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עובדים יקרים,
בימים אלה ימלאו 3 שנים להצטרפותי המחודשת למשפחת איכילוב, כמנכ"ל 

בית החולים, וזו הזדמנות טובה לעצור לרגע ולהביט על הדברים.
לפני כ-3 שנים גיבשנו את התוכנית האסטרטגית של בית החולים, תוכנית 
אשר מיקדה את העשייה שלנו ב-6 ערכי לבה: קידום החדשנות והמצוינות, דגש 
על מרכזיות המטופל, קידום אנשי הארגון, שיפור התרבות הארגונית והשיח 
בינינו, שיפור השפעתנו המקומית והבינלאומית, והסדרת תהליכים בארגון. 

התוכנית פורטה למשימות והתחלנו לעבוד יחד בקדחתנות כדי לממשה. 
אני שמח לציין כי ב-3 השנים הושגו מרבית היעדים שהצבנו לעצמנו, הגם שיש 

תחומים בהם נכונה לנו עוד עבודה. 
נוכל לסכם מה היה  עם סיומה של שנת תשע"ח ובפרוס השנה החדשה, 
לנו: הגדלנו את המצוינות הרפואית, הטכנולוגית והמחקרית של בית החולים. 
רק  אציין  ביותר בארץ,  להיות הטובים  והפכו  מערכים מסוימים התפתחו 

אחדים, וביניהם: 
מוביל  הוא  והיום  חדשה  הנהגה  תחת  הפתולוגי שעבר מהפכה  המכון 
)!( את פעילותו ושילב  במקצועיות ובטכנולוגיה. המערך ההמטולוגי הכפיל 
טיפולים חדשים ומתקדמים המובילים בארץ ובעולם ועומד להתרחב לשתי 
9-10(, צינתורי המוח חזרו לפעילות בהיקפים  קומות במגדל אריסון )קומות 
גדולים ובאיכות וזמני תגובה מהירים, ולהערכתי תוך זמן קצר נחזור להיות מספר 
1 בארץ. אני יכול למנות עוד כ-10 מערכים דומים שעשו נסיקה מדהימה שכזו.
 ,MRI בנוסף שדרגנו טכנולוגיות רבות, החל מאגף הדימות עם 4 מכשירי
ביותר, מכשיר  ומתקדמים  4 מאיצים חדשים  מכון הקרינה עם 
קונטקט להקרנות, ומכשיר HDR להקרנות ברכיתרפיה 
שייכנס בימים אלה. כמו כן הוכנס מכשיר EOS נמוך 
קרינה לדימות עמוד שדרה בילדים ובמבוגרים, הוכנס 
מכשיר לניתוחי אפילפסיה בלייזר, ובמהלך החודש 
יותקנו מכשיר CT חדיש ומכשיר PET דיגיטלי נוסף. 
בתוך כך, פעילות הרובוט הניתוחי תתקרב השנה 
נהיה  רבין  ומרכז  רמב"ם  עם  )יחד  ניתוחי,  לכ-200 
נחנוך את מט"ס  ביותר(; בתחילת אוקטובר  הפעילים 
)מרכז טכנולוגיה וסימולציה( שיאפשר לראשונה מערך 
סימולציות רפואיות ברמה גבוהה. בתחום המחקר 
המחקר  את שטחי  הכפיל  שלנו  החולים  בית 
הבסיסי, הקים והרחיב מעבדות, הוסיף 3 מסלולי 
מלגות לחוקרים )אוריון, פרסול ואלרוב( ועומד 
בניין סגול לחקר המוח. בעתיד  להשלים את 
הקרוב יתחילו עבודות להקמת המרכז לרפואת 
וזו רק חלק   )TAAMI( המחר ע"ש אריסון 

מהרשימה.
- הקטנו את  בתחום המטופל במרכז 
מספר החולים המאושפזים במסדרונות 
בבתי  ביותר  הנמוך  אפסי,  למספר 

בנימה אישית

החולים בארץ. הקמנו מוקד תפעולי לשיפור התיאום בטיפול בחולים, הקמנו 
מרכז מידע שירות ומיצוי זכויות ייחודי מסוגו לשיפור השירות וחוויית המטופל. 
בימים אלה מותקנות בבית החולים עמדות עגינה של כיסאות גלגלים ייחודיים, 
לקבל משוב  בחודש שעבר התחלנו  לטובת המטופלים.  זמינותם  להגדלת 
מהמטופלים שלנו בסקר דיגיטלי במסגרתו נסקרים כל המטופלים, כך שנוכל 
ללמוד היכן הכשלים שלנו ולשפרם. החל מתחילת חודש ספטמבר, ניתן לזמן 
תור למרפאות בית החולים באינטרנט ובקרוב נוכל לאפשר גם צ'ק אין מהבית, 

ושירותי טלמדיסין. 
רופאים  מנהלים  להכשרת  תוכניות  קיימנו  אנשי הארגון  קידום  בתחום 
)מטאור(, להכשרת אחיות מנהלות )אח"מ( ומנהלים ביתר המסגרות. שיפרנו 
את תנאי העבודה במערכים השונים, העברנו את עובדי הקבלן למעמד של 
עובדי עירייה, שיפרנו דרגות במערכים וקידמנו עובדים בהתאם ואף מעבר 
להסכמים במשק. כמו כן השקענו גם בהפקת ארועים חווייתיים כמו המסע 
לפולין, מסיבת פורים, ארועים לפורשים, ארוע לסיום התמחות, זר לשבת, ועוד. 
אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם הוועדים וארגון העובדים, מתוך ראייה 

משותפת של טובת בית החולים שלנו.
בתחום שיפור התשתיות הצלחנו להשלים את 4 הקומות האחרונות בבניין 
עופר, המאכלסות את המערך האונקולוגי, קומת מחקר ושתי פנימיות חדשות. 
ליס  בית החולים  צוות, את הקומה הרביעית של  בניין מגורי  השלמנו את 
ילדים חדש, חידשנו את מכון הריאות  ליולדות, קומה חמישית בדנה-לט"נ 
באגף ד' בסוראסקי, חדרי קבלה והתעוררות חדשים בחדרי הניתוח, מרכז חדש 
לרפואת הפה והשיניים, מיון אמבולטורי חדש, שממש בימים אלה נפתח, ואנו 
בתהליכי בינוי להקמת המיון החדש, הרחבת המכון לרפואה גרעינית, הרחבת 
מכון גסטרו, מערך המטולוגי חדש, מרכז "סגול" לחקר המוח, שדרוג החדרים 
הנקיים בקומה 6 בבניין ראשונים, מגדל שיקום במתחם הצפוני של בית החולים, 

ושוב - זוהי רק רשימה חלקית.
בחלק  המצוינות  בתחום  לעשות  מה  עדיין  יש  הללו  ההישגים  כל  עם 
מהמערכים, ברמת המחקר, בתשתית שאנו מספקים לחוקרים, ובהקדשת "הזמן 
יותר ביצירת  כן, עלינו בהנהלת בית החולים להשקיע  המוגן" למחקר. כמו 
תנאי עבודה נאותים לכם העובדים, ותנאי טיפול טובים יותר למטופלים כפי 
שאני שואף שיהיו. יש עדיין מה לעשות גם בקידום אנשי הארגון הן בתגמול, 

הן בקידום האישי, באיזון של עומסי עבודה ובתוספת כוח אדם היכן שצריך.
למרות ההצלחות בהן אני גאה מאוד, אני חש תסכול לנוכח העובדה שעדיין 
לא הצלחנו לייצר תרבות ארגונית לפיה כולנו אחד: עובד, מנהל, הנהלה ומנכ"ל. 
אמנם אני ואנשי ההנהלה משקיעים רבות כדי שכל העובדים יחושו גאוות יחידה 
ועשייה משותפת, אבל עדיין המוטו "כולנו אחד", אינו מורגש באופן מובהק 
בבית החולים. עובדים יקרים, זו החוזקה שלנו, רק כך נוכל להמשיך ולהוביל, 
את הפן המקצועי והאנושי. לא בכדי התקדמנו מאד בשנים האחרונות, השתדלו 

לראות זאת ולהיות גאים בכל מה שעשיתם.
אני רוצה לסיים בנימה אישית ולהודות לכל אחד ואחת מכם על תמיכתכם 
בי בעת המחלה שנפלה עליי כרעם ביום בהיר ובמיוחד לצוות שטיפל בי: פרופ' 
יגאל ליבוביץ, פרופ' ענת לבנשטיין, איריס האחות האחראית וצוות מחלקת 
ולכל הרופאים שליוו אותי במהלך התקופה, החל מפרופ' קלאוזנר,  עיניים, 
פרופ' פליס, פרופ' וולף, פרופ' אבן-ספיר, פרופ' מטות, פרופ' הרשקוביץ, פרופ׳ 

שנייבאום, ד״ר גוטפלד ועוד רבים וטובים. 
בתום חודשיים לא פשוטים כלל ועיקר, מצבי היום מצוין, הגידול היה מקומי 
והוסר בשלמותו, ונראה שלא אצטרך טיפול משלים אלא מעקב בלבד. בחודשיים 
האחרונים למדתי על בשרי מה זה להיות חולה עם גידול ממאיר, לראות את 
מבטי הדאגה וגילויי התמיכה והאהבה של המשפחה האישית שלי - בת זוג 

ותינוקת - ושל המשפחה המורחבת - איכילוב. 
אז אתם שואלים איך זה? ובכן, קצת מהכל: מפחיד, ממלא, מרגש, מחשל 

ומוסיף לך עוד קורטוב של הבנת הפרופורציות בחיים.

שלכם, שנה טובה ובריאה לכולנו,
רוני

עורך ראשי: אבי שושן, דובר המרכז הרפואי | רכזת מערכת: אסנת טאוב-טגנסקי, מנהל תקשורת 
פנים ארגונית | צילומים: היחידה לצילום רפואי | צלמים: ליאור צור וג׳ני ירושלמי | בהוצאת 

האגף לשיווק ושירות בניהולה של גב' אביבה שמר. 
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עיצוב הגיליון: סטודיו קליימקס בע״מ 
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

הזמנת תור בלחיצת כפתור

מערכת זימון תורים באתר בית החולים

המרכז הרפואי תל אביב גאה להיות בית החולים הציבורי הראשון בישראל 
המאפשר לכלל הציבור להזמין תור ב"לחיצת כפתור". 

בימים אלה אנחנו משיקים מערכת מתקדמת ומקוונת לזימון תורים, התומכת 
באופן מלא בתהליך זימון תור במרפאות איכילוב: התהליך ידידותי, נוח ומדויק, 
מהמחשב או מהמכשיר הנייד, ללא צורך בהמתנה, השארת פרטים או שיחות 
עם מוקד השירות. המערכת מאפשרת גם  מעקב, ביטול או שינוי מועד התור. 

הזימון המקוון המלא מתאפשר בשלב זה למגוון מרפאות ושירותים.
מערכת זו הינה שלב נוסף בפרויקט הל"ב - המטופל במרכז - שהינו חלק 
ממהפכת הבריאות הדיגיטלית. במסגרת הפרויקט, המשותף למשרד הבריאות 
דיגיטלית במשרד לשיוויון חברתי, פותחו ממשקים למערכת  ולמטה ישראל 
המידע האדמיניסטרטיבית, המאפשרים בחינת תורים פנויים באתר האינטרנט של 
בית החולים. פיתוח זה הוא פרי שיתוף פעולה בין צוותים של חטיבת המרכזים 

הרפואיים במשרד הבריאות ושל המרכז הרפואי איכילוב. 
בשלבים הבאים של הפרויקט, אותו מוביל משרד הבריאות, יצטרפו שירותים 
ומרכיבים נוספים כגון smart chatbot, שיאפשר שיח דיגיטלי עם המטופל לטובת 
איתור התור המתאים, סריקת ההפניה ועוד. פיתוח זה הוא פרי שיתוף פעולה בין 
צוותים של אגף בריאות דיגיטלית ומיחשוב, חטיבת המרכזים הרפואיים במשרד 

הבריאות ושל המרכז הרפואי איכילוב.
בעקבות בית החולים שלנו, מתוכננות הטמעות של המערכת לזימון תורים בבית 
החולים ברזילי באשקלון, ולאחר מכן המערכת תיטמע גם בבתי חולים נוספים.

מהפכת הבריאות הדיגיטלית הינה המהלך המרכזי שמוביל משרד הבריאות, 
על מנת לשפר את מערכת הבריאות ולהתאים אותה לעתיד. המהפכה רותמת 

וכוללת סדרה ארוכה ומגוונת של  טכנולוגיות חדשניות לשיפור הבריאות 
פרויקטים הממוקדים בשיפור תהליכים וממשקים בין כל הגורמים הקשורים 
למערכת, על מנת לקדם רפואה שיוויונית המתאימה לציבור כולו, על צורכי 

הבריאות השונים שלו.
בית החולים שלנו גאה להיות שותף מרכזי וחלוץ בתי החולים בישראל 

במהלך חשוב זה של הנגשת שירותי המרכז הרפואי לאזרח.

פרופ׳ אלי שפרכר וד״ר אהובה מייליק

לאחר שעברנו בהצלחה את מבדק האקרדיטציה )חידוש תו התקן של בית החולים( 
על ידי ה-JCI, הופקו מספר לקחים, שהמרכזי בהם הוא הצורך להתאים ולהפוך את 
תוכני המבדק לחלק מתרבות ארגונית, אשר רואה בבטיחות המטופלים ובאיכות 

הטיפול מטרה עליונה לכולנו.
כדי לתת מענה לצורך זה, הוקמה בחודשים האחרונים "היחידה לתקנון ובקרה", כחלק 
מהמערך לבטיחות המטופל, אשר עוסקת בהבניית הטיפול הרפואי )נוהלים(, בהטמעת 
תכנים חדשים בארגון ובהובלת בקרות כשיגרה. כל זאת, תוך שימוש במגוון כלים 
ויצירת קשר ישיר עם הצוותים המטפלים. כמו כן הוחלט להקדיש בכל שנה מספר ימים 
להערכת ביצועי בית החולים בתחום האיכות והבטיחות. במהלך השבוע האחרון נערך 
מבדק אינטנסיבי של שלושה ימים ברחבי בית החולים, בדומה למבדק האקרדיטציה.

במהלך ימי "א-ב ברפואה", נבחנו נוהלים, ידע ותהליכים שונים בתחום איכות 
איכות  תוכנית  ומנהיגות,  ניהול מחלקה  הנושאים שנבדקו:  ובטיחות הטיפול. 
מחלקתית ובטיחות המטופל, זכויות המטופל ומשפחתו, הערכה וטיפול במטופלים, 
והדרכת  זיהומים  ניתוחי, מניעת  ניהול הטיפול התרופתי, הרדמה, טיפול  כולל 
מטופלים. כמו כן נבדקו נושאים הקשורים לניהול מידע, הדרכה רפואית, תוכניות 

מחקר בבני אדם, לוגיסטיקה ותשתיות - כולל בטיחות המתקנים.
כי  ובראשם תחושת הסוקרים  ניכרים  נתוני המבדקים מצביעים על הישגים 
נושאי האיכות והבטיחות בטיפול עומדים במרכז העשייה בכל מקום בארגון שלנו. 
"המבדק גם יצר הזדמנויות לשינויים ולשיפורים ונעבוד יחד להטמעתם במהלך 
השנה הקרובה, תוך המשך מתן רפואה מובילה ואנושית לכל ציבור החולים שלנו", 
מדגישים פרופ' אלי שפרכר, סמנכ"ל בטיחות המטופל, וד"ר אהובה מייליק, מנהלת 

מערך האיכות בבית החולים, שהובילו את המבדק. 

איכות ובטיחות - אלף בית של הרפואה
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מכשיר האקמו - מצילים חיים כל יום מחדש!

פתולוגיה דיגיטלית -  
הטכנולוגיה בשירות הפתולוגיה

ד"ר דקל סתוי, רופא בכיר ביחידה לטיפול נמרץ, לצד מכשיר האקמו 
על מיטת חולה

למעלה משנה פועל ביחידה לטיפול נמרץ כללי באיכילוב 
מכשיר האקמו - מכונת לב-ריאות ניידת, שמעניקה טיפול תומך 
חיים למצבי כשל קיצוניים, חריפים והפיכים של מערכות הריאות, 
הלב או שניהם. האקמו מאפשר ניקוז דם ורידי, לפני הגעתו אל 
ריאות החולה, העברתו דרך "מחמצן" אשר פועל למעשה כריאה 
מלאכותית, והחזרתו בלחץ לגוף המטופל. יתרונו של המכשיר 
ונייד וכך מתאפשר לפעול איתו מחוץ לחדר  בכך שהוא קטן 
ניתוח, ולעתים קרובות במצבים דחופים בהם יש צורך בהתערבות 
מיידית, כגון החייאה. כמו כן, המכשיר מאפשר העברת חולים 
במצב קשה ביותר בין בתי חולים, או בתוך בית חולים, תוך שהם 
מקבלים תמיכה ניכרת במערכות החיוניות. משך הטיפול נע בין 
ימים בודדים ועד שבועות ספורים, עד אשר מצבו של החולה 

משתפר או שנמצא פיתרון אחר, כגון השתלה.
בעולם, האקמו פועל מזה מספר עשורים והוא כעת נמצא 
בחזית הרפואה של מחלקות טיפול נמרץ בבתי חולים מרכזיים 
ומובילים, כמו כאן באיכילוב. המכשיר מצריך שיתוף פעולה 
בין מגוון תחומים רפואיים שונים, מיומנות רפואית, סיעודית 
וטכנולוגית גבוהה ביותר, וכולל ניטור מדויק ורציף תוך הקפדה 

על פרטים קטנים כגדולים שהכרחית להצלחת הטיפול.
שיתוף הפעולה הפורה והפעלת המערכת מאפשרים לנו להציל 

חיי אדם מדי כל יום מחדש.

צוות המכון: ד"ר אסנת שר, פרופ' דב הרשקוביץ וד"ר חנוך גולדשמיט

הפתולוגיה נועדה לאבחן מחלות באמצעות בדיקה של רקמות המטופל. 
פתולוגיה דיגיטלית היא מערכת חדשנית ופורצת דרך שהוטמעה לאחרונה 
במכון לפתולוגיה באיכילוב. מדובר בתחום חדש ומרתק, שתופס תאוצה 
ידי בחינה מיקרוסקופית  ניתנת בעיקר על  ובעולם. כיום האבחנה  בארץ 
של סלייד ריקמה, אולם יש אפשרות לסרוק את סלייד הריקמה ברזולוציה 
ובהגדלה גבוהה, ולהעבירו לפורמט דיגיטלי. את התמונה הדיגיטלית ניתן 
לבחון על מסך המחשב וכן ניתן להתייעץ לגבי האבחנה עם רופאים ממקומות 
מרוחקים, וכל זאת בלחיצת כפתור, ללא צורך בשליחת הדגימה עצמה. ואכן, 
לאחרונה הוכנסה לשימוש במכון לפתולוגיה באיכילוב מערכת של פתולוגיה 
דיגיטלית של חברת פיליפס, היחידה בעלת אישור של מינהל המזון והתרופות 
האמריקאי )FDA( לביצוע אבחנות ראשוניות למטופלים. "המערכת שנקלטה 
כוללת שני מכשירים בעלי יכולת סריקה של 300 סליידים כל אחד. יתרון 
נוסף של מערכת זו הוא היכולת לזהות את פרטי הסלייד באופן אוטומטי, 
לפי קריאת ברקוד. יכולת זו מגבירה את הבטיחות בזיהוי הדגימה ושיוכה 
ידני",  וכן חוסכת זמן יקר שדרוש היום לסידור הדגימות באופן  למטופל, 

מסביר פרופ' דב הרשקוביץ, מנהל המכון לפתולוגיה.

חדשות

ספטמבר 2018



גיבנת  צווארית - אפשר ליישר!

בדיקת דם פשוטה ואמינה

ד"ר מורסי חשאן 
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ורק במרכז הרפואי איכילוב תל אביב, בוצע  לראשונה בישראל, 
ניתוח ליישור גיבנת צווארית. המטופל הראשון, נער בן 17, תושב מרכז 
הארץ, שסבל בשלוש השנים האחרונות מכאבים קשים וראש שמוט 
לכיוון בית החזה, כתוצאה מגיבנת שהתפתחה בצווארו. הניתוח בוצע 
על ידי צוות מנתחי המערך הנוירוכירורגי: ד"ר מורסי חשאן, אחראי 
ד"ר צבי לידר, מנהל  שירות עיוותי עמוד שדרה במבוגרים, יחד עם 

יחידת עמוד שדרה.
מדובר בניתוח מורכב, שמאחד שלושה ניתוחים שונים ונמשך למעלה 
מ-12 שעות, במהלכו חשפו המנתחים את כל החוליות הצוואריות, 
שחררו את הקשר שבין החוליות, החדירו שתלי טיטניום בין החוליות, 
להשגת מנח אידיאלי, ובסיום קיבעו בעזרת ברגים את הצוואר, עד כדי 

יצירת מבנה קרוב ביותר לנורמה. 
"הניתוח כרוך בירידה של כ-50% בטווח התנועה הסיבובית של 
כך  הכתפיים,  של  בתנועתיות  הגוף  מפצה  אלא שעליה  הצוואר, 
שלמנותח לא נגרם נזק באיכות החיים שהושגה הודות לניתוח", סיפר 
ד"ר לידר. בסיום הניתוח המטופל אף גבה בכמה סנטימטרים, צווארו 
וראשו חזרו למנח תקין, הוא אינו סובל מכאבים ובימים אלה חוזר 

בהדרגה לתיפקוד מלא, כולל לבית הספר.
"עד עכשיו שלחו לחו"ל מנותחים הסובלים מבעיה דומה בצוואר. 
אני שמח שמעכשיו גם לתושבי ישראל יש מענה מקצועי לבעיה זו", 

מדגיש ד"ר חשאן.

ורק במרכז הרפואי  חדש ברפואה הציבורית 
g.CHECK מקבוצת  איכילוב תל אביב: בדיקת 
לא-פולשנית,  סקר  בדיקת   -  NIPT בדיקות 
שנועדה לזהות הפרעות כרומוזומליות שכיחות 
ואחרות( באמצעות  )כגון תסמונת דאון  בעובר 
בדיקת דם פשוטה לאם, בטוחה ואמינה. הבדיקה 

מבוצעת החל מהשבוע ה-10 להריון. 
בדיקת g.CHECK מאפשרת לזהות בוודאות 
גבוהה מאוד )99%( את ההפרעות הכרומוזומליות 
 ,)21 )טריזומיה  דאון  כגון: תסמונת  השכיחות 
תסמונת אדווארדס )טריזומיה 18(, תסמונת פטאו 
הנובעות מהפרעות  תסמונות   ,)13 )טריזומיה 
בכרומוזומי המין )כגון תסמונת טרנר וקליינפלטר(, 
וכן מעל 80 תסמונות הנובעות מעודף או מחוסר 

של מקטעי כרומוזומים קטנים. 
 DNA נוכחות מקטעי  "הבדיקה מבוססת על 
במהלך  האם  בדם  המצויים  בעובר,  שמקורם 
תקין  כרומוזומים  הרכב  יש  כשלעובר  ההריון. 
)46 כרומוזומים בכל תא(, נשמר יחס קבוע בין 
כמות מקטעי הדנ"א מכל כרומוזום. לעומת זאת, 
בעובר,  יש חריגה במספר הכרומוזומים  כאשר 
היחס משתנה. למשל, אם לעובר יש תסמונת דאון 

הנובעת מעודף כרומוזום 21, הבדיקה תזהה בדם האם יותר מקטעים שמקורם בכרומוזום 21", מסביר 
פרופ' יובל ירון, מנהל היחידה לאבחון טרום-לידתי בליס. 

הבדיקה מתבצעת במסגרת מרפאת הנשים של ליס והתשובות מגיעות לאחר כשבועיים. במידה 
שתוצאות הבדיקה מצביעות על סיכון לאחת התסמונות הנבדקות, נקבעת פגישת ייעוץ גנטי באופן 
מיידי במכון הגנטי שלנו, "כשבמקרים כאלה יומלץ על אישור המימצא בדיקור מי שפיר", מדגיש פרופ' 
אבי אור-אורטרגר, מנהל המכון הגנטי. "מדובר בבדיקת סקר יעילה ומקיפה יותר מכל בדיקות הסקר 

שהיו נהוגות עד כה )כגון סקר שליש ראשון, חלבון עוברי, וכו'(". 

 g.CHECK - בדיקה חדשה לאיתור מומים
בתחילת ההריון



פרופ' אלי שפרכר במעבדה פורצת הדרך

מתקדמת  פלואורסצנטית  הדמיה  מערכת 
הוכנסה   ,NOVADAQ חברת  מתוצרת  ביותר, 
למיקרוכירורגיה.  ביחידה  תוך-ניתוחי  לשימוש 
אנטומית  הדמיה  הם  העיקריים  שימושיה 
לימפה,  ובלוטות  לימפה  דרכי  של  ותפקודית 
רקמות. פרפוזיית  של  תוך-ניתוחית  הדמיה   וכן 
המערכת מאפשרת עליית מדרגה בתחום הטיפול 
הניתוחי בלימפאדמה. עם זיהוי אנטומי מדויק של 
מיקום דרכי לימפידאמה בעזרת ה-spy, מבצעים 
ידי השקה של כלי  ניתוח מעקפים לימפתיים על 
הלימפתי  הנוזל  כך,  שטחיים.  לוורידים  לימפה 
הנמצא בעודף בגפה, יכול להתפנות דרך המערכת 
הגפה. בנפח  ירידה  מושגת  ובכך   הוורידית 
שימוש נוסף למערכת זו בכירורגיה פלסטית: הערכה 
תוך-ניתוחית של פרפוזיה לרקמה או לאיבר, לצורך 
קבלת החלטות בצורה טובה יותר ולהפחתת סיבוכים 
לאחר הניתוח. שימושים אפשריים בתחומים נוספים: 
בדיקת  הכבד,  תפקוד  של  תוך-ניתוחית  הערכה 
בלוטת  זיהוי  העיכול,  ומערכת  למעיים  פרפוזיה 

הזקיף בניתוחים אונקולוגיים ועוד. 

קבוצת חוקרים בינלאומית, בראשותו של פרופ' אלי שפרכר, 
מנהל מערך עור במרכז הרפואי שלנו, מצאה את הפגם הגנטי 
 Peeling skin ,"הגורם למחלת עור נדירה בשם "תסמונת הפילינג
syndrome. אנשים הלוקים במחלה נדירה זו סובלים לאורך כל 
חייהם מקילוף עור כללי, אשר נוטה להחמיר בחשיפת העור 

לחיכוך מכני או לטמפרטורה גבוהה.
קבוצת החוקרים מצאה שהמחלה נובעת מתפקוד לקוי של 
חלבון הקרוי filaggrin 2. "מצאנו כי לפילגרין 2, תפקיד מכריע 
באבטחת ההצמדה הבין-תאית בחלק השטחי של העור", מסבירה 
ג'אנן מוחמד, אחת מהחוקרים הראשיים בצוות המחקר. "היעדר 
לירידה בביטוי חלבון הצמדה קריטי בשם  2 מביא  פילגרין 
קורנאודזמוזין, חלבון זה נמצא באדם בשכבות השטחיות של 
העור, ומכאן ההסבר לאופיו השטחי של קילוף העור במחלה".  
"מלבד העובדה כי הנתונים שלנו חושפים את הבסיס הגנטי 
של מחלה קשה ומסקרנת זו, הם מייחסים לפילגרין 2 תפקיד 
קריטי באחזקת הקשרים הבין-תאיים בעור. חשיבות ההצמדה 
הבין-תאית בעור למניעת תחלואות שכיחות, כגון דרמטיטיס 
שלנו  ולממצאים  וייתכן  לאחרונה,  רק  התגלתה  אטופית, 
רלוונטיות להבנת מחלות רבות בעור", מסביר פרופ' אלי שפרכר.

ד"ר אריק זרצקי בחדר הניתוח עם המכשיר החדשני
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חדשות

חשיפת פגם גנטי 
למחלת עור נדירה

ספטמבר 2018

 SPY Elite fluorescence מכשיר חדש מסוג
imaging system בשירות הכירורגיה הפלסטית



הכנסת מכשיר שיקוף חדש לאגף הדימות - 
LUMINOS AGILE MAX
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ד"ר דייגו מרסר, סגן מנהל אגף דימות, מציג את המכשיר החדש

ספטמבר 2018

 מכשיר שיקוף מתקדם הוכנס לאגף הדימות. מדובר במכשיר מתקדם מתוצרת חברת סימנס, עם רמת קרינה 
נמוכה במיוחד ויכולת אבחנתית מעולה. המכשיר בעל רמת הגנה טובה יותר לצוותים. למכשיר יכולת סריקה 

של עמוד השדרה לכל אורכו וגפה תחתונה לכל אורכה, החשובה בעיקר למטופלים אונקולוגיים.

)DCD( תרומת כליות מתורם שנפטר מדום לב
הישגים  נרשמו  האחרונות  בשנים   
בתחום  הרפואית  ביכולת  מרשימים 
והן  נפטר  הן מתורם  איברים,  השתלת 
מתורם מן החי. כדי להרחיב את מאגר 
ולאור  להשתלה,  האיברים  תורמי 
התפתחויות טכנולוגיות חדשות, החלו 
לאחרונה מרכזים רפואיים רבים בעולם 
איברים  קצירת  לחדש את השיטה של 
בעקבות  רק  לא  שנפטרו,  מתורמים 
לב,  דום  גם בעקבות  אלא  מוחי,  מוות 
 והשתלתם בחולים הממתינים להשתלה. 
בנייה  על  עובדים  החולים שלנו  בבית 
של  שת"פ  כולל  זה,  תהליך  והטמעת 
המיון  צוות  מד"א,  השתלות,  מתאמת 

וצוות חדר ניתוח.

מיכל לוגסי, מרכזת תחום מוות מוחי והשתלות איברים



הושתלה  עצם שהודפסה במדפסת תלת-ממד, 
בכף רגלו של ילד בן 10, שסבל מסרטן בכף הרגל 
הצעיר  בחולה  מדובר  גבוהה.  ממאירות  בדרגת 
ביותר בישראל שנעזרו עבורו בטכנולוגיית תלת-

ממד פורצת הדרך. הניתוח בוצע על ידי ד"ר שלמה 
דדיה וד"ר יאיר גורצק, מהמערך הארצי לאורתופדיה 
בילד שלב אחד  אונקולוגית, שלקחו את הטיפול 
קדימה, ובמקביל להשלמת הטיפולים הכימותרפיים 
עיצבו שתל  ילדים,  להמטו-אונקולוגיה  במחלקה 
מותאם-אישית, המבוסס על אנטומיית הגוף שלו, 
ובכך חיקו את מבנה העצם תוך שימוש בטכנולוגיית 
בניתוח את החלק  הסירו  התלת-ממד. המנתחים 

הנגוע של העצם והחליפו אותו בשתל המודפס.
"הניתוח עם השימוש בטכנולוגיית תלת-ממד מנע 
למעשה קטיעה של הגפה", הדגיש ד"ר גורצק. עמיתו, 
"הניתוח עבר בהצלחה, בעיקר  ד"ר דדיה, הוסיף: 
המושלמת של המשתל שהותאם  בשל ההתאמה 
ותוכנן אישית למטופל. מדובר בניתוחים פורצי דרך, 
שכל תהליך האבחון, התכנון והייצור כחול-לבן, ורובו 

מנוהל על ידי מעבדת התלת-ממד באיכילוב".
 synergy3dmed בתכנון הניתוח השתתפו חברת

ד"ר שלמה דדיה בפעולה לצד מדפסת התלת-ממדוהשתל יוצר על ידי חברת STI תעשיות לייזר.

ילד בן 10 - החולה הצעיר ביותר בישראל 
שנותח בטכנולוגיית תלת-ממד
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פרופ׳ דרור מנדל

״שומרי הראש" – זהו שמה של תוכנית חדשה ביוזמת 
רופאי  ובשיתוף  הבריאות  הניאונטולוגי, משרד  האיגוד 

החברה לרפואת האם והעובר וארגון המיילדות. 
מטרת התוכנית להפחית את שיעור היארעות הדימומים 
התוך-חדריים במוח )IVH( אצל פגים. מכל בית חולים מונה 
)ניאונטולוגים(, רופאים מתחום  צוות שכולל רופאי פגים 
ילדים ואחיות פגייה.  המיילדות, רופאים מתחום הדמיית 
התוכנית גובשה והותוותה בנוסף עם נוירולוג ילדים, מהנדסת 
מאינטל ומשקיף ממשרד הבריאות, בשאיפה להפחית בתוך 
 שלוש שנים את שיעור הדימומים התוך-מוחיים בקרב פגים. 
גם בית החולים שלנו משתתף בתוכנית חשובה זו עם צוות 
ניאונטולוגים בכירים, רופא בכיר מתחום המיילדות,  של 

מיילדת, אחות פגייה ורופאת הדמיית ילדים.

"שומרי הראש" בפגייה



בית החולים ״דנה-דואק״

"דנה-דואק"  החולים  בבית        
שירות  הקמת  בשלבי  נמצאים 
מולטי-דיסציפלינרי,  פליאטיבי 
בדומה לשירות הקיים היום בקרב 
מבוגרים, עם התאמות רלוונטיות 
ומרפאה  מחלקה  בכל  לילדים. 
פליאציה,  נושא  נאמני  ימונו 
ועובדים  אחיות  רופאים,  כולל 
הנושא  את  שיקדמו  סוציאליים, 
עם  שייכים,  הם  אליה  במחלקה 
למחלקה.  הנדרשות  ההתאמות 
המחלקה  ידי  על  ירוכז  הנושא 
להמטו-אונקולוגיה והשתלות מוח 
עצם בילדים והנהלת "דנה-דואק". 
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חדר הטריאז' החדש בכניסה למיון ילדים 

החל ב-5.8.18 פועל חדר טריאז' ייעודי במלר"ד ילדים. בחדר הטריאז' אחות מקבלת את המטופלים וקובעת את רמת הדחיפות 
.QFLOW לקבלת טיפול רפואי. מיד לאחר מכן מתבצעת בדיקה מהירה של רופא. קריאת המטופלים תתבצע באמצעות מערכת

פתיחת חדר טריאז' במלר"ד ילדים ב"דנה-דואק"

בית החולים "דנה-דואק" לילדים חתם לאחרונה על הסכם ראשוני לשת"פ בינלאומי עם שני בתי חולים לילדים. ההסכם כולל 
תוכניות חינוך לרופאים, אחיות וצוות פרה-רפואי ושיתוף פעולה קליני.

אחד מבתי החולים הוא המקום ממנו הגיע ד"ר דניל קורזייב, הנמצא בהשתלמות במחלקה לנוירוכירוגית ילדים.

הסכם לשת"פ עם ביה"ח לילדים בסנט פטרסבורג

הקמת שירות פליאטיבי 
ב"דנה-דואק"



מיילדות וגינקולוגיה

היולדות  מחלקת  פתיחת  קראת 
החדשה ולסיכום 3 שנות ניהול בית 
עם  אישית  שיחה  "ליס",  החולים 
יוגב, מנהל בית החולים  יריב  פרופ' 

ליס לנשים ויולדות.

פרופ' יוגב, מה מאפיין את בית החולים "ליס" 
לדעתך?

"ליס היה מרכז רפואי מפואר עוד לפני שהגעתי, 
וכעת אנחנו נמצאים בתנופה מתמשכת, עם הפנים 
לעתיד. בליס אנחנו מעניקים את הטיפול המקיף, 
ביותר בכל מעגל החיים של  והמקצועי  המתקדם 
לגיל  ועד  גיל המעבר,  דרך  הפריון  מגיל  האשה: 
הזהב", מסביר פרופ' יריב יוגב, מנהל בית החולים 

״ליס״ לנשים ויולדות.
אליו  אביב,  תל  בעיר  היחיד  ליולדות,  "כמרכז 
מגיעות מדי שנה אלפי נשים הרות מאזור המרכז, 
יש לליס אופי ייחודי. 45% מהלידות בבית החולים 
לו בבתי  - שיעור שאין דומה  הן לידות ראשונות 
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ל

שלוש שנים ו-בום!
סטנדרט אישפוז

חדש ב״ליס״

הסטנדרט החדש
של חדר אישפוז פרטי ב"ליס"

לראשונה בישראל! חדרים אישיים במחלקת יולדות ציבורית



חולים אחרים בישראל. לצד זאת, אוכלוסיית היולדות 
בין השאר  וכוללת  ביותר,  במרכז הרפואי מגוונת 
ערביות,  חרדיות,  מסורתיות,  חילוניות,  יולדות 
רבות  לידות  וכן  שונים,  ולאומים  תושבות עמים 
זוגות  כתוצאה מפונדקאות, לידות של חד-הוריות, 

חד-מיניים וזוגות בהורות משותפת. 
"אנחנו רגישים לכל מגוון הנשים שבוחרות להגיע 

אלינו", מדגיש פרופ' יוגב.
בגודלו  השלישי  הלידה  מרכז  כיום  הוא  ליס 
בישראל, ולפי הסטטיסטיקה, בכל 35 דקות נולד/ת 
למחלקה  השיא  ביקושי  החולים.  בבית  תינוק/ת 
החדשה בשבועות האחרונים צפויים להוביל לעלייה 

בלידות בשנים הקרובות. 
"תפיסת העולם שמנחה אותנו היא השאיפה לאפשר 
לכל יולדת ללדת בדרך שלה", מבהיר פרופ' יוגב. "ולכן 
גדולה,  שירות  ליס מהפכת  עבר  בשנים האחרונות 
בשיתוף מערך השירות של המרכז הרפואי, נשים שילדו 
וטופלו בליס הוזמנו לחוות את דעתן על החוויה שעברו, 

לצורך שיפור רמת השירות המוענקת ליולדות". 

11 ספטמבר 2018 

פרופ׳ יריב יוגב
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מחלקה חדשה ומחוברות הורית
ליס  על  עובר  ביותר  הדרמטי  כאמור, המהפך 
יולדות  בשבועות האחרונים, עם השקת מחלקת 
4 של המרכז הרפואי. מדובר  א' החדשה, בקומה 
51 חדרי לידה אישיים  בפרויקט במסגרתו הוקמו 
90 מיליון שקל, מתרומת  ליולדות, בהשקעה של 
יולדת  משפחת שטיינמץ. החדרים מאפשרים לכל 
מקלחת  עם  פרטי,  בחדר  הלידה  לאחר  לשהות 
ושירותים פרטיים, ועם מלווה בכל שעות היממה, 
בכך  המעוניינות  ליולדות  ובתנאים שמאפשרים 
לממש את מדיניות "אפס הפרדה" בלידה - מדיניות 
שמאפשרת ליולדות לטפל בתינוקן כל העת, החל 

מרגע שהגיחו לאוויר העולם ועד השחרור הביתה.
"בעשורים האחרונים תחום הלידות עבר ארבע 
יוגב. "השינוי  מהפכות משמעותיות", מונה פרופ' 

הדרמטי הראשון היה כשהכניסו את היולדות לחדר 
לידה אישי, כי בעבר היה נהוג ללדת באולם גדול עם 
מחיצות; בהמשך, התירו לבן הזוג או למלווה להיכנס 
לחדר הלידה; אחר כך התירו לו להיכנס גם לחדר 
נכנסים  והיום אפילו  ניתוח בניתוחים אלקטיביים, 
לניתוח קיסרי דחוף; תהליך מהפכני נוסף שעובר 
עלינו בשנה האחרונה הוא מחוברות הורית, 'אפס 
הפרדה', כשהתינוק שוהה עם היולדת והמלווה מרגע 

הלידה ועד לשחרור הביתה".
ליס  היולדות החדשים הפכה את  השקת חדרי 
לבית החולים המוביל בישראל במדיניות של "אפס 

הפרדה".
פרופ'  עם השקת חדרי היולדות החדשים אמר 
רוני גמזו, מנהל המרכז הרפואי: "מדובר במהפכה 
ברפואה הציבורית, שאני גאה שמתרחשת לראשונה 

צוות  המערך המיילדותי ב"ליס"
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אצלנו, בה יולדות זוכות לחוויית הלידה המקסימלית, 
ובתנאים המפנקים ביותר שניתן  והכל ללא עלות 
להציע לאם וליילוד. המחלקה החדשה תוכננה תוך 
וכוללת  שימת לב לצרכים הייחודים של היולדות, 
את מכלול הפתרונות לצרכים השונים של היולדת 

הישראלית".
החזון שהוביל את רוח ההתחדשות בליס קשור 
ברצון להעניק ליולדת אווירה של ביתיות ופרטיות. 
"רצינו שהמקום ייראה כמה שפחות בית חולים וכמה 
שיותר ביתי ונוח, עם צוות תומך ומחבק, שעוטף את 
היולדת בשעות הראשונות לאחר הלידה", מציינת 

לוסי אדלין, מנהלת הסיעוד בליס.
"כיום יש יולדות שרוצות יותר אינטימיות אחרי 
הלידה, ואנחנו משתדלים להיות רגישים לצורכיהן 
היולדות. כשחקרתי את הנושא, למדתי שיש  של 
יולדות עם העדפות שונות, למשל, יש יולדות שדווקא 
מעדיפות לשהות עם עוד יולדת בחדר לאחר הלידה, 
כדי לחלוק את החוויה, להתייעץ ולתמוך נפשית. 
בחדרים הפרטיים אנו נותנים ליולדת את האפשרות 
לשהות עם בן הזוג או המלווה, שיכול לתמוך בה 

במהלך האישפוז".

השקעה  דרשה  החדשה  המחלקה  פתיחת 
לצורך  ליס.  של  הרפואי  מהצוות  משמעותית 
לרופאים,  מותאמות  הכשרות  הועברו  המהלך 
ולכוחות  לצוותי הסיעוד, לצוותים הפרה-רפואיים 
העזר. כמו כן הוכשרו עשרות סייעות, שהן למעשה 
כוחות עזר מקרב עובדי המרכז הרפואי, שתפקידן 
לסייע בטיפול ביולדות ובתיחזוק החדרים החדשים. 
"הצוותים שלנו עברו הדרכות תיאורטיות ופרקטיות", 
מספרת אדלין. "לקראת ההשקה עשינו פיילוטים 
וסימולציות למצבי חירום שונים, בדקנו את תנועת 
קיימנו  היולדות מחדרי הלידה למחלקה החדשה, 
וארגנו הדרכות לצוותי מחלקת היולדות  ימי עיון 
על טיפול בתינוק במצבי חירום, ובאופן דומה ארגנו 
במצבי  לטיפול  יילודים  לצוותי מחלקת  הדרכות 
חירום ביולדת. ההנחה שלנו שהצוותים הרפואיים 
מסתובבים במחלקות, ואנחנו רוצים לאפשר טיפול 
חירום,  למצבי  ביותר  הגבוהה  ברמה המקצועית 
גם של התינוקות וגם של היולדות, כך שגם אחות 
וגם אחות בחדר  יולדת במצוקה,  יילודים שמזהה 
יוכלו לתת מענה   - יילוד במצוקה  לידה שמזהה 

ראשוני ומקצועי ביותר", מדגישה אדלין.

"כל הצוותים של ליס עומדים בפני אתגר גדול 
שמביא לעלייה בלידות ולעומס בחדר המיון ובחדרי 
יילודים עמוסה ולפגייה  הלידה של ליס, למחלקת 
וכולם עומדים באתגר בהצלחה", אומרת  עמוסה, 
אדלין. "הצוות שלנו מאוד מיומן, ואנחנו מתחייבים 
לתת טיפול תומך ואמין לכל יולדת, תוך דגש על יחס 
אישי ושירות איכותי, להיות קשובים ליולדת ולמלווה, 
להתחשב בזכויות המטופלת ובערכי התרבות שלה, 

ולשמוע את אשר על לבה".

 ממגש האוכל ועד בדיקת הרופא:
שירות למיטת היולדת

"בכל חדר ליולדת יש מיטה שמתכווננת באופן 
חשמלי ומיטה נוספת הנפתחת למלווה, כולל מצעים, 
ומקלחת  ושירותים  החתלה  פינת  הנקה,  כורסת 
צמודים. וכמובן כל האמצעים לטיפול בתינוק בחדר", 
מציינת איילת גרינפלד, האחות האחראית במחלקת 

יולדות א'. 
בכל אחד מחדרי היולדות הפרטיים הוצב מסך 
רב-ערוצית  בטלוויזיה  צפייה  פלזמה, שמאפשר 

וגלישה חופשית באינטרנט, וכן צפייה בסרטוני 

איילת גרינפלד, האחות האחראית של יולדות א' עם יולדת
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הדרכה - שהוכנו על ידי מערך השיווק וצוות ליס 
לקראת השקת המחלקה החדשה - המציעים ליולדת 
הדרכות קצרות בתחומים שונים הקשורים בטיפול 
בתינוק, לרבות הנקה, משכב לידה ורחצה באמבט.

דגש רב הושם על תחום המזון, והיולדת מקבלת 
שלוש פעמים ביום ארוחות במגש אישי לחדר. המרכז 
ליולדות מגוון תפריטים, לרבות  הרפואי מאפשר 
לנשים  לצמחוניות,  לטבעוניות,  מותאם  תפריט 
שמקפידות על דיאטה דלת לקטוז, ולנשים חרדיות 
עמדות  גם  יש  החדשה  בקומה  גלאט.  שאוכלות 
לשתייה חמה וקרה, וכן קפטריה בתשלום. בעתיד 
מתוכנן לשלב בטלוויזיה גם שירות להזמנת מזון, 

שיאפשר בחירה מתוך תפריט.
"כל המצעים והכותונות שמיועדות ליולדות עוצבו 
מחדש בצבעים של ליס. בחרנו להשתמש בצבעים 
בהירים כדי לתת תחושה נעימה ומלטפת", מציינת 

גרינפלד.
בחדר מוצבת שידה הכוללת גם פריטים לשימוש 
היולדת וכן פריטים לטיפול בתינוק. בחדר האמבטיה 
הצמוד לכל חדר יש כיור-אמבט מיוחד, שמאפשר 

לרחוץ את התינוק. 
הקו שהנחה את צוותי ליס בתכנון חדרי האישפוז 
להישאר  ליולדת  לאפשר  היכולת  הוא  החדשים 
בחדרה עם התינוק והמלווה לכל תקופת האשפוז, 
מהלידה ועד השחרור הביתה, שמתאפשר כיום לאחר 

48 שעות ולעתים כבר לאחר 36 שעות. 
בחדר היולדת הפרטי יש לחצן המאפשר להזעיק 
אחיות בעת הצורך. כיום כבר מבוצעות בחדר היולדת 
בדיקת רופא ילדים ובדיקת אחות, הדרכות פרטניות 
 ,K וזריקת ויטמין B להנקה, וכן חיסון להפטיטיס
לצד בדיקה גופנית ובדיקת חום הגוף. גם הפקידה 
כדי  היולדת,  ממשרד הקבלה מגיעה לחדרה של 
לרשום את התינוק במרשם האוכלוסין, ובית החולים 
יזם את פיתוח הטופס עם משרד הפנים שמעכשיו 
נמצא באתר האינטרנט של בית החולים וכל יולדת 
מוזמנת למלא אותו עוד לפני הלידה או מיד לאחריה, 
לייעול תהליך הרישום. בהמשך מתוכנן גם לבצע 
את שחרור התינוק וכן את בדיקת הדם מעקב כף 
הרגל של התינוק - בדיקה המאפשרת איתור מוקדם 
של מחלות גנטיות הניתנות לטיפול - בחדר הפרטי 
של היולדת, בדיקות שבשלב זה עוד דורשות להביא 
את התינוק לתינוקייה. לאחרונה אושרה הבדיקה 
לתינוקות כבר מגיל 36 שעות - מה שמאפשר לקצר 
את משך אישפוזן של יולדות בריאות ליממה וחצי 

בלבד. 
ביקושי שיא נרשמים כאמור בחודשים האחרונים 
למחלקת יולדות א' מאז השקת החדרים החדשים. 

נכון לעכשיו, ההחלטה מי מהיולדות מופנית לקומה 
4 החדשה ומי לקומה 3 - מבוססת על קריטריונים 
חוותה  היולדת  אם  רפואית,  "מבחינה  רפואיים. 
סיבוכים במהלך הלידה, למשל דימום מוגבר, נעדיף 
יותר לחדרי  להשאירה במחלקת היולדות הסמוכה 
הניתוח ולשאר מחלקות בית החולים. מעבר לכך, 
יולדות לקומה החדשה נעשית לפי מקום  העברת 

פנוי", מסביר פרופ' יוגב.

מתינוקייה למרכז ליילוד מרווח ומפואר
לצד מחלקת היולדות החדשה הושקה גם תינוקייה 
חדשה בקומה 4, הודות לתרומה נדיבה ביותר של 
רוג'ר גראס. המרכז החדש ליילוד מעניק טיפול מסור 
לתינוקות משתי מחלקות היולדות הפעילות במרכז 
הרפואי. התינוקייה החדשה מחליפה את התינוקייה 
הוותיקה, שפעלה בקומה 3 והוקמה לפני 20 שנה. 
פעם",  לצרכים של  הישנה התאימה  "התינוקייה 
ד"ר רונלה מרום, המנהלת הרפואית של  מספרת 
המרכז ליילוד - מחלקת יילודים בליס. "עם השנים 
היילודה עלתה ונהיה צפוף. רצינו לשפר את התנאים 

עבור התינוקות ומשפחותיהם".
נתון  רגע  בכל  מטופלים  החדשה  בתינוקייה 
כך  בנויה  והיא  תינוקות,  ל-100   90 בין  בממוצע 

שתוכל להכיל מספר גדול יותר של תינוקות.

בתינוקייה החדשה יש חלל מרווח ליילודים, הכולל 
מרחק גדול יותר ממיטה למיטה - מה שעשוי להוות 
הגנה גדולה יותר מפני זיהומים. "בליס קיימת מזה 
ובהבדל מבתי  זיהומים,  אפס  מדיניות של  שנים 
חולים רבים אחרים - רק ההורים מורשים להיכנס 
אין  החולים  בית  של  לפרסונל  וגם  לתינוקייה, 
הטיפול  על  לצוות האמון  פרט  כניסה,  הרשאות 
ביילודים. המרווחים הגדולים בין מיטות התינוקות 
במתחם החדש מסייעים עוד יותר במלאכת מניעת 

הזיהומים", מסבירה ד"ר מרום.
בתינוקייה הוקמו חדרי בידוד המיועדים לתינוקות 
שנדבקו בזיהומים מהאם, כתחליף למצבים בעבר 
שנהוג היה לאשפזם בבידוד ביחידה לטיפול נמרץ 
את  לקדם  מסייעת  התינוקייה  )פגייה(.  ביילוד 
מדיניות ה"אפס הפרדה" שבית החולים ליס חלוץ 
בקידומה. לדברי ד"ר מרום, "מדיניות בית החולים 
היא לאפשר לכל יולדת את האופן בו היא מעוניינת 
לטפל בתינוקה, החל ממחוברות הורית מלאה, ביות 
מלא ועד ביות חלקי, במסגרתה התינוק שוהה רוב 
הזמן בתינוקייה, כדי לאפשר ליולדת מנוחה בחדר. 
מסביב  ההורים  עבור  פתוחה  עצמה  התינוקייה 
לשעון, 24/7. "לפי אמונתי, עדיף לתינוק שישהה עם 
אמו בחדר הפרטי, ככל שהדבר מתאפשר, באור נעים 

וללא רעש, מאשר להיות בתינוקייה, ובמחלקה 

התורם דני שטינמץ ובני משפחתו בהסרת הלוט עם פרופ׳ רוני גמזו
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ד״ר רונלה מרום, מנהלת  המרכז ליילוד

פרופ' רוני גמזו עם משפחת התורם רוג'ר גראס
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ג'ני פלדמן, אחות אחאית המרכז ליילוד

ביצוע הקבלה  כולל  זאת,  החדשה אנו מאפשרים 
וכל הבדיקות הרפואיות בחדר הפרטי של היולדת. 
עם זאת, כל אמא בוחרת כיצד היא מעוניינת לטפל 
בתינוק בשעות הראשונות לחייו, ואנחנו מכבדים כל 

החלטה", מדגישה ד"ר מרום.
פתיחת התינוקייה החדשה לוותה בתהליך מקדים 
שנמשך כשנה וכלל הדרכות מקדימות לצוות המונה 
כ-70 אחיות ו-4 רופאים, וכן התייעצויות עם נשים 
שילדו בעבר בליס. "נפגשנו עם יולדות שמאמינות 
במדיניות אפס הפרדה - זו קבוצה גדולה של אמהות 
שמתוך אג'נדה רוצות להיות מחוברות לילד מהלידה 
ועד סוף האישפוז ולא להיפרד ממנו. הבנו מה הם 
הצרכים שלהן ואנחנו משתדלים לספק להן את מה 

שהן רוצות", מספרת ד"ר מרום.
חדר הניטור, המיועד לתינוקות הזקוקים להשגחה 
צמודה, הורחב בתינוקייה החדשה, ומאפשר שהות של 
12 תינוקות שעוברים ניטור רציף. במרכז התינוקייה 
הוקם מתחם מרווח וחדיש להנקת תינוקות, הכולל 
הדרכות להנקה ורחצת התינוק, הפתוח לנשים בלבד.
"אנו שואפים להגיע למצב שיולדת לא תצטרך 

בכלל להגיע לתינוקייה ותוכל לקבל את כל השירותים 
לתינוק בחדרה", אומרת ג'ני פלדמן, אחות אחראית 
במרכז ליילוד - מחלקת יילודים בליס. "זהו מהלך 
משותף שכולל את התפיסה שלנו, שלתינוק יהיה טוב 
להיות עם האם, לצד תפיסה של יולדות שמעוניינות 
אנחנו  האישפוז.  לכל תקופת  התינוק  להיות עם 
גמישים בשירות שאנחנו מעניקים ליולדות, ומכבדים 
כל החלטה של היולדת. אנחנו גם מאפשרים ליולדת 
לעבור ממדיניות של אפס הפרדה לביות חלקי ולהפך 

- הכל על פי רצונה".

פרופ' יוגב, יש לנו מחלקה חדשה, אבל חוץ 
ממנה, מבחינה רפואית, תוכל לציין מה הן 

הסיבות בגללן כדאי לבחור ללדת בליס ולא 
בבית חולים אחר? 

בישראל,  ייחודי  יולדות  מיון  פועל  "בליס   .1  
שמאפשר לכל אשה מהשבוע ה-39 להריון להגיע 
לבית החולים למעקב הריון ללא עלות, ולעבור 
בדיקות אולטרסאונד ומוניטור לפי הצורך - עד 

ללידה. 

"מרכז ללידה טבעית הכולל שני חדרי לידה   .2  
טבעית שחודשו לאחרונה, ומאפשרים לידה טבעית 
בליווי מיילדות שקיבלו לכך הכשרה ייחודית, ללא 
וללא שימוש באפידורל, באווירה  נוכחות רופא 
ביתית ועם הגב הרפואי של בית החולים. בחדרי 
הלידה הטבעית, ובקרוב גם בחדרי הלידה האחרים 
צחוק  בגז  שימוש  לאחרונה  הוכנס  ליס,  של 
כאמצעי נוסף לשיכוך כאבים, לנשים שמבקשות 

להימנע מאפידורל. 
3. "צוות ייעודי של 2 מרדימים בחדר לידה, 24/7.   
4. "מחלקה להריון בסיכון גבוה, שנחשבת לאחת   
אישפוז  מיטות   28 כוללת  בישראל,  המובילות 

ומטפלת במקרים רפואיים מורכבים ביותר".

ומה התחדש בליס בתחומים נוספים, מלבד 
מיילדות? 

1. "בליס פועלת המחלקה הגינקולוגית הגדולה   
בישראל, עם נפח הניתוחים הגדול ביותר לגידולים 
שפירים וסרטניים באיברי המין הנשיים - פעילות 
שממשיכה להתרחב כל העת. המחלקה מתמחה 
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בעיקר בניתוחים זעיר-פולשניים להסרת גידולים 
גינקולוגיים. ניתוחים שבמקומות אחרים מתלבטים 
פחות  או  פתוחה  בשיטה  אותם  לעשות  אם 
פולשנית, או אם לבצע אותם בכלל - אנחנו עושים 
כאן בשיטה זעיר-פולשנית בלפרוסקופיה", מספר 
ניתוחים  יוגב. בין השאר מבוצעים בליס  פרופ' 
לפרוסקופיים להסרת גידולי אנדומטריוזיס, כריתת 
שרירנים וכריתות רחם. רבים מהניתוחים מבוצעים 
והמחלקה  הכירורגית  החטיבה  עם  בשילוב 

האורולוגית.
פרויקט  הושק במחלקה  "בחודשים האחרונים   
לנשים  לניתוח  ההמתנה  זמן  לקיצור  מיוחד, 
גינקולוגיים.  גידולים סרטניים  שמאובחנות עם 
"שאיפתנו לטפל ולנתח נשים שאובחנו עם סרטן 

כמה שיותר מהר", מדגיש פרופ' יוגב. 
בליס  נפתחו  האחרונות  השנים  "בשלוש   .2  
מרפאות נשים חדשות, לרבות מרפאת כאב אגן 
 See and כרוני, מרפאת אנדומטריוזיס ומרפאת 
ביצוע פעולות תוך-רחמיות  Treat, שמאפשרת 
ייחודית, ללא הרדמה  בהיסטרוסקופיה בשיטה 
- מרפאה  יום  ובמסגרת אישפוז  וללא אילחוש, 
יותר  ומבוצעות בה  שנחשבת לגדולה בישראל, 
לבירור  ובכללן טיפולים  מאלף פעולות בשנה, 
אי-פריון, להוצאת פוליפים, לבירור הפלות חוזרות 

ולדימום רחמי חריג.
3. "היום ליס הוא בית החולים עם הניסיון הגדול   
הרחם  צוואר  כריתת  טיפולי  בביצוע  בישראל 
הרחם  צוואר  סרטן  עם  שמאובחנות  לנשים 
ומעוניינות לשמר את הרחם לצורך שימור הפיריון 

והריונות עתידיים. 
4. "שימור פיריון - פעילות המכון לפיריון בליס   
היא כיום מהגדולות בישראל, ומדי שנה נרשמים 
במכון קרוב ל-1,500 מחזורי טיפול בהפריה חוץ 
פונות למכון  נשים בשנה  ואלפי   ,)IVF( גופית 

לביצוע טיפולי הזרעה ופיריון. 
היחידה  המרפאה  גם  פועלת  לפיריון  "במכון 
וטיפולי  הורמונליים  בישראל שמעניקה טיפולים 

המכון  בשיתוף  לטרנסג'נדרים,  פיריון  שימור 
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האנדוקרינולוגי. כמו כן, במכון נמצאת יחידה גדולה 
לשימור פיריון, המאפשרת הקפאת מקטעי שחלות 
לנשים חולות סרטן לפני הטיפולים, והקפאת ביציות 
לנשים בגיל הפיריון. בנק הזרע של המרכז הרפואי 
לאחרונה  ומפעיל  מקומיות  זרע  תרומות  אוסף 
לנשים  הברית,  זרע מארצות  לייבוא  פרויקט  גם 

שמעוניינות או נדרשות לתרומת זרע".

ומה מכל זה אתה רושם כהישגים שלך? 
1. "ב-3 השנים האחרונות גדל ב-70% הביקוש   
המיילדותי  האמבולטורי  המערך  למרפאות 
ייעוץ  - מרפאות המאפשרות  והגינקולוגי בליס 
לנשים עם מגוון סיבוכים בהריון, לרבות מרפאות 
ראשונות מסוגן בארץ, המציעות ייעוץ רב-מקצועי 
בשיתוף של רופאי היחידה להריון בסיכון גבוה 

גסטרו  רופאי  נוירולוגים,  ובשילוב קרדיולוגים, 
וכבד, ומרפאה לייעוץ תרופתי בהריון. 

בית  השגרתיות,  ההריון  לבדיקות  "בנוסף   .2  
החולים מציע כיום לנשים הרות גם את בדיקת 
הפרעות  לזהות  המאפשרת   ,G-Check הדם 
אנחנו  עוברים.  אצל  שכיחות  כרומוזומליות 
כוללני מכבד לאשה, מהרגע  מאפשרים מערך 
ועד הלידה", מדגיש  שהיא מגלה שהיא בהריון 
נעשית בשיתוף פעולה  ״הפעילות  יוגב.  פרופ' 
הדוק עם היחידה לאולטרסאונד נשים ומיילדות, 
שהיא מהמובילות בארץ המשתמשת במכשירי 
אולטרסאונד מהמתקדמים ביותר. היחידה נחשבת 
בדיקות  בעולם בתחום  המובילות  לאחת  כיום 
 MRI ההדמיה למוח העובר, המבוצעות בשילוב

ואולטרסאונד". 

השקעה בהון האנושי
התהליך שמוביל בית החולים ליס אינו פוסק עם 
וצפוי להימשך  היולדות החדשה,  השקת מחלקת 
בחודשים ובשנים הקרובות. בשלב זה עדיין עמלים 
פתיחת  עם  הדרמטי  השינוי  על  בליס  הצוותים 
המחלקה החדשה, ובמקביל כבר מתכננים בליס את 
התאמת מחלקת יולדות ב' בקומה 3 לסטנדרט של 
קומה 4, הן בבינוי והן בהכשרת כוח אדם, זאת לצד 
שיפוץ והמחלקה לרפואת האם והעובר )המחלקה 

להריון בסיכון גבוה(. 
בהיבט הפרסונל משקיע ליס בקידום אקדמי של 

צוות בית החולים.
כיום יש בליס 33 רופאים מתמחים לגינקולוגיה, 
ולדברי פרופ' יוגב, "יש לנו מערך מסודר למתמחים 
שכולל הדרכות, קורסים, סימולציות, הרצאות בוקר 
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פרופ' רוני גמזו עם זוג הורים מאושר

הוותיקים  כל המתמחים  מנטורים שבה  ותוכנית 
ומלווים את  ומומחים צעירים הופכים למנטורים 

המתמחים הצעירים". 
הפעילות המחקרית בליס אף היא נרחבת ביותר, 
ובשנה החולפת פרסמו צוותי ליס 80 עבודות מחקר. 
כיום, 9 מבוגרי ליס נמצאים בהתמחויות-על בחו"ל, 
רובם במרכזים רפואיים מובילים בארצות הברית 

ובקנדה.
אקדמי  קידום  בתהליכי  צוות  אנשי  לנו  "יש   
רופאים  לקלוט  גם  ערוכים  ואנו  באוניברסיטה, 
נוספים מכלל  וצוותים  בחו"ל  שעוברים הכשרות 
הסקטורים, כדי להגדיל את נפח פעילות הלידות, 
בבית  הכירורגית  בפעילות  הגידול  את  להמשיך 
יותר את שביעות הרצון של  החולים, ולשפר עוד 
"בסוף  ומוסיף:  יוגב,  פרופ'  מציין  המטופלות", 
התהליך, מטרתנו היא להציע לכלל היולדות בליס 
את החוויה המשודרגת ביותר בשעות הראשונות עם 

התינוק, בסביבה ביתית, חמה ואוהבת".

הלובי החדש



פרופ׳ עירית אביבי

חום ההמטו-אונקולוגיה עובר בשנים האחרונות פריחה חסרת 
נכנסות  מדי שנה  תרופות חדשניות.  לפיתוח  הודות  תקדים, 
מנגנוני  לשימוש משפחות של תרופות המבוססות על הבנת 
קטנות המעכבות  מולקולות  ובכללן  המחלות ההמטולוגיות, 
מסלולי מסר משני בתאים הממאירים, נוגדנים תרפויטיים מסוגים שונים, וכן 

תאי T המהונדסים לפעילות משמעותית כנגד התאים הממאירים.
טיפולים העומדים בחזית הרפואה ההמטו-אונקולוגית, לצד מתן שירות רפואי 
יוצא דופן, הפכו לאחרונה את המערך ההמטולוגי בבית החולים שלנו לאחד 

הגדולים והמבוקשים במדינה.
יום מטופלים מערך ההמטולוגי מאות ישראלים מכל הארץ: כ-150  מדי 
וזאת בנוסף  יום,  וכ-70 במסגרות אשפוז  מטופלים במרפאה ההמטולוגית, 
ל-30 מטופלים המאושפזים במחלקת האשפוז, הנזקקים להשתלת מוח עצם 

או טיפולים בכימותרפיה.
יחידות מקצועיות שונות: לימפומה, מיאלומה,  המערך ההמטולוגי כולל 
איסוף תאים  מיאלודיספלסיה,  רטיביות,  מיאלופרופלים  לויקמיה, מחלות 
קרישה, מרפאת מחלימים, המטוגריאטריה,  מוח עצם, מרפאת  והשתלות 

פאליאציה ובנק הדם. 
במערך ההמטולוגי פועלת יחידת המחקר, שצמחה בשנים האחרונות באופן 
ומרכזת כ-100  כיום הגדולה בישראל בתחום ההמטולוגיה  והיא  משמעותי, 

המטולוגיה
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מחקרים פעילים במקביל, לרבות מחקרים לגילוי תרופות חדשות ומחקרים ת
לבחינת יעילותם של טיפולים חדשניים ומבטיחים, חלקם בשלבי ניסוי ראשוניים 
יחידה לאיסוף  יחידת המחקר כוללת גם מעבדה למחקר בסיסי,  בבני אדם. 

מידע ובנק רקמות.

מרכז מצוינות קליני ומעבדתי
המערך ההמטולוגי במרכז הרפואי מהווה כיום מרכז מצוינות ארצי לטיפול 

בלימפומה ובמחלות המטו-אונקולוגיות. 
"אנחנו מסייעים למטופל לאורך התהליך האבחוני והטיפולי, החל מהשגת 
טופס 17 מקופת החולים וכלה בעזרה בקבלת תורים מהירים לבדיקות הנדרשות 
ולטיפול, ומלווים אותו באופן הדוק ואישי לאורך הטיפול. אצלנו הרופאים, 
האחיות והצוות הפרה-רפואי מלווים את המטופלים לאורך הטיפול וזמינים 
עבורם סביב לשעון, 24/7, וזאת מתוך מחויבות ומסירות, דבר שתורם לתחושת 
הביטחון של המטופל ולהשגת תוצאות טובות לטיפול", מסבירה פרופ' עירית 

אביבי, מנהלת המערך ההמטולוגי.
ייחודיים  כיום שירותים  לטיפול שותפה המעבדה ההמטולוגית, המציעה 
 Minimal( לאבחון גידולים סרטניים ולאיתור מחלת סרטן שארית מינימלית
 FACS (Fluorescence Activated Cell באמצעות )residual disease - MRD
(Sorter. השיטה מבוססת על צביעה של הדגימה הניטלת מהחולה, באמצעות 

המערך ההמטולוגי מעניק כיום שירות אבחוני מצטיין, טיפולים חדישים עם דגש 
על שיתופו של המטופל בקבלת החלטות, וליווי רפואי ורגשי הדוק לאורך הטיפול 
ולאחריו. זאת מבלי לזנוח לרגע את המחקר העוסק הן במעבדה והן בקליניקה, 

עם הישגים טיפוליים והתקדמות מתמדת 

קשר דם



טיפולים משני גורל
בשנים האחרונות שותף המערך ההמטולוגי למחקרים פורצי דרך המאפשרים 
טיפול באמצעות תאי T העוברים שינוי גנטי, על מנת לתקוף תאי לימפומה, 
 CELLS CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T בטכנולוגיה שנקראת 
(cell therapy. טיפול זה פותח לראשונה על ידי פרופ' זליג אשחר, חוקר בכיר 
במכון ויצמן ומנהל המעבדה האימונולוגית באיכילוב, ומיושם כעת בהצלחה 
בלימפומות  לטיפול  הברית  בארצות  אושר  ולאחרונה  קליניים,  במחקרים 

.B אגרסיביות של תאי
טיפולי CAR-T מציגים לאחרונה שיעורי הצלחה דרמטיים בטיפול בחולים 
קשים עם גידולים המטו-אונקולוגיים שלא הגיבו לטיפולים רבים נגד המחלה, 
לרבות טיפולים בתרופות ביולוגיות חדשניות והשתלות מוח עצם, בחלקם הצליח 

הטיפול החדש להוביל באופן דרמטי להיעלמות הגידול הסרטני. 
"לסביבה שעוטפת את תאי הגידול, ובפרט לתאי מערכת החיסון, עשויה להיות 
השפעה משמעותית על קצב גדילתו או נסיגתו של הגידול", מסבירה פרופ' 
אביבי. "תגובה חיסונית נגד תאי הגידול מתקיימת אמנם אצל חלק מהמטופלים, 
 CAR-T אך היא לרוב חלשה מכדי להביא לנסיגת התהליך הסרטני. בטיפולי
אנו מעוררים את מערכת החיסון נגד הגידול הממאיר המתפתח בשיטה חדשה. 
בטיפול שואבים מהמטופל כמות קטנה של תאי T של המערכת החיסונית שלו, 
הם נשלחים למעבדה חיצונית, בה מבוצע תהליך של הנדסה גנטית במהלכו 
מוחדר לתאי ה-T רצף גנטי ייחודי, המקודד ליצירת חלבון חדש המבוטא על 
פני תאי ה-T - חלבון בעל מבנה המשלב תכונות של נוגדן הנקשר ספציפית 
לתאים הממאירים, לצד תכונות של רצפטור של תאי T, המביא להפעלת תאי 

ה-T כנגד התאים הגידוליים.
כשתאים אלה משודרגים ומוזרקים חזרה למטופל - הם נעים מיד לעבר תאי 

הגידול שזיהו ותוקפים אותם" )איור 1(.
 B טיפול זה מביא לתגובות בקרב 80% מהחולים הסובלים מליפומת תאי
אגרסיבית, אשר מחלתם השתנתה לאחר קווי טיפול רבים, ולתגובות ממושכות 

בקרב 44% מהם.
כאמור, גישה חדשנית זו נשענת על מחקריהם של פרופ' זליג אשחר, אימונולוג 
בכיר ממכון וייצמן, וד"ר ענת גלוברזון-לוין - שניהם אחראים על מרכז המחקר 
לטיפולי  בפיתוח מודלים חדשים  האימונותרפי במרכז הרפואי, שמתמחה 

CAR-T בעכברים, לצורך פיתוח טיפולים אלה בבני אדם. 
מחקר נוסף שמתחיל בימים אלה במרכז הרפואי מתכנן לבחון את יעילות 
הטיפולים פורצי הדרך בתאי CAR-T גם בקרב חולי סרטן לימפומה בשלבי 

מחלה מוקדמים - כקו טיפול שני, ולא כקו אחרון כמקובל כיום. 
נועז, שמטרתו לשנות את מהלך המחלה אצל החולים בהם  "זהו מהלך 
נצפתה נשנות מוקדמת של מחלתם או תגובה בלתי מספקת לקו טיפול ראשון", 

מדגישה פרופ' אביבי.
טיפולים נוספים נחקרים במערך ההמטולוגי כנגד גידולים המטו-אונקולוגיים 
בשיטות של אימונותרפיה - המבקשות לחזק את מערכת החיסון הטבעית של 
הגוף במלחמתה בגידול. אחד הטיפולים שהוכח לאחרונה כיעיל בקרב חולי 
לימפומה על שם הודג'קין, ניתן באמצעות תרופה שמונעת תהליך של קישור 
בין חלבון המצוי על מעטפת תאי הסרטן )ששמו PDL1(, לבין חלבון המצוי על 
פני תאי מערכת החיסון )ששמו PD1(, באופן שמאפשר את הפעלת המערכת 
החיסונית כנגד הגידול - טיפול שהוכיח יעילות בקרב 87%-78% מהמטופלים 
עם הודג'קין שעברו טיפולים תרופתיים חדשניים והשתלת מוח עצם עצמית 

ללא הצלחה. 
"אין ספק כי לאימונותרפיה יש כיום תפקיד משמעותי בטיפול בחלק ניכר 
יובילו להצלחות  ואנו מצפים כי המחקרים הרבים בתחום  מממאירות הדם 

טיפוליות במגוון רב של ממאירויות נוספות", מדגישה פרופ' אביבי. 
יחידת המחקר במערך ההמטולוגי שותפה כעת למחקרים בינלאומיים פורצי 
דרך, הבודקים תכשירים נוספים המכוננים להפעלת מערכת החיסון כנגד תאי 

הגידול.
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נוגדנים חד-שבטיים המסומנים בחומרי צבע פלואורסצנטיים. הנוגדנים הללו 
או בתוכם.  פני שטח התאים,  כנגד חלבונים שונים הנמצאים על  מכוונים 
החלבונים הללו מקודדים בסימון CD - Cluster of Differentiation, כאשר 
1(. הדגימות המסומנות  לכל סוג תא יש צירוף סמנים המאפיין אותו )איור 
מועברות במכשיר FACS המודד את הסוגים והעוצמות של כל אחד מהסמנים 
 ,)Forward scatter( הנבדקים, וזאת בנוסף לשני פרמטרים פיזיקליים: גודל 
ופיזור אור )Side scatter( - על כל אחד מהתאים הנבדקים. הדגימות מקורן 
בעיקר במוח העצם או בדם ההיקפי, אך יכולות להגיע גם מנוזלי גוף שונים כגון 
נוזל השדרה )CSF(. לאחר קריאת הדגימה מגיע שלב האנליזה, שבו מוגדרות 
אוכלוסיות התאים הממאירים ונקבע הפנוטיפ שלהם. לאחרונה נכנסו ליחידה 
פרוטוקולים לאפיון של מחלה שאריתית במחלות מיאלומה נפוצה ובלויקמיה 
לימפוציטית כרונית. זיהוי של מחלה שאריתית )תא אחד למאה אלף עד מיליון( 

נחוץ לקבלת החלטות קליניות והצורך בהמשך טיפול. 
בחו"ל, על שימוש  צוות המעבדה עבר השתלמויות במעבדות מובילות 
הטכנולוגיות המובילות בעולם בתחום איפיון התאים, והיחידה נחשבת ליחידה 
מובילה בארץ בתחומה. השילוב ההכרחי בין ציוד משוכלל, תוכנות מתקדמות 
ומעל הכל צוות מקצועי, מיומן ובעל רקע מדעי חזק - מאפשר את ההתמודדות 
עם האתגרים המתפתחים בתחום ההמטו-אונקולוגיה, עם המטרה המתמדת 

להביא לתוצאה הטובה ביותר עבור החולה.

מכתב תודה
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פרופ׳ עירית אביבי ופרופ׳ זליג אשחר במעבדה

מעבדת המחקר
לפני מספר חודשים  ייחודית במערך ההמטולוגי הוקמה  מעבדת מחקר 
ד"ר ענת אהרון, לבחינת תפקיד מיקרו-חלקיקים בגידולים סרטניים  בראשות 
זעירות שמופרשות מכל תא  הכוונה לשלפוחיות ממברנליות  המטולוגיים. 
ונמצאות בנוזלי גוף של אנשים בריאים )לרבות דם ושתן( וריכוזן עולה במגוון 
מחלות. חלקיקים אלה מציגים על שטח הפנים שלהם סמנים שמאפיינים את 
גנטי  וחומר  ומכילים בתוכם מולקולות שונות  נוצרו,  תאי המקור מהם הם 
שמקורו בתא שמפריש אותם. לאור זאת, יש להם תפקיד חיוני בתקשורת בין 
תאים, ואצל חולי סרטן הם בעלי תפקיד בקשר שבין תאי הגוף לבין סביבת 
הגידול, ומעורבים גם בתהליכים פתולוגיים כמו נזק לכלי דם והתפתחות גרורות 

סרטניות. במעבדה החדשה מאפיינים החוקרים מיקרו-
לאורך שלבי  חלקיקים שנאספים מחולים המטולוגיים 
הטיפול השונים, ומחפשים סמנים ביולוגים על גבי המיקרו-

חלקיקים, שישקפו את מצב התחלואה ואת הדינמיקה של 
תהליך הריפוי של חולים - כדי לאפשר בעתיד להסתייע 

בחלקיקים אלה בתהליכי אבחון וריפוי של סרטן.
עוסקת  ההמטולוגי  במערך  נוספת  מחקר  מעבדת 
בממאירויות של תאי B - ובעיקר בלויקמיה לימפוציטית 
תאי  בהתרבות  שמאופיינת  מחלה   -  CLL כרונית 
לימפוציטים מסוג B בדם ההיקפי, במוח העצם וברקמות 
למחלה,  רבים  חדשניים  טיפולים  למרות  לימפטיות. 
והמחלה  לטיפולים,  רבים מתפתחת עמידות  במקרים 
מוגדרת עדיין חשוכת מרפא. תאי הגידול הסרטני אינם 
יכולים לשרוד לבדם בגוף החולה, וזקוקים לתמיכה של 
מרכיבים בסביבתם ובעיקר בבלוטות הלימפה, ומקיימים 
ורכיבים נוספים.  קשרים עם תאים של מערכת החיסון 
דור חדש של תרופות שנבדקות במעבדה מנסה לפגוע 
הגידול  התפתחות  את  למנוע  במטרה  אלה  בקשרים 
 SLP76 זוהה במעבדה חלבון בשם  הסרטני. לאחרונה 
שנמצא מעורב בתהליכי הישרדותם של התאים הסרטניים 
בלויקמיה מסוג CLL - תגלית שעשויה להוביל לפיתוח 

טיפולים חדשים למחלה.
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מעבדות המחקר במערך ההמטולוגי מעורבות בשיתופי פעולה עם מעבדות 
נוספות במרכז הרפואי ועם מעבדות במרכזי מחקר מובילים בישראל ובעולם.
לסיכום, המערך ההמטולוגי מעניק כיום שירות איבחוני מצטיין, טיפולים 
חדישים עם דגש על שיתופו של המטופל בקבלת ההחלטות, וליווי רפואי ורגשי 
הדוקים לאורך הטיפול ולאחריו, במטרה להגיע לריפוי ולאפשר למטופל לשוב 
לחייו באופן מלא ואיכותי. יחידת המחקר, העוסקת הן במעבדה והן בקליניקה, 
מאפשרת למטופלים לזכות בטיפולים חדשניים, כולל טיפולים מצילי חיים. רוח 
הצוות, המתאפיינת באופטימיות, תחושת שליחות ומסירות אין קץ - מביאה 

להישגים טיפוליים והתקדמות מתמדת.





גם  מתחדש  החדשה  השנה  קראת 
בימים  מערך הלב במרכז הרפואי: 
אלה עוזב פרופ' גדי קרן את תפקידו 
כראש המערך, ונכנס לתפקידו כמדען 
הראשי במרכז הרפואי. את פרופ' קרן יחליף פרופ' 
שמואל בנאי, אשר שימש בשנים האחרונות מנהל 

היחידה לקרדיולוגיה התערבותית. 
בשנת  באיכילוב  עבודתו  את  החל  קרן  פרופ' 
1975 כסטאז'ר, ולאחר שסיים שירות צבאי שב לבית 
רבים  ושימש מאז בתפקידים  החולים להתמחות, 
יותר מארבעה עשורים ברציפות,  ומגוונים במשך 
פרט למספר שנים של השתלמויות בארצות הברית, 
תחילה בבית הספר לרפואה ע"ש אלברט איינשטיין 
בניו יורק, ובהמשך כשנה וחצי כחוקר במכון הלאומי 

 .)NIH( לבריאות במרילנד
לתפקיד  קרן  פרופ'  מונה   2002 בתחילת שנת 
לאורך שנות פעילותו  מנהל המערך הקרדיולוגי. 
במערך חלו שינויים מהפכניים בתחום הקרדיולוגיה, 
שעיצבו את מיקומה המרכזי של הקרדיולוגיה במרכז 
הרפואי - הפועלת כיום ממרכז הלב החדשני על שם 

סמי עופר, שהושק ב-2010. 
"כשהלכתי להתמחות בקרדיולוגיה, אמר לי חבר 
יש לכם? סטטוסקופ  'אז מה  מבית ספר לרפואה 
לאורך  אבל  להציע',  באמת מה  לכם  אין  ואק"ג, 
השנים הפעילות בקרדיולוגיה הפכה לחוויה יוצאת 
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אללבמלב

פרופ׳ גדי קרן

ל

קרדיולוגיה

פרופ' גדי קרן מסכם תקופה דרמטית עם פרישתו מתפקיד 
מנהל המערך הקרדיולוגי ומינויו למדען הראשי במרכז הרפואי 
שלנו. במקביל, פרופ' שמואל בנאי נכנס לתפקיד מנהל המערך 

הקרדיולוגי עם מבט לעתיד



לקריירה, אלא מתוך ציונות, מרצון להקים במרכז תל 
אביב מערך לטיפול במחלות ובסיבוכים בלב, שיהיה 
מכובד וישמש דוגמה ומופת ברמה בינלאומית. כיום 
מגיעים אלינו חולים, רופאים וחוקרים מכל הארץ 

וגם מחו"ל", מדגיש פרופ' קרן.
לאורך השנים השקיע פרופ' קרן בטיפוחם של קרוב 
ל-70 קרדיולוגים שהתמחו במחלקה, "שחלק גדול 
מהם השתלמו בחו"ל ומשמשים כיום כקרדיולוגים 
בכירים בקופות חולים ובבתי חולים, לרבות מנהלי 
מחלקות, ומאיישים את צוות המערך במרכז הרפואי 
שכיום עומד ברמה מקצועית בינלאומית", הוא מספר. 
בפעילותו לשיפור רווחת המטופלים ובטיחותם, 
בוקר  ישיבות  במחלקה  להנהיג  קרן  פרופ'  החל 
קבועות, בשעה 7:30 בדיוק, שהפכו מאז למסורת 
החינוכית  בפעילות  השקיע  בנוסף,  יומיומית. 
ויזם  הסיעודי,  ולצוות  לקרדיולוגים  והלימודית 
ישיבות לימוד ומחקר שבועיות. הודות למאמצים 
אלה שיעורי ההצלחה בקרב מתמחים בקרדיולוגיה 
במרכז הרפואי עומדים על 100% מזה שנים רבות. 
המסר החינוכי שלי למתמחים ולרופאים במחלקה, 
ללמוד  ובפרט  ולחקור  להשתלם  להמשיך  הוא 

מהצלחות ומטעויות. 
ולהערכתי חשוב לדבר  "אינני מפחד מטעויות, 
ובעיקר ללמוד  גלויה ושקופה,  על טעויות בצורה 

מהן", הוא אומר.
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פרופ׳ שמואל בנאי

דופן ורצופה בחידושים", אומר פרופ' קרן. "התחום 
כולו עבר התפתחות ענקית, עם שינוי דרמטי ביכולת 
האיבחון ובתוצאות הטיפולים בהתקפי לב ומחלות 
לב אחרות. בתחילת דרכי כמתמחה, אני זוכר שמדי 
לילה היו מתים לנו חולי לב במחלקה. היום התמותה 
מהתקפי לב ירדה משמעותית, ומחלות לב כבר אינן 
גורם התמותה העיקרי במדינה. תחום ההדמיה של 
הלב התפתח מאוד, וגם תחום האלקטרופיזיולוגיה 
עבר התחדשות, כשצנתורים החליפו רבים מניתוחי 
המעקפים, וכיום כבר מבצעים צנתורים גם להשתלות 
- משהו שהיה  בלי הרדמה מלאה  בלב  מסתמים 
את  לחוות  רב  אושר  לי  היה  חלום.  בגדר  בעבר 

ההתפתחות הזו".
כשנכנס פרופ' קרן לראשונה כמתמחה למחלקה 
הקרדיולוגית, היו בה רופאים מתמחים בודדים, כיום 

יש בה 45 רופאים ו-14-10 מתמחים באופן קבוע.

חלום שהפך למציאות
המערך  בפעילות  הדרמטיים  השינויים  אחד 
הקרדיולוגי קשור בהקמת בניין הלב על שם סמי 
עופר, שכיום מהווה סמל לחדשנות במרכז הרפואי. 
1999, כשהייתי מנהל  "הרעיון התחיל עוד בשנת 
ביניים(  )יחידת  יחידת האישפוז של הקרדיולוגיה 
ופעיל אקדמית באוניברסיטת תל אביב. פעלנו אז 
במבנים מיושנים של איכילוב, שחלקם נהרסו מאז, 

וניסחתי אז מסמך עם רעיון להקמת מרכז לב חדש 
ומודרני, וכללתי בו את כל מה שרואים היום במרכז 
הלב החדש", נזכר פרופ' קרן. "כשהראיתי את המסמך 
למנהל בית החולים דאז, פרופ' גבי ברבש, ולהנהלה, 
חשבו שאני קצת תמהוני, אבל יחד איתו ועם רונית 
ופרופ' שלמה  הידידים(  עמותת  )מנכ"לית  בלום 
לניאדו )אז מנהל המערך הקרדיולוגי( הלכנו לאליעזר 
פישמן שנהג לתרום לבית החולים, והוא העניק לנו 
תרומה התחלתית לפרויקט ואמר: 'לכו עם החלום'".

בשנת 2001 פרץ בעולם משבר כלכלי גדול, שנתן 
את אותותיו גם בישראל, וקידום המיזם התעכב, אך 
פרופ' קרן לא אמר נואש, ואף הכין שלושה כרכים 
חדשני  לב  למרכז  הרעיון  את  המפרטים  מלאים 
לפרטיו. בשנת 2007 חלה התפנית הדרמטית, כשאיש 
לקידום  עופר תרם תרומה עצומה  העסקים סמי 
הרפואה בישראל, וחלק מהתרומה ניתן להקמת מרכז 

הלב החדש באיכילוב. 
להרוס חלק  נאלצנו  "לאורך תקופת העבודות 
מהמבנים בהם היו ממוקמות היחידות הקרדיולוגיות, 
אבל במבצע מורכב כולן המשיכו לפעול מתוך אתרי 
ביניים שהוקמו במרכז הרפואי לתקופה מוגבלת", 
2010 כבר עמד המגדל  מספר פרופ' קרן. במהלך 
המתקדם ובהדרגה הועברו אליו כל מחלקות ויחידות 

המערך הקרדיולוגי. 
"כל המיזם השאפתני הזה נעשה לא מתוך שאיפה 
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פעולות פולשניות 

בשנה
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פעילותו המחקרית של פרופ' קרן הובילה לאחרונה 
למינויו לתפקיד המדען הראשי במרכז הרפואי. עוד 
במקביל  קרן  פרופ'  הקרדיולוגיה, שימש  כמנהל 
רבות בפקולטה לרפואה  בוועדות אקדמיות  חבר 
באוניברסיטת תל אביב, בתפקיד סגן דיקן להוראה, 
וכן כפעיל באיגוד הקרדיולוגי, לרבות מזכיר כללי 
באיגוד כקרדיולוג צעיר ולימים יו"ר ועדת הבחינות 
בקרדיולוגיה ונשיא האיגוד הקרדיולוגי. בנוסף, כיהן 
כחבר במועצה המדעית בהסתדרות הרפואית, ועד 
היום סגן עורך בכתבי העת "הרפואה" ו-IMAJ של 
הארגון. בנוסף, שלוש שנים שימש בהתנדבות כמ"מ 
- תפקיד  סמנכ"ל לענייני רופאים במרכז הרפואי 
שכיום מבצע ד"ר גיל פייר, המשנה למנהל המרכז 

הרפואי. 
קרן  פרופ'  פירסם  המקצועית  דרכו  מתחילת 
למעלה מ-350 מחקרים ומאמרים בכתבי עת. "אני 
מתעניין כל הזמן בחקר מעמיק של מנגנונים של 
מחלות לב, איך נוצרות המחלות וכיצד ניתן לפתח 
יזם  באיכילוב  הוא מספר.  וטיפול",  איבחון  דרכי 
 )CVRC( פרופ' קרן את הקמת המרכז למחקר קליני
ומעבדת המחקר הבסיסי בקרדיולוגיה, כיום בניהולה 
"לאורך השנים למדתי,  אנטין מר.  ד"ר מיכל  של 
שהשילוב החזק ביותר הוא של אנשי מחקר בסיסיים 
עם רופאים-חוקרים, וכך הגענו למחקרים מעניינים 
ביותר בשיתוף מכונים בישראל ובעולם", הוא אומר.
בתפקידו כמדען הראשי מתכנן פרופ' קרן לקדם 
"אנסה  את המחקר במרכז הרפואי על כל אגפיו. 
לסייע בשנים הקרובות להפוך את המרכז הרפואי 

למוביל בתחום המחקר", הוא מבטיח. 
שותף  קרן  פרופ'  היה  השנים  מאחר שלאורך 
בכתיבת פטנטים והקמת חברות הזנק )סטארטאפ(, 
בכוונתו לעזור לחזק תחומים אלה בקרב חוקרים 
ורופאים במרכז הרפואי שלנו, בו פועלות כיום 40 
מעבדות למחקר בסיסי. "השאיפה לפתח שיתופי 
והחוצה -  בין המעבדות השונות,  פנימה,  פעולה 
גופי מחקר בארץ ובעולם. לקדם מיסחור של  עם 
המצאות, להדק את הקשר בין מדענים בסיסיים לבין 

צוות המחקר הקליני, ולגייס תקציבי מחקר". 

רפואה ציבורית שטובה מהפרטית
נכנס בימים  לתפקיד מנהל המערך הקרדיולוגי 
אלה פרופ' שמואל בנאי, בוגר בית הספר לרפואה 
של האוניברסיטה העברית והדסה בירושלים, שעבר 
התמחות בקרדיולוגיה בבית החולים ביקור חולים 

והשתלם אף הוא במכון הלאומי לבריאות בארצות 
הברית במרילנד )NIH(, ובהמשך כיהן כמנהל יחידה 
במערך הקרדיולוגי בבית חולים הדסה עין כרם, כיום 
פרופ' מן המניין בפקולטה לרפואה באוניברסיטת 
תל אביב, ומשנת 2006 מנהל היחידה לקרדיולוגיה 

התערבותית במרכז הרפואי תל אביב.
לתפקיד נכנס פרופ' בנאי כשהמערך הקרדיולוגי 
והפעילים בישראל,  בבית החולים הוא מהגדולים 
ומבוצעות בו מעל ל-6,000 פעולות פולשניות בשנה, 
לרבות צנתורים, השתלות קוצבי לב, השתלות ותיקון 
מסתמים בגישה צנתורית, תיקון מומי לב מולדים, 
טיפול בהפרעות בקצב הלב, כ-1,700 בדיקות אקו 
ובדיקות לב לא-פולשניות בחודש, 1,000 ביקורים 
בחודש במכון לשיקום לב, 1,200 ביקורי מרפאה 
בחודש וכ-50 מאושפזים בכל יום נתון. פרט ל-47 
נוספים  צוות  אנשי  כ-100  כיום  פועלים  רופאים 
במערך הקרדיולוגי, לרבות אחיות, טכנאים וכוחות 

עזר. 
היא  כיום  המערך  של  הדגל  מספינות  "אחת 
נחשב  והוא  צנתורי,  בהליך  המסתמים  השתלת 
למתקדם ולפעיל ביותר בישראל בתחום זה. השתלות 
של המסתם האאורטלי בצנתור מבוצעות במערך 
הקרדיולוגי על בסיס יומי. בנוסף, המרכז שלנו הוא 
היחיד בארץ בו בוצעה השתלה של מסתם מיטרלי 
בגישה צנתורית, השתלה שנחשבת מורכבת עקב 
הייחודי של המסתם המיטרלי.  והמבנה  המיקום 
ההשתלה בוצעה בשיתוף פעולה עם מנתחי הלב 

במרכז הרפואי", מספר פרופ' בנאי. 
הסובלים  נוספים,  חולים  ליהנות  יוכלו  בקרוב 
ונמצאים  מאי ספיקה קשה של המסתם המיטרלי 
בסיכון מוגבר להחלפה ניתוחית, מטיפול ייחודי זה, 
בעקבות אישורו של מערך הלב שלנו להיות אחד 
ממספר מצומצם מאוד של מרכזים רפואיים בארצות 
הברית ובאירופה )והיחיד בארץ( שהוסמכו להשתיל 

את המסתם המיטרלי. 
כמנהל המערך מתכנן פרופ' בנאי להשקיע את 

מירב מרצו בטיפול הבסיסי היומיומי בחולי הלב. 
כל  את  למטופלים  להקדיש  שואפים  "אנחנו 
תשומת הלב הנדרשת. איכות הרפואה שהמטופלים 
שלנו מקבלים ביחידות השונות חייבת להיות מצוינת 
זו  הטיפול.  והן בהמשכיות  הרפואה  ברמת  הן   -
בנאי.  העדיפות ראשונה מבחינתנו", אומר פרופ' 
"חשוב לי מאוד שהרופאים שלנו יהיו טובים מאוד 
ובעלי הכשרה וידע מצוינים, אבל חשוב לא פחות 

ושתהיה  היטב את מטופליהם,  יכירו  שהרופאים 
הרמות,  בכל  טיפולית,  והמשכיות  רצף  אחריות, 
ועד המומחה הבכיר. שהמטופלים לא  מהמתמחה 
בביקור. חשובה מאוד  אחר  רופא  יום  כל  יפגשו 
הבקרה על הטיפול היומיומי שהמטופל מקבל אצלנו. 
כמו כן, חשוב להדק את שיתוף הפעולה עם מחלקות 

נוספות, לטובת המטופלים וכן למטרות מחקר". 
במקביל נמשכת מגמת ההתחדשות הטכנולוגית 
"נכניס בעתיד הקרוב  שעובר המערך הקרדיולוגי. 
טכנולוגיות ומערכות ניהול ובקרה חדשות, שהופכות 
את הטיפול למעודכן, למדויק ונטול טעויות, עד כמה 
גישה קלה לכמות האדירה  ליצור  שניתן. המטרה 
הרבים  והמחקריים  הקליניים  המידע  נתוני  של 
הנתונים,  וחקר  עיבוד  לאפשר  כדי  שמצטברים, 
לשם שיפור תהליכי עבודה ופיתוח גישות טיפוליות 
ומחקריות חדשות", מעדכן פרופ' בנאי. "השאיפה 
היא להמשיך להיות בחוד החנית של הקרדיולוגיה 
ושל הטכנולוגיה ולתת למטופלים יתרון של הרפואה 

המתקדמת ביותר". 
והיחידה  הקרדיולוגי  המערך  השאר,  בין 
לקרדיולוגיה התערבותית, היו ועודן חלוצים בישראל 
ובעולם בהכנסת מערכות הדמיה מתקדמות, כמו 
הדמיה אלקטרומגנטית לטיפול במוקדים חשמליים 
הגורמים להפרעות בקצב הלב, באופן שמשפר את 
"אמצעי  והבטיחות של הטיפול.  סיכויי ההצלחה 
לנו מאוד  תוך-לבביים, מסייעים  הדמיה חדשים, 
בפעולות לדיכוי ולמניעה של הפרעות בקצב הלב, 
של  החלפה  או  לתיקון  מולדים,  מומים  לתיקון 
מסתמים פגומים, וגם בצנתורים כליליים טיפוליים. 
אם פעם אפשר היה לעשות צנתור רק עם הדמיית 
רנטגן, היום בחדרי הצנתורים יש מערכות משולבות 
של רנטגן, CT, ואולטרסאונד, הדמיה אלקטרומגנטית, 
ביצוע  והדמיית טומוגרפיה אופטית, שמאפשרות 
יותר  יותר בדיוק רב  ומסובכות  פעולות מורכבות 

ובסיכון קטן יותר", מסביר פרופ' בנאי.
וכשרוחות השנה החדשה מנשבות, פרופ' בנאי 
מכוון את המערך הקרדיולוגי לעתיד: "הכוונה היא 
ברמה  אחד,  לכל  זמינה  ציבורית  רפואה  לאפשר 
הגבוהה ביותר האפשרית, ללא תורים, וכשזכותו של 
כל מטופל לבחור את רופאו. כבר היום בקרדיולוגיה 
התערבותית אנחנו מעניקים רפואה ציבורית שהיא 
השירות,  מבחינת  הן   - מהפרטית  יותר  טובה 
זה חזון  והן מבחינת תנאי האישפוז.  ללא תורים, 

שמתגשם".

קרדיולוגיה
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ביקורים בחודש במכון 
לשיקום הלב

אנשי צוות נוספים

ביקורי מרפאה 
בחודש

מאושפזים בכל יום נתון

רופאים





ימים אלה מתבצע במרכז הרפואי 
של  לפתיחתה  מורכב  מהלך  שלנו 
דחופה,  לרפואה  חדשה  מחלקה 
להלן חדר מיון חדש. יותר מ-8,000 
מ"ר שיתפרשו על פני שלוש קומות יהיה שטחו 
של חדר המיון, שבנייתו עתידה להסתיים בתחילת 
2021. כאשר ייפתח, יכלול חדר המיון החדש יותר 
לידי  שיבוא  שינוי,  יאפשר  והוא  מיטות,  מ-100 

ביטוי הרבה מעבר למבנה הפיזי. 

רפואה דחופה
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בתחילת שנת 2021 יחל לפעול בבית החולים שלנו חדר המיון החדש, שיתפרש על פני שלוש 
קומות ויהיה בו אופי עבודה חדש ושונה. על השינויים, על החזון וגם על גילויי האלימות

שחר בן-פורת

אין גבול

מיון עם קונספט
למעשה, כבר עכשיו נבנה מחדש אופן העבודה 
של חדר המיון, בהנהגתו של ד"ר דניאל טרוצקי, 

המנהל החדש של המחלקה לרפואה דחופה.
כירורגי,  "כיום חדר המיון מפוצל לחדר מיון 
חדר מיון פנימי, חדר מיון אורתופדי וכו'", מסביר 
ד"ר טרוצקי. "החזון החדש הוא לחלק את חדר 
המיון לאגף שוכבים, כלומר של אנשים שזקוקים 

למיטה; לאגף הולכים, כלומר חולים במצב קל 
יותר שאינם זקוקים למיטה; ולאגף אישפוז קצר, 
יחסית  חולים הזקוקים להשגחה קצרה  כלומר 
במקום להתאשפז במחלקה. בהתאם משתנה כבר 
כיום העבודה של הרופאים בחדר המיון הנוכחי, 
כך שהרופא מטפל בחולה מרגע שהוא נכנס לחדר 
המיון ועד השחרור, תוך התייעצות עם מומחים 

בהתאם לצורך". 

ספטמבר 2018

למיון
הדמיית המיון העתידי
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זה באופי העבודה בחדר המיון מחייב  שינוי 
המתרחשות  הצוות,  לאנשי  מקיפות  הכשרות 
המיון  חדר  של  במבנה  שינויים  וכן  זו,  בתקופה 
הנוכחי, כך שאפשר יהיה לעבוד בהתאם לקונספט 
הצוות  להרחבת  פעולות  נעשות  החדש. במקביל 
הרפואי העובד בחדר המיון, כולל תוכנית התמחות 
 5-7 הכוללת  דחופה,  ברפואה  למתמחים  חדשה 
שעות אקדמיות בשבוע. "אנו עושים את כל זה כדי 
יותר,  גדול  להתכונן ליום בו נצטרך צוות מקצועי 
שיוכל להפעיל במקצועיות את חדר המיון המתוכנן". 

מקצוע ייחודי
לחדר המיון, בכל בית חולים, יש מספר תפקידים, 
פרופ' פיני הלפרן, מומחה להרדמה,  כפי שמסביר 
היוצא של  והמנהל  ורפואה דחופה,  נמרץ  טיפול 
המחלקה לרפואה דחופה: "התפקיד הראשון הוא 
להעריך חולים המגיעים אליו, כדי לוודא שהם לא 
וכן, לתת להם את  ובמידה  נמצאים בסכנת חיים, 
הטיפול המתאים. התפקיד השני הוא תוצאת העובדה 
ביממה,  24 שעות  אליו באים אנשים  שזה מקום 
כדי לקבל עזרה רפואית. חדר המיון לא רק פתוח 
לאורך כל היממה, כל השבוע, אלא שיש בו גם את 
ולכן אנשים  כל היכולות הקיימות בבית החולים, 

רבים מגיעים אליו. 
"התפקיד הנוסף של חדר המיון", מסביר פרופ' 
הלפרן, "הוא לשמש כמקום שבו מיוצר הידע של 
מקצוע הרפואה הדחופה. כדאי לדעת כי מקצוע זה 
הוכרז רשמי בישראל רק בשנת 1999, ובחדר המיון 

מתפתחים המומחים בתחום ונצבר ידע רב. 
"זה מקצוע ייחודי בכך שההגדרה שלו מבוססת 
על מקום העבודה", מסביר פרופ' הלפרן. צבירת 
הידע נעשית על בסיס הפעילות השוטפת של חדר 
המיון כמו גם מסגרות לימודיות, בהן לוקחים חלק 
רופאים ואחיות מכל מחלקות בית החולים, ובמקרה 
של איכילוב, גם רופאים ואחיות מבתי חולים אחרים. 
בכך שהוא  גם  ייחודי  איכילוב  חדר המיון של 
מעורבים  שהיו  באנשים  לטיפול  כמקום  משמש 
בארועים יוצאי דופן - פיגועים, מלחמות ותאונות 

מרובות משתתפים מכל רחבי הארץ. 
במקביל להעברת ניהול חדר המיון מפרופ' הלפרן 
לד"ר טרוצקי, מתרחש כאמור תהליך ההיערכות 
והבנייה מחדש של חדר המיון. זה צפוי גם לספק 
ולאנשי הצוות הרפואי  לרופאים  נוח  יותר  מרחב 
פרופ' הלפרן,  אומר  זה,  כל  ובזכות  בו,  העובדים 

השירות שיינתן בו יהיה טוב מאשר בעבר. 
"חדר המיון שלנו הוא השני בארץ מבחינת העומס, 
ואין רבים כאלה בעולם, שמקבלים כל כך הרבה 
והאמצעים העומדים לרשותנו  אנשים עם השטח 
כיום. למרות העומס והתנאים, הצלחנו להגיע לרמה 
רפואית ולרמת יעילות מאוד גבוהה, ואנחנו מגדלים 
דור חדש ומצוין של מתמחים. יש צוות רפואי מצוין, 
צוות אחיות מצוין, ותשתית אקדמית המאפשרת לכל 
פעילות  ולבצע  ולכל האחיות להמשיך  הרופאים 
זו מחלקה סופר-דינמית, שלב לבה הוא  אקדמית. 
השילוב בין הצורך להעניק רפואה טובה לבין רפואה 

יעילה", מדגיש פרופ' הלפרן.

חשוב להבין כי בניגוד לכל מחלקה אחרת בבית 
החולים, חדר המיון חייב לקלוט את כל מי שמגיע 
אליו, ללא קשר למידת העומס בה הוא נמצא. "לכן 
לב הפעילות שלנו הוא לתת רפואה טובה ויעילה", 

אומר פרופ' הלפרן.
"היא תקופה  ד"ר טרוצקי,  זו", מוסיף  "תקופה 
מרגשת, בעיקר הודות להליך השינוי של חדר המיון. 
בסופו של דבר, חדר המיון של איכילוב יהיה לאחת 
המחלקות הגדולות בישראל, אם לא הגדולה ביותר 
מטופלים  אלף  מ-140  יותר  רואים  אנו  בתחום. 
בשנה, יש לנו צוות מהגדולים בארץ לרפואה דחופה, 
והעובדה שאחרי שנה של תכנונים, הכל מתחיל 

לקרות, וזה מרגש". 
כמנהל החדש,  טרוצקי  ד"ר  את  החזון שמניע 
הוא מקצועי ושירותי כאחד: "הרפואה הדחופה היא 
זה  הנוכחית שלו.  בישראל בתצורה  מקצוע חדש 
מקצוע שבו איש הצוות הרפואי יכול לתת מענה לכל 
מי שנכנס בפתח המחלקה. בהתאם, החזון שלי משלב 
ודינמית.  בין הכשרה מקצועית לבין עשייה רחבה 
מבחינת השירות, אני רואה חשיבות בפיתוח תודעת 
שירות, המבוססת על טיפול הוליסטי למטופל, כך 
שכל מי שנכנס למחלקה יקבל ליווי לאורך כל הדרך, 
תוך התייחסות לצרכים הרפואיים והפרה-רפואיים 

שלו". 

מציאות אלימה
אחד האתגרים איתם מתמודד חדר המיון הוא 
האלימות כלפי רופאים, אחיות ואנשי הצוות הרפואי. 
ד"ר נאוה גרוס-פלדמן, מרכזת תחום בכירה, רפואה 
דחופה, מספרת כי מגוון הבעיות איתן מגיעים אנשים 

הוא מאוד רחב, ולא כל מי שמגיע אלינו צריך בכלל 
להגיע חדר מיון. 

"אחות מקבלת כל חולה שנכנס למיון, והיא צריכה 
להחליט כמה דחוף הוא צריך להיבדק על ידי רופא. 
חלק מהאנשים מגיעים אלינו, למשל, כי הם רוצים 
לקצר תורים, ותפקידנו לוודא שמי שמקבל שירות 

הוא רק מי שזקוק לו". 
זו יש השפעה על הדינמיקה, ובמקרי  למציאות 
קיצון הדבר עלול להגיע לכדי אלימות של ממש. 
"השערים שלנו תמיד פתוחים", היא אומרת, "ואף 
אחד לא יודע מה יהיה בחמש הדקות הבאות. רגע 
אחד רגיעה, שיכול להשתנות תוך רגע, וזה משפיע 
ישיר על משך ההמתנה של מטופלים, על  באופן 

שביעות הרצון שלהם ועל ההתנהגות שלהם. 
"בסופו של דבר, מי שמגיע לכאן נמצא במצוקה, 
וגם אם בעינינו זה משהו פעוט, הוא מרגיש שהמקרה 
שלו הכי דחוף. עם זאת, אנחנו צריכים לעשות סדר 
עדיפויות, ולא כולם אוהבים זאת. מה גם שאנחנו 

עובדים בעומס גדול מאוד". 
הבעיה עם האלימות, בעיניה, היא הסובלנות של 

מערכת האכיפה. 
"לאלימות אין מקום וצריך להוקיע אותה, אבל 

בעיניי מתייחסים לזה בסלחנות. 
״האנשים שעובדים בחדר המיון אוהבים את עבודתם, 
והם לא רוצים לעבוד בשום מחלקה אחרת, למרות 
האפשרות. מאחר ועבדתי בבתי חולים ובמחלקות 
אחרות, אני מבינה את העוצמות הייחודיות של המקום 
הזה. מכל התחומים של בית החולים, חדר המיון הוא 
המקום הכי קשה, ומי שאוהב נותן לעבודה את נשמתו. 

חשוב שאנשים יבינו את זה", מסכמת פלדמן.

צוות מנצח: פרופ' פיני הלפרן, ד"ר נאוה גרוס-פלדמן וד"ר דניאל טרוצקי



ד"ר יובל שפירא

נוירוכירורגיה
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יחידה ראשונה מסוגה בישראל מאפשרת ניתוחי שיחזור מרחיקי לכת - 
לעצבים פריפריים שנפגעו בתאונות, וכתוצאה מגידולים סרטניים. כיצד 
מתבצעים הטיפולים פורצי הדרך, והאם הרפואה קרובה ליצירת עצבים 
מלאכותיים שיאפשרו להניע את איברי הגוף? שיחה עם ד"ר יובל שפירא, 

רופא בכיר ביחידה לשיחזור עצבים וסגן מנהל המערך הנוירוכירורגי

במרכז
העצבים

ספטמבר 2018



רוכב אופנוע בשנות ה-20 לחייו, הגיע למרכז הרפואי תל 
אביב לפני שנה, לאחר שנפגע בתאונת אופנוע בהודו ונותר 
עם פגיעה בתפקוד יד שמאל. בעקבות התאונה הוא סבל 
מפגיעה בחלקה העליון של המקלעת הברכיאלית - מבנה 
מסועף של סיבי עצבים שתחילתו בעמוד השדרה הצווארי, שמוביל דרך 
בית השחי לזרועות הידיים ומשמש מקור לפעילות עצבית בגפיים העליונות. 
מספר חודשים לאחר הפגיעה חלה התאוששות חלקית בתפקוד כף היד, 
אך א' נותר מוגבל בתנועותיו, כשהוא לא מסוגל להניע את הכתף והמרפק 
כהלכה לצורך ביצוע פעולות יומיומיות. בשלב הראשון, רופאיו המתינו 
לראות האם יכולת ההתאוששות הטבעית של מערכת העצבים תאפשר לו 
להשתקם, אולם בחלוף חצי שנה, כשהפגיעה נותרה בעינה, הוחלט לנתחו. 
מיוחד תכננו הרופאים להסית  בניתוח שבוצע תחת מיקרוסקופ 
עצב מאזור אחר בגוף לצורך שיקום העצבים הפגועים בזרועו של א'. 
אולם לאחר ששיחררו המנתחים את העצבים הפגועים והפרידו אותם 
מצלקות שהתפתחו סביבם, בוצעה בדיקה חשמלית שהעידה כי העצבים 
עדיין מתפקדים מבחינה חשמלית ולכן יוכלו להשתקם. בהמשך, הודות 
להתערבות הניתוחית, הצליחו עצביו לחדש את יכולת התפקוד ביד. א' 
הופנה להליך שיקומי ממושך, שכלל פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק, ומאז 
השתפר מצבו באופן דרמטי. כיום, בחלוף כשנה וחצי מהניתוח, הוא 

כבר מצליח להרים את ידו ולכופף את המרפק בקלות. 

שיטות ניתוחיות מתקדמות
פריפריים,  ביחידה לשיחזור עצבים  נוסף  הירואי  סיפור  זה  היה 
היחידה   - הנוירוכירורגי במרכז הרפואי תל אביב  הפועלת במערך 
בישראל שמתמקצעת באופן בלעדי בביצוע ניתוחים לשיחזור תפקוד 

עצבים פריפריים פגועים, שגורמים לפגיעות מוטוריות ותחושתיות. 
- כל  "אנחנו מטפלים בכל סוגי הפגיעות בעצבים הפריפריים, כלומר 
ד"ר יובל  מערכת העצבים שאיננה חלק מהמוח ומחוט השדרה", מסביר 
שפירא, רופא בכיר ביחידה לשיחזור עצבים וסגן מנהל המערך הנוירוכירורגי. 
פגיעות בעצבים כתוצאה מתאונות  נדרשים על רקע  "הניתוחים 
דרכים, נפילות וארועי חבלה אחרים, וכן גידולים של מערכת העצבים 
הפריפרית או גידולים שהתפשטו לעצבים, תסמונות שקשורות לעצבים 
נוירופתיים,  וכאבים  עצבים,  של  לכידה  תסמונות  כמו  פריפריים, 

שנגרמים כתוצאה מפגיעה בעצבים תחושתיים", מפרט ד"ר שפירא.
השיטות הניתוחיות ביחידה הן מהמתקדמות בעולם. "אנחנו מנתחים 
נמדדת  בו  אלקטרופיזיולוגי  ניטור  תוך  מיקרוכירורגיות,  בשיטות 
ההולכה החשמלית בעצב באמצעות מכשיר שמונח ישירות על העצב. 
רוב הניתוחים מבוצעים בהרדמה מלאה, מאחר שהם מערבים עצבים 

תחושתיים שעלולים לגרום לכאב עז". 
רב-מקצועית,  הינה  עצבים  לשיחזור  ביחידה  הטיפולית  הגישה 
והנוירוכירורגים שמבצעים את הניתוחים מסתייעים במומחים נוספים 
מהמרכז הרפואי, לפי הנדרש, לרבות אורתופדים, נוירולוגים ומומחים 
הניתוח.  לצורך התאמת השיקום הנדרש לאחר  לרפואה שיקומית, 
בפעילות מעורבים גם עובדי מקצועות השיקום, כגון פיזיותרפיסטים 
ומרפאים בעיסוק. בפגיעות מורכבות במקלעת הברכיאלית מטפלים 
"אנו  והיחידה לכירורגיה של כף היד.  צוות משותף מנוירוכירורגיה 
נוקטים בגישה רב-תחומית - הן באבחנה לקראת הניתוח, והן בטיפול 
אחריו. מטרתנו לאפשר תנאים טובים לעצב להתאושש מהפגיעה באופן 
טבעי, אולם בהמשך לרוב נדרש שיקום ארוך שעשוי להימשך חודשים 

ושנים", מסביר ד"ר שפירא.

השתלה של עצבים
ה-20 החלה הקהילה הרפואית  ה-50 של המאה  מתחילת שנות 
והמדעית להבין טוב יותר את מבנה העצב הפריפרי ולאפיין את מידת 
הפגיעה בעצב, ובהתאם את יכולת ההתאוששות הטבעית של העצבים 

הפגועים, וכן איך ניתן לסייע לעצבים להשתקם באופן ספונטני. 
"גוף תא העצב מצוי בחוט השדרה, ואילו השלוחה של העצב הפריפרי 

א׳
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שיוצאת לכיוון איברי הגוף - האקסון - היא זו שנפגעת. לאחר הפגיעה 
בעצב פריפרי, גוף התא תומך בתהליך טבעי של שיקום האקסון, עד 
שהוא מגיע מחדש לשרירים והעור באיברי המטרה", מבהיר ד"ר שפירא.
ניתוחים  עצבים  לשיחזור  ביחידה  מבוצעים  האחרונות  בשנים 
מתקדמים, גם במקרים שבהם העצב לא משתקם בטבעיות, ניתוחים 
 - לכך  ואף מעבר  שבחלק מהמקרים עשויים להימשך עשר שעות 
בשיתוף צוותים מהיחידה לאורתופדיה של כף היד. באופן זה, למשל, 
לצורך  גוף שונים,  ניתוחים להשתלה של עצבים מאזורי  מבוצעים 

השלמת מקטע עצבי שנכרת כתוצאה מפגיעה כלשהי. 
"לרוב נהוג להשתמש בעצב הסוראלי, שאחראי על התחושה בצד 
הרגל, כדי לשחזר עצב שחלק ממנו נכרת. במקרים אחרים ניתן להשתמש 
בעצב שמגיע לשריר מסוים ולהסית אותו לשריר אחר. במצבים אלה 
בין תפקוד העצב התורם לבין העצב המקבל, על מנת  יש להתאים 
לאפשר שיקום תפקודי מיטבי. במקרים שהשריר פגוע באופן בלתי 
הפיך, מבוצעת השתלה של ריקמה מלאה של שריר, כלי דם ועצבים, 

לצורך שיחזור פעילות שנפגעה", מפרט ד"ר שפירא. 
בהיות היחידה לשיחזור עצבים היחידה בישראל שמבצעת באופן 
ייעודי פעולות לשיחזור עצבים פריפריים - מרוכזים בה מטופלים עם 
פגיעות עצביות מורכבות מכל הארץ. לאחרונה טופל בה ד', תושב הצפון, 
ונותר נכה סיעודי המשותק בשתי  בשנות ה-60 לחייו, שנפל מסולם 
ידיו. "תחילה עקבנו אחריו, כי קיווינו שעצביו יתאוששו בטבעיות, אבל 
ההתאוששות היתה אטית מאוד, ולכן החלטנו כשנה לאחר התאונה לנתח 
אותו בשני צדי הגוף. חשפנו את העצבים הפגועים ושיחררנו מהם צלקות, 
כדי לאפשר את יכולת השיקום הטבעית של העצבים, ומאז התאושש 
במהירות וחזר להיות עצמאי, לאחרונה אפילו חזר לרכוב על אופניו". 

גירוי חשמלי, צינוריות ותאי גזע
ביחידה לשיחזור עצבים מבוצעים גם מחקרים לפיתוח שיטות חדשות 
לשיקום פגיעות עצביות. בין השאר, בחודש יוני )2018( פורסם בכתב 
ובשיתוף חוקרים  Neurosurgery מחקר בראשות ד"ר שפירא  העת 
מאוניברסיטת קלגרי בקנדה. המחקר בוחן מתן גירוי חשמלי ישיר על 

העצב, כאמצעי לעידוד יכולת הריפוי הטבעית. 
גדילה  ופקטורי  ציטוקינים  כגון  "הגירוי מעודד הפרשת חומרים 
מחוט השדרה, באופן שמאיץ את הריפוי הספונטני של העצב הפגוע. 
מצאנו שמתן הגירוי החשמלי - תוך כדי ניתוח או מיד אחריו, בשלבי 

ההתעוררות - מוביל להתאוששות טובה יותר". 
מיוחדות  בצינוריות  בוחן שימוש  ביחידה  נוסף שמקודם  מחקר 
במקרים של פגיעה הגורמת לקטיעת העצב - צינוריות המכילות חומרים 
מיוחדים שתומכים בשיקום של העצב. מנהל היחידה לשיחזור עצבים 
פרופ' שמעון רוחקינד, יצא לאחרונה מטעם בית החולים  פריפריים, 
לשנת מחקר לבחינת יעילותם של חומרים אלה, על מנת לתמוך בתהליך 

זה בשיתוף חברת תרופות. 
העתיד בתחום שיקום עצבים נראה מבטיח, וקבוצות מחקר שונות 
כבר נמצאות על סף פריצת דרך לייצור עצבים מלאכותיים, לרבות 
פיתוח שנחקר כיום ביחידה לשיחזור עצבים בשיתוף מרכזים רפואיים 

ואוניברסיטאות באירופה ובקנדה. 
שיטות  מהוות  גזע,  ותאי  שונים  חומרים  "הצינוריות, שמכילות 
ראשונות לייצור של עצב מלאכותי שאנו מקווים שיוכל לשקם פגיעות 
מוטוריות ולחדש יכולות תנועתיות אצל משותקים", מדגיש ד"ר שפירא. 
לייצר מודלים של עצבים מלאכותיים  "כיום כבר נבדקת האפשרות 
שנשלטים על ידי מחשב, למשל צינוריות שמשמשות תחליף לעצב פגוע, 
שניתן יהיה לתת להן גירוי חשמלי על סמך הנחיית מחשב בעת הצורך. 
כיום כבר פותחו מימשקים שמסייעים להפעיל שרירים באמצעות מחשב 
ומסייעים לקרוא תנועות שרירים של אנשים קטועי גפיים, כדי להבין 
לאן הם רוצים להניע את הגפה החסרה. בעתיד, אם נצליח לייצר עצבים 
כאלה - נוכל להשיב את התפקוד המוטורי לאנשים עם פגיעות עצביות 

מורכבות ולקטועי גפיים שמשתמשים באיברים ביוניים".
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מנשבות  התחדשות  של  וחות 
לאחרונה ביחידת סרטן השד באגף 
בית החולים, מאז  האונקולוגי של 
זוננבליק  אמיר  ד"ר  של  מינויו 

לתפקיד מנהל היחידה, בתחילת השנה )2018(. 
היחידה לסרטן השד היא מהפעילות בישראל, 
ומטופלות בה נשים רבות עם סרטן שד מאזור תל 
וכן חולות נוספות ממרכז הארץ ומאזורים  אביב, 
נוספים, בין 15 ל-20 מטופלות חדשות מדי שבוע. 
צוות המרפאה כולל מספר רופאים בכירים ומתמחים 
עובדת  שד,  מתאמת  אחות  האונקולוגי,  באגף 
סוציאלית, פסיכולוגית וצוות מזכירות. ביחידה הושם 
נוספים  צוותים  דגש על עבודה רב-תחומית עם 
במרכז הרפואי, לרבות כירורגים, פתולוגים, רדיולוגים 

וצוותי קרינה.
תל  הרפואי  למרכז  עבר  זוננבליק  אמיר  ד"ר 
הדסה  החולים  בבית  האונקולוגי  מהאגף  אביב 
רופא  האחרונות  בשנים  שימש  שם  כרם,  עין 
בכיר, ולאחר השתלמות של שנתיים וחצי בבריסל, 
 -  BIG )Breast International Group) במרכז 
מרכז מחקר בינלאומי שמאגד חוקרים של סרטן 
שד מכל העולם, בו כיהן כיועץ רפואי לניסויים 
לסרטן  התרגומי  המחקר  במרכז  וכן  קליניים, 
 ,Translational Breast Cancer Laboratory שד
ופרופ'  פיקרט  פרופ' מרטין  הדרכתם של  תחת 

קריסטוס סוטיריו. 

סרטן שד

את הסרטן
צובעים

בוורוד
התייעצות רב-תחומית

ליחידת  שפונה  מטופלת  של  חדש  מקרה  "כל 
סרטן השד נדון בישיבה נרחבת, בהשתתפות מומחים 
מהמקצועות השונים, זאת במטרה לתפור עבור כל 
מטופלת את הטיפול המתאים עבורה", מסביר ד"ר 

זוננבליק. 
בעקבות  שד  סרטן  עם  שאובחנו  מטופלות 
ממוגרפיה, מופנות ליחידה על ידי הכירורג בקופת 
החולים. לחולות עם סרטן שד שמאובחן בשלבים 
"ניאו- טיפולים  כיום  מוצעים  יותר,  מתקדמים 

אדג'ובנטים" – טיפולים בתרופות מתקדמות שניתן 
לתת עוד לפני ביצוע ניתוח הכריתה, כדי לצמצם את 
הגידול בשד ולאפשר כריתה ממוקדת יותר ולהימנע 
מכריתה נרחבת של השד כולו, או בלוטות הלימפה. 
בהמשך נבחנים ביחידה סוג הניתוח, השיחזור הנדרש 
והמותאם לכל מטופלת, הטיפול הקרינתי והתרופתי 
לאחר הניתוח, לרבות תרופות הורמונליות, כימותרפיה, 

תרופות ביולוגיות מתקדמות ועוד, לפי הצורך.
בשונה ממרכזים לרפואה פרטית שמטפלים בחולי 
סרטן, ליחידת סרטן השד באיכילוב יתרון, בהיותה 
מרכז  כלומר:  גדול,  שלישוני  רפואי  ממרכז  חלק 
שיש למטפלים בו גישה לציוד מתקדם ביותר; מרכז 
שיש בו כמות גדולה של מטופלות - לרבות חולות 
מורכבות ביותר; וכן באופן שמאפשר טיפול משולב 
עם יחידות אחרות במרכז הרפואי, כמו יחידות כאב, 
גסטרואנטרולוגיה, קרדיולוגיה, טיפול תומך, רפואה 

משלימה, אנדוקרינולוגיה ופעילות רב-מקצועית לטובת 
המטופלת. 

תרופות  חלק מהמטופלות מקבלות  למשל,  כך, 
הדורשות מעקב צמוד אחר תפקודי הלב או תפקודים 
אנדוקרינולוגיים וצפיפות עצם, ובמרכז הרפואי תל 
ייעודיים  רופאים  ידי  על  זה מתבצע  אביב מעקב 
המומחים בתחומם. אחרות, שמתמודדות עם תופעות 
לוואי של הטיפולים, מקבלות טיפול ייעודי על ידי 

צוות הטיפול התומך והמרכז לרפואה משלימה. 
"אף חולה לא צריכה להתחיל לחפש רופאים בחוץ. 
הכל נמצא כאן, במקום אחד", מדגיש ד"ר זוננבליק.
"היחידה מבקשת לחבר מומחים מכלל התחומים 
רדיולוגים  כירורגים-מנתחים,  הרלוונטיים, לרבות 
שמבצעים הדמיות, אונקולוגים שנותנים את הטיפול 
ואונקולוגים מומחים לטיפולי הקרנות,  התרופתי, 
ושלם לכל  וזאת במטרה לאפשר טיפול הוליסטי 

מטופלת ביחידה", מדגיש ד"ר זוננבליק. 
בישיבות רב-תחומיות, שמתקיימות מדי שבוע, מובאים 
לדיון המקרים המטופלים במחלקה, במטרה לגבש 
אסטרטגיה טיפולית משותפת, תוך התייחסות למצב 
החולה, סוג הגידול, שלב האבחנה והיסטוריה משפחתית. 
"חולות המטופלות ביחידה שלנו יכולות להיות בטוחות 
שמספר רופאים, כולל מנהל היחידה, מגבשים במשותף 

את ההמלצות הטיפוליות בעניינן", הוא מבהיר.
בנוסף, מהווה איכילוב מרכז אקדמי שמשמר את 
ושומר על  ביחידה  איכות ההכשרה של הצוותים 
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ד"ר אמיר זוננבליק, המנהל הנכנס של יחידת סרטן השד במרכז הרפואי תל אביב, 
ייעוץ רב-מקצועי  מבקש לאפשר לכל חולה רפואה ציבורית איכותית, הכוללת 

ונגישות למחקרים בינלאומיים על טיפולים פורצי דרך 

ר
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והרפואיים  היותם מעודכנים בחידושים המדעיים 
הדרכת  על  רב  דגש  "אנו שמים  בסרטן.  במאבק 
ושותפות פעילה בפורומים  ומתמחים,  סטודנטים 
אקדמיים שונים, על מנת לקדם את הידע הרפואי 

לטובת החולות באשר הן", מבהיר ד"ר זוננבליק.
אחד הדגשים שהוא מביא עמו מההשתלמויות 
שעבר, הוא יישומה של "רפואה תרגומית" ביחידה – 

רפואה שמשלבת בין מחקר לבין פרקטיקה. 
"אנחנו מנסים לתת טיפול משולב, שמקשר בין 
המעבדה לקליניקה, לתרגם נתונים ממחקרים לידע 
וגם להפך:  מדעי שאפשר להשתמש בו במרפאה, 
במרפאה  מטופלות  של  ייחודיים  מקרים  לבחון 

במסגרת מחקרית".
מהפך  עברה  השד  לסרטן  היחידה  לאחרונה, 
שירותי, עם המעבר למכון החדש בבניין הלב על 
שם סמי עופר, "מעבר שלווה בשדרוג רמת השירות 
והמלונאות ביחידה, כולל עמדות המתנה מרווחות 

וחדרי טיפולים נוחים יותר", מספר ד"ר זוננבליק. 

תרופות מתקדמות וסמנים בדם
סרטן השד מהווה כיום את הסרטן השכיח בישראל, 
ולפי נתוני משרד הבריאות עלול לתקוף אחת מכל 
שמונה נשים מלידה עד גיל 90. בעשור החולף חלה 
30% בתמותה מסרטן השד, לצד עלייה  ירידה של 
במספר המחלימות, וכיום שיעורי ההחלמה של חולות 
סרטניים בשד בשלבים  גידולים  עם  שמאובחנות 

טיפולים חדשים   .90% על  עולים  התחלתיים אף 
המוצעים למטופלות ביחידה החדשה מבקשים לשפר 
עוד יותר את סיכויי ההחלמה של החולות, ובמקרים 
השד  סרטן  עם  שאובחנו  החולות  נדרשות  רבים 
לניסויים קליניים, שבוחנים את  לשקול הצטרפות 
יעילותם של טיפולים פורצי דרך תרופתיים ואחרים.
יחידת השד פועלת במשותף עם היחידה לניסויים 
קליניים, ומרכזת טיפולים מחקריים מתקדמים בסרטן 

השד שנערכים ביחידת סרטן השד. 
"יש לנו מחקרים על תרופות רבות, החל מתרופות 
שפיתוחן רק החל במסגרת שלב 1 שבודק את בטיחותן, 
ועד למחקרים בתרופות מתקדמות ומחקרים שמנסים 
לאתר סמנים שונים )ביומרקרים( ברקמת הגידול או 
יעילותם של טיפולים",  בנוזל הדם, שמעידים על 

מפרט ד"ר זוננבליק.
על מחקרים  גם  דגש  בשנים האחרונות מושם 
שמבקשים לזהות יעילות של טיפולים בהתאם להרכב 
הגנטי של הגידול ולקיומן של מוטציות על גבי מעטפת 
נפתח במכון האונקולוגי מרכז  הגידול. לאחרונה 
לרפואה מותאמת-אישית, שזמין גם עבור המטופלות 
ביחידת סרטן השד, המבצע בדיקות מולקולריות כדי 
לבחון מתן טיפולים מותאמים-אישית לגידול שממנו 

סובלת המטופלת.
ביחידת סרטן השד נערך בימים אלה, בין השאר, 
מחקר על דור חדש של תרופות מקבוצת "מעכבי 
CDK4/6", שנכנסו בשנה שעברה לסל הבריאות 
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בישראל - תרופות שמכפילות את משך התגובה לטיפול 
בקרב נשים עם סרטן שד גרורתי-הורמונלי. במחקר 
נבחנת יעילותה של אחת התרופות האלה בקרב חולות 
שאובחנו עם סרטן שד הורמונלי בשלב מוקדם. כמו 
כן, לנשים עם סרטן שד חיובי לחלבון HER2, שפותחו 
עבורן בשנים האחרונות מספר טיפולים תרופתיים 
ייעודיים - משתתפת היחידה במחקר שמבקש לנבא 
איזה מטופלות יגיבו לטיפולים החדשניים ואיזה יפתחו 

במהירות עמידות לטיפולים אלה.
מחקרים ביחידה לסרטן השד בוחנים גם את יעילותם 
של טיפולים מתקדמים בסרטן השד ב"אימונותרפיה" - 
שיטה שמבקשת לחזק את המערכת החיסונית הטבעית 
של הגוף במלחמתה בגידול, שיעילותה כבר הוכחה 
בתרופות הרשומות לסוגי סרטן אחרים, כמו סרטן 

עור מסוג מלנומה, סרטן ריאות וסרטן ראש-צוואר. 
ניסויים קליניים, הכוללים טיפולים  "יש אצלנו 
באימונותרפיה בחולות עם סרטן שד מתקדם מסוג 
'טריפל נגטיב', שנחשב לסוג קשה יותר, וכן לחולות 
שאובחנו עם גידול סרטני בשד בשלבים מוקדמים", 

מוסיף ד"ר זוננבליק.
בעתיד הקרוב מתוכננים ביחידה ניסויים נוספים 
המשלבים אימונותרפיה, טיפולים ביולוגיים וטיפולים 
שפיתחו  שד  סרטן  עם  נשים  בקרב  הורמונליים 

עמידות לטיפולים הורמונליים ראשוניים.

ד"ר אמיר זוננבליק



מינויים נוספים 
פרופ' ויויאן דרורי - ראש החוג לנוירולוגיה ונוירוכירורגיה באוניברסיטת תל אביב.

פרופ' מרסל טופילסקי - חבר בלשכה לאתיקה של הר"י.
שושי קלישק – מ"מ מנהלת בית הספר לאחיות ע"ש שיינברון במקום ד"ר חיה באליק, שפורשת לגמלאות.

תודה רבה לד"ר חיה באליק – על 17 שנות עשייה פורייה ומבורכת כמנהלת בית הספר לאחיות. 

מינוי של ההנהלה 
את  קיבלה  ותפעול,  מידע  ד"ר אסתי סייג סמנכ"ל מערכות 
בבית  אגף המיחשוב  הישיר של  והניהול  האחריות המלאה 

החולים, עם סיום תפקידה של הילה אשכנזי.

פרופ׳ אלי שפרכר

פרופ׳ מרסל טופילסקישושי קלישק ד״ר חיה באליק

עניין לציון

זכייתה של פרופ' ענת מירלמן בפרס עולמי לנשים 
במדע

פרופ' ענת מירלמן, מנהלת  זכתה   בחודש שעבר 
למחלות  מוקדמים  סמנים  לחקר  המעבדה 
נוירודגנרטיביות וסגנית מנהל המרכז לחקר הליכה 
וניידות במערך הנוירולוגי, בפרס בינלאומי יוקרתי 
מירלמן  העולם. פרופ'  מכל  נשים  ל-11  שחולק 
הוסמכה לקבל את הפרס מידי ד"ר סאלי ג'ון, ביוג'ן, 
ג'ון: "החלטתי  בוסטון, ארצות הברית. לדברי ד"ר 
להעניק את הפרס לענת  כי יש לה את כל התכונות 
של מודל לחיקוי לנשים נוספות במדעים האקדמיים, 
ואין לי ספק שהיא תמשיך לצמוח, להצליח ולתרום 

לידע מדעי ולשיפור חיי המטופלים".
פרופ׳ ענת מירלמן

שר  סגן  "מגן  בפרס  זכייה 
הבריאות" למתנדבים

רחל מושקוביץ, בת 82, מתנדבת 
40 שנה  כמעט  החולים  בבית 
במיון, קיבלה בחודש שעבר פרס 
מגן שר הבריאות. זהו פרס ארצי 
למתנדבים מצטיינים  המוענק 

פעם בשנה.

רחל מושקוביץ
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מינוי בינלאומי
 פרופ' אלי שפרכר - מונה כחבר במועצת 
החברה לחקר העור האירופאית, שעד כה 

לישראל לא היה ייצוג בה.



מינויים בסקטור רופאים 
 ד"ר שמרית אוליאל - מ"מ מנהלת היחידה לאפילפסיה ילדים. 

- מנהל המערך הקרדיולוגי )החל מאוקטובר, עם  פרופ' שמואל בנאי 
פרישתו של פרופ' גד קרן(.  

ד"ר אבי גדות - מנהל מרפאת אנצפליטיס )בנוסף לתפקידו כסגן בכיר 
למנהל המערך לנוירולוגיה(.

ד"ר יהונתן גלזר - מ"מ מנהל שירות רפואה דחופה אמבולטורית במלר"ד.
- מ"מ מנהלת שירות רפואה דחופה והדרכה  ד״ר חוליאטה וורטהיין 

במלר"ד.
ד"ר אמיר זוננבליק - מנהל היחידה לאונקולוגיה של השד. 
פרופ' יאן טופילסקי - משנה למנהל המערך הקרדיולוגי. 

פרופ' אביטל פסט - מנהל מערך השיקום. 
ד"ר אנה סג'ין - מ"מ מנהל מחלקת שיקום כללי.

ד"ר הילה רוזנפלד - מנהלת תחום לוקמיה בילדים.
ד"ר רפאל רוסו - מנהל היחידה לאלקטרופיזיולוגיה. 
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זר ברכות:
לד"ר נידאל מוהנא מהמערך לאף אוזן גרון וניתוחי ראש וצוואר, לרגל קבלת מענק מטעם הקרן הלאומית למדע למחקרו בנושא: רתימת אקסוזומים 

לטיפול בסרטן הראש והצוואר.
לפרופ' שירה זלבר שגיא מהמכון לדרכי העיכול והכבד, לרגל בחירתה לוועדה החשובה ביותר של החברה האירופאית לחקר הכבד בנוגע לקביעת 

מדיניות בריאות באירופה, במסגרתה תרצה גם בפרלמנט האירופי.

לזכרה של מיכל עמית ז"ל

נפרדים בכאב גדול מחברתנו לצוות שנפטרה בדמי 
ימיה ובפתאומיות, בתחילת חודש אוגוסט.

1998 כמורה  מיכל עמית החלה עבודתה בשנת 
בבית הספר האקדמי לאחיות ע"ש שיינברון. אחות 
ובעלת   CBT-ב בוגרת הכשרה מוכרת  מוסמכת 
תואר שני בעבודה סוציאלית. שימשה גם כמטפלת 

זוגית ומשפחתית.
שתרמו  משמעותיים  תפקידים  מילאה  מיכל 
לעיצובם של סטודנטים לסיעוד בדרכם להפוך 
לאנשי מקצועי איכותיים. היא ריכזה ולימדה בקורס 
וסמינר  יחסי מטפל מטופל  תקשורת בינאישית, 

קליני. דרשה מסטודנטים לעמוד בחובות המוטלות עליהם, מחויבות ללימודים 
וטבעה בהם את ערך האחריות לעשייתם והחלטותיהם.

במאפייניה המקצועיים, בלטה החשיבה היצירתית של מיכל, אשר באה לידי ביטוי 
בפיתוח התחומים עליהם היתה אמונה. בעלת תעוזה וביטחון להוביל שינויים. אשת 

עקרונות חריפת שכל וחדת אבחנה, בעלת יכולת לנתח ולפרש מצבים וארועים.
ייחודי,  הומור  רגישה, קשובה בעלת חוש  חבריה מספרים על חברה אמיתית, 

אנרגטית, אשת ספר ושירה.
הותירה בעל ובת נפלאה.

יהי זכרה ברוך, 

שושי וצוות בית הספר לאחיות

מינויים אקדמיים 
 פרופ' גלית אבירם - פרופ' חבר בדימות.

פרופ' יעקב אבלין - פרופסור חבר קליני ברפואה פנימית. 
פרופ' ירון ארבל - פרופ' חבר קליני בקרדיולוגיה. 

פרופ' רונן בן-עמי - פרופסור חבר ברפואה פנימית.
פרופ' ויויאן דרורי - פרופסור מן המניין קליני.

פרופ' רון האוזר - פרופ' חבר קליני בגינקולוגיה.
ד"ר יאיר הרישנו - פרופ' חבר להמטולוגיה. 

פרופ' אמיר הלקין - פרופ' חבר בקרדיולוגיה.
פרופ' דב הרשקוביץ - פרופ' חבר בפתולוגיה. 

ד"ר אהוד זיגמונד - מרצה בכיר ברפואה פנימית.
פרופ' ריבי טאומן - פרופ' חבר בחוג לרפואת ילדים. 

ד"ר מיכל לאופר פרל - מרצה בקרדיולוגיה.
פרופ' יעל לבנטל - פרופסור חבר קליני ברפואת ילדים. 

פרופ' ליויה קפוסטה - פרופסור מן המניין בחוג לרפואת 
ילדים בפקולטה לרפואה.

שיא של מינויים באיגוד רופאי העיניים 
3 רופאים ממחלקת העיניים בבית החולים איכילוב, נבחרו לעמוד 

בראש 3 חוגים, מתוך 9 חוגים הקיימים באיגוד העיניים:
ד"ר זוהר חבוט-וילנר – אובאיטיס.

ד"ר אליה לוינגר – קטרקט.
ד"ר שולה שוורץ – רשתית.

כל הכבוד! 

מינויים בסקטור סיעוד 
אאידה אימנילוב - מ"מ אחות אחראית מחלקת ילדים.

מילנה אברמוב - אחות אחראית מחלקה כירורגית ב' אישפוז קצר. 
אסתר בוכמן - אחות אחראית היחידה לטיפול נמרץ בפג וביילוד )פגייה(.

גב' ראיסה גבנטמכר - מרכזת תחום ניהול סיכונים )בנוסף למרכזות הקיימות(.
מיכל גניאל - אחות אחראית מחלקת התאוששות ליס. 

גלינה ונברין - מרכזת תקנון ובקרה )בנוסף ליוליה שמוניס(.
ויקטוריה גרינברג - מנהלת הסיעוד בחטיבה הכירורגית. 

עינת דור - סגנית מנהלת הסיעוד, תחום משאבי אנוש. 
ילנה דז'נסיז - אחות אחראית מחלקה כירורגית ב' טיפול נמרץ ומוגברת. 

אלה פלסבורג - אחות אחראית חדר ניתוח מתחם ב'. 
מיכאל שיידין - אח אחראי מחלקה אורתופדית א'.

מינוי בסקטור מינהל ומשק 
נועה גיסמר - מנהלת מחלקת פיתוח עיסקי ותמחור.

סיגל רביע - מנהלת המחלקה המשפטית במרכז הרפואי.
 אפרת שחם - סגנית מנהל שירותי המינהל במרפאות הילדים.

מיכל עמית ז״ל



לבית  הגיעה   )43( לביא  מורן  "ר 
 ,2017 במרץ  דואק"  "דנה  החולים 
היא  ילדים.  ריאות  יחידת  כמנהלת 
נשואה, אמא לשלושה ילדים, מומחית 

ברפואת ילדים וברפואת ריאות ילדים.

ההתמחות בריאות ילדים
הריאה  חולש על מחלות  ילדים  ריאות  "תחום 
מהלידה ועד להתבגרות, עם אתגר אבחוני וטיפולי. 
אנחנו מטפלים בילדים עם מחלות ריאות ראשוניות, 
זיהומיות או כרוניות,  כגון אסטמה, מחלות ריאה 
וכן  לפגות,  הקשורות  או  מולדות  ריאה  מחלות 
בילדים עם מחלה ראשונית אחרת הגורמת לסיבוכים 
ריאתיים משניים, כגון חולים המטו-אונקולוגיים, או 

חולים עם חולשת שרירים הנזקקים להנשמה". 

הטיפולים שמקבלים ילדים בדנה 
בתחום הריאות

ריאות,  לתפקודי  מעבדה  פועלת  "ביחידה 
מקיפות  ריאות  תפקודי  בדיקות  מבוצעות  בה 
ומתקדמות לצורך אבחון מדויק, הערכת החומרה 
ייחודה  של הבעיה הנשימתית והתאמת הטיפול. 
של המעבדה הוא ביישום בדיקות תפקודי ריאות 
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ד

נעים להכיר

גם לילדים קטנים, שאינם מסוגלים לשתף פעולה. 
אנדוסקופיות  בדיקות  מבוצעות  ביחידה  בנוסף, 
במישור  )ברונכוסקופיות(.  הנשימה  דרכי  של 
הטיפולי אנו מבצעים התאמת אמצעי טיפול לכל 
וליכולת הביצוע שלו. הילדים  לגילו  ילד, בהתאם 
והוריהם מקבלים הדרכה ותירגול בשימוש באמצעי 
טיפול כגון: משאפים, הדרכת פיזיותרפיה נשימתית 
על ידי פיזיותרפיסט נשימתי, התאמת משעל וכו'. 
כמו כן הוקמו ביחידה מרכזי מצוינות, כגון המרכז 
 Primary ciliary dyskinesia-ב וטיפול  לאבחון 

אחד האתגרים שסימנה לעצמה ד"ר מורן לביא, מנהלת 
יחידת ריאות ילדים בבית החולים "דנה –דואק", הוא הקמת 
מוזמנים  בילדים.  כרונית לא-פולשנית  מערך להנשמה 

להכיר את ד"ר לביא

פנים
חדשות

הדורשת  רב-מערכתית,  מורכבת,  מחלה   (PCD(
טיפול על ידי צוות רב-תחומי. אנחנו מהווים גם חלק 
  Spinal muscular-מהמרפאה הרב-תחומית לטיפול ב
בילדים  מטפלים  אנחנו  בה   ,atrophy (SMA)

ובמבוגרים עם תחלואה ריאתית משנית למחלת 
ניוון השרירים, חלקם מונשמים פולשנית ולא-
פולשנית, הדורשים ניטור וטיפול צמוד. מרכזים 
אלה מאופיינים בחולים מורכבים ומאתגרים אשר 
עוברים הערכה וטיפול רפואי, סיעודי ופיזיותרפי 

באמצעות מרפאות ייעודיות".

מתכוונת לשנות
מקצועית  להשתפר  עמלים  הזמן  כל  "אנחנו 
ושירותית, וכן להביא שירותים וטכנולוגיות חדשות 

לדנה". 

אתגר מקצועי
"אחד האתגרים שסימנתי לעצמי בתחום המקצועי 
בשנה הקרובה הוא להקים מערך להנשמה כרונית 

לא-פולשנית בילדים". 

אתגר אישי
"להגשים את החזון שלי לגבי היחידה". 

איחול לשנה הבאה
"בריאות לכולנו".

היכן רוצה להיות בעוד עשור?
"כאן בדנה".

ד"ר מורן לביא



פני ימים ספורים שבתי ארצה עם ד"ר 
מיכל דישי גלצקי, ממסע עם משלחת 
למיאנמר  התנדבותית  רפואית 
שבועיים  שנמשך  מסע  )בורמה(. 
מפרכים אך מעוררי השראה וסיפוק, 

עם רשמים מרגשים במיוחד.
 Drop( "במסע הזה התחלנו את מיזם "טיפת חלב
מיאנמר  מדינת  של  נידח  ארץ  בחבל   ,)of milk
)בורמה( במזרח אסיה. מיזם "טיפת חלב" הוא תוצר 
 TAG interntional ארגון  בין  של שיתוף פעולה 
 Rotary club of Vason Island WA-ו development
USA, שמתקיים בתמיכתם של בית החולים איכילוב, 
שגרירות ישראל במיאנמר וחברת התעופה אל על.

הפעילות ההומניטרית התרכזה בתחום בריאות 
האשה, על ידי טיפול באוכלוסייה המקומית, הכשרת 
צוותי רפואה מקומיים ותרומת ציוד, כל זאת כדי 
האמהית  והתמותה  התחלואה  בהפחתת  לסייע 

והעוברית במדינה.
נשים מסיבוכים  כ-8  יום  במיאנמר מתות מדי 
הקשורים להריון וללידה. תמותת התינוקות במיאנמר 
מוערכת בכ-40 מיתות לאלף לידות, והדבר דומה 

לתמותת התינוקות בארץ בשנות ה-50. 
הנתונים האלה מלמדים על הדרך שעברה רפואת 
האם והעובר בשנים האחרונות, שכן כיום התמותה 
האמהית והעוברית בארץ היא מהנמוכות בעולם ואף 

נמוכה מהנתונים בארצות הברית. 
ידע  לשתף  היתה  שלנו  המסע  של  מטרתו 
יכולת  ובניית  קידום  לצורך  ישראלית  ומומחיות 
ותאפשר  זמן  מקומית במינאמר, שתישאר לאורך 
והפחתת  המקומית  האוכלוסייה  של  התמודדות 
הונחו כבר  למיזם  היסודות  והתמותה.  התחלואה 

בביקורים קודמים שלנו באזור.
רופאות מבית  נשים: שתי   5 יצאנו  למסע הזה 
החולים, ו-3 נשים מצוות ארגון TAG שכלל את זיוית 
)מומחית להתפתחות הילד(, רבקה אולסון  שכטר 
)מומחית לבריאות הציבור(, ורד קטר )אחות מיילדת, 
ילידת הולנד, מומחית לבריאות הציבור אשר התנדבה 

בעבר בפרויקטים רבים במדינות מתפתחות(.
 Shan State שנקרא  ארץ  בחבל  היה  הביקור 
במיאנמר, בכפר פינדאה, אשר בו בית החולים מרכזי 
שמרכז פניות מ-138 כפרים קטנים, סה"כ כ-100,000 

איש. 

מסע

ל

ד"ר מיכל דישי גלצקי וד"ר רונית אלמוג - רופאות נשים בכירות מבית החולים ליס ליולדות ולנשים כאן 
באיכילוב - יצאו למסע עם משלחת רפואית התנדבותית למיאנמר )בורמה(. על החוויות, העוצמות, 

התחושות והעשייה. יומן מסע
ד״ר רונית אלמוג וד״ר מיכל דישי גלצקי

משםדברים שרואים
כאן פגשנו את ד"ר טוט, שאחראי על כל הכפרים 
באזור ומתפקד כרופא מומחה במגוון תחומי רפואה 
וכירורגיה  וילדים,  נשים  - רפואה כללית, רפואת 
כללית. יחד איתו עובדים 3 רופאים מקומיים נוספים, 
וסייעות למיילדות, אשר הוכשרו  אחיות מיילדות 

לעבוד בכפרים.
ורוטרי תרמו לטובת המסע ערכות   Tag ארגון 
רפואיות ובהן: מכשיר לחץ דם, גלוקומטרים, דופטון 
)קיווי(  ואקום  מכשירי  עוברי(,  דופק  )לשמיעת 

שמאפשרים שימוש ללא מקור חשמל.
בית החולים שלנו תרם מכשיר אולטרסאונד שהיה 
מיועד לגריעה, מכשיר מדידת לחץ דם וציוד מתכלה 
צוות שיתעד  נוסף. חברת אל על סייעה בהטסת 

את המסע.
נחשפנו  באזור  בהם שהינו  במהלך השבועיים 
אנשים  תודה,  ומוקירי  חמים  לב,  טובי  לאנשים 
חוויות  חווינו  ולהתנסות.  ללמוד  המשתוקקים 
מרגשות, כמו השתתפות בלידות וניתוחים בתנאים 

שאינם דומים לאלה המוכרים לנו בארץ.

ביקרנו בכפרים קטנים ובכל כפר אליו הגענו זכינו 
לקבלת פנים מרגשת מצד כל תושבי הכפר. 

לילדים המדהימים אותם פגשנו  נקשרנו מאוד 
וזכינו בלא מעט  ובכפרים,  בבית החולים המקומי 

חיבוקים לבביים.
כשהצוות,  מסחררת  כהצלחה  הוכתר  המסע 
בשיתוף נציגי שגרירות ישראל במיאנמר, טיפל ביותר 
מ-100 נשים, העביר קורסים בבריאות האשה לכ-50 
אחיות ומיילדות, הדריך צוות של רופאים מקומיים 
ואקום  ומכשיר  האולטרסאונד  במכשיר  בשימוש 
וניתוחים נוספים  נייד, השתתף בניתוחים קיסריים 

עם הצוות המקומי.
המסקנות שהפקנו יסייעו למסע ההמשך, שמתוכנן 
נוספים  יצטרפו רופאים  לחודשים הקרובים, אליו 
מבית החולים שלנו. הצלחת המסע הנוכחי מהווה 
בית החולים  בסיס להרחבת שיתוף הפעולה עם 
נוספים  איכילוב ומשרד החוץ, להמשך פרויקטים 

מסוג זה ברחבי העולם.
וכבר נאמר שתמונות שוות לפעמים יותר מאלף 
מילים. מקוות שהתמונות יצליחו להעביר לכם קצת 

מהחוויה העצומה והמרגשת שחווינו.
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לילה לבן

פרופ' עידית מטות משחזרת את ״הלילה 
הלבן״ שלה

גל אוחובסקי, יחד עם צוות רופאים ומטפלים מקרב 
הקהילה הגאה, התארחו ביום עיון מיוחד במחלקה 
לרפואה דחופה, כאן בבית החולים, כחלק מהיערכות 
הסברתית  ופעילות  הגאווה  ארועי  לרגל  ייחודית 
למניעת נפגעים בקרב החוגגים. פעילות זו הוכתרה 
כהצלחה גדולה, והשנה נרשמה ירידה גדולה במספר 

חברי הקהילה הפונים לקבלת טיפול רפואי.

גל אוחובסקי בארוע עם צוות המחלקה לרפואה דחופה

יש סקס אחר

ד"ר עידן מיליצ'ר, סקסולוג במרפאה לטיפול מיני בבית החולים שלנו, הוציא לאחרונה ספר פרי עטו בנושא זוגיות ומיניות: 
"סקסולוגיה - זוגיות ומיניות מאל"ף עד תי"ו". את הספר והערכים שבתוכו כתב מיליצ'ר להנאתו, ממקום אכפתי ואוהב. אפשר 
לקרוא בו על ההיבטים השונים ולפעמים גם הקצת משונים של המיניות. "הנושאים מסודרים לפי סדר הא"ב וכמה יפה שהכל 

מתחיל באהבה - כי אהבה תביא אהבה, ונאמר כבר שאם נעשה אהבה, לא תהיה מלחמה", מסביר ד"ר מיליצ'ר.

ד"ר דרור להב, מהאגף הפנימי, ד"ר מיגל גלטשטיין מ"דנה", 
נותנים בראש יחד עם הלהקה שלהם

יש סיבה לגאווה
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דברים טובים לסוף

מנחת, חדרי ניתוח וחדר הטראומה, הופעות חיות של מיטב אנשי 
הצוות שלנו, ביקור בבית חולים חירום ואפילו הצצה לחדר מתים - 

מאות חגגו ״לילה לבן״ כאן באיכילוב.








