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בנימה אישיתתוכן

עובדים יקרים,

אנחנו חוגגים בימים אלו את שנת ה-70 לעצמאות ישראל. ממסגרת אזרחית שנאבקה 

ופלורליסטית.  ולעצמאות צמחנו לחברה דמוקרטית, מפותחת, מגוונת  להישרדות 

יצרנו כאן כלכלה דינמית, תעשייה פורצת דרך וחדשנות טכנולוגית. חברה עם ערכים 

של ערבות הדדית ושאיפה לשיוויון. מערכי הגנה, מודיעין וביטחון מהטובים בעולם. 

חברה רב תרבותית המשלבת ניחוחות מזרח ומערב, בינלאומי ומקומי, קלאסי ומתחדש.

בתחום הבריאות אנחנו גאים על הקמת מערכת רפואה ציבורית המושתתת על שוויון 

וערבות הדדית, מערך מקצועי של רופאים ואחיות מהטובים בעולם, וחדשנות מרגשת 

של טכנולוגיה רפואית המובילה את העולם.

ו-70  איכילוב שלנו הוא הדוגמה למה שהשגנו בלמעלה מ-100 שנות התיישבות 

שנות עצמאות. בית החולים שלנו הוא בין הגדולים בעולם, חדשני, דינמי וכזה המספק 

איכות וחוויית שירות מהטובות שקיימות בעולם. הצוות הרפואי, המינהלי והלוגיסטי 

שלנו מבוקש בכל בעולם הודות לאיכותו ולחדשנותו. תושבים מכל העולם פוקדים 

אותנו לעתים במצבים דחופים, או מוזמנים ומפליגים בשבחים. בהיסטוריה שלנו צרובה 

וישראל, גדולי האומה שלנו, מנהיגים וענקי תרבות קיבלו פה  היסטוריית תל-אביב 

טיפול; אז והיום. יש כאן עצב של חיילים מגיני ארצנו וקורבנות המלחמה והטרור; כך 

גם דם של שנאת חינם ומלחמת אחים ספוגה ברצפתנו.

אסנת  עורכת משנה:   | הרפואי  המרכז  דובר  שושן,  אבי  עורך ראשי: 
טאוב טגנסקי, מנהלת שיווק פנים ארגוני | צילומים: היחידה לצילום 
לשיווק  האגף  בהוצאת   | ירושלמי  וג׳ני  צור  ליאור  צלמים:   | רפואי 

ושירות בניהולה של גב' אביבה שמר. 

כהנא-ברששת  ענת  הפקה:  מנהלת   | בירבך  יצחקי  אורנה  עריכה: 
הארץ:  סטודיו  מנהל   | דובקין  שרון  וכתיבה:  ראיונות   |
אכטל ארז  מסחריים:  מוספים  מחלקת  מנהל   | דניאל   בני 

 ,21 רח' שוקן  הארץ המחלקה המסחרית:   |  ereza@haaretz.co.il
תל-אביב, טל' 03-5121188 

עיצוב הגיליון: סטודיו קליימקס בע״מ 
למאגרי  שייכות  בעיתון  המופיעים  התצלומים  על  היוצרים  זכויות 
התמונות אינג אימג' ופוטוליה. המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות. 
המערכת מבקשת להבהיר כי המוסף הינו פרסומי ואין לראות במאמרים 

ו/או במודעות המלצה מכל סוג שהוא.
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חדשות 

סיכום שנת  2017

כשהלייזר פוגש את המוקד האפילפטי

אכלוסו של בנין הלב

המלחמה בזיהומים נמשכת

על מחקר וגאווה

 18 שנות מחקר,
ד"ר מיכל רול בראיון פרישה 

 יום במחלקה להמטואונקולוגיה
והשתלות מח עצם בילדים

ביקור במשכנה החדש של המחלקה 
לטיפול נמרץ ילדים

מהפך במטבח ובתזונה

 פגישה עם ד"ר קובי שחם, 
מנהלה החדש של היחידה לטיפול נמרץ לב

עניין לציון

דברים טובים  לסיום

 בכל מסדרון, תחת כל שלט של מחלקה, 

ליד כל קיר, תוכלו להרגיש את העוצמה הזו 

של האתוס הישראלי, להרגיש ולהתמלא גאווה 

ענק שהוא  תוך הבנה שאתם חלק ממשהו 

בבואה של מדינה מיוחדת, מדינת סגולה של 

כל אזרחיה.

איכילוב שלנו הוא כחול לבן עמוק ואמיתי, 

הוא של העובדים, הוא של המטופלים, הוא של 

כל ישראלי, מכל לאום ומכל דת, מכל מוצא, 

מכל צבע ומכל שכבה סוציואקונומית. איכילוב 

ישראל היפה, ישראל ה"הורסת".

שלכם, 
רוני



שירות לא סטנדרטי

אפריל 2018 3

חדשות

פרופ' רוני גמזו, סגן שר הבריאות הרב יעקב ליצמן וגדליה דורון

גדליה דורון והשרה גילה גמליאל

המרכז החדש בפעולה

לראשונה בבתי החולים הציבוריים בישראל, הושק בבית החולים שלנו 
מרכז מידע, שירות וקיצור תורים לניתוחים

המרכז הרפואי איכילוב מציב שוב סטנדרט חדש בתפיסת השירות וקבלת 
המידע בבתי החולים בישראל. מדובר במהפכה של ממש, עם הקמת מרכז שירות 
ומיצוי זכויות שמהווה כתובת אחת לציבור החולים והמבקרים בכל נושא של 

מידע או סיוע, ללא צורך להתרוצץ מול מספר גופים שונים. 
המרכז החדש כולל תשע עמדות שיעניקו מידע בנושא שירות ומיצוי זכויות 

לחולים, למבקרים ולבני משפחותיהם.
n שירות של סיוע במימוש זכויות הנובעות משינוי מצב בריאותי, עוד בזמן 
זר, פתרונות  האשפוז, כמו החרפת מצב, מעבר לשיקום, סיוע בקבלת עובד 
סוציאליים ועוד. כמו כן יינתן שירות למיצוי זכויות בגין גיל מעל 67, בשיתוף 

משרד הבריאות והמשרד לשוויון חברתי )יחידת סגולה(. 
n המרכז יסייע גם במתן השירות לאוכלוסיות ייעודיות באמצעות פרויקטים 
ממוקדים: פרויקט "מחלקה ראשונה" המסייע למטופלים באבחנות ספציפיות 
לקבלת מענה מיידי מהמוסד לביטוח לאומי, ותוכנית הזה"ב המעניקה טיפול 

תומך למאושפזים זקנים, שמטרתו למנוע בלבול ונפילות במהלך האשפוז. 

n לראשונה יכלול המרכז עמדת קיצור תורים לניתוחים לכלל אזרחי מדינת 
לניתוח מזה שמוצע  יותר  ישראל, תוך התחייבות לסיוע במתן תור קצר 
למטופל במקום אחר בארץ. במקביל, יסייע המרכז למטופלים בקבלת טופס 

17 לניתוח באיכילוב מול קופות החולים. 
n כמו כן יעניק המרכז מתן שירות ומידע למאושפזים ולבני משפחותיהם, 
מתן חנייה מוזלת לזכאים, סיוע בהתמצאות ברחבי המרכז הרפואי באמצעות 
ניווט תוך-מבנית, הנפקת סיסמה לקבלת תוצאות בדיקות במייל,  מערכת 

השאלה מהירה של כיסאות גלגלים ועוד. 
וחוויית  פרופ' רוני גמזו, מנהל המרכז הרפואי: "סוגיית השירות  לדברי 
המטופל ברפואה הציבורית עוברת מהפכה, כשהיום מצופה מאיתנו להעניק 
ולהנגיש את  מובילים  לגופים עסקיים  שירות שדומה בסטנדרטים שלו 
המידע והשירות לכלל הציבור. אני מתחייב בפני כל אזרח לתור הקצר ביותר 
לניתוח בארץ, ולשם כך הצבנו במרכז עמדה שתעסוק בזה מול כל הגורמים 
זה יבטיח שיוויון בטיפול ומתן אפשרות לטיפול רפואי  הרלוונטיים. דבר 

מצטיין בזמן הקצר ביותר".
יעקב ליצמן, סגן שר הבריאות: "אנו שמחים לקראת הקמתו של  הרב 
המרכז הראשון, ואחריו יקומו עוד רבים. מהיום, הסבל הרב שנגרם למטופלים 
שמנע מהם לממש את זכויותיהם, ייפסק. מרכזי שירות ומיצוי הזכויות של 
משרד הבריאות ייקחו אחריות מלאה למימוש מלא של זכויות המטופלים, 
תוך פנייה יזומה למטופלים וקידום הנושא מולם ומול כל משרדי הממשלה 
והרשויות הרלוונטיות, והכל במקום אחד ללא טרטור וטירחה על המשפחות 
בשעה שהן זקוקות לסיוע. אנו מברכים את המרכז הרפואי איכילוב על פתיחת 
מרכז הזכויות הראשון בשעריו ומצפים לפתיחת המרכזים הבאים, כשבמהלך 
2019 נפרוס 30 מרכזי זכויות בכל הארץ לרווחת מטופלינו. אני רוצה לסיים 
בברכה לחודש ניסן שבו ישועות יקיפו את החודש. אני מאחל חג כשר ושמח, 
ושנחזור כולנו אחרי החג ועם כוחות מחודשים עם בריאות טובה", אמר הרב 

יעקב ליצמן, סגן שר הבריאות בטקס הפתיחה.
גילה גמליאל, השרה לשיוויון חברתי, הוסיפה: "תמיד נעים לשתף פעולה 
עם סגן השר ליצמן, ובעיקר כשמדובר בסיוע לאזרחים הוותיקים למצות את 
זכויותיהם בתחנה אחת בבית החולים. המרכז הזה הוא ציון דרך משמעותי 

בתהליך מיצוי זכויות, ללא טרטור, הכל במקום אחד מוסדר".
"אני גאה  גדליה דורון, התורם בזכותו התאפשרה הקמת המרכז אמר: 
שיכולתי לסייע בהקמת המרכז ונרתמתי למשימה. אני מאחל בריאות שלמה 

לכולם ושלא יצטרכו את שירותי המרכז".

המרכז החדש ממוקם בלובי מגדל אריסון ופועל משעה משעה 7:00 ועד 
השעה 23:00, בכל ימות השבוע.
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לראשונה בישראל: ניתוח זעיר-פולשני למניעת הפרעות קצב

LVAD – חולי אי ספיקת לב לא

הדמיית הלב בפעולה

צוות המנתחים בעבודה

טיפול למניעת הפרעות קצב כרוניות, הטומנות בחובן סיכון 
לארועים מוחיים, בוצע בניתוח אנדוסקופי זעיר-פולשני. הפעולה 
הניתוחי  ד"ר נחום נשר, מנהל תחום הטיפול  ידי  בוצעה על 

בהפרעות קצב של המחלקה לניתוחי לב וחזה. 
פרפור פרוזדורים הוא הפרעת הקצב הנפוצה באוכלוסייה, 

ובגיל מבוגר הוא תוקף כ-10% מהאוכלוסייה.
הטיפול המקובל בפרפור התקפי הינו תרופתי, משולב בצריבה 
)אבלציה( המבוצעת בצנתור של מוקדי ההפרעה החשמלית. 
כאשר הפרפור אינו נשלט או הופך לכרוני, הטיפול הכירורגי 
המסורתי נתפס כפולשני יתר על המידה, כי הוא מצריך חיתוך 
מלא של עצם החזה ושימוש במכונת לב-ריאה. המרכז הרפואי 
איכילוב הוא חלוץ בביצוע פעולה לצריבה חיצונית )אבלציה( 
של מוקדי הפרפור בגישה תורקוסקופית בשלושה חתכים זעירים 

וללא צורך בפתיחה ניתוחית של עצם החזה. 
ניתוחים  ביצעה  וחזה בבית החולים  לב  לניתוחי  המחלקה 
זעיר-פולשניים כאלה במספר חולים, והשתמשה לראשונה בארץ 
במכשור חדיש בעל יכולת בקרת איכות צריבה מיוחדת. הפעולות 
בוצעו לראשונה באופן תורקוסקופי - שימוש במכשור מיוחד 
אוזנית העלייה השמאלית  atria clip, המיועד לסגירת  מסוג 
לגרום  קרישי הדם העלולים  רוב  נצברים  ובו  בעלייה  )אזור 
זעיר-פולשנית.  לתסחיפים ולארועים מוחיים(, כל זאת בגישה 
המטופלים חזרו לקצב תקין וסדיר במהלך הפעולה עצמה, לאחר 
שנים ארוכות של קצב לא סדיר. הניתוחים בוצעו כולם בשיטה 
אנדוסקופית, מבלי לפתוח את בית החזה, ובסיוע מומחה בעל שם 
עולמי בתחום זה, פרופ' מרק להמר, מהמרכז הרפואי מאסטריכט 
שבהולנד. סיוע ובקרה על הפעולה ומעקב אחר החולים מתבצע 
בשיתוף פעולה עם ד"ר רפאל רוסו, מנהל תחום הפרעות קצב 

במחלקה הקרדיולוגית.

ד״ר אריאל פרקש

חולי אי ספיקת לב רבים מטופלים במסגרת האשפוזית והאמבולטורית של 
המערך הקרדיולוגי בבית החולים שלנו. למרות מאמצים רבים לטייב את הטיפול 
ו/או פעולות התערבותיות,  בחולים אלה, באמצעות טיפול תרופתי אופטימלי 
חולים רבים אינם מגיבים עוד לטיפול הרפואי המקובל. חלק מחולים אלה הופנו 
 .)LVAD( עד כה למרכזים אחרים להשתלת לב או מכשירי תמיכה בחדר השמאלי
במסגרת הרצון לשפר את איכות הטיפול הרפואי הניתן למטופלי אי ספיקת לב 
 LVAD (left ventricular assist מתקדמת, הוחלט באיכילוב על הפעלת שירות

device( לחולים.  
מדובר בהשתלת משאבה מכנית-חשמלית בחזהו של המטופל, כדי לתמוך באופן 
יום המתמחים  רציף בלב כושל. במרכז הרפואי שלנו פועלים מרפאה ואשפוז 
בחולי אי ספיקת לב, והם נותנים מענה לבדיקת מושתלי ה-LVAD גם במעקב 

שגרתי וגם בבדיקה דחופה.

חדשות
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בישראל, שבוצע  ייחודי, ראשון מסוגו  בניתוח 
באיכילוב, הושתלה אלקטרודה לגירוי מוחי עמוק 
בין היתר על  זה שולט  באזור ההיפותלמוס. אזור 
תפקודים הקשורים ללחץ דם, לדופק, לנשימה וגם 
לתחושת הכאב. האלקטרודה הושתלה בעומק מוחו 
)31( מכפר ראמה, והיא מצליחה  של אדהם דאגר 
להפחית כאבי ראש עזים שמהם סבל משך שמונה 

שנים.
היחידה  מנהל  שטראוס,  עידו  ד"ר  לדברי 
עמיד  וכאב  לנוירומודולציה  הנוירוכירורגית 
עד  הניתוח,  את  שביצע  במערך הנוירוכירורגי, 
באמצעות  עמוק  מוחי  בגירוי  שימוש  נעשה  כה 

אלקטרודה לטיפול בהפרעות תנועה ובפרקינסון.
אמורה  הפעילות החשמלית  הנוכחי,  "במקרה 
לסייע לסנכרן את הפעילות בגרעין ההיפותלמוס 
ומסייעת לשלוט על הכאב. כשבוע לאחר  במוח 
הניתוח הופעלה האלקטרודה והחלה לשלוח אותות 
חשמליים להיפותלמוס ולכבות את הכאבים", מסביר 

ד"ר שטראוס.

הרופאים באיכילוב 
"מכבים" את הכאב

כשנה לאחר הקמת מחלקה ייעודית לטיפול בשבץ 
הוקם  בישראל,  ולראשונה  שלנו,  הרפואי  במרכז 
לאחרונה המרכז למניעת תסחיפים מוחיים. תסחיפים 
וגורמים לחסימתם  המגיעים לכלי הדם המוחיים 
אחראים ליותר מ-50% ממקרי השבץ האיסכמי. את 
והיא  ד"ר חן הלוי,  המחלקה והמרכז החדש מנהל 

חלק מהמערך הנוירולוגי של בית החולים.
נוירולוגים-וסקולריים,  בתוכו  מאגד  המרכז 
קרדיולוגים מצנתרים, קרדיולוגים מומחים להפרעות 
קצב, מנתחי לב-חזה, והמטולוגים מומחים לקרישה. 
מטרתו - קיום רפואה מותאמת-אישית, ריכוז הטיפול 
במטופל תחת קורת גג אחת, דאגה לביצוע מכלול 
וקשר  דיונים משותפים  הבדיקות הדרושות, קיום 
בלתי אמצעי בין כל הדיסציפלינות הדרושות לטיפול, 

וזאת עד סיום הטיפול במטופל. 

מרכז חדש למניעת 
תסחיפים מוחיים

ד"ראמנון מוסק, ד"רעידו שטראוס והמטופל אדהם דאגר

ד"ר חן הלוי וד"ר ג'רמי מולד 
בבדיקת חולה במחלקה
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HIV-השתלת כליה בגבר הנושא את נגיף ה

הצוות בחדר ניתוח

בדיאליזה  וטופל  כלייתי  מכשל  שסבל  גבר 
כליה  בשמונה השנים האחרונות, עבר השתלת 
כליה  השתלת  מלא.  לתפקוד  וחזר  מוצלחת 
HIV מהווה אתגר טיפולי, עקב הבעיות  לנשאי 
האימונולוגיות הקשורות בהשתלה מסוג זה. מחד, 
יש  מאידך,  דחיית השתל;  את  למנוע  צורך  יש 
צורך למנוע את התפרצות המחלה עקב הטיפול 
דחיית  למניעת  מקבל  חיסון שהחולה  המדכא 
השתל. השתלה מסוג זה מצריכה גם ניטור קפדני 

בחודשים הראשונים לאחר ההשתלה. 
מרפאת ההשתלות באיכילוב מרכזת את הטיפול 
בכל נשאי נגיף HIV אשר חולים וזקוקים להשתלת 
צוות  ביצע  הכליה  ניתוח השתלת  את  איברים. 
יחידת ההשתלות בחטיבה הכירורגית, תוך הקפדה 

על כל אמצעי המיגון הנדרשים.

פעילות  לאחרונה  ציינה  ילדים  לאורולוגיה  היחידה 
וחנכה את השימוש ברובוט בניתוחים  של שני עשורים 
בגישה  כה  עד  בוצעו  אשר  ילדים,  בקרב  אורולוגיים 
של  רבות  לעשרות  חשובה  בבשורה  מדובר  הפתוחה. 
ילדים, שכן הרובוט מאפשר לרופאים לבצע את הניתוחים 
 ,10 פי  הגדלה  בזכות  ביותר,  והמדויקת  בצורה הטובה 
ראייה תלת-ממדית בתוך החולה ומיעוט יחסי של דימום. 
למכשירים הרובוטיים יש שבע דרגות חופש תנועה, יתרון 
משמעותי על פני היד האנושית, וכך ניתן לבצע בקלות 

יחסית ניתוחים מורכבים. 
"המשמעות להחלמה של הילדים ולמניעת הכאב היא 
עצומה: עד לעידן הרובוטי, ניתוחי תיקון רפלוקס בדרכי 
השתן בוצעו רק בגישה פתוחה, דרך חתך גדול בבטן עם 
פתיחת שלפוחית, והילדים סבלו מכאבים, שתן דמי שחייב 
השארת קטטר באשפוז, ונשארו עם תזכורת בדמות צלקת 
גדולה ובולטת. כעת, בזכות הניתוחים הרובוטיים, הצלקות 
קטנות ולא בולטות, עם מעט מאוד כאבים וללא דם בשתן, 
פרופ׳ יעקב  וגם האשפוז קצר", מסביר  ההחלמה קצרה 
בן חיים, מנהל היחידה לאורולוגיה ילדים בבית החולים 

דנה-דואק.

ד"ר רוני ברוך

6

חדשות

רובוט גם 
באורולוגיה ילדים
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בטקס חנוכת מכון הקרינה המחודש שנערך בבית החולים, בחן הרב יעקב ליצמן, 
סגן שר הבריאות, את מאיץ הקרינה המתקדם בעולם לטיפול בחולי סרטן, מתוצרת 
חברת VARIAN. בבית החולים שלנו יש ארבעה מאיצים כאלה, המאפשרים קבלת 
מטופל חדש בתוך 15 יום בלבד מרגע ההפניה - כפי שהבטיחו פרופ׳ רוני גמזו, 

מנהל בית החולים, ופרופ׳ עידו וולף, מנהל המערך האונקולוגי.

להאיץ במאיץ

ניתוח חלוצי להשתלת עצם 
בחך שסוע
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מרפאה חדשה וייחודית במרכז הרפואי שלנו מאפשרת לבדוק האם חולים שאובחנו 
- כמו דמנציה, אפילפסיה ומחלות פסיכיאטריות -  כסובלים ממחלות חשוכות מרפא 

למעשה חולים במחלה אוטואימונית, עם תסמינים זהים, הניתנת לטיפול. 
"התסמונות הללו נדירות יחסית, אך 'מפוספסות' פעמים רבות לאור היעדר מודעות 
ואמצעים מעבדתיים אבחנתיים. עד כה חולים אלה - המאובחנים כסובלים ממחלות 
ניווניות או גנטיות - לא היו מטופלים והיו מסיימים את חייהם במוסדות סיעודיים או 

בבתי חולים פסיכיאטריים", מסביר ד"ר אבי גדות, סגן מנהל המחלקה לנוירולוגיה.
לדברי ד"ר גדות, חלק גדול מהתסמונות הללו התגלו רק בעשור האחרון, ותסמונות 
נוספות ממשיכות להתגלות בקצב גבוה, דבר הנותן תקווה שעוד מקרים יתגלו כבעלי 

אפשרות טיפול. 
"פתיחת המרפאה והבדיקות המעבדתיות החדשות מציבות את המרכז הרפואי שלנו 
בשורה אחת עם המרכזים הטובים בעולם. אנו תקווה כי החשיפה והמודעות יגרמו ליותר 
רופאים וחולים להעלות את האפשרות של מחלה אוטואימונית במצבים המתאימים", 

מסכם ד"ר גדות.

אבחון מחלות אוטואימוניות הפוגעות במערכת העצבים

ד״ר אבי גדות

ד״ר קלריאל ינקולוביץ וד״ר אמיר שוסטר

סגן שר הבריאות הרב יעקב ליצמן מתרשם מהמאיץ החדש

הדמיית הפה

ניתוח השתלת עצם בוצע במרכז הרפואי שלנו, לצעיר הסובל מחך שסוע וחסר 
בשיניים קדמיות. הניתוח בוצע תוך שימוש בחלבונים בוני עצם והימנעות מניתוח 

נוסף של לקיחת עצם עצמית מאזור האגן, כמקובל במקרים כאלה.

את הניתוח ביצעו ד”ר קלריאל ינקולוביץ וד"ר אמיר שוסטר, מומחים בכירורגיית הפה 
והלסתות, ביחידה לכירורגיית הפה והלסתות. הניתוח כלל הכנת דגם תלת-ממדי של עצמות 
הפנים אשר מדגים את החסר. על הדגם בוצעה הדמיה של הניתוח והכנה מוקדמת של 
הרכיבים הנדרשים. שיטות אלה של בניית עצם מייצגות את קידמת הטכנולוגיה הרפואית 
לטיפול במומים מולדים באזור הפנים והלסתות. מומים אלה מהווים הפרעה יומיומית 
תפקודית ואסתטית בקרב ילדים ומתבגרים. היחידה לכירורגיית הפה והלסתות מתמחה 
בטיפול במצבים של חוסר עצם ניכר, על רקע מומים מולדים ונרכשים לאחר כריתת גידולים 

וטראומות באזור הראש והצוואר.
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וחולים   SMA-ב חולים  לילדים  הורים  עשרות 
הרב-תחומית  המרפאה  של  לכנס  הגיעו  בוגרים 
לטיפול ב-SMA, כדי להודות באופן אישי לפרופ' 
אביבה פתאל, מנהלת היחידה לנוירולוגיית ילדים, 
העניפה  הפעילות  על  בדנה-דואק,  הצוות  ולכל 
התרופות.  לסל  הדרך  פורצת  התרופה  להכנסת 
לטובת הטיפול בילדים האלה הקמנו כאן בבית חולים 
דנה-דואק מרפאה חדשה, רב-תחומית, שכוללת צוות 
רב-מקצועי של רופאים, אחיות וצוות פרה-רפואי, 
הכל למתן טיפול כולל ומקיף במקום אחד וברפואה 

הציבורית.
״הצוות של בית החולים איכילוב היה איתנו בכל 
רגע. בזכות פרופ' פתאל והצוות המדהים הצלחנו 
במשימה הלאומית להצלת הילדים. תודה לרופאים 
להשיב  שהגיעו  הצוות  ולאנשי  התחומים  מכל 
ייעודית  ולבית החולים שמקים מרפאה  לשאלות, 
נציגי ההורים  רב-תחומית במיוחד עבורנו", אמרו 

במפגש המרגש.

מימין: פרופ' אביבה פתאל ליד מיטת מטופלת

גיבורי העל מעניקים משלוח מנות לילדים המאושפזים בדנה

ילדי ה-SMA אומרים תודה

8

חדשות

את  ם  קי שמנ ה  ' החבר
דנה- החולים  בית  חלונות 
מחווה  עשו  לילדים,  דואק 
והגיעו  הפורים  בחג  מרגשת 
מחופשים  כשהם  לעבודתם 
והשתלשלו מבעד  לגיבורי-על 
לחלונות, היישר למיטות הילדים 
לא  כמובן  הם  המאושפזים. 
מנות  משלוחי  להביא  שכחו 

מלאים כל טוב.

מה קורה בחלונות הגבוהים?
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הזוכות באוסקר

9 

בית חולים דנה-דואק לילדים הפך ליום אחד 
בניין האשפוז  בלובי  לדובים".  חולים  ל"בית 
הוצבו עשרות דובים בגדלים שונים לצד מכשור 
רפואי, ולראשונה ניתן לילדים להתנסות בפעולות 
רפואיות על הדובים. כל זאת לטובת הפחתת 
חרדות בקרב ילדים מפני תהליכים רפואיים כמו: 
מדידת מדדים, רנטגן, עירויים, אמצעי התמגנות 
)מסיכה, חלוק( כשהילד מטפל בדובי ולומד דרכו 

להכיר מונחים ומושגים מעולם הרפואה.
"מדובר בפרויקט מקסים שנוסה בהצלחה 
אלינו.  לראשונה  הגיע  וכעת  העולם  ברחבי 
הן הפחתת החששות מהצוות  שלו  המטרות 
בסביבה  הרפואיות  ומהפעולות  הטיפולי 
פרוצדורות  עם  היכרות  ורגועה,  ידידותית 
וציוד רפואי, מפגש של הילדים עם אנשי צוות, 

סטודנטים לרפואה ואנשי צוות הסיעוד.
לילדים שלנו  היא בעיקר להעניק  המטרה 
תמי זמיר,  מסבירה  וחיובית"  נעימה  הרגשה 

מנהלת הסיעוד של בית החולים לילדים.

דובוני אכפת-לי

מטופלת מאושרת

והזוכים באוסקר...
ביום המעשים הטובים הרים המרכז החינוכי 
עבודת  את  להוקיר  כדי  פעילות  דנה-דואק 

המטפלים בהם בבית החולים.
הילדים וההורים ביקשו להגיד תודה לעובדים, 
אותם הם פוגשים מדי יום, גם בשבתות ובחגים. 
ולילדים  לבני המשפחות  עוזרים  עובדים אשר 
המאושפזים להרגיש "הכי בבית שאפשר", דואגים 
מתאימים,  שהמצעים  נקיים,  יהיו  שהחדרים 
ומעוררת תיאבון  נעימה  בצורה  יוגש  שהאוכל 
ושכל צורך במחלקה ייענה על ידי צוות המזכירות. 
הארוע המיוחד התקיים בעזרת עמותת "אורות 
בירכו  בו  סרטון  הוקרן  ובמהלכו  תקווה",  של 
הקרנת  לאחר  השונים.  העובדים  את  הילדים 
הסרטון, הוזמנו העובדים לחצר האחורית, שם 
נפרס להם שטיח אדום כנהוג בטקסי ה"אוסקר", 

כולל קבלת גביע אישי וארוחה טעימה.
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היריד ממבט על

יריד מתנדבים

10

חדשות

הצוות קורא - בואו להתנדב

לראשונה בתולדות המרכז הרפואי שלנו ובמערכת הבריאות בארץ, נערך 
בבית החולים יריד חשיפה לגיוס מתנדבים, באחריות אגף משאבי אנוש.

היריד נועד לחשוף את אפשרויות ההתנדבות הקיימות במרכז הרפואי 
ולגייס מתנדבים חדשים למשפחת בית החולים.

המבקרים ביריד נחשפו למגוון הפרויקטים שהוצגו בעמדות על-ידי נציגי 
הפרויקט ומתנדביו, למשל: 

n צוות ביוטי - טיפוח למטופלות בגריאטריה.
n פרויקט אית"ך - במיון.

n המערך האונקולוגי - ליווי מטופלים ומשפחותיהם.
n מסייע תזונה - תזונה נכונה והאכלת המטופלים.

n מרכז זכויות ו"יחידות סגולה" - מיצוי זכויות מטופלים ומשפחותיהם. 
n תוכנית זה"ב - סיוע למטופלים קשישים חולי דמנציה במערך הכירורגי.

n פרויקט ASK ME - ניתוב והדרכת המבקרים בבית החולים. 
n מיצוי זכויות לאזרח הוותיק המתאשפז. 

n ארגון י.ע.ל.
n עמותת עזר מציון. 

האנרגיה המיוחדת במתחם היריד, חדוות העשייה של כל המתנדבים, 
נציגי הפרויקטים והעמותות, וכן עובדי בית החולים, העניקו נופך מיוחד 

לאירוע. 
כבר  ותהליך הקליטה למערך המתנדבים  גדולה  היתה  ההתעניינות 

בעיצומו.
שיתוף הפעולה של בעלי התפקידים השונים בבית החולים, שסייעו 
בקיומו של היריד, מעיד על שותפות אמיצה, ומצביע על החשיבות של 

מערך המתנדבים ותחזוקתו. 
יום את בית החולים  תודה לכלל מתנדבי בית החולים שפוקדים מדי 

ותורמים מזמנם וממרצם בחום ואהבה.
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 המרכז הרפואי תל-אביב 
ע”ש סוראסקי 

רפואה מובילה ואנושית 

 לקראת חגיגות  שנות עצמאות למדינת ישראל,
אגף משאבי אנוש יקיים אירוע ייחודי

 הצגת יחיד "סיפור אהבה ארץ ישראלי" – דרמה מרגשת המבוססת על סיפורה האמיתי 
של פנינה גריי.

ההצגה תתקיים ב- 24.04.2018  |  בשעות 15:00-16:45  |  אולם ההרצאות, בנין סוראסקי 2-

המפגש אינו ע"ח שעות עבודה.
ההשתתפות באירועים כרוכה בהרשמה מוקדמת, על בסיס מקום פנוי וללא עלות!

shiran@tlvmc.gov.il  :להרשמה אנא שילחו מייל
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צוות הרופאים שעלו מצרפת

בית החולים איכילוב העניק לרופאים הצרפתים )לשעבר(, 
אשר עשו עלייה לישראל, את האפשרות להגשים את התוכניות 
המקצועית,  בהתפתחות  להתמיד  שלהם:  שאפתניות  הכי 
להשיג רמה קלינית מעולה, לקדם את המחקר ואת ההוראה, 
ולהיות שותפים לקידום בית החולים ברמה עולמית, במסגרת 
ההתמחויות שלהם. הקליטה דרך העבודה איפשרה לרופאים 
גווניה  כל  על  הישראלית  החברה  את  להכיר  הצרפתים 
ומורכבותה, וכך למצוא בתוכה את המקום המתאים עבורם 

ולהרגיש שייכים - למדינה ולחברה הישראלית.

ויווה לה איכילוב

צוות משאבי אנוש עושה טוב

עושים טוב
גם אנחנו עצרנו לרגע, להעניק רגעי אושר לקשישים בבית האבות ליאון 
רקנאטי בפתח תקווה, לרגל "יום המעשים הטובים". התרגשות גדולה אחזה 
בכולנו לראות את הניצוץ בעיניהם, להאזין לסיפוריהם האישיים, לרקוד 
בית החולים מילאו ארגזים רבים בכל טוב,  בנוסף, עובדי  ולשיר עמם. 

ותכולתם נתרמה לגנים ולאוכלוסיות מעוטות יכולת.

חברת הכנסת מרב מיכאלי בהרצאה על מגדר

תמיד אשה
כ-140 מתנדבות ועובדות המרכז הרפואי שלנו השתתפו 
במפגש לציון "יום האשה הבינלאומי", אותו הפיקה יחידת 
שבי שמלו,  ופיתוח ארגוני באגף משאבי אנוש.  ההדרכה 
סמנכ"ל משאבי אנוש, בירך והביע הערכה על פועלן של 
הנשים. חברת הכנסת מרב מיכאלי הרצתה על עקרונות 
וצורך בשינוי ובשיוויון, והפסיכולוגית איילת פרץ-הדר דיברה 
על נשים ועל קריירה בעולם. לבאות המפגש הוענק שי מבית 

"חוה זינגבוים".

משנכנס אדר
תחפושות, מוזיקה טובה, המבורגרים, נקניקיות, מטוגנים, נשנושים, יין ובירה, וגם תחרות 
תחפושות נושאת פרסים, הכל ביחד הוא תמהיל מוצלח לארוע פורים שמשאיר טעם של עוד.
בארוע שנערך בהאנגר 11, בנמל תל אביב, השתתפו 2,000 עובדים ובני/ות זוג. 

כולם מחופשים בתחפושות מושקעות ומקוריות.
צוות מאגף מש"א את  "מינגלינג", סימנו חברי  וקצת  יין אחת לשנייה  כוס  בין 

התחפושות המושקעות במיוחד לטובת תחרות התחפושות.
קיי לונג, מנחת הארוע, הרימה לקהל עם השיר "I will survive", עלו פרופ' רוני 

גמזו ושבי שמלו, בירכו, ואחריהם הצחיק מאוד הסטנדאפיסט ישראל קטורזה.
רגע מרגש במיוחד שייזכר הוא הגעתו של הזמר אדם, שהחלים לאחרונה והשתחרר 
ולהודות לצוות עובדי  מבית החולים שלנו. אדם הגיע בהפתעה ועלה לבמה לשיר 

המרכז הרפואי תל-אביב.
ואז הוכרזו הזוכים בתחרות התחפושות:

n במקום הראשון זכתה שרית אלבז, מתאמת ניתוחים במערך העיניים, שהתחפשה 
לעמדת די ג'יי מדהימה. המנצחת זכתה בטלוויזיה "43 של פוג'יקום!

n במקום השני זכו בנות אגף השיווק והשירות שהתחפשו לשפחות מ"סיפורה של 
שפחה". הצוות זכה במכונת נספרסו למשרד.

n במקום השלישי זכתה ד"ר יפעת אלקלעי, מנהלת היחידה האימונולוגית, שהתחפשה 
.selmor למכונת ממתקים טעימה. מקום זה זיכה אותה בשואב אבק של

לקינוח עלה הדי ג'יי רונן גוטמן ופתח את מסיבת הריקודים שנמשכה עד השעות 
הקטנות של הלילה.

ועיריית תל-אביב,  תודה על עזרתם האדיבה של ועדי העובדים, ארגון העובדים 
שתרמו רבות לקיומו ולהצלחתו של ערב ייחודי זה.

עושים שמח 
באיכילוב

אפריל 2018
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סוגרים שנה
ומתחילים מחדש

המשך למסורת הנהוגה בבית החולים שלנו, התכנסנו, מנהלי 
יחידות ומרפאות, אחיות אחראיות, מנהלי מחלקות  מחלקות, 
במינהל ומשק, ומקצועות הבריאות, לארוע סיכום שנת העבודה 

2017 והצגת היעדים לשנת 2018. 
במסגרת הארוע הוקרן יומן השנה אשר סיכם 12 חודשי עשייה 
ב-12 דקות, כולל התייחסות להיקפי הפעילות וההישגים המרכזיים של מחלקות 

וגופים שונים בבית החולים. 
הסרט מוצג באתר האינטרנט של בית החולים לכל דורש.

בהמשך הציג פרופ' רוני גמזו, מנכ"ל בית החולים, את היעדים לשנת 2018 
ובכללם: פתיחת  והדגיש את הפרויקטים המרכזיים,  בהתאם לערכי הליבה 
הקומה הרביעית בבית החולים "ליס" ליולדות ונשים, הקובעת סטנדרט חדש 
של תנאי מלונאות בבתי חולים ציבוריים. תחילת בניית המלר"ד החדש הכולל 
שלוש קומות, ושינוי תהליכי התפעול בו, תוך מאמץ לצמצם את זמן ההמתנה 
לאשפוז מהמלר"ד. הקמת "מכון סגול לחקר המוח", ופתיחת מרכז הסימולציה 
החדש "מטס" תל-אביב, אשר יקדם אותנו במצוינות הטיפולית הקלינית וישפר 

מיומנויות לצוות בבטיחות הטיפול. 
כמו כן, הכנסת טכנולוגיות מתקדמות באגף דימות, במכון הקרינה, במכון 

לרפואה גרעינית ובמכון לפתולוגיה.
כל זאת תוך הגברת האיתנות הפיננסית שלנו, בניית תקציב ותזרים מזומנים 
למימוש פרויקטי הבינוי העתידיים ושדרוג הבקרה לשיפור תהליכים והתייעלות. 

בסוף הארוע חולקו תעודות הצטיינות ל-10 מחלקות ויחידות על פעילותן ב
ב–2017, זאת על פי שקלול מדדים של איכות קלינית, שביעות רצון מטופלים, 
בטיחות המטופל, צמצום זיהומים נרכשים, אקדמיה – הוראה ומחקר, כלכלה 
וניצולת חדר ניתוח )למחלקות הכירורגיות בלבד(. כל אחת מהמחלקות קיבלה 

תעודה וצ'ק על סך 1,500 שקל לרווחת הצוות. 

המחלקות שקבלו תעודות הצטיינות:
מחלקת שיקום כללי – באגף פנימיות ושיקום.   n

המחלקה להרדמה וחדרי ניתוח - באגף הכירורגי.  n
מערך עיניים – באגף הכירורגי.   n

מחלקת ילודים ופגים – בביה"ח ליס ליולדות.   n
המחלקה לאורתופדיית ילדים – בביה"ח דנה-דואק לילדים.   n

המערך הפסיכיאטרי – באגף המחלקות המקצועיות.  	n

במערך   – דם  לחץ  ויתר  מטבוליזם  סוכרת,  לאנדוקרינולוגיה,  המכון   n	
האמבולטורי.

היחידה לתזונה ודיאטה – באגף הפרה-רפואי.   n
צוות אחזקה מונעת ופתיחת מחלקות – במערך הלוגיסטי ותפעול.   n

צוות הובלת שינוי ברשומות הרפואיות - במינהל ומשק.   n
המחלקה לרפואה דחופה קיבלה תעודת הערכה. 

בשנת 2017 הגיע בית החולים לשיאים חדשים. בשנה 
הנוכחית אתגרים נוספים. סיום הוא תמיד גם התחלה



2017
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מחלקת שיקום כללי

המחלקה להרדמה וחדרי ניתוח

מערך עיניים

מחלקת ילודים ופגים
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2018-2017

המחלקה לאורתופדיית ילדים

המערך הפסיכיאטרי

המכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת, 
מטבוליזם ויתר לחץ דם

היחידה לתזונה ודיאטה
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2017

המחלקה לרפואה דחופה

צוות הובלת שינוי ברשומות הרפואיות

צוות אחזקה מונעת ופתיחת מחלקות
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ומחוץ לגבולות ארצות הברית, מבצעים כאן  לראשונה בישראל 
בבית החולים איכילוב, ניתוח בטכנולוגיה חדשנית, תוך שימוש בלייזר 
וב-MRI, לצריבת המוקד האפילפטי. המהלך המהפכני מיועד לחולי 

אפילפסיה שהטיפול התרופתי אינו מסייע להם
שרון דובקין

השפיעה  ההיסטוריה  אורך  כל 
האפילפסיה על בני האדם, וכבר ביוון 
הקדומה ניתן למצוא עדויות להתקפי 
פרכוסים, שנתפסו על ידי הקדמונים 
אלות  )"מחלה קדושה"( שרקחו  כישוף  כסוג של 
יוליוס קיסר  ורטמטיס. מספרים על  הירח, סלנה 
והרגיזו  פרכוסים  הרקולס, שסבלו מהתקפי  ועל 
יודעים שהמקור  אנו  היום  לא מעט.  את האלות 
להפרעה נמצא ברשתות עצביות במוח, וניתן למנוע 
את ההתקפים בעזרת טיפול רפואי נכון, מסביר ד"ר 

בבית  פיראס פאהום, מנהל השירות לאפילפסיה 
החולים איכילוב.

ברוב המקרים מספיק טיפול תרופתי המותאם 
על ידי נוירולוג המומחה בתחום, אבל במקרים בהם 
הטיפול התרופתי לא עוזר, יש צורך לשקול התערבות 
את  לזהות  ניתן  בהם  במקרים  נוירוכירורגית. 
המוקד האפילפטי )האזור בו מתחילים הפרכוסים( 
האופציה הניתוחית המועדפת עד כה היתה כריתה 
קרניוטומיה  בניתוח  המוקד  של  מיקרוכירורגית 

)ניתוח מוח באמצעות פתיחת הגולגולת(. 

נפרדים

האפילפסיה
מהתקפי

מהראשונים בעולם
בימים אלה אנו מתבשרים על הליך חדשני מארצות 
הברית, צריבה בלייזר של המוקד האפילפטי, המציג 
ניתוח פתוח.  אחוזי הצלחה מרשימים, כמעט כמו 
גם במחלקה הנוירוכירורגית  מעתה מוצע ההליך 
וד"ר עידו  יצחק פריד  פרופ׳  ידי  על  באיכילוב, 
ד"ר פאהום. פרופ'  שטראוס, בשיתוף פעולה עם 
יצחק פריד, מנהל היחידה לנוירוכירורגיה תפקודית, 
והביא לארץ את  התמחה בשיטה בארצות הברית 
הידע והמעטפת הטכנולוגית. מעתה גם הישראלים 
יכולים ליהנות מהבשורה החדשה, שמאפשרת לטפל 
באזורים הפגועים במוח באמצעות לייזר, וללא פעולה 

פולשנית נרחבת, הדורשת פתיחה של הגולגולת. 
"אם בעבר נאלצנו לשקול ניתוחים במקרים בהם 
המטופל לא הגיב לטיפול התרופתי, הרי שעתה אנו 
יכולים להסתפק בהליך זעיר-פולשני שמציג אחוזי 
הצלחה כמעט כמו בניתוח הפתוח. במקרים עמידים 
של אפילפסיה, בהם המטופלים אינם מגיבים לטיפול 
התרופתי, הם חווים התקפים חוזרים, שיכולים לגרום 
לנזק קשה בהמשך. מעבר לכך מדובר בהתקפים 
ופוגעים  פתאומיים, שעלולים להסתיים בטראומה 
באיכות החיים, ובמקרים מסוימים גם לגרום למוות. 
לטפל  שיכולים  אנשים,  להרבה  בבשורה  מדובר 
יחסית,  קצר  הדורש אשפוז  בהליך מהיר  בבעיה 
ימים הנדרשים  במקום האשפוז הרגיל של מספר 
ד"ר שטראוס,  קרניוטומיה", מסביר  ניתוח  לאחר 

מנהל היחידה הנוירוכירורגית לנוירומודולציה.
זוכר היטב את המקרה הראשון שביצעתי  "אני 
במרכז הרפואי UCLA בארצות הברית", מספר פרופ' 

פריד: "היתה זו בחורה צעירה שסבלה מהתקפי  ד״ר היאט, ד״ר שטראוס, פרופ׳ פריד 
MRI-וד״ר פאהום מכינים את החולה ב

ל

נוירוכירורגיה
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אפילפסיה בתדירות של כ-30 התקפים ביום, בשל 
מוקד זעיר במעמקי המוח קרוב למסלולי הזיכרון 
והראייה, שעד אז היה אפשר לטפל בו רק בניתוח 
מוח גדול עם סיכונים משמעותיים והצלחה חלקית. 
בעזרת סיב לייזר זעיר שהחדרתי למוחה של הצעירה, 
צרבנו את המוקד. השינוי היה מיידי ומדהים. מיד 
לאחר הניתוח ובחלוף שלוש שנים מאז, אין לחולה 
התקפים. אמרתי לעצמי כבר אז שאני חייב להביא 

את הטכנולוגיה הזאת לארץ".

לא חייבים ניתוח
מי שמכיר את המתמודדים עם התקפים אפילפטיים 
יודע שלא מדובר בהתמודדות פשוטה. ההתקפים 
באים במפתיע ועלולים לגרום לנזק מצטבר לתפקוד 
הקוגניטיבי והנפשי של החולים, לצד חבלות פיזיות 
בעת הנפילה. "צריך להבין שאפילפסיה פוגעת בכל 
יכולות התפקוד. היא פוגעת בשגרה אצל המטופלים, 
יכולת התפקוד בעבודה, האפשרות לנהוג ואינספור 
סוציאליים שעמם מתמודדים המטופלים  קשיים 
ומשפחותיהם. במקרים בהם התרופות לא עוזרות, 
ניתוחית, על מנת לשפר את  ניתן לשקול אופציה 

איכות החיים של המטופלים", מדגיש ד"ר פאהום.
קיימות כיום מספר אפשרויות ניתוחיות, מהשתלה 
ועד כריתה  לנוירומודולציה,  של קוצבים עצביים 
מנת  על  הפרכוסים.  המוקד ממנו מתחילים  של 
להתאים את הטיפול המתאים ביותר לכל מטופל, יש 

צורך לעבור אבחון מקיף הנערך במסגרת היחידה 
לאפילפסיה. במסגרת ההערכה מנסים לאתר את 
האזור ממנו מתחילים הפרכוסים. לא תמיד מדובר 
ולעתים המיקום עלול להיות סמוך  בודד  במוקד 
לאזורים האחראים על תפקודים נוירולוגיים קריטיים. 
לכן, טרם החלטה על ניתוח עולה כל מקרה לדיון 
לנוירוכירורגים  הנוירולוגים  בין  רב-צוותי משותף 

בשיתוף עם נוירופסיכולוגים המומחים בתחום. 

פחות פולשני
באמצעות  מבוצע  החדשני  הצריבה  הליך 
 Laser interstitial thermal therapy טכנולוגיית 
™Visualase. הפרוצדורה  )LITT) בעזרת מכשיר 
זעיר-פולשנית לבין  לייזר  בין טכנולוגיות  משלבת 
סריקת MRI מתקדמת, המאפשרות ניטור בזמן אמת 

של האזור הנצרב במוח. 
הפרוצדורה מבוצעת בשני שלבים, ודורשת שיתוף 
ד"ר הנרי היאט,  בין הצוות המנתח,  פעולה הדוק 
וד"ר  נוירוכירורגיות,  מרדים המתמחה בהרדמות 
את  המנהלת  נוירורדיולוגית  אורנה אייזנשטיין, 
יחידת ההדמיה לאפילפסיה. בשלב הראשון בחדר 
מדויקת  בצורה  קטן  אופטי  סיב  מוחדר  הניתוח 
ניווט סטריאוטקטית דרך חור  באמצעות מערכת 
קידוח זעיר בגולגולת, בקוטר של כ-4 מ"מ. לאחר 
מכן נלקח המטופל למכון MRI, שם מחובר הסיב 
האופטי למערכת ה-™Visualase. הצריבה עצמה 

מתבצעת בתוך מכשיר ה-MRI, תוך ניטור מתמשך 
בזמן אמת של הטמפרטורה במוח ובקרה קפדנית 
ניתן לשמור על  זו  על גודל האזור הנצרב. בצורה 
אזורים מוחיים סמוכים, היכולים להיות אחראים על 
תפקודים קריטיים. טכנולוגיה זו מהווה פריצת דרך 
וסיכוי לשיפור באיכות החיים של הרבה חולים שעד 

כה חששו מניתוח פתוח.

כבר מגיל ילדות
הורים לילדים המתמודדים עם ההפרעה, ואינם 
מגיבים לטיפול התרופתי, ישמחו לשמוע כי בקרוב 
ניתן יהיה לבצע את ההליך גם בקרב ילדים. "כיום 
למבוגרים, אבל בהמשך  אנו מציעים את ההליך 
לטיפול  מגיבים  לילדים שאינם  גם  להציעו  נוכל 
תרופתי. כאן אנחנו צריכים לקחת בחשבון כי בינקות 
הגולגולת עוד רכה ואנו רוצים לחכות עד לגיל בו 
הגולגולת עבה מספיק, כדי שנוכל לקבע את הסיב 
יכול  זה בהחלט  האופטי. אבל במקרים מסוימים 
זעיר-פולשנית, עם  להוות אופציה טיפולית טובה, 
כך  יותר מאשר לאחר קרניוטומיה,  החלמה קלה 
ששווה לשקול את האופציה כבר בגיל צעיר במקרים 

המתאימים", מסביר ד"ר שטראוס. 
"זו תעודת מצוינות לבית החולים שלנו, שהוא המרכז 
בו מיושמת  הרפואי הראשון מחוץ לארצות הברית 
טכנולוגיה זו, שדורשת שיתוף פעולה כה מורכב בין 
נושאי תפקידים רבים במערכת", מסכם פרופ' פריד. 

צוות מנצח
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תל אביב-יפו מר רון חולדאי, פרופ׳ רוני גמזו, מנהל 
וולף, מנהל  עידו  איכילוב, פרופ׳  המרכז הרפואי 
המערך האונקולוגי, והתורמים: מר סמי וטובה סגול, 
ומר מריוס נכט ואמו אנטה נכט, שתרמו עבור מטרה 

חשובה זו.
וזו  "מכל העולם באים ללמוד מאיתנו רפואה, 
עדות למצב המצוין של מערכת הבריאות הישראלית, 
בישראל.  כבית החולים המוביל  ידוע  כשאיכילוב 
אני מצדיע לפרופ׳ גמזו על המהפכה שהוא מוביל 
חנוכת  בטקס  ליצמן  השר  סגן  אמר  באיכילוב", 

המערך.
התורם מריוס נכט הצהיר: "כמו שבנינו את צ׳ק 
הטכנולוגית  את המערכת  כאן  נבנה  ככה  פוינט, 
והרפואית המתקדמת ביותר לחולי סרטן בישראל. אני 
פונה מכאן לעוד תורמים כדי להגשים חזון זה ולשים 

את מדינת ישראל על המפה הרפואית העולמית״. 
תרומתם הכספית הנדיבה של משפחות נכט וסגול 
אפשרה את השילוב בין הגישה הטיפולית החדשה 
בחולי הסרטן עם הגישה השירותית והתנאים הפיזיים 

הנוחים. 
"חייבים לטפל בבריאות ובמניעה של מחלות ואני 
מאמין בכל לבי שהמודל האונקולוגי החדש שיוצא 
מאיכילוב ישפר משמעותית את תוצאות הריפוי של 

חולי הסרטן ויביא לרווחת המטופל", הדגיש מר 
סמי סגול.

שור מאז הונחה אבן הפינה לבנייתו 
את  השלמנו  עופר,  סמי  בניין  של 
עם  האחרונים,  בחודשים  איכלוסו 
הצטרפותם של המערך האונקולוגי 
ופנימית  ט'  פנימית  המחלקות   ,7-8 בקומות 
ומרכז מוריס קאהן למחקר   ,9 גריאטרית בקומה 

ברפואה מותאמת אישית בקומה 10.
איכלוסו של כל אחד מ"הדיירים" החדשים בבניין, 
הצוות  אנשי  השתתפו  בו  מרשים  בטקסט  לווה 
וכמובן התורמים  בית החולים  והרופאים, הנהלת 
ובמיוחד  לנוכח המעמד,  נרגשים  כולם  הנדיבים. 
לקראת העתיד שיאפשר להעניק למטופלים שלנו 

רפואה טובה יותר בתנאים טובים ואיכותיים יותר.

המערך האונקולוגי: קומות 7-8
מותאמת-אישית  אונקולוגית  לרפואה  המערך 
לחולי סרטן, משתרע על פני שתי קומות רחבות 
המרפאות  את  וכוללות  לשנייה,  אחת  שצמודות 
לאשפוז יום, המחלקה לאשפוז והמערך הפליאטיבי. 
להיטיב עם  כיצד  ותכנון  זאת מתוך מחשבה  כל 

המטופל רפואית ושירותית.
כיום מטפל המערך ביותר מ-4,500 מטופלים מדי 
שנה, ומעמיד לרשותם צוות הכולל עשרות רופאים 
המתמחים בטיפול בגידולים השונים, אנשי קרינה, 
סוציאליים  עובדים  פסיכולוגים,  לכאב,  מומחים 

בנין סמי עופר
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נוחים ע וצוות רפואי. כל זאת בנוסף לחדרי אשפוז 
ייעודיים כמו חדר מיון מיוחד  ומפנקים, שירותים 
לחולי סרטן, מוקד טלפוני, אפליקציה המאפשרת 
קשר ישיר של המטופל והמטפל, וחדרי קרינה עם 

מובילות טכנולוגית עצומה.
בגישה הטיפולית בחולי סרטן  השינוי המהותי 
באיכילוב הוא מהפכה של ממש. המערך האונקולוגי 
מביא את הבשורה הרפואית המתקדמת ביותר שיש 
לעולם הרפואה להציע היום, כולל במחקרים פורצי 
דרך של תרופות מחוץ לסל שמבוצעים בישראל רק 

בבית החולים שלנו. 
"כימותרפיה, ואפילו תרופות ביולוגיות, הן כבר לא 
הטיפול לחולי סרטן אלא מציאת התרופה המשולבת 
והנכונה ספציפית לכל חולה בנפרד עם ריצוף גנים, 
הובלתי  גם  כך  לכולם.  קיים  יהיה  זה  כשבעתיד 
בוועדת הסל שהכנסתי תרופות חדשניות ובדיקות 
ייחודיות למציאת הטיפול הנכון לחולי סרטן", מסביר 

פרופ' רוני גמזו, מנכ"ל המרכז הרפואי. 
עמיתו, פרופ' עידו וולף, מנהל המערך האונקולוגי, 
מוסיף: "היום אנחנו יודעים להתאים לכל חולה סרטן 
את הטיפול המותאם-אישית עבורו. זה העולם החדש 
באיכילוב  כאן  ואנחנו  האונקולוגית  הרפואה  של 

מובילים אותו ברמה לאומית".
בטקס חנוכת משכנו החדש של המערך, השתתפו 
יעקב ליצמן, ראש עיריית  סגן שר הבריאות הרב 

הלב מתרחב
איכלוסו של בניין הלב ע"ש סמי עופר הושלם, בשעה טובה 
לבניין החדש של  7-10, עם המעבר  ומוצלחת, בקומות 
המערך האונקולוגי, המחלקות פנימית ט' ופנימית גריאטרית, 
ומרכז מוריס קאהן למחקר ברפואה מותאמת-אישית. עכשיו, 
כשנאים החדרים ונאים השכנים, נוכל להעניק גם רפואה 

טובה יותר למטופלים
יובל בן משה



מה אומרות האחיות?

המשכן החדש והמפואר של המערך האונקולוגי בבניין סמי עופר כבר נחנך, 
ואנחנו, האחיות האחראיות והאחיות המתאמות, נמשיך גם פה בעבודתנו, 

יחד עם המטופלים חולי הסרטן ולמענם. 
עם פתיחתו של המשכן בחדש, חשוב לנו לומר: אנחנו לא מלאכיות בלבן, 
לא קדושות ולא רק אלה שמלטפות ומחזיקות את היד לחולים שלנו. אנחנו 
נשות מקצוע. כולנו בעלות הכשרה מקצועית לניהול, לריכוז ולתיאום הרצף 
הטיפולי. אנחנו בעלות ניסיון בתחום הקליני והכשרה על-בסיסית. אחיות 
שהן חלק בלתי נפרד מתהליך הטיפול וקבלת ההחלטות: זיהוי ואבחון מצב 
המטופל בכל שלב בתהליך הטיפול, השפעת הטיפול - האם הוא מתאים או 
שיש לשנותו. אנחנו אלה שמנהלות מעקב קפדני אחרי החולה בכל שלבי 
המחלה. אנחנו בחרנו במקצוע. לא שלחו אותנו. ויש בנו גאווה גדולה להעניק 

את הטיפול האיכותי והשירות הטוב ביותר.
יודעים היטב: מקצוע הסיעוד היום שונה לגמרי  המטופלים שלנו כבר 
ובכנסים רפואיים, עוברות  ממה שהיה בעבר. אנחנו משתתפות בקורסים 
הכשרות בבתי הספר ובבתי החולים הטובים בעולם, קוראות וכותבות מאמרים 
מדעיים, ומעניקות לחולים שלנו את הטיפול הסיעודי המתקדם שיש לעולם 

הרפואה להציע כיום.
קוראים לזה, כמו שכבר שמעתם, רפואה מותאמת-אישית, והאחות היא 
חלק בלתי נפרד מההתאמה של הטיפול למטופל הספציפי ולבני משפחתו.

יחד עם המקצועיות וההתפתחויות בתחום האונקולוגי, אנחנו לרגע לא 
שוכחות את החמלה, האנושיות, המגע, החיוך והעידוד לתקווה, ומבחינתנו 

- זה מובן מאליו.

המבנה החדש, המשתרע על פני שתי קומות, נבנה ותוכנן מתוך מחשבה 
כיצד להיטיב עם המטופל ולאפשר לו להתמודד עם מצבו הבריאותי באופן 

הטוב ביותר.
יוליה, סילביה, מריאנה, שרון  - צביה, אירנה, מנו, מיכל ומיכל,  אנחנו 
ודפנה - האחיות שלכם, נמצאות פה בשבילכם ובשביל בני המשפחה שלכם, 

עם חיוך גדול ואור על הפנים.

19אפריל 2018  

פרופ' זליג אשחר, סמי סגול, אנטה נכט, טובה סגול, פרופ' רוני גמזו, פרופ' עידו וולף ומריוס נכט
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רונית בלום, ד"ר יעל אוריון, האחות סווטלנה קור, אוריאל ופרופ׳ רות ארנון ופרופ' רוני גמזו
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ד"ר אוריון לצד מטופל במחלקה

אפריל 2018

בנין סמי עופר

גריאטרית, השוכנת  נפתחה המחלקה לפנימית 
בקומה התשיעית בבניין הלב. במחלקה החדשה יש 
32 מיטות אשפוז חדשות, המיועדות למטופלים בגיל 
10 מיטות אשפוז פליאטיביות,  70 ומעלה. מתוכן 
הסובלים ממחלה מסכנת  לחולים  תומך  לטיפול 

חיים, ללא הגבלת גיל. 
המחלקה מאובזרת בתנאי מלונאות המתקדמים 
ועם פתיחתה  ביותר ברפואה הציבורית בישראל, 
איכילוב ממוצב בראש בתי החולים  בית החולים 
הגדול  הפנימיות  המחלקות  מספר  עם  בישראל 

במדינה, תריסר מחלקות גריאטריות.
"הזקנה  לתופעת  סוף  לעשות  היא  המטרה 

במסדרון" באיכילוב.
בחברה  השתרש  במסדרון'  'הזקנה  "הביטוי 
הישראלית והפך להיות חלק מהתרבות האשפוזית 
ולי כמנהל מוסד רפואי,  לנו כחברה,  שלנו. אסור 
להסכים להמשך אשפוז בתנאים אלה ולקבל אותו 

כגזירת גורל", מדגיש פרופ' גמזו. 
"מקצוע הגריאטריה דורש הסתכלות כוללנית על 
זה מזה  הקשיש, מתוך הבנה כי הקשישים שונים 
ולכן על הטיפול להיות מותאם-אישית לכל אחד 
מהם. העבודה בגריאטריה כוללת 'רפואה של פעם' 
ידע מקצועי  יישום  - עבודה קלינית מול החולה, 
ובעיקר הרבה תקשורת עם החולה ועם משפחתו, 

מחלקות פנימית ט' ופנימית גריאטרית: קומה 9
והיא מתבצעת בזכות הרופאים, אנשי סיעוד ומקצועות הבריאות, כל אלה מעניקים הסתכלות 
רב-ממדית על המטופל. בעזרת צוות העובדים האיכותי ניצוק במבנה היפה גם תוכן של איכות 
מקצועית המשולבת בגישה אנושית, עם דגש מיוחד על כבוד האדם והתאמת הטיפול למצבו 

הרפואי של החולה ולרצונו", מבטיחה ד"ר יעל אוריון, מנהלת המחלקה.
נדיבה של פרופ' רות  והתנאים הנוחים בה התאפשרו הודות לתרומה  המחלקה החדשה 

ואוריאל ארנון.



מוריס קאהן וסמי סגול

21  

מרכז מוריס קאהן למחקר ברפואה מותאמת-אישית: קומה 10
"מרכז מוריס קאהן למחקר ברפואה מותאמת-אישית״ - מרכז מחקר חדשני 
והוא בעצם חתם והשלים את  ומפואר, נפתח בקומה העשירית בבניין הלב 

איכלוסו של הבניין.
קומת המחקר משתרעת על פני 3,000 מ"ר, וכוללת מעבדות מחקר מתקדמות 

שהן גולת הכותרת של עשיית בית החולים.
ואיש  בזכות השותף המרכזי, הפילנטרופ  הקמתו של המרכז התאפשרה 

העסקים, מוריס קאהן.
לדבריו, לרופאים ולבתי החולים יש ערך יוצא דופן בכך שהם יכולים לשלב 
מחקר יחד עם מגע ישיר ואישי עם החולים. ״זו זכות גדולה לחיות בעידן הזהב 
של המחקר. אני מאמין גדול במחקר, זה אחד התחומים המרגשים והמתגמלים 

מוריס קאהן, דפנה ג'קסון העוזרת האישית של מר קאהן, השר אופיר אקוניס ופרופ' רוני גמזו 
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ביותר שקיימים בעולמנו", מדגיש קאהן.
את ארוע חנוכת המרכז החדש כיבד בנוכחותו אופיר אקוניס, שר המדע 
והטכנולוגיה, והשתתפו בו בין היתר גם מר סמי סגול, מר מריוס נכט וכלת 

פרס ישראל, פרופ' רות ארנון. 
ביטוי  לידי  בא  והדבר  בעולם,  המבריקים  המוחות  נמצאים  "בישראל 
גאה שהמשרד תרם את חלקו  אני מאוד  באיכילוב.  כמו  במעבדות האלה 
למען המקום הזה לקידום מחקרים פורצי דרך, שעם השילוב האנושי של בני 
האדם שעובדים כאן באיכילוב, משפרים את האנושות כולה ללא הבדל דת, 
גזע ומין. אלה פעולות ההסברה החשובות ביותר של מדינת ישראל", הצהיר 

השר אקוניס.



חד האתגרים הגדולים של בתי החולים בישראל הוא לאפשר 
טיפול מוקפד בכל החולים, לצד מניעה של הדבקה או 
העברת זיהומים. כדי לעודד השקעה בנושא, מפעיל משרד 
הבריאות מודל שנתי, המודד את ההשקעה של בית החולים 
במניעת זיהומים, את מערך התשתיות הנדרש, וכמובן את 

המודעות בקרב הצוות הרפואי והמבקרים בבית החולים. 
השנה זכה בית החולים איכילוב במקום הראשון במודל, כשהוא מקדים 
ובית החולים  את בית החולים "מאיר" בכפר סבא, "העמק" בעפולה 

"הצרפתי" בנצרת. 

סטנדרט גבוה
"אני שמח וגאה על ההישג המרשים של בית החולים שלנו במודל 
תמרוץ מניעת זיהומים לשנת 2017. קיבלנו את הציון הגבוה מבין כל 
בתי החולים הגדולים בארץ, והוכרזנו כבית החולים הנקי ביותר בישראל", 

אמר פרופ' רוני גמזו, מנכ"ל המרכז הרפואי תל-אביב.
"מטרת המודל היתה לתמרץ את בתי החולים לשפר את העשייה 
למניעת זיהומים, ולשמור על הסטנדרט שנדרש כדי למזער הדבקה. אנו 
עושים זאת במלוא המרץ לאורך כל השנה, משקיעים מאמצים אדירים 
בשיפור תשתיות ומיחשוב, בקרה על מדדי המעבדה, ניטור שוטף של 
זיהומים, דיווח והקצאת משאבים ליחידה לאפידמיולוגיה, וכמובן שמירה 
על כללי ההיגיינה והסניטציה לצד ניהול נכון של מתן אנטיביוטיקה. 
ההישג המרשים שלנו השנה הוא תולדה של עבודה קשה, מודעות 
והקפדה מצד כל הצוותים הרפואיים, שבכל יום מתאמצים להעניק לכל 

חולה את הטיפול המיטבי, תוך שמירה על כללי עבודה מוקפדים 

אפידמיולוגיה
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הראשון  במקום  דורג  איכילוב  החולים  בית 
לשנת 2017 על פי מודל למניעת זיהומים. זאת 
בזכות תוכנית ההתערבות שהפעילה היחידה 
לאפידמיולוגיה, ההשקעה המסיבית בתשתיות, 
והמאמץ הבלתי פוסק להעלות את המודעות 
בבית  והמבקרים  המשפחות  בקרב  בנושא 
החולים. ומכאן ממשיכים במלחמה בכל העוצמה

שרון דובקין

מקום ראשון
במלחמה בזיהומים

אצלנו במחלקה מקפידים על
"5 הרגעים" להיגיינת ידיים

 לפני מגע במטופל  לאחר מגע במטופל  לפני פעולה אספטית
  לאחר מגע בסביבת המטופל  לאחר פעולה בסיכון לחשיפה לנוזלי גוף 

  

פרופ' אורי רוגובסקי
מנהל מחלקה 
פנימית ג'

גב' תקוה בן דוד
אחות אחראית 

מחלקה פנימית ג'

ידיך חיידק עובר בכפות 
חטא אותן עכשיו!

קמפיין חדש role model למניעת זיהומים הכולל את הטמעת מודל 5 
הרגעים, יעלה בימים אלה בכל בית החולים.

במסגרת הקמפיין יתועד בכל מחלקה הצוות הניהולי המשמש דוגמה 
לרחיצת ידיים לפי מודל 5 הרגעים.

קמפיין חדש למניעת זיהומים יוצא לדרך
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חשוב לדעת: לפני שבאים לבקר

בעת ביקור בבית החולים יש לעקוב אחר השלטים הרלוונטיים ולפעול בהתאם להנחיות.  n
מבקרים עם מחלה חריפה מתבקשים לא להגיע למחלקות רגישות.  n

יש להקפיד על חיטוי ידיים בתכשיר על בסיס אלכוהול.   n
בעת ביקורים אצל מאושפזים, אין לשבת על מיטת המטופל או להשתמש בשירותים בחדר הפרטי.  n
בעת השהות בחדרים יש לשים לב שלא להעביר ציוד בין המטופלים, או המבקרים. כך, למשל,   n

בקבוק מים או מטען שהשאלתם למטופל לידכם, עלול להעביר מחוללים זיהומיים.

והגברת המודעות לנושא אצל המבקרים. אני מודה 
לכל העושים במלאכה ומבקש להקפיד ולשמור על 
היגיינת ידיים וסביבה נקייה, למען המטופלים שלנו". 

מזריקים מודעות
ד"ר ורד שכנר, מומחית לרפואה פנימית ומחלות 
זיהומיות ומנהלת היחידה לאפידמיולוגיה, מדגישה 
החולים  בבית  שנעשים  הכבירים  המאמצים  את 

למנוע הדבקה. 
"אחת הפעילויות שאנו עושים כדי למנוע אפשרויות 
להדבקה היא איתור מוקדם של מטופלים הנדרשים 
לבידוד: באמצעות מערך התראות ממוחשב, כאשר 
מטופל עם חיידק יציב מגיע לבית החולים - הצוות 
הבידוד  לנקוט באמצעי  שיידע  כדי  מקבל התראה 
גם הדרכה שוטפת של  המתאימים. אנחנו מקיימים 
הצוותים בנושאים שונים במניעת זיהומים, באמצעות 
לומדות, לצד מעקב מוקפד על רכישות של חיידקים 
יציבים, והיארעות של זיהומים נרכשים באשפוז. בנוסף, 
אנחנו דואגים לתשתיות המתאימות לתנאים של בידוד, 
ומדריכים את המבקרים בבית החולים. לכך יש כללים 
ברורים, כמו להימנע מביקור במחלקות רגישות בעת 
מחלה, ובשגרה להקפיד על חיטוי ידיים ואמצעי הבידוד 
הנדרשים )כמו לבישת חלוק וכפפות, עטיית מסיכה 
ועוד(. משנת 2015 אנחנו מנהיגים תוכנית התערבות 
מיוחדת במחלקות האשפוז. התוכנית מתמקדת במספר 
נושאים מהותיים במניעת זיהומים )היגיינת ידיים, ניקיון, 
רכישת חיידקים יציבים, אלח דם וזיהומים בדרכי שתן, 
הנרכשים באשפוז( ומגייסת דמויות מפתח )צ'מפיונס( 
מכל מחלקה, על מנת לקדם תהליכי עבודה במחלקה. 
תוכנית ההתערבות, שנמשכת תשעה חודשים, התקיימה 

עד כה ביותר מ-20 מחלקות בבית החולים".

עובדים צמוד
"האתגר למנוע זיהומים משותף לכל הסקטורים בבית החולים", מוסיפה אלונה אגרצוב, מ"מ מרכזת תחום 
בכירה אפידמיולוגיה. "הראייה של היחידה היא ראייה רחבה, תוך שיתוף פעולה עם כלל הסקטורים, צוות 
רפואי, סיעודי, כוחות העזר, משק, סניטרים ועוד. המשימה העיקרית שלנו היא לחבר את אנשי השטח לנושא, 
ולהוביל מדיניות ארגונית לקידום מניעת זיהומים עם הצוותים בשטח. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה צמוד 
עם המחלקות, בודקים תהליכי עבודה ומקדמים תהליכי מניעת זיהומים בתוך המחלקות ובבית החולים בכלל, 

כמו הדרכה וליווי הצוותים".
כאמור, הפעילות משותפת עם הצוות המוביל ביחידה, וזו עבודה הכוללת את כל הצוות הרפואי - החל 

מרופאים ואחיות, ועד לאנשי המשק וכוח העזר. 
ניקוד ברור, מקבלים משוב  מובילי תוכנית ההתערבות מבצעים בקרות בתדירות שנקבעה מראש לפי 
ונתוני הביצוע מנוטרים באופן פרוספקטיבי )לפי מדדי תהליך ומדדי תוצאה(  ידוע,  בתדירות ובפורמט 
לצד מתן משוב אקטיבי. כל הנתונים מוזרמים למערכת ממוחשבת חדשנית, המאפשרת לסכם את הנתונים 

ולבצע את הבקרות בשטח. 
רותי סספורטס, סמנכ"ל תפעול רפואי, מספרת על העבודה בשטח: "במפגש עובר הצוות הכשרה בכל 
אחד מהנושאים, ובהמשך מתבצעת בקרה של איכות הנושאים הנלמדים. במקרה של זיהומים כמובן שאנחנו 
חוקרים ויורדים לשורש העניין, אבל האתגר הגדול הוא להכניס את הנושא למודעות אצל הרופאים, האחיות 

וכוחות העזר, שנדרשים לרענן את הידע שוב ושוב. 
"בבסיסו של רעיון תוכנית ההתערבות עומד התגמול של הצוות על עצם ביצוע הבקרה. אחרי שעוברים את 
המשבר הראשוני, אנו מגלים שיש הרבה מוטיבציה לשתף פעולה והצוות מבין את המורכבות והרלוונטיות 

של התוכנית. השורה התחתונה היא הצלת חיים, וזה התגמול הטוב ביותר".

ד"ר ורד שכנר,  מנהלת היחידה לאפידמיולוגיה רות סספורטס, סמנכ"ל תפעול רפואי
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גירוי מוחי בלתי-פולשני וחולי פרקינסון
מחקר שהובילו חוקרים בבית החולים איכילוב ובאוניברסיטת הרווארד בארצות הברית, הראה 
כי גירוי מוחי בלתי-פולשני - המכוון בו-זמנית לאזורים מוטורים וקוגניטיביים - הביא להפחתה 
ובתפקודי חשיבה.  זו הביאה לשיפור בהליכה  בחומרת הקיפאון בהליכה. בנוסף, התערבות 
מחלת הפרקינסון היא מחלה נוירודגנרטיבית, השנייה בשכיחותה בגיל המבוגר. הטיפול במחלת 
הפרקינסון הוא בעיקרו תרופתי וסימפטומטי, עם השפעה ניכרת וטובה על מצבו של החולה, 
אך יעילותו במהלך השנים מוגבלת. הפרעות הליכה במחלת פרקינסון כוללות ירידה במהירות 
ההליכה ובאורך הצעד, וכן שינויים במקצב ההליכה ובשיווי משקל. חלק מהחולים במחלה יסבלו 
בשלב מסוים מקיפאון בהליכה, מצב שבו החולה אינו מסוגל להתקדם בהליכה ורגליו כאילו 

"דבוקות" לרצפה, למרות רצונו להמשיך ללכת. הטיפול בתופעת הקיפאון הינו מוגבל. 
תוצאות המחקר - בו השתתפו חולי פרקינסון עם קיפאון בהליכה – משמעותי, והן הראו כי 
גירוי מכוון בו-זמנית של אזור מוטורי מוחי ואזור קוגניטיבי הנמצא באונה המצחית הביא לשיפור 

משמעותי בחומרת הקיפאון. 
חוקרי המכון, מוריה דגן )דוקטורנטית במדעי המוח באוניברסיטת תל אביב(, ד"ר טליה הרמן, 
פרופ' ג'ף האוסדורף, ופרופ' ניר גלעדי מסבירים כי מחקר התערבותי זה שופך אור על המנגנונים 

המוחיים הקשורים במחלת פרקינסון להפרעות ההליכה ולקיפאון. 

פרופ׳ ג׳ף האוסדורף

ד״ר ענת מירלמן

אימון במציאות מדומה מביא לירידה 
במספר הנפילות של חולי פרקינסון 

וקוגניטיביים באמצעות שימוש  אימון המשלב היבטים מוטוריים 
במציאות מדומה, הביא להפחתה בשימוש מנגנוני פיצוי מוחיים בזמן 
הליכה אצל חולי פרקינסון, ולכן איפשר הפעלה טובה ויעילה יותר של 
אזורים מוחיים בזמן הליכה בסביבה היומיומית, דבר שיכול להסביר 

את הירידה הגדולה יותר במספר נפילות בקרב קבוצה זו.
במחקרים שבוצעו במסגרת המערך הנוירולוגי של המרכז הרפואי 
איכילוב נמצא כי חולי פרקינסון שמשתתפים בפעילות של אימון הליכה 
על מסוע בסביבת מציאות מדומה, חווים ירידה גדולה יותר במספר 
הנפילות, לעומת אימון הליכה על מסוע ללא מציאות מדומה. כעת, 
ממצאים נוספים שנמצאו במעבדה לחקר הליכה וקוגניציה באיכילוב, 
ופורסמו בעיתון המדעי היוקרתי Neurology, מוכיחים לראשונה את 
ההסבר לירידה הדרמטית בנפילות בקרב חולים שמשתמשים בפעילות 
של מציאות מדומה. ממצאים אלה מדגימים בעזרת בדיקת הדמיה 
היה שינוי בתבנית  כי לאחר האימון   )functional MRI( תפקודית 
הפעולה המוחית אצל חולים שקיבלו אימון הליכה על מסוע בסביבת 
מציאות מדומה, על פני השינוי בתבנית הפעולה המוחית שנראתה אצל 

חולים שקיבלו אימון הליכה על מסוע בלבד. 

חוקרי המכון, ד"ר ענת מירלמן, ד"ר ענבל מידן ופרופ' ג'ף האוסדורף מצביעים 
כעת לראשונה על שינויים ספציפיים בפעילות המוחית בעקבות אימון מוטורי-
קוגניטיבי לעומת אימון מוטורי בלבד, שיכולים להסביר את הירידה הגדולה 

יותר במספר הנפילות בקרב חולי פרקינסון.
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ד״ר אופיר ארצי

אי-שליטה על סוגרים והזעת יתר, מה הקשר? 
במחקר חדש שנערך במחלקת עור במסגרת המרכז המשולב לאסתטיקה במרכז 
הרפואי איכילוב נמצא כי תכשיר מקומי המבוסס על אוקסיבטנין כלוריד, הניתן 

כיום כהתוויה לטיפול באי-שליטה על הסוגרים, מטפל בהצלחה גם בהזעת יתר. 
מדובר בבדיקה של השפעת ג'ל אוקסיבטנין בריכוז של 10% על קבוצה של 61 
מטופלים אשר סובלים מהזעת יתר ממוקמת למעלה מ-15 שנה. התכשיר נמרח 
על ידי הנבדקים באזור מזיע )למשל בית שחי ימין(, במשך כארבעה שבועות בלבד, 
כאשר האזור המזיע הנגדי )למשל בית שחי שמאל( נמרח על ידי תכשיר פלצבו 

)מבוסס על מים בלבד( ושימש כאזורי השוואה וביקורת. 
ד"ר אופיר ארצי, אשר הוביל את המחקר מסביר, כי כ-94% מהמטופלים שטופלו 
בתכשיר דיווחו על שביעות רצון ושיפור במצבם לאחר השימוש בו, כ-30% מתוכם 
אף הגדירו זאת "כשיפור ניכר" ותיארו הפחתת הזעה, באזור המטופל, בשיעור של 
בין 75%-20% בממוצע. כמו כן, נמצא "אפקט דואלי": החומר לא רק טיפל באזורים 

המזיעים, אלא אף "נדד" באמצעות ספיגתו במחזור הדם לאזורים מרוחקים יותר.
"הטיפול בהזעת יתר צריך לכלול שימוש בתכשיר יעיל, נגיש, בטוח ולא-פולשני, 
הזמין למטופל. כמו כן, יש צורך בקביעת אומדני טיפול לאזורים השונים ופיתוח 

מוצרים בהתאם", מדגיש פרופ' אלי שפרכר, מנהל מחלקת עור.

תקווה לחולי מחלות מח עצם
מחקר חדש מצא כי תרופה חדשה מעלה את ספירת הטסיות )תרומבוציטים( בדם, ומשפרת 

את מצבם של חולים עם מחלת מח עצם, כולל מניעה של דימומים מסכני חיים. 
פרופ' משה מיטלמן, המטולוג בכיר ומנהל  המחקר הקליני הבינלאומי בוצע בהובלתו של 
 .Lancet Haematology מחלקה פנימית א'. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בעיתון היוקרתי
כידוע, אחד הסיבוכים השכיחים בקרב חולים במחלות מח עצם הוא ירידה בספירת הטסיות, 
מצב שעלול לגרום לדימום מסכן חיים עבור החולה. עד כה לא נמצא פיתרון משביע רצון 

לבעיה זו. 
לאחרונה פותחו שתי תרופות חדשות בשם רומיפלוסטים ואלתרומבופאג, הנמצאות עדיין 

בשלבי ניסוי שונים. 
במחקר המדובר טופלו 145 חולים עם מחלת מח עצם מתקדמת וירידה בספירת הטסיות. 
במהלך הטיפול נמצא כי בחולים שטופלו בתרופה החדשה אלתרומבופאג, נמדדה רמה גבוהה 
יותר של טסיות ו-/או ירידה בסיכון לדמם. בניגוד לחששות קודמים לא נרשמו סיבוכים אצל 

המטופלים ולא נמצא שהתרופה מזיקה למחלה.
"התרופות החדשניות קלות לנטילה, והן יעילות בהעלאת ספירת הטסיות בדם ומניעת דימום 
מסכן חיים אצל חולים עם מחלות מח עצם. אנו מקווים כי התרופות יוכנסו בקרוב לשימוש, 

ויסייעו לחולים אלה", מסכם פרופ' מיטלמן. 
פרופ׳ משה מיטלמן
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אמר  פליאה",   - מחקר  ראשית 
ומדבריו  היווני,  הפילוסוף  אריסטו 
סימני  המעוררות  שמחשבות  ברור 
שאלה הן אלה שמניעות את המחקר, 

במיוחד כשמדובר במחקר ביו-רפואי.
סימני השאלה האלה, יחד עם שאיפה עזה להגיע 
ד"ר מיכל  לפיתרונות, עומד בבסיס פעילותה של 
רול, חוקרת בתחום הנוירוביולוגיה מהאוניברסיטה 
מו"פ מבית  בניהול  וניסיון   MBA בעלת  העברית, 
ורישום  רוחני  בקניין  התמחות  הדסה,  החולים 
ופיתוח  למחקר  האגף  סמנכ"לית  וכיום  פטנטים, 

מחקר ופיתוח

"מחקר ביו-רפואי דורש הסתכלות של שנים קדימה, עדכון מלא בשיח הרפואי, וחשיבה רעננה", 
אומרת ד"ר מיכל רול, סמנכ"לית האגף למחקר ופיתוח, במלאת 18 שנים כמובילת המו"פ 

בבית החולים שלנו, ולרגל פרישתה. ראיון מיוחד 
שרון דובקין
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ד"ר מיכל רול

המחקרח״י ונושם
בבית החולים שלנו.

ומאז  שנים,   18 לפני  לאיכילוב  הגיעה  רול  ד"ר 
היא מלווה את הקמתו ופעילותו הענפה של האגף 
למחקר. כעת, לפני פרישתה, היא מסכמת עשייה 

מחקרית רבת שנים באיכילוב.

רגע לפני פרישתך, היכן ממוצב האגף למו"פ 
בימים אלה?

פרויקטים,  אלפי  מאחורי  האגף  עומד  "כיום 
במחקר בסיסי, תרגומי, קליני ויישומי. הפרויקטים 
בית  את  ממצבים  בראשם  העומדים  והחוקרים 

החולים בחזית המחקר הרפואי העולמי. 
שיתופי  מחקריים,  פרויקטים  מעודדים  "אנחנו 
כגון בתחום  בין חוקרים מתחומים שונים,  פעולה 
לטיפולים  אותנו  מצעידים  אשר  האימונותרפיה, 
בתחום  מחקרים  מבצעים  אנחנו  בסרטן.  חדשים 
מחלות נדירות בקרב ילדים, תחום בו מדינת ישראל 
חולים  של  ספציפיות  קבוצות  קיימות  כי  חזקה 
גם  מחקרים  מתבצעים  המחקר.  את  המאפשרות 
בחולי פרקינסון - בהיבטים הקליניים ובשילוב חקר 
לתוצאות  הביא  אשר  המחלה,  של  הגנטי  הבסיס 

פורצות דרך בעולם, במיוחד בשנים האחרונות. 



ד"ר מיכל  רול, פרופ' אבי אור-אורטנגר, התורם מוריס קהאן ופרופ' רוני גמזו

27 אפריל 2018 

ח״י ונושם

נעים להכיר

מי שממשיך את דרכה של ד"ר מיכל רול הוא פרופ' איל שוורצברג, לשעבר 
ראש אגף הרוקחות במשרד הבריאות, שהתמחה בתחום הפרמקולוגיה 

בבריטניה ובמינהל מערכות בריאות באוניברסיטת בן גוריון.
כדי לתאר את חזונו משתמש שוורצברג בדימוי מתחום הספורט: "בניגוד 
לתחום ההייטק, אנחנו מכוונים לריצות ארוכות. אם מפתחי תוכנה יכולים 

להגיע מהר יחסית לרמת האלגוריתם, הרי שחוקר ביו-רפואי או כימאי שרוצה לקדם רעיון - זקוק 
לתשתית רחבה יותר לטווח ארוך. התפקיד שלנו הוא לאתר את המחקרים שיש בהם פוטנציאל 
טכנולוגי שניתן למיסחור. אנו משלבים לא רק מחקר ופיתוח אלא גם חדשנות. תפקידנו לשים דגש 
על מחקרים יישומים בתוך בית החולים, להתאים ולעשות את החיבורים הנכונים בין הידע שאנו 
צוברים, לחשיבה המדעית, וכמובן להיות מעודכנים בשיח הרפואי בעולם. חשוב שנאיר גם על 

תחומים שיש בהם פחות עניין כרגע, כי אולי דווקא משם תגיע התגלית הבאה".

לשימוש  שיטות  בפיתוח  העוסקים  מחקרים  "יש 
בתאי גזע לצורכי טיפול בהשתלות איברים, מחלות 
ניווניות בעיניים, וגם מחקרים בתאי גזע עובריים 
קבוצות  יש  מתקדמת.  לדיאגנוסטיקה  כבסיס 
על  המבוססות  חדשות  טיפול  דרכי  המפתחות 
תורשתיות,  עור  מחלות  בבסיס  המנגנונים  הבנת 
ואחרות העוסקות בבסיס מחלות מערכת העיכול, 

מחלות הורמונליות ועוד".

מה הם השינויים המשמעותיים שחלו בעשור 
האחרון בתחום המו"פ?

הצטיינויות  יותר  רואים  אנו  האחרון  "בעשור 
עלייה  יש  הביו-רפואי,  במחקר  החולים  בית  של 
משמעותית במספר ובהיקף המענקים התחרותיים 
פחות  יש  בארץ  אמנם  החולים.  בית  סגל  של 
לעומת  ביו-רפואיים,  מחקרים  למימון  מסגרות 
ארצות הברית למשל, בה התמיכה במחקר תרגומי 
וקליני היא רבת היקף. למרות הקשיים, יש הצלחות 
הנובעות מסגל מצוין ומשיתופי פעולה בין רופאים 
וחוקרים מתחומים שונים, שהגיעו להצלחות בקנה 
מתקדמת  הדמיה  בחקר  למשל  בינלאומי,  מידה 
של המוח בשילוב הנוירוכירורגיה, חקר בעיות של 
ניוון עצבי והתנהגות. גם בתחום מחלות הנפש או 
רפואת כאב הוכחנו בעשור האחרון כי השילוב בין 
המתקדמות  ההדמיה  טכנולוגיות  לבין  הקליניקה 
נוסף  שינוי  בטיפול.  משמעותי  שיפור  מאפשר 
ומשמעותי חל בתחום הטיפולים החדשים למחלות 

הסרטן, בזכות המחקרים באימונותרפיה". 

מה עושה האגף למו"פ כדי לאפשר את כל 
המחקרים האלה ולהגיע למובילות?

הקמנו  למחקר,  בתשתיות  משקיעים  "אנחנו 
קבוצות בין-תחומיות והענקנו מענקים כמו מלגות 
ולרופאים  לחוקרים  קליטה  ומענקי  השתלמות 
והמקצועי  די בכך. הצוות המיומן  רבים. אבל לא 
של האגף למו"פ מלווה את כל שלבי המחקר, החל 
פרה- מעבדתי,  למחקר  המשך  הרעיון,  מהגדרת 
קליני, ומחקרי פאזות כמו גם פיתוח של רעיונות 
למשקיעים  ומסחורם  פטנטים  רישום  הסגל, 
ולבית  לחוקרים  פירות  הניבו  שכבר  ולתעשייה, 
רואים  כולנו  הרבה,  ולגאוותי  לשמחתי  החולים. 

פריצות דרך בתחומים רבים". 

מדוע בעצם חשובה כל כך ההשקעה במו"פ?
שנציע  הטיפולים  את  מקדמת  במחקר  "השקעה 
מחר. והראיה היא, שמיום ליום אנו מציעים דרכי 
ואתגרים  מחלות  עם  להתמודדות  חדשות  טיפול 
קרדיולוגיה,  כמו  השונים,  הרפואה  בתחומי 
מחלות  כאב,  רפואת  אונקולוגיה,  נוירולוגיה, 
מחלות  וחדשנית,  מתקדמת  כירורגיה  מידבקות, 

נדירות בקרב ילדים, ניוון שרירים ועוד". 

ממרחק 18 שנות פעילות, מה תפקידו של 
האגף למו"פ לנוכח אתגרי המחקר? 

"בית החולים איכילוב הוא בית חולים צעיר יחסית, 
ולכן היה צורך לפתח את התשתיות, כדי לאפשר 

יישום מחקרים רפואיים ברמה בינלאומית. התפקיד 
הפרויקטים  את  לאתר  ועודנו  היה  באגף  שלנו 
אותם  ולהביא  העתידי  היישומי  הפוטנציאל  עם 
לתעשייה. עלינו לדעת ולהבין מתי לתת לפרויקטים 
הפרטנית  ברמה  אותם  לכוון  וכיצד  העזרה,  את 
קליני  במחקר  מצוינות  מקדמים  אנו  המחקר.  של 
ועובדים לפי קריטריונים בינלאומיים, כך שהפכנו 
לביצוע  הפארמה  תעשיית  של  הבחירה  למקום 
מחקרים קליניים. התפקיד שלנו הוא לעזור לסגל 
לפתח מחקר קליני עצמאי, על ההשלכות האתיות 
את  ולבנות  להתאים  הנושא,  של  והרגולטוריות 
המסגרת המתאימה לקידום המחקר, כך שיתחרה 

ברמה ארצית ובינלאומית".

מהי עצת הזהב שתעניקי לפרופ' איל 
שוורצברג, מי שיחליף אותך בתפקיד?

"אין עצת זהב שתביא זהב: על מנת לקדם מחקר 
צריך להבינו, להכיר ולהבין את החוקרים העומדים 
לבצע  קשה  בפועל.  אותו  המבצעים  או  בראשו, 
מחקר במסגרת רפואית וההצלחה תלויה באנשים 
רוח.  אורך  דורשת  ולכן  זמן  הרבה  לוקחת  והיא 
האגף צריך ליצור את התנאים המיטביים לעידוד 
וחוקר.  חוקר  לכל  ולהתאימו  המחקר,  ולקידום 
לתחזקן  המסגרות המתאימות,  את  ליצור  תפקידו 
דרישות  הבנת  תוך  מתמדת  להתחדשות  ולהביא 
ויצירת  והאקדמיה,  התעשייה  השוק,  החוקרים, 

המסגרות המקשרות ביניהן".

אייל שוורצברג
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כי אצל  יודע לספר  ילדים  רופא  ל 
מופיעים  שלו  הקטנים  המטופלים 
ספציפיים  לא  סימפטומים  לעתים 
אשר עוברים עד מהרה. אך כאשר 
מחמיר,  הרפואי  והמצב  מתגברים  הסימפטומים 
ולהתאים  צורך להתמודד עם החשד הרפואי  יש 
הילד. הטיפול  לעולמו של  את התהליך הטיפולי 
דורש מהילד וממשפחתו לעצור את שגרת החיים 
ולהתמודד עם תהליך רפואי מורכב, שמתקיים הרחק 

מגינת המשחקים ומבית הספר.

אין תחליף לקשר אישי 
המחלקה  מנהלת  אלחסיד,  רונית  ר  ד"
ההמטואונקולוגית והשתלות מח עצם בילדים, בבית 
החולים דנה-דואק, היא אחת הרופאות הוותיקות 
זה. בשיחה אישית היא מספרת על  בארץ בתחום 
לבין  ומשפחתו  הילד  בין  האישי  חשיבות הקשר 
הרופא המטפל והצוות, אשר מלווים אותם לאורך 

הדרך. 
אבחנה  מתן  מלבד  מתפקידנו,  ניכר  "חלק 
וטיפול כימותרפי, הוא מתן תמיכה רגשית לילדים 
ולמשפחותיהם. אנחנו מודעים לעוצמה המטלטלת 

המטואונקולוגיה
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המבקרים במחלקה להמטואונקולוגיה והשתלות מח עצם בילדים מבינים שמדובר במחלקה 
מיוחדת, בה המטופלים מגלים תעצומות נפש יוצאות דופן בהתמודדותם עם מחלות קשות, כמו 
מחלת הסרטן. כיצד עוזרים לילדים ולמשפחותיהם להתמודד לאורך כל שלבי הטיפול? מדוע 
הקשר האישי עם הרופא חשוב? ולמה חשוב לזכור כי 80% מהחולים מבריאים וחוזרים לגן ולבית 
הספר? שיחה אישית עם ד"ר רונית אלחסיד, מנהלת המחלקה להמטואונקולוגיה והשתלות מח 

עצם בילדים
שרון דובקין

80 אחוז
ריפוי

של התהליך הכרוך בלא מעט פחדים וחוסר ודאות. 
כל אחד מהרופאים בצוות מתמקצע בסוג מסוים של 
ממאירות ומטפל בילדים המאובחנים עם ממאירות 
זו. לכל ילד-מטופל שמגיע אלינו ומאובחן, מוצמד 
והוא  רופא מומחה בתחום הממאירות המסוימת, 

הכתובת שלו לאורך הדרך, עד להבראה. 
"בנוסף, מלווה את המטופל הקטן ואת משפחתו 
ולאורך  גם עובדת סוציאלית, בעת מתן האבחנה 
הטיפול. אם יש צורך, ניתן מענה גם מהפסיכולוגית 

של המחלקה", מדגישה ד"ר אלחסיד.
ילדים  ברפואת  מומחית  אלחסיד,  ד"ר 
החולים  לבית  הגיעה  ילדים,  והמטואונקולוגיה 
שלנו לפני פחות מעשור מבית החולים רמב"ם, שם 
הקימה וניהלה את היחידה להשתלות מוח עצם. את 
ההכשרה המיוחדת הזו עברה במרכז הלאומי לסרטן 
City of hope בלוס אנג'לס. תחומי התמקצעותה 
הם לוקמיה בילדים והשתלות מח עצם, והיא בעלת 

ניסיון של כשני עשורים בתחום. 

עובדים כצוות
לילדים  לפעוטות,  טיפול  מעניקה  "המחלקה 
ולמתבגרים המתמודדים עם מחלות דם ממאירות 

אונקולוגי  מענה  מציעים  אנו  ושאינן ממאירות. 
מלא לילדים, עם מיטב המומחים שזמינים לשירותם 
במקום אחד. לכל הרופאים אצלנו יש התמחות כפולה, 
ברפואת ילדים ובהמטואונקולוגיה ילדים, ולכל אחד 
מהם תחום עניין בגידולים ספציפיים. בנוסף אנו 
לימפומה  בילדות,  לוקמיה  עם  בילדים  מטפלים 
הוספנו  השנים  עם  נוספים.  סולידיים  וגידולים 
החולים במחלת הסטיוציטוזיס,  ילדים  לטיפולנו 
נרחב בטיפול  ניסיון  וצברנו  יחסית,  נדירה  מחלה 

בה", מסבירה ד"ר אלחסיד. 
גם בשיתוף מחלקות אחרות  "המחלקה פועלת 
ויחד עולה השלם על סכום  במרכז הרפואי שלנו, 

חלקיו ומוביל במצוינות.
"יחד עם היחידה הארצית לאורתופדיה אונקולוגית 
בבית החולים איכילוב, אנו מטפלים במספר רב של 
ילדים עם גידולי עצם ורקמה רכה. לצורך כך הקמנו 
וצוות  רופאים, אחות מתאמת  ייעודי הכולל  צוות 
סיעודי. כל אלה מעניקים את הטיפול המיטבי לילדים. 
אנו  ילדים  לנוירוכירורגיה  המחלקה  עם  בשיתוף 
מטפלים בילדים רבים המאובחנים עם גידולי מוח". 
הטיפולים הניתנים במחלקה ובאשפוז יום כוללים 

בין היתר טיפול כימותרפי, טיפול ביולוגי וטיפול 
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ד"ר רונית אלחסיד עם המטופל עידו שקורי במחלקה

צוות המחלקה ההמטואונקולוגית
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תומך, כגון מוצרי דם כמו גם טיפול בסיבוכי המחלה. 
זאת לצד מעטפת רפואית מלאה של בית החולים.

וכשמדובר במצוינות, הרי שגם מקומו של המחקר 
לא נפקד.

המחלקה,  של  בסיסי  מחקר  מעבדת  "פתחנו 
נויטרופילים  בשני תחומים: תפקודי  שמתעמקת 
כולל השתלת מח עצם;  כימותרפי  טיפול  לאחר 
סולידיים  בגידולים  לטיפול  תגובה  ומעקב אחרי 

."BLOOD BIOPSY בעזרת

מה ייחודה של המחלקה בתחום השתלות מח 
עצם?

"אנו מבצעים את כל סוגי השתלות מח עצם, כולל 
השתלות עצמיות והשתלות מתורם. השתלות עצמיות 
מבוצעות במחלות ממאירות, הישנות של לימפומה, 
גידולי עצמות מפושטים לריאות, גידולי אדרנל עם 
ממאירות גבוהה, או בסוגים ספציפיים של גידולי מוח. 
אנו שוקלים השתלה מתורם, הן במחלות ממאירות 
כמו סרטן דם לסוגיו, באינדיקציות המתאימות או 
חיסוני מולד,  במחלות שאינן ממאירות, כמו חסר 
מחלות מטבוליות ומחלות דם תורשתיות. בישיבה 
מולטי-דיסציפלינרית אנו מקבלים החלטות לגבי סוג 
ההשתלה שמתאים לכל ילד, והבדיקות שעליו לעבור. 
לאחר שחרור מיחידת ההשתלות וחזרה הביתה מופנה 
הילד למרפאת מעקב לאחר השתלה, בה אנו עוקבים 
אחרי קליטת השתל, התאוששות המערכת החיסונית, 

לצד מענה מהיר לכל סיבוך אפשרי".

כיצד מתמודד הצוות הרפואי עם האתגר 
הנפשי בטיפול בילדים?

"לא פשוט לצוות המטפל להתמודד עם מחלת סרטן 
אצל ילדים לאורך זמן. גם כאן הקשר האישי שנוצר עם 
המטופלים מקל על העשייה. אנו עובדים כצוות שכולל 
רופאים, אחיות, צוות פסיכו-סוציאלי וצוות חינוכי 

שמלווה את הילדים ומשפחותיהם, מצד אחד, אך גם 
מהווה מוקד תמיכה לכל אחד מחברי הצוות. בנוסף, 
הידיעה שאנו יכולים להבריא היום כ-80% מהילדים 
המופנים לטיפולנו ממלאת אותנו אופטימיות ונותנת 

לנו כוח להמשיך ולטפל בחולים נוספים".

והאופטימיות הזו נמשכת, גם במרפאת המחלימים, 
ולהמשיך את  להיבדק  כדי  הילדים  מגיעים  אליה 
המעקב הרפואי, כמקובל, וכדי לאתר מבעוד מועד 
בגין  לוואי מאוחרות, שעלולות להתעורר  תופעות 

הטיפולים במחלות הקשות.
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ד"ר אפרים שדות והאחות ריטה ברשי

טיפול נמרץ ילדים
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היחידה לטיפול נמרץ ילדים עברה למשכנה החדש, מבנה מואר המחדיר 
פנימה את קרני השמש והרבה תשוקה לעולם שבחוץ. המבנה החדש 
לילדים  ובצוות מקצועי, כדי להעניק  מצויד במיטב המיכשור הרפואי 

המאושפזים את הסיכוי הטוב ביותר לחזור לחיים בריאים
שרון דובקין

בדופק
צעיר
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נשמע בעיקר  ילדים  נמרץ  לטיפול  ליחידה  כניסה 
שקט המלווה במתח וערנות לכל תנועה ולכל נשימה. 
מתוך השקט הזה נשמע קולם של המכשירים שאינם 
מפסיקים לצפצף, וההורים הדואגים שלא זזים ממיטת ילדם. היחידה 
עברה לא מכבר למשכנה החדש, הממוקם בקומה הרביעית של בניין 

דנה-דואק. 

תכנון מאיר
ניצלו האדריכלים את העובדה כי מדובר בקומת  בתכנון המחלקה 
הגג והוסיפו תקרת זכוכית עליונה, המאירה על עמדת הצוות ומשליכה 
מאורה גם אל מרחבי היחידה, כדי להזכיר לילדים המאושפזים את העולם 
שבחוץ. המרחב המואר מקדם את פני המבקרים במראה נקי ומינימליסטי, 
המתובל באינספור נקודות צבע. התאורה הטבעית משתלבת היטב עם 
הדפסים מוארים, שמקשטים את היחידה במראה ויטראז' של פרחים, 

קשת בענן ואייקונים נוספים מעולם התוכן של הילדים. 
תאורת הריבועים בתקרה משרתת שני מהלכים: מוסיפה הרבה צבע 
לחלל, אך גם מחייבת להרים את הראש ולהביט אל גלריית התמונות 
שמסתתרת למעלה. ביחידה החדשה חדרים פרטיים עם שירותים )גם 
למשפחות(, חללי טיפול מרווחים וחדרי משפחה, בהם המלווים יכולים 

ללון, לצבור כוחות ולהתרענן. 

בית של יחידה
ביחידה שלושה רופאים בכירים, שהתמחו בטיפול נמרץ, רופאה 
בתהליך הכשרה, וצוות סיעוד ובו 25 אנשים - כוח עזר, מזכירה, עובדת 

סוציאלית, פסיכולוגית ובת שירות לאומי. 
למבנה החדש  היחידה, המעבר  ד"ר אפרים שדות, מנהל  לדברי 
יותר, בעיקר לנוכח  וטובה  מאפשר להעניק לילדים רפואה מודרנית 

מגוון המקרים המטופלים כאן. 
ילדים שסובלים ממחלות רגילות של הילדות, כמו  "מגיעים אלינו 
נשימתי, פציעות לאחר  נוירולוגיות, כשל  ושלשולים, בעיות  שיעול 
טראומה, ילדים עם מחלות רקע כרוניות, או מחלות היכולות להוביל 
למצב קריטי, וכמובן במקרים בהם יש צורך בהנשמה מסייעת, לקראת 
ניתוח או ביצוע פעולות פולשניות. מאושפזים ביחידה ילדים שמגיעים 

ב
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יותר,  ויש מקרים מורכבים  גב לעקמת,  ניתוח  ניתוחים, כמו  לאחר 
הדורשים אשפוז של שבועות אחדים", מספר ד"ר שדות. 

עוד מטפלת היחידה במקרים מורכבים, בהם ההורים אינם יכולים 
לטפל בצרכיו של הילד, כך למשל במקרה של זוג מהגרים מדרום תל 
אביב, שבנם אובחן עם פגיעה מוחית קשה ונמצא במצב של קומה. היות 
שהמשך הטיפול דורש הצטיידות במיכשור רפואי, יעבור ילד זה למוסד 

רפואי להמשך הטיפול, ובינתיים צוות היחידה מטפל בו. 
"גם מהרשות הפלסטינית מגיעים ילדים במצבים קשים, לאחר תאונות 
ומקרים  אונקולוגיים שהחמירו,  נפילות, מקרים  או  דרכים, אלימות 
יש פחות מודעות  מורכבים שדורשים טיפול רפואי מתקדם. בעזה 
ויכולת להעניק רפואה טובה, כך שהרבה מקרים מורכבים מגיעים אלינו 
ומטופלים אצלנו. כשאנחנו נפרדים מהילדים, אני יודע שמרחף סימן 
שאלה האם נראה אותם שוב, שכן ההגעה אלינו דורשת אישור מעבר 
וביורוקרטי מורכב, שלא תמיד מאפשר  במחסומים ותהליך תפעולי 

לחזור למעקב ולביקורת".

בידיים טובות
לספק  היחידה, שנדרש  צוות  השיגרה המאתגרת עמה מתמודד 
טיפול רפואי מקיף לילדים ובאותה עת גם תמיכה רגשית למשפחות 

ולמטופלים, היא דבר לא פשוט, בעיקר כשהגורל מתערב. 
ריטה ברשי, האחות האחראית ביחידה, מספרת על שבוע בו איבדו 
שלושה ילדים מטופלים. אחד מהם נפגע בתאונת דרכים, ושני ילדים 
שהתמודדו באומץ עם מחלת הסרטן עד שזו הכריעה אותם. סמיכות 
לאחר  הילדים  אל  היחידה, שנקשר  צוות  את  גם  היממה  המקרים 

ההיכרות הממושכת. 
"לפעמים קשה להמשיך, הרבה כאב, כעס ותסכול. תחושות שכל 
הצוות מתמודד איתן. גם לנו יש ילדים, ובשבוע כזה לכולנו קשה. אני 
אמא לשלושה ילדים, ולפעמים גם אני חוזרת הביתה ובוכה. היום, לאחר 
שנות עבודה רבות, אני נותנת לעצמי גם את המקום הזה ויודעת שעם 
השנים צברתי כלים שבזכותם אוכל להמשיך הלאה ולעזור לאחרים. 
אני יודעת שגם אם ילד מונשם ולא יכול לדבר איתנו, הוא יכול לבטא 
את הרצונות שלו דרך המשפחה. אני שם כדי לתת מענה וכדי שירגישו 

רצויים ויידעו שהם בידיים טובות", מדגישה ברשי.

נשארים בקשר עם הכיתה

בלימודים, מפעיל  לילדים להשלים את הפערים  לעזור  כדי 
בית החולים דנה-דואק בית ספר, המפוקח על ידי משרד החינוך 
והתרבות. בצוות הכיתה יש מורות, תרפיסטיות, עובדים ממשרד 
ביחד הם מלמדים את  ובנות שירות לאומי.  החינוך, מתנדבים 

הילדים את המקצועות הבסיסיים, כמו הבנת הנקרא, עברית, 
אנגלית ומתמטיקה, לצד שיעורי העשרה ביישומי מחשב, תרפיה 
בהבעה וסדנאות יצירה וכיף. עוד מקיימים כאן "למידה מרחוק" 

)בשיתוף "קו-אור"( ומסיבות לרגל ארועים מיוחדים.
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שגרת העבודה הלחוצה לא תמיד מאפשרת לשמור על עקרונות התזונה הבריאה. בבית החולים שלנו 
החליטו לעשות מהפך במטבח העובדים ואימצו את עקרונות הדיאטה הים תיכונית, שהוכרה ב-2017 
כדיאטה היעילה ביותר לטווח הארוך.  מי שרוצה לנסות מוזמן לחדר האוכל, שם מחכה לו מפגן של 

בריאות עם קטניות, דגנים מלאים, דגים טריים והרבה בריאות בצלחת
שרון דובקין

דיאטה הים תיכונית נחשבת לאחת 
הדיאטות הבריאות בעולם. לא מדובר 
לספור  המחייב  קיצוני  בתפריט 
רבים,  ממזונות  ולהימנע  קלוריות 
לבריאות  החיים, שמוביל  אורח  בשינוי של  אלא 
משופרת, ירידה במשקל לטווח הארוך וכמובן יותר 

אנרגיה ביומיום.

חוזרים לאגן הים התיכון
למטבח  במיוחד  מתאימה  תיכונית  הים  התזונה 
הגלם  מחומרי  השראתו  את  שואב  אשר  הישראלי, 
המקומיים, כמו מרבית המדינות ששוכנות באגן הים 
התיכון. בינואר 2017 התפרסמה בארצות הברית רשימת 
הדיאטות המומלצות לאותה שנה. הדיאטה הים תיכונית 
זכתה במקום הראשון, בשל העובדה שהיא מבוססת 

וקל להתמיד בה לאורך ה על מזון ממקורות צמחיים 
זמן. "היתרונות הבריאותיים נובעים משילוב של דגנים 
ירקות  מלאים, שמנים איכותיים, קטניות, ושפע של 
אשר מעשירים את התזונה בוויטמינים, בנוגדי חימצון, 
בסיבים תזונתיים וברכיבים אנטי-דלקתיים, לצד הפחתת 
צריכת מזון מעובד וסוכר", מסבירה ד"ר רונית ענבר, 

המנהלת את היחידה לתזונה ודיאטה באיכילוב. 

במטבחמהפך

6 עקרונות התזונה 
הים תיכונית
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בריאות בארוחת הצהריים
"הדיאטה הים תיכונית הופכת בקלות לחלק מאורח 
החיים שלנו", מסבירה ד"ר רונית ענבר, שמובילה את 
המהפך בחדר האוכל של עובדי בית החולים. מעתה 
ליהנות מהתאמת  האוכל  בחדר  יוכלו המבקרים 
התפריט לשישה עקרונות הדיאטה הים תיכונית, 

להוסיף בריאות לתפריט ולשפר את הבריאות. 
"חדר האוכל של עובדי בית החולים משרת את 
כל צוות בית החולים, וחשוב לנו שהמזון המוגש בו 
יהיה בסטנדרטים הגבוהים ביותר. לאחרונה עשינו 
מהפכה בתפריט, בהתאמה לעקרונות התזונה הים 
תיכונית. המעבר לתזונה זו מאפשר לנו להפחית את 
הסיכון למחלות כלי דם, מוכיח ירידה משמעותית 
במשקל לאורך זמן, מונע השמנה, סוכרת ומחלות 
נוספות. כיום התזונה הים תיכונית נחשבת לסטנדרט 
עולמי כתזונה בריאה ומזינה. אנו משלבים בתפריט 
הרבה שמן זית )עדיף בכבישה קרה(, מציעים יותר 
ירקות  ודגנים מלאים, שפע של  מנות עם קטניות 
לצד מנות דגים. בנוסף, צמצמנו את השימוש בסוכר 
ובמזון מעובד, לטובת שימוש נרחב יותר במקורות 

ודגנים מלאים",  חלבון מהצומח, שימוש בקטניות 
מדגישה ד"ר ענבר. 

מה צריך לעשות מי שרוצה לנהל אורח חיים 
על פי התזונה הים תיכונית?

"מי שמעוניין לאמץ את אורח החיים החדש יתבקש 
להעשיר את התפריט היומי במזונות מהצומח, כמו 
ודגנים  קטניות  ואגוזים,  גרעינים  פירות,  ירקות, 
מלאים, וכמובן הרבה טעם בזכות שמן הזית שילווה 
את כל המהלך. מי שאוהב גבינות ומוצרי חלב, יגלה 
שלפי עקרונות הדיאטה מומלץ לצרוך מוצרים אלה 
באופן מתון, ומומלץ לבחור בדגים על פני מזונות 
אחרים מהחי, שאותם ניתן לצרוך במידה. לצד זאת 
אנו מעודדים מודעות בנושא, במטרה לצמצם צריכת 
סוכר ומזונות מטוגנים, ושילוב פעילות גופנית באורח 

החיים החדש". 

מגבירים מודעות
וכדי שהתפריט לא יהיה המילה האחרונה, השקיעו 
בחדר האוכל גם מאמצים רבים בניראות במסגרת 

קמפיין המעורר את החושים.
העמדות סודרו מחדש, ואם עד עתה ההגשה היתה 
ברצף - הרי שמעתה יכולים המבקרים להיעזר בשתי 
להוסיף  לעודד את הסועדים  כדי  עמדות הגשה. 
סלטים לצלחת, עמדות הירקות והתוספות ממוקמות 
בתחילת המסלול, לאחר מכן ניתן לבחור מנה עיקרית 

עם חלבון ולהתיישב ליד השולחן.
"כחלק מהקמפיין לאימוץ אורח החיים החדש, 
הוספנו פלאיירים וצילומים המעודדים תזונה בריאה 
ומידע המסביר את עקרונות התזונה הים תיכונית. 
על כל מנה יש אייקון שמאפשר לסועד לזהות את 
המרכיבים, כמו ירקות, דגים או חלבונים שמסומנים 
בירוק, והרבה מידע שמשובץ בהסברים על תזונה ים 
תיכונית. התפריט החדש מציע דגנים מלאים, שפע 
ירקות ופירות, סלטים המתובלים בשמן זית, לימון 
וטחינה, עדשים, בורגול וקינואה. אני מזמין את כולם 
לבוא לחדר האוכל: אנחנו מבטיחים לארח אתכם בכל 
יום ולהנעים את זמנכם עם תפריט שכולו בריאות 

ועם", מבטיח מוטי פדידה, מנהל מערך המזון.

מוטי פדידה
ד״ר רונית ענבר



ד״ר קובי שחם

עובדים  לב  נמרץ  טיפול  יחידת 
רגע  בכל  לשעון:  מסביב  תמיד 
יכולה להתקבל קריאה, וכיום, בזכות 
יכול  הצוות  הטכנולוגית,  הקידמה 
כבר  המטופל  את  וללוות  לייעץ 
בביתו,  נמצא  נמרץ  טיפול  ניידת  מהרגע שצוות 

ולהגיש במהירות האפשרית את הטיפול הנדרש. 
ד"ר קובי שחם, אשר  הוא  היחידה  מנהלה של 
רפואה  לימודי  בתום  שלנו  החולים  לבית  הגיע 
בבודפשט, התמחה במחלקה פנימית ועבר להתמחות 
בקרדיולוגיה, תחת שרביטו של פרופ' אריה רוט ז"ל, 

ביחידה לטיפול נמרץ לב. 

פחות פולשני
ד"ר שחם, בעשור האחרון חלו שינויים  לדברי 
"הטכנולוגיות  הקרדיולוגיה:  בעולם  דרמטיים 
החדשות אשר ברשותנו, מאפשרות לנו להתמודד 
עם שורה של מחלות לב בצורה פחות פולשנית. 
חידושים אלה מורידים בהדרגה את מספר הניתוחים. 
כיום  מסתם,  החלפת  של  הליכים  לדוגמה  ניקח 
פרוצדורות כאלה יתבצעו באמצעות צנתור. אנחנו 
קצב  הפרעות  של  במקרים  גם  פולשניים  פחות 
גדולות, ואם לא די בכך, הרי שפרוצדורה של צנתור 

מורכב יכולה להחליף ניתוח לב פתוח. 
"כמנהלה של היחידה, האתגר שלי הוא לקדם את 
המערך הטכנולוגי, להרחיב את האופציות הטיפוליות 
נוספות, כמו  ולקיים שיתופי פעולה עם מחלקות 
פעולה  עמנו  שמשתפת  לב,  לניתוחי  המחלקה 

במקרים מורכבים יותר".
היחידה לטיפול נמרץ היא יחידה משפחתית בה 
כוללת  היחידה  חולים בחודש.  כ-100  מאושפזים 

רופאים-מומחים, צוות סיעוד וצוות פרה-רפואי. 

טיפול נמרץ לב

ב

ביחידה לטיפול נמרץ לב יודעים כי כל שנייה עלולה לחרוץ גורלות. ד"ר קובי שחם, מנהל היחידה וממשיכו 
של פרופ' אריה רוט ז"ל, רואה חשיבות עצומה בטכנולוגיות החדשות המאפשרות פרוצדורות פחות 

פולשניות, ולא זונח את הקשר האנושי למטופל ולבני משפחתו
שרון דובקין

לב
רגיש

הפן האנושי
"ליחידה שלנו מגיעים מקרים רבים של אנשים 
ולעתים  צנתור  לאחר  לעתים   - לב  שחוו התקף 
מטפלים  אנחנו  לכך  בנוסף  בחייהם.  לראשונה 
וכן מצבים  במקרים שבהם הארוע דרש החייאה 
היחידה  וניטור.  מעקב  הדורשים  יותר  מורכבים 
שלנו משמשת גם כיחידת ההחייאה של כל המרכז 
ארוע  לכל  כונן שמוזנק  צוות  ומפעילה  הרפואי, 
הדורש החייאה במחלקות השונות בבית החולים. 
אנחנו יודעים שכל שנייה קובעת ולכן נמצאים בקשר 
נמרץ, שמעדכנות אותנו  ניידות טיפול  ישיר מול 
עוד מהדרך ובעת הצורך מקצרות את ההגעה לחדר 

הצנתורים", מדגיש ד"ר שחם. 

ד"ר שחם ממשיך את דרכו של פרופ' אריה רוט 
לצד  והמקצועי  ומקפיד על המענה הרפואי  ז"ל, 
מענה אנושי ומכיל לכל מטופל ולמשפחתו. כל זאת 
כחלק מהמורשת שהשאיר אחריו פרופ' רוט, מנהלה 

הקודם של היחידה.
בזכות אדם אחד,  "לתחום הקרדיולוגיה הגעתי 
מתחום  לעבור  אותי  ששכנע  רוט,  אריה  פרופ' 
הכירורגיה, עליו חלמתי כל חיי, לתחום הקרדיולוגיה. 
פרופ' רוט ידע לכוון ולאבחן אנשים כל חייו, והוא 
עשה זאת גם עבורי ועל כך אודה לו תמיד. פרופ' רוט 
היה תמיד מודל לכולנו, כקלינאי מסור שאהב לשבת 
ליד מיטת החולים, להעמיק בבעיותיהם, ולהטמיע 

בצוות את ההכרה שכל שנייה קובעת".
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 המרכז לבריאות האישה,

 בניין סוראסקי, קומה 2, אגף ב'-ג'

 המרכז הרפואי תל-אביב 
ע”ש סוראסקי

רפואה מובילה ואנושית 

המכון הגנטי והיחידה לאבחון גנטי טרום לידתי

באיכילוב בדיקת

בדיקת דם פשוטה ובטוחה לגילוי מוקדם של תסמונת דאון, 9 תסמונות 
כרומוזומליות ולמעלה מ-80 תסמונות חסר או תוספת של מקטעי כרומוזומים

  המחיר הזול בישראל – רק 2,900 ₪!
  הבדיקה היחידה המבוצעת בבית חולים גדול

  הגב המקצועי של המכון הגנטי במרכז הרפואי ת"א
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מינוי בהנהלה:
ד"ר איל שוורצברג, סמנכ"ל מו"פ

מינויים למנהל מחלקה/יחידה/אגף:
ד"ר שרון אדם, אחראית תחום C.T באגף הדימות 

ד"ר יעל אוריון, מנהלת מחלקה פנימית גריאטרית א'
ד"ר אוקסנה בורודין, סגנית בכירה למנהלת מחלקה פנימית גריאטרית א'

ד"ר בוריס אפטקמן, מ"מ מנהל השירות להרדמה מיילדותית קלינית
ד"ר גיל בורנשטיין, מנהל מחלקה פנימית ב' 

ד"ר סופיה ברנס, מ"מ מנהלת שירות לאורורדיולוגיה ומנהלת תוכנית התמחות 
בדימות

ד"ר אנה גולוחוב, מנהלת המרפאה לשיקום מיני במחלקה האורולוגית
ד"ר גלעד גיטשטיין, סגן בכיר למנהל המכון לפתולוגיה

ד"ר מיגל גלטשטיין, מנהל שירות טוקסיקולוגי 
ד"ר שלמה דדיה, מנהל המעבדה לתלת-ממד וסגן בכיר למנהל המחלקה הארצית 

לאורתופדיה אונקולוגית
ד"ר ויויאן דרורי, מנהלת היחידה למחלות עצב שריר במערך הנוירולוגי

ד"ר יאיר הרשיאנו, מנהל היחידה ל-CLL במערך ההמטולוגי 
פרופ' קרולין וייניגר, מ"מ מנהלת יחידת המחקר בהרדמת נשים

ד"ר אמיר זוננבליק, מנהל יחידת שד במערך האונקולוגי
ד"ר דוד חגין, מנהל היחידה לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית

ד"ר יורם חמו, מנהל שירות קלאב פוט במחלקה לאורתופדיה ילדים
ד"ר אורן טנא קוניאק, מ"מ מנהל היחידה לפסיכיאטריה אמבולטורית

ד"ר דניאל טרוצקי, מישנה למנהל המלר"ד 
ד"ר רוית ינקו-ארזי, מנהלת שירות מיקרוכירורגי לשיחזור גפיים ונוירוכירורגיה 

במחלקה לכירורגיה פלסטית
ד"ר אביעד כהן, סגן בכיר למנהל מחלקת נשים 

ד"ר יעל כהן, מנהלת השירות למיאלומה במערך ההמטולוגי
ד"ר מיכל לאופר, מנהלת מרפאת הלב במערך הקרדיולוגי

ד"ר דוד לימון, מנהל שירות קרינתי לגידולי מערכת העצבים במכון הקרינה
ד"ר דרור לוין, סגן בכיר למנהלת המחלקה להמטואונקולוגיה והשתלות מח 

עצם בילדים
ד"ר גיא מורג, מנהל שירות ספורט בחטיבה האורתופדית

ד"ר דייגו מרסר, סגן מנהל מערך הדימות 
ד"ר ליאת סמואלוב, סגנית בכירה למנהל מערך עור

ד"ר דוד סריד, מנהל תחום אורולוגיה אונקולוגית

ד"ר חווה פרי, מנהלת היחידה ללימפומה במערך ההמטולוגי
ד"ר שירלי פרידמן, מנהלת שירות אולטרסאונד מוכוון ליד מיטת חולה 

)LAVAD( מחלקת  ד"ר אריאל פרקש, מנהל השירות לתמיכה לבבית מכנית 
ניתוחי לב וחזה

ד"ר הלנה קצ'מן, מנהלת היחידה למחלות כבד וכיס מרה במכון דרכי העיכול 
והכבד

ד"ר מיכאל רגנבוגן, סגן בכיר למנהל מערך עיניים

מינויים בסקטור סיעוד:
מריאנה אבן אילרוב, אחות אחראית המרפאה ההמטולוגית 

מרים אטיאס-שרביט, אחות מתאמת נושא נוירוכירורגיה, המערך הנוירוכירורגי 
רגינה אלקינד, מרכזת תחום בכירה רכש ולוגיסטיקה

אירמה בנאלי, אחות אחראית אשפוז יום נוירולוגי 
ויקי גרינברג בליאכר, מנהלת הסיעוד בחטיבה הכירורגית

עינת דור, סגנית מנהלת הסיעוד, תחום משאבי אנוש
נושא  ומתאמת  נוירוכירורגיה תפקודית  נושא  אביגיל הינדי, מ"מ מתאמת 

נוירואימונולוגיה
גילה לבדינסקי, מתאמת נושא השתלות איברים ביחידה להשתלות איברים 

מריאנה מאיבסקי, מתאמת נושא נוירואונקולוגיה במערך האונקולוגי 
סבטלנה מחובר, אחות אחראית המכון לרפואה גרעינית

דנה מיכאלי, אחות אחראית מיון מיילדותי ונשים 
מירלה מירון, אחות אחראית מרפאת פרסונל 
חנה פטשורניק, מתאמת נושא תוכנית הזה"ב

אינה פסז', אחות אחראית אשפוז יום המטולוגי 
עולה צחאקה, אחות אחראית מחלקה פנימית ב' 

סווטלנה קור, אחות אחראית מחלקה פנימית גריאטרית א' 
אלונה קרן, אחות אחראית טיפת חלב "דנה שלי"

מינויים בסקטור מקצועות הבריאות ומחקר: 
ד"ר ענת אהרון, מנהלת מעבדת מחקר המטולוגי 

רויטל טלי עדן, מנהלת השירות הסוציאלי 

מינויים בסקטור מינהל ומשק:
נונה טורבסקי, מ"מ מנהלת מחלקת שכר תאגיד הבריאות

צוריאל שמריהו, מנהל המחלקה לתחזוקה משקית

עניין לציון



37 אפריל 2018 

ד״ר דניאל טרוצקיפרופ׳ פיני הלפרן

שינויי תפקידים בהנהלת המלר"ד: 
החל ב-1.12.17 יצא פרופ' פיני הלפרן, מנהל המחלקה לרפואה דחופה, לשבתון. 

הלפרן ממשיך לעבוד במלר"ד יומיים בשבוע בתקופת השבתון, וישמש כסמכות הרפואית הבכירה.
הניהול השוטף של המלר"ד עבר לידי ד"ר דניאל טרוצקי, שמונה למישנה למנהל המלר"ד ומשמש כממלא מקומו בתקופת השבתון. 

מקבלי תואר פרופסור/מרצה בכיר/מרצה:
ד"ר יהב אורון, מרצה לאף אוזן גרון וכירורגיה של ראש וצוואר

ד"ר נתן גלוק, מרצה בכיר לרפואה פנימית 
ד"ר לירן הירש, מרצה בכיר קליני לגינקולוגיה ומיילדות

ד"ר יעל כהן, מרצה בכירה קליני להמטולוגיה
ד"ר שלומי כהן, מרצה בכיר קליני לפדיאטריה 

ד"ר מורן לביא, מרצה לפדיאטריה
פרופ' נחום נשר, פרופ' חבר קליני לכירורגיה

ד"ר דינה צור, מרצה לאופתלמולוגיה 

ד"ר תמי רובינק, )PhD( מרצה בכירה בחוג לרפואה פנימית
ד"ר צח רוזנבאום, מרצה לרפואה פנימית

ד"ר חיים שמילוביץ, מרצה בכיר קליני לקרדיולוגיה
ד"ר אוריאל שפירר, מרצה בכיר קליני לאופתלמולוגיה

מינויים בכירים:
ד"ר יובל בר יוסף, ראש החוג לאורולוגיית ילדים

אורית רוזנברג, מרכזת תחום חולים סוכרתיים
יוליה שמוניס, מרכזת תחום תקנון ובקרה
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פנינה אלעד, סגנית מנהלת השירות הסוציאלי, פורשת לגמלאות.

"בימים אלה אני פורשת לאחר 31 שנות עבודה במרכז הרפואי ונפרדת מהרבה 
שותפים לתפקיד וידידים. היתה לי הזכות למלא תפקיד של עובדת סוציאלית 
במחלקה הנוירולוגית, הכירורגית, ביחידה הארצית לאורתופדיה אונקולוגית 
וב-15 השנה האחרונות כסגנית מנהלת השירות הסוציאלי. התנסיתי בעבודה 
מעניינת, מאתגרת וחשובה ביותר, עבור מטופלים ובני משפחותיהם. לאחר 
כל שנות הניסיון שצברתי אני משוכנעת ומאמינה בתרומה הרבה של המקצוע 
למטופלים ולבני משפחותיהם, בטיפול ובמניעה. אין לי ספק שהערך המוסף 
ולאיכות  של ההתערבות הפסיכוסוציאלית - לתהליך ההסתגלות, ההחלמה 

החיים של המטופלים - הוא משמעותי ביותר. 
"אני נפרדת משירות סוציאלי מקצועי, יצירתי, איכותי ומגובש, שאין לי כל 
ספק שימשיך להתפתח וליזום תוכניות חדשות למען רווחתם של המטופלים 

ובני משפחותיהם.
"אני רוצה להודות לרופאים, לאחיות ולאנשי מקצועות הבריאות איתם עבדתי בשיתוף פעולה מעולה במשך השנים. כמו 
כן, אני מודה לצוות העובדים של האגף למשאבי אנוש על העבודה המשותפת הפורייה, ובעיקר לשירה פרץ, שראויה 
לציון על דרך עבודתה המקצועית, השירותית והאנושית. תודה מיוחדת לעידית ברימברג, מנהלת השירות הסוציאלי שגם 
פורשת בימים אלה, על שנים רבות של עבודה משותפת ומוצלחת. בהצלחה לטלי עדן שנכנסת לניהול ולסיון חבר בסגנות".

נפרדים לשלום ואומרים תודה!

עידית ברימברג, מנהלת השירות הסוציאלי, פרשה לגמלאות. 

"לאחר 30 שנות עבודה במרכז הרפואי, אני מסיימת את תפקידי כמנהלת השירות הסוציאלי בבית החולים. בפרספקטיבה 
של 30 שנה אני יכולה לראות את ההתפתחות המקצועית ההולכת וגדלה של העו"סים בשירות, את ההתמקמות ההולכת 
ומתרחבת של העבודה הסוציאלית בעשייה הכללית של המרכז הרפואי ואת ההכרה המתרחבת של ייחודיות המקצוע 
ותרומתו. היו אלה 30 שנה מרתקות, מאתגרות ומלמדות. פעלתי מתוך אהבה למקצוע, שייכות ואכפתיות אמיתית למקום.

"אני יוצאת מועשרת בזכויותיי: זכיתי לנהל שירות סוציאלי מדהים עם עו"סים מקצועיים ביותר, האוהבים את העשייה 
ומחויבים ביותר הן למטופלים ולבני משפחותיהם, והן למרכז. זכיתי לעבוד עם שני סגנים - פנינה אלעד ודורון וילנר: שני 
אנשים מיוחדים, יצירתיים, השותפים איתי לאורך כל הדרך, שהוסיפו רבות לראייה הניהולית. זכיתי לעבוד עם צוות בכיר 

נפלא, עשיר בדעות ורבגוני, דבר שאיפשר קבלת החלטות ניהוליות מושכלות יותר.
"זכיתי לעבוד עם רותי סספורטס, שמעבר לזיקה הניהולית גם הייתה פרטנרית נפלאה לקידום תוכניות משותפות, מתוך 
הכרה בייחודיות המקצועית של העבודה הסוציאלית לתחום המטופל במרכז, ויחסי צוות-מטופלים. זכיתי לעבוד שנים 

ארוכות ומעניינות עם הסיעוד - שותפות מרגשת וייחודית בתחום יחידת הקבוצות, והרבה מעבר.
"אני רוצה להודות לכל אחד ואחת מאנשי ההנהלה, משאבי אנוש, חברותיי למקצועות הבריאות, רופאים, אחיות ועובדי 
המרכז הרפואי, על שיתופי הפעולה ועל הדרך שעשינו יחד. אני מאחלת למחליפתי טלי עדן הצלחה בתפקיד הכל כך 

מרתק ומאתגר".

שוש קרינסקי

שוש קרינסקי, מרכזת תחום בכירה רכש ולוגיסטיקה בהנהלת הסיעוד, פרשה לגמלאות. 

אני מוקירה מאוד ומודה לשושי על שנות שירות כה ארוכות במוסד, במהלכן מילאה שורה 
של תפקידי ניהול במקצועיות רבה. עבודתה של שושי התאפיינה במקצועיות, מנהיגות, 

נתינה אינסופית, הכלה, אכפתיות עצומה, והובלה ללא פשרות. 

כתבה: אתי עוזיאל, מנהלת מערך הסיעוד

פנינה אלעד

פנינה ועידית

עידית ברימברג
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רבקה דוד ז״ל

מילים לזכרה של רבקה דוד ז"ל

רבקה דוד לא איתנו אך היא עמוק בלבבות, 
מביטה בנו מלמעלה ומותירה כאן אחריה לא מעט עקבות ודמעות.

מאז ומתמיד היא האירה פנים לבאים בשערי שיקום הלב.
מבט אחד לתוך עיניה – וכבר מתגלה לבה הרגיש והמתחשב.

נעימת הליכות, אשה יפה מבפנים ומבחוץ
עובדת מסורה ואהודה עם מזג נוח וחרוץ.

רבקה, עד הסוף המר היתה בך אמונה שתירפאי ותחלימי.
אחרי הניתוח חזרת לעבודה ולזמן מה הכל נראה אופטימי.

הצענו לך לבלות כמה שיותר עם בני המשפחה ולנוח,
אך את מצדך כעסת ולמרות חולשת הגוף – היית חזקה מאוד ברוח. 

גם בימים הקשים נשכת שפתיים וחייכת לכל מטופל
לפעמים יצאת להזיל דמעה בצד ומיד חזרת לשרת את הקהל.

דאגת לכולם ופחות לעצמך, אבל לא ויתרת על הטיפולים.
גם ברגעים החשוכים האמנת שיש לך סיכוי טוב להחלים.

נלחמת כלביאה וסירבת להיכנע למחלה הנוראה
אך לבסוף, לצערנו הגדול, המערכה הוכרעה. 

נזכור תמיד את יופייך, את האור שלך, את קסם החיוך. 
נוחי על משכבך בשלום, אהובה. יהי זכרך ברוך!

ענבל ירקוני

ליאורה שוהם

ליאורה שוהם, מנהלת אדמיניסטרטיבית של מרפאות דנה-דואק.

ליאורה החלה את צעדיה הראשונים במרכז הרפואי תל-אביב עוד בשנות ה-70 - בית חולים 
קטן של כ-300 מיטות ו-700 עובדים, ושם כולם הכירו את כולם עם אחוות יחידה ואהבת 

המקום. בתפקידה הראשון שימשה ליאורה כמזכירת מנהל מחלקת ילדים פרופ' שפירר.
בשנת 1991 עברה יחד עם כל צוות בית חולים "הדסה" בעיר שאוחד אלינו לאיכילוב ושוכן 
בביתו החדש - בית חולים לילדים ע"ש "דנה-דואק", וליאורה שימשה כמרכזת לשכת מנהל 
בית החולים לילדים. בד בבד, בהמשך, ליאורה מונתה לתפקיד המנהלת האדמיניסטרטיבית של 
מרפאות דנה-דואק. באישיותה הכריזמטית איתגרה את עצמה להביא את המרפאות למקום 
שנעים לילדים להגיע אליו לטיפול. גייסה את מרצה וקשריה והשיגה תרומות של משחקים, 
תמונות ואבזרים המשמשים את הצוות והמטפלים. במקביל לתפקידה זה, שימשה ליאורה 
שנים כמזכירת חיפ"ק, תפקיד שגם אותו ביצעה בהצלחה רבה. ברצוני להודות בשמי ובשם 
חבריי למערך האמבולטורי לליאורה על שנות עבודה משותפות ופוריות. אין ספק שטביעת 

האצבע שלך תלווה את המרפאות לשנים רבות.

כתבה: שרה ברנשטיין, מנהלת מערך המרפאות

ירקוני מונתה למנהלת מערך הסיעוד בחטיבה  ענבל 
למרכזים רפואיים ועוזבת את בית החולים. 

ענבל ביצעה תפקידה באחריות רבה, רצינות ולויאליות. 
אני מברכת אותה על קידומה, ואין ספק בלבי כי תמלא 
תפקיד זה על הצד הטוב ביותר ובכך תוסיף כבוד לעשייה 

הסיעודית בכלל ולבית החולים איכילוב בפרט. 

כתבה: אתי עוזיאל, מנהלת מערך הסיעוד



פרופ׳ ענת לבנשטיין
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ממרתא תצא תורה
קבוצת רופאים בכירים, מנתחי רשתית מצרפת, התארחה במערך העיניים שלנו 
והשתלמה בנושא רפואת עיניים על ידי צוות המערך. "זכינו לאירוח נפלא מהצוות 
והחכמנו מההרצאות המרתקות של הצוות הרפואי המקצועי. תודה לכם!" מסרו 

בדברי הפרידה. 
מארגני ההשתלמות: ד"ר דינה צור וד"ר שולה שוורץ, בסיוע פרופ' ענת לבנשטיין, 

ד"ר מיכאלה גולדשטיין, פרופ' עדי ברק ופרופ' אלעד מויסייב.

מעבר בחינת התמחות בפסיכולוגיה 
ההשקעה שלנו במתמחים בפסיכולוגיה, בהנהגת הפסיכולוגית הראשית שלנו ד"ר 
שולמית בן יצחק, נותנת אותותיה: ד"ר יעל תדמור זיסמן וטל מוזס עברו בהצלחה 

את מבחני ההתמחות בפסיכולוגיה קלינית ובפסיכולוגיה שיקומית )בהתאמה(.

פרס מייקלסון לפרופ' ענת לבנשטיין

פרופ׳ ענת לבנשטיין, מנהלת מערך עיניים, קיבלה את 
אחד הפרסים היוקרתיים ביותר ברפואת עיניים: פרס 
מייקלסון של ה-Macula Society, פרס הניתן בהערכה 
לתרומה ייחודית וקונסיסטנטית בתחום מחלות הרשתית. 

זר ברכות:
מלגות קרן פרסול הוענקו השנה לרופאות ולחוקרות בתחום סרטן בנשים. 

הקרן שמה לה למטרה לתמוך בהעצמת רופאות העוסקות בטיפול בסרטן ובקידום נושא המחקר בסרטן בנשים. הזוכות במלגות בתחום הקליני: 
n ד"ר סיוון שמאי, מהמערך האונקולוגי, קיבלה סיוע במימון השתלמותה בחו"ל בתחום הסרקומות.

n ד"ר יעל רז, גינקולוגית מבית החולים "ליס", קיבלה מלגה לסיוע במימון השתלמותה בתחום הגינקואונקולוגיה.

n ד"ר אפרת לוטבק, מהמערך ההמטולוגי, קיבלה מלגה לסיוע במחקר שתערוך במסגרת התמחותה במחלקה ההמטואונקולוגית במרכז הרפואי תל-אביב.

הזוכים במלגות בתחום המחקרי הם:
n ד"ר ענת גלוברזון-לוין, מהמעבדה האימונולוגית )בשיתוף פרופ' זליג אשחר, פרופ' דני גריסרו וד"ר בנצי כץ(.

n ד"ר חגי ליגומסקי, מהמערך האונקולוגי )בשיתוף עם פרופ' עידו וולף וד"ר תמי רובינק(.

n ד"ר רחל גרוסמן, מהמערך הנוירוכירורגי, בתחום גרורות של סרטן השד במוח. 

n ד"ר תהילה מנס, מנהלת המרכז לבריאות השד בחטיבה הכירורגית, ד"ר שני שנהר-צרפתי, מהמערך האונקולוגי, 

ופרופ' אורי רוגובסקי, מנהל מחלקה פנימית ג', בנושא מניעת סרטן שד מתחת לגיל 50.
בראשות ועדות השיפוט בתחום הקליני עמדה פרופ' עינת אבן ספיר, ובראש הוועדה בתחום המחקרי עמדה ד"ר מיכל רול. 
תרומת קרן פרסול למענקי מחקר הינה חלק מתרומה גדולה יותר לכל נושא המחקר בתחום סרטן נשים בבית החולים, 

והקמת מרכז מחקר בנושא זה בקומת המחקר בבניין סמי עופר, קומה 10.

עניין לציון



מצטייני פרס מנכ"ל
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פרס מנכ"ל לעובדים מצטיינים הוענק השנה ל:

n גב' ליובוב אגרונובסקי, כוח עזר במחלקה גריאטרית ב'.

n ד"ר אורי אייל, מנהל שירות אנדוקרינולוגיה וסוכרת בילדים.

n גב' שושי איסמאילוב, אחות אחראית מחלקה ילדים א'.

n גב' קסה אליאס, עובדת סוציאלית.

.MRI בר יואל אדון, מזכיר מכון n

n ד"ר אולג דולקרט, מנהל יחידת המחקר בחטיבה האורתופדית.

n ד"ר עומר טרביצקי, רופא מתמחה במערך עיניים.

n ד"ר בנצי כץ, סגן מנהל מעבדה המטולוגית.

n גב' זויה פריאב, כח עזר במחלקה לניתוחי לב-חזה.

n צוות הסיעוד במחלקת אף אוזן גרון.

טקס פרס עובד מצטיין עיריית תל-אביב בחסות "ידיעות אחרונות" לשנת 2017, הוענק במעמד 
ראש עיריית תל-אביב מר רון חולדאי, מנכ"ל המרכז הרפואי פרופ' רוני גמזו, מנהלים, אורחים 

ובני משפחה. הזוכים הם:
n ד"ר דניאל אוגורק, מנהל חדרי ניתוח במערך הרדמה.

n אלכסנדר בבושקין, מנהל עבודה, אחזקת מערכות חשמל, באגף לוגיסטיקה.

n פבל גוריינוב, עובד מעבדה בפתולוגיה.

n מרגלית דאלי, אחות אחראית, מרפאת גסטרו ילדים.

n ולנטינה דוידסון, כוח עזר מיומן באשפוז טרום לידתי.

n אלה יוחננוב, סגנית אחות אחראית, מחלקה פנימית ו'.

n משה לוי, מנהל שירותי חצר במחלקה לתחזוקה משקית.

n אלי סרדס, מנהל עבודה ראשי במחלקה לשירותים טכניים.

n צוות יחידת C.T באגף הדימות.

העובדים המצטיינים בתמונת ניצחון



הזמר אדם השתחרר לפני כחודשיים מבית החולים שלנו לאחר 
ועובדי  האחיות  הרופאים,  ולכל  יוסף קלאוזנר  לפרופ'  שהודה 

המחלקות הכירורגית וטיפול נמרץ.
"אתם האנשים שעשו ימים כלילות במקצועיות, מסירות ואנושיות 
אינסופית ובנחישות להציל את חיי. הייתי רוצה לחבק ולהודות לכל 
והמכילות שלכם אקח  אחד באופן אישי. את העיניים המרגיעות 
איתי לחיים, ומקווה להזמין את כולכם להופעה חגיגית בבוא הזמן״, 

אמר אדם.

יש מוצא

אדם וצוות המחלקה

 Red חלאס עם הפחד, הקדימו בדיקה למכה!", זה המסר של אליל הרוק"
Band, אשר הגיע לבית החולים שלנו כדי להצטלם בהתנדבות לסרטון שנעשה 
וצוות המכון  פרופ׳ נדיר ארבר  בשיתוף המרכז לרפואה מונעת בניהולו של 
לדרכי העיכול והכבד ד"ר סיגל פישמן והאחות אינה גלוזמן. הסרטון נעשה 
בשיתוף עם קהילת חלאסרטן של עמותת מרכז טל, לרגל יום הסרטן הבינלאומי.

פרופ' נדיר ארבר בודק את רד

לוסי הקדושה

השחקנית לוסי דובינצ'ק עם חלק מהצוות שטיפל בה לאורך תקופת אשפוזה. 
מימין לשמאל: ד"ר דקל סתוי והאחות האחראית איריס ברמן מהיחידה לטיפול נמרץ כללי, הילה איטינג - אחות 

אחראית החטיבה האורתופדית, לוסי, פרופ' ישראל דודקביץ - מנהל מחלקת שיקום, והאחות האחראית שירה בן 
שאול ממחלקת שיקום

ד"ר סיגל פישמן והאחות אינה גלוזמן בבדיקה במכון הגסטרו

Red Band לא פוחד!
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דברים טובים לסיום



 המרכז הרפואי תל-אביב 
ע”ש סוראסקי

רפואה מובילה ואנושית 

הפנים שלך
זו המומחיות שלנו

צוות רופאי עור מומחים
בסביבה מבוקרת והבטוחה של המרכז הרפואי ת"א

הזרקות ומילויים |  הצערת העור | חיטוב קו סנטר ולסת ועוד

* מותנה בהצגת כרטיס עובד

20%
הנחה

על כלל הטיפולים

לעובדי המרכז

הרפואי ת״א*

dermaaesthetics@tlvmc.gov.il           |   03-6972424  
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