונקולוגי של בית החולים  ,
שמסרה כי בשנה האחרונה איכילוב הפך עבורה
לבית והיא זוכה לטיפול המקצועי ביותר בליוויו
האישי של פרופ׳ עידו וולף  -רופאה האישי ומנהל
המערך האונקולוגי.
ועוד פריצה בשידור מחדר לידה ,שם חיכתה טרי
טסמה ,אחות אחראית שריגשה בסיפור עלייתה
ארצה מאתיופיה דרך סודן ,שם החליטה להקדיש את
חייה לטיפול ביולדות ובתינוקות .השלושה המחישו

את הפעילות האינטנסיבית והמרגשת במקום בכל
שעות היממה.
בסיום הערב חולקו גלויות ברכה ,פרי יצירתם של
ילדי ביה"ח דנה-דואק עם האמן חנוך פיבן ,בנושא
"החומרים מהם עשויים חלומות"" .אני משוכנעת
שהשותפים שלנו לדרך יהיו שגרירים של תקווה ויפיצו
את הקסם של הילדים ברגעים הכי שמחים ומרגשים
של החיים" ,הוסיפה רוט" .היצירות הללו משקפות את
ערכי הנתינה והלב הרחב שמובילים אותנו בדרכנו".
עוד בארוע המיוחד :הזמר אדם שטופל ממושכות
בבית החולים בשיר ניצחון עבורו – "הנני כאן",
והזמרת נסרין קדרי שריגשה בקולה המצמרר בליווי
תזמורת סימפונט רעננה ,בניצוחו של קובי אשרת.
כיבדו בנוכחותם את הארוע :יונתן ועירית

קולבר ,דנה עזריאלי ,נעמי עזריאלי ,שרי
אריסון ,ג׳ייסון אריסון ,פרנק לואי ,רמי אונגר ,סמי
וטובה סגול ,יוסי סגול ,הרב יצחק שפירא ,חיים
כצמן ,אלינה מנטו ,דוד פתאל ,חוה ואלפר
אקירוב ,יאיר המבורגר ,אייל וולדמן ,עידו חגג' ,אביטל
ושלו חוליו ,יואב חרל"פ ,ליזיקה ועמי שגיא ,מריוס
נכט ,עופרה שטראוס ,עדי שטראוס ,עזריאל גרטי ,רון
תומר ,רקפת רוסק עמינח ,ג'ודי מוזס ,יגאל אהובי
וגלית גוטמן ,מיכל ויצחק בוז׳י הרצוג ,דליה
איציק ,גבי רוטר ,יוסי גרוס ,רות ואוריאל ארנון ,בינו
צדיק ,רמי שביט ,שלמה זיו ,עמרי בר נתן וכל צוות
המנהלים הבכיר של בית החולים ,וכן הנהלת המרכז
הרפואי ,מנהלי מחלקות ומכונים ,תא כתבי הבריאות
בתקשורת הישראלית ועוד.
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