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של  בפתחה  המזוזה  את  קבענו  השבוע 
החדש  במשכנה  ג'  פנימית  מחלקה 

־בבניין סוראסקי. אירוע שכיח בשנים האחרו
בית  בחיי  היסטורי  מאורע  זאת,  ובכל  נות, 

־החולים שלנו: פנימית ג' היא המחלקה הפני
של  הישן  הבניין  את  שעוזבת  האחרונה  מית 
למשכנה  תעבור  היא  וגם  העור  מחלקת  רק  בבניין  נותרה  כעת  הרפואי.  המרכז 
החדש בבניין עופר בעוד חודשים ספורים. דרך ארוכה של כמעט עשרים שנה - 

מגיעה לסיומה.
ממשלה  ובפתח  הבחירות  אחרי  כולנו  נהיה  לאור,  יצא  הזה  שהעיתון  בעת 
חדשה שתצטרך להתמודד בין השאר עם מערכת בריאות שמרכיביה העיקריים, 
קופות החולים ובתי החולים, שצברו גירעונות בסדר גודל שכבר שנים לא חווינו. 
בגלל מטלת הטיפול במהגרים הלא חוקיים סיים גם בית החולים שלנו את שנת 
התקציב 2012 בגירעון. תאגיד הבריאות נאלץ לסבסד את תקציב המדינה ביותר 

מעשרים מיליון שקלים.
מעיקות  האחרונות  בשנתיים  שעברנו  המטלטלים  השכר  מאבקי  תוצאות  גם 

־על תקציב בית החולים. חשוב להדגיש ולהפנים, שיעור השכר אצלנו מסך הת
משהסתיימו  כעת,  הממשלתיים.  החולים  בתי  בין  מהגבוהים  הוא  הכולל  קציב 
המאבקים בהישגים לא מבוטלים, על כולנו להתגייס, לתת כתף ולהפיק את מרב 
התפוקות - כל אחד בתחומו וללא תוספת כוח אדם! נוכח המשבר הכלכלי הצפוי 
(ברמה הלאומית ובמערכת הבריאות) - זה ממש בלתי סביר, או אפשרי, לצפות 

לתוספת תקנים.
2013, יחלו הדיונים התלת שנתיים בין קופות החו־  במחצית השנייה של שנת

לים לבתי החולים על הסכמי הרכש לשלוש השנים הבאות: 2016-2014. אין ספק 
שהדיונים הללו יתנהלו בצל הגירעונות המאיימים על כולנו. אני מצפה שכל אחד 
ואחת מאיתנו ימשיכו לעשות את המרב כדי לשמר ולשפר את מה שהם עושים 
בינינו  המורכבת  היחסים  במערכת  ושוב,  שוב  ואומר  חוזר  שאני  כפי  בתחומם. 

־לבין קופות החולים, מה שיקבע בסופו של דבר זה האיכות המקצועית והשירו
תית שאנו מעניקים. 

ידע  להעמיק  מעורבות,  לגלות  מכם  ואחת  אחד  מכל  מבקש  אני  זה,  בהקשר 
אנחנו  האקרדיטציה.  תהליך  שמכתיב  כפי  הנכונים  העבודה  כללי  את  ולהפנים 
מאוד  וחשוב  הזו  השנה  בסוף  הקובע  למבדק  נוספים)  חולים  בתי  נערכים (עם 
שנעבור אותו בהצלחה. זו אחריות אישית של כל אחד מאיתנו! שכן כשל במבדק 
של יחידה אחת בבית החולים - עלול להכשיל במבחן את בית החולים כולו וחס 

וחלילה שזה יקרה.
לאחרונה:  שהתמנו  החדשים  הסמנכ"לים  את  לברך  מבקש  אני   לסיום, 
יניב  ד"ר  רפואית,  כלכלה  לסמנכ"ל  חודשים  ארבעה  לפני  שהתמנה  סופר  אילן 
שרר שייכנס באמצע השנה לנעליו הגדולות של ד"ר אבי הסנר וישמש סמנכ"ל 
איכות רפואה, ואחרונה חביבה רותי סספורטס שהתמנתה לסמנכ"לית תפעול 

־רפואה ועשתה היסטוריה בהיותה הסמנכ"ל הראשון ממגזר הסיעוד בבית חו
מהשטח,  רבות  ובציפיות  בפרגון  מלווה  לתפקיד  שכניסתם  יודע  אני  כללי.  לים 

ואני שולח איחולי הצלחה לשלושתם.
־אני רואה אתכם במאמץ ובהשקעה שלכם יום יום, שעה שעה, בחתירה למ

צוינות שאותה חרטנו על דגלנו, ובוטח בכם שתשקיעו בעת הזו מאמץ נוסף על 
מנת שיחד נצלח את התקופה הזו, נשמור על הרוח האנושית, על הטיפול הרפואי 

המעולה שאנו מעניקים ועל השירות האכפתי והקשוב לכל הבאים לפתחנו.
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 2012 במספרים: סה"כ 211,044 פניות לכל המיונים, מתוכן:  29,332 מיון דנה  23,398 מיון יולדות  5,645 מיון מיילדותי (אמבולטורי)   עוד לא הצטרפתם? גם לנו יש עמוד חי ותוסס ב־  . חפשו אותנו, "המרכז הרפואי תל־אביב – איכילוב בשבילכם"

בשנתיים  עובר  שלנו  הרפואי  המרכז 
האחרונות תהליך ארוך ומורכב לקבלת תו 

־תקן למוסדות רפואיים (אקרדיטציה) מטעם אר
מבדק  הארגון  נציגי  קיימו  שחלף  ברבעון   .JCI גון
ברמת  ניכר  שיפור  חל  כי  נקבע  שבסיומו  ביניים, 

־הטמעת הנהלים ויישומם בבית החולים בכל הת
חומים שנבדקו. 

לדברי ד"ר יניב שרר, סמנכ"ל איכות רפואה בבית 
האקרדיטציה,  תהליך  יישום  על  האמון  החולים 

שי רצון. "הוכחנו  משביעות  שהתקבלו  ־התוצאות 
־פור ניכר, לקחים הופקו, נהלים נכתבו ושינויים אר

גוניים הוטמעו. אין ספק שההצלחה היא פרי שיתוף 
פעולה מלא של סגל בית החולים שנרתם להצלחת 
רבות  משימות  עדיין  לפנינו  יש  זאת,  עם  התהליך. 
שהכרחיות לסיום מוצלח של התהליך כולו ופערים 
לכדי  זה  תהליך  להביא  מנת  על  לסגור  שיש  רבים 

סיום בעוד פחות משנה".
שונים  תחומים   14 כולל  האקרדיטציה  תהליך 
סוגיה  על  החולים  בית  עבודת  לכלל  המתייחסים 
השונים, ושיישומם המוצלח יבטיח קבלת תו תקן 

־שיציב את בית החולים שלנו בשורה אחת עם מר
הברית. "בראש  ובארצות  באירופה  מובילים  כזים 
נושא  את  העדיפות  סדר  בראש  שמנו  ובראשונה 
נכון  זיהוי  השאר  בין  שכולל  המטופל,  בטיחות 
וודאי של החולה בטרם הניתוח ובתהליך הניתוחי, 

הנ במקום  ניתוח  להבטחת  גישה  הגדרת  ־למשל 

הנכון",  המטופל  ועם  הנכון  הניתוחי  בתהליך  כון, 
מדגיש ד"ר שרר. 

הטיפול  נגישות  הבטחת  הוא  נוסף  בולט  תחום 
והמשכיות הטיפול בחולים במחלקות השונות, תוך 
שילווה  מוסמך  מטפל  וקביעת  מעקב  תיאום,  כדי 

את המטופל בכל תקופת אשפוזו בבית החולים. 
הע היא  מרכזי  דגש  עליה  שהושם  נוספת  ־זווית 

מובנה,  באופן  מטופל  כל  של  רפואיים  צרכים  רכת 
שיכתיב סטנדרט אחיד לקבלת טיפול רפואי נדרש, 

קשי ובהן  מיוחדות  אוכלוסיות  על  בקרב  ־בעיקר 
שים, ילדים, אוכלוסיות בסיכון ונפגעי אלימות. 

הס נושא  קיבל  בצדה  ונוהל  מיוחדת  ־התייחסות 
דציה (טשטוש). "בימים אלה מסדירים נוהל אחיד 
לקבלת סדציה במהלך פעולות רפואיות, שיקיף את 
למכונים  ועד  מהמיון  החולים,  בית  מחלקות  כלל 
השונים ואשפוזי היום, על מנת לשפר את בטיחות 

ההליך", מסביר ד"ר שרר.
קבי כאמור  בחובו  טומן  האקרדיטציה  ־תהליך 

מתן  להסדרת  סטנדרט  כגון  רבים  סטנדרטים  עת 
־תרופות שיכלול רישום, ניטור תופעות לוואי אפש
לחו התרופה  על  ומפורט  מדויק  הסבר  ומתן  ־ריות 

להדרכת  טופס  רפואי  גיליון  לכל  צורף  בנוסף,  לה. 
וכל  מפורטות  הנחיות  בטופס  ומשפחתו.  המטופל 
המידע המלא הנחוץ מכלל הצוות הרפואי המטפל - 
רופא, אחות, תזונאית פיזיותרפיסט ועוד כדי לוודא 
שקיבל.  ההדרכה  את  מלא  באופן  הבין  שהמטופל 

הטי מאחורי  שעומד  ההיגיון  את  שמבין  ־"מטופל 
ול הרפואי  למצבו  וייחודי  מקיף  מידע  ומקבל  ־פול 

צורך החלמתו, ישתף פעולה בטיפול הנחוץ עבורו, 
compliance) הכרחית להצל־ (וההיענות לטיפול

חתו", מסביר ד"ר שרר. 
־בית החולים משקיע משאבים רבים לטובת הט

גדול  ונתח  והצלחתו,  האקרדיטציה  תהליך  מעת 
שניתן  הטיפול  לאיכות  מופנה  אלה  ממשאבים 
תכנית  מפרסמים  אנחנו  אלה  "בימים  לחולים. 
איכות כוללת למרכז הרפואי שתגדיר יעדים ברורים 
רצון  לשביעות  זיהומים,  למניעת  קלינית,  למדידה 
ותקינותם,  החולים  בית  מתקני  לניהול  מטופלים, 
לסביבת אשפוז בטוחה ונגישה ועוד", מבטיח ד"ר 
כישורי  טיפוח  על  גם  דגש  יושם  כי  ומוסיף  שרר, 

־העובדים עם הכנסת שדרוג לכל תהליך הערכת עו
בדים וניהול עתידם המקצועי.

מעובדי  אחד  לכל  חשוב  האקרדיטציה  "תהליך 
עוזר  "התהליך  שרר,  ד"ר  מסכם  החולים",  בית 
לנו לעבוד בסביבת עבודה בטוחה ואיכותית יותר, 
ומבטיח מתן רפואה איכותית וטובה יותר, מטרה 

שאני מאמין כי כולנו שותפים לה". ||

אקרדיטציה - תו האיכות של כולנו!

מח מספר  עברו  האחרון  הרבעון  ־במהלך 
המחלקה  הראשונה:  חדש.  למשכן  לקות 

לב ועברה  מהמרתפים  יצאה  רפואיות  ־לרשומות 
־ניין הדר דפנה (משכנו הקודם של המלר"ם). במ

ברבש: "היום  גבי  פרופ'  ציין  המזוזה  קביעת  עמד 
הזו,  החשובה  למחלקה  גדול  חוב  מממשים  אנו 
ונמצאת  יום  לאור  האפלים  מהמרתפים  שעלתה 

ההזדמ זו  שלנו.  מתן השירות למטופלים  ־בחזית 
נות להגיד לכם תודה על העבודה המצוינת במשך 

כל השנים".
ועברה  התרחבה  לנוירוכירורגיה  המחלקה  גם 

הלב  בבניין  החמישית  בקומה  החדש  למשכנה 
ע"ש סמי עופר.

המרפאות האונקולוגיות עברו גם הן למשכן חדש 
ומפואר בקומה הראשונה באגף ח' בבניין סוראסקי. 
ענבר,  משה  פרופ'  הבטיח  המזוזה  קביעת  בטקס 
הרביעית  הפעם  זו  כי  האונקולוגי,  המערך  מנהל 
בדבריו  חדשים.  למשרדים  עובר  שהוא  והאחרונה 
למנכ"ל  המשנה  שחר,  ליוסי  מיוחדת  תודה  הביע 

־בית החולים, על המרפאה היפהפייה שהוקמה וסי
כם: "אנחנו מרוצים והחולים עוד יותר". 

מעגל  שסגרה  ג'  פנימית  היא  חביבה  אחרונה 
בבניין  החדש  למשכן  הישן  מהבניין  היציאה  עם 

סוראסקי. ||

עברו דירה!

מימין לשמאל: המערך הנוירוכירורגי,  המרפאה האונקולוגית החדשה וקביעת המזוזה

פנימית ג'
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 9,330 מיון נשים  61,362 מיון כירורגי  24,440 מיון מהיר  57,537 מיון פנימי  104,928 אשפוזים, מתוכם: 69,301 בבית חולים כללי

היערכות בית החולים 
במהלך מבצע "עמוד ענן"

 ד"ר אליעזר מילר, 
רופא אחראי שעת חירום

את  למבחן  העמיד  ענן"  "עמוד  מבצע 
תכניות בית החולים לתגובה בזמן חירום. 

־מה שהחל כמבצע מוגבל לרצועת עזה איים במה
במצבים  המרכז.  ערי  על  גם  ולאיים  להתפשט  רה 
מוגברת  לדריכות  החולים  בית  נדרש  זה  מסוג 

־ולאיזון שוטף בין המשך הטיפול במאושפזים וב
מי הגנה  לאפשר  הצורך  לבין  במרפאות  ־מבקרים 

טבית מפני מתקפת טילים אפשרית. 
מיד עם פתיחת המבצע החל צוות שעת חירום 
מואצים  וברענונים  בהדרכות  החולים  בית  של 
בעת  בחולים  וטיפול  התנהגות  בנושא  לצוותים 

למ באשר  עודכנו  האחראיות  האחיות  ־אזעקה. 
רחבים המוגנים הזמינים ובהנחיות שיש להעביר 

לחולים היה ותישמע אזעקה. 
חשוב להזכיר כי לכל יחידה ומחלקה אזור מוגן 

מנה באתר  מפורסמים  אלו  אזורים  לה.  ־המיועד 
אצל  גם  ונמצאים   MYNETב־ חירום  שעת  לת 

לכל  בחום  ממליצים  ואנו  האחראיות,  האחיות 
עובד לרענן את זיכרונו בנושא. 

האגף  הנחה  המבצע  של  הראשונים  בימים  כבר 
החו בית  את  הבריאות  משרד  של  חירום  ־לשעת 

לים להעלות את רמת הכוננות ולקיים קשר קבוע 
־עם בעלי התפקידים בשעת חירום. התקיימו תר
־גילי ביפרים וישיבות הנהלה סדירות על מנת לה

תכונן לבאות. במשך כל ימי המבצע, רמת הסכנה 
שנשקפה לחולים ולמבקרים הייתה נמוכה ביותר. 
נמשכו  השגרתיים  הרפואיים  הטיפולים  לפיכך 
התקיימו  ללידה  ההכנה  קורסי  ואף  הפרעה  ללא 
להסברה  הוקדשה  מיוחדת  לב  תשומת  כמתוכנן. 
החולים והמבקרים,  בקרב הצוות,  בהלה  ולמניעת 
במיוחד במחלקות היולדות ובפגייה (שהיא מרחב 

מוגן בפני עצמה).
הצ מאנשי  מבוטל  לא  חלק  בעבר,  שאירע  ־כפי 

הדרום,  תושבי  ואחרים,  למילואים  התגייסו  וות 
־נאלצו לשנות את שגרת חייהם לנוכח המצב. בע

מעונות  להפעיל  ערוך  החולים  בית  מלחמה,  תות 
לאותם  לאפשר  מנת  על  העובדים  לילדי  ממוגנים 

־עובדים להגיע למקום העבודה ללא חשש, ולאפ
־שר לילדיהם לשהות בבטחה במרחב מוגן בהשג

חת צוות מקצועי.
של  בסופו  הופעלה  שלא  נוספת,  חירום  תכנית 
לבית החולים  כלל המאושפזים  היא העברת  דבר, 
התת־קרקעי מתחת לבניין הלב על שם סמי עופר. 
הממוגן,  החולים  בית  הפעלת  על  ההחלטה  מרגע 
אפשר להעביר את כלל המאושפזים בבית החולים 
למרחבים מוגנים בתוך שעות ולשהות שם לאורך 

תכ להפעיל  נדרשנו  לא  לשמחתנו  כאמור,  ־זמן. 
רפואיים  טיפולים  להעניק  להמשיך  ויכולנו  זו  נית 
לא  החולים  בבית  המאושפזים  לכלל  מתוכננים 

הפרעה.
הזדמנות  לנו  העניק  ענן  עמוד  מבצע  הכל,  בסך 

בפ והארגוני,  הפרטי  זיכרוננו,  את  לרענן  ־נדירה 
לת לנו  ואפשר  מלחמה  בשעת  הנדרשות  ־עולות 

ספק  אין  האלו.  הפעולות  מן  חלק  יבש"  "על  רגל 
שבסיום המתיחות שאפיינה את ימי המבצע, בית 
חלילה  אם  יותר  טוב  ויתפקד  יותר  מוכן  החולים 

יידרש לכך. ||

־ום שישי בצהריים. המחלקה רגועה, בדקתי את כל הילדים, הפקוי
־דות לאחיות נרשמו, אין דרמות רפואיות חדשות. כל מנות הדם הגי

הטיפולים  להן,  רק  האופייני  אדמדם־חום  בקצב  לאטן  ומטפטפות  עו 
לעירויים  מוזלפים  זוהרים,  פסיכדליים  בצבעים  חלקם  הכימותרפיים, 

שו צפצופים  חדשים,  אשפוזים  אין  חריגים,  חומים  אין  התכנית.  ־לפי 
נים מזמזמים מדי פעם אך שקט. קצת ילדים מצחקקים, אחות חולפת 
במסדרון, מישהו משוחח בסלולרי. אני בחדרי מוציאה קצת מידע חיוני 
מהמחשב לתכנון השבוע הקרוב ומתכוננת לחזור הביתה ולהפקיד את 

שלום המחלקה בידי התורן הצעיר. 
השל־ את  מזעזעות  ויורדות  עולות  שריקות  אזעקה.  פתאום   .13:30 
נוסף  בעימות  אנחנו   - המזרח־תיכונית  למציאות  חוזרת  מיד  אני  ווה. 
עם עזה, והפעם גם תל־אביב היא יעד לטילים. שני רופאים ממחלקתנו 

־מגויסים. מהר, מהר לא לשקוע בהרהורים, להוציא את הילדים מהח
דרים, עם עמודי העירוי ושקיות התרופות, ההורים מבולבלים, האחיות 

מתרוצצות. 
־אני שומעת את עצמי עונה על שאלות מוזרות שמעולם לא התחבט

תי בהן: האם להוציא ילד מבידוד של השתלת מח עצמות? בוודאי, הרי 
בעשר  דווקא  שירכוש  תיאורטי  מזיהום  יותר  אותו  מסכן  הענק  החלון 
דקות של אזעקה. לגרור מיטות למרחב או להשאיר בחדר? אני פועלת 

־לפי אינטואיציה - לא לגרור, להגן בעזרת כריות ושמיכות על המרות
חמצן  נעביר  הנחיות,  נרענן  הבא,  למטח  נתארגן  כך  אחר  למיטה.  קים 

־למסדרון ועוד פרטים טכניים כגון שקעים במסדרון, חוטים משתלש

לים, סדרי עדיפויות - טריוויה של אזעקות. 
כל זה נמשך שניות בודדות ואני מוצאת את כולנו במסדרון המחלקה: 

־התמונה הנראית אינה יכולה להיכתב בשום סיפור בשל מופרכותה וד
מתל־אביב,  והורים  ילדים  במסדרון -  אנחנו  עממיות:  לבדיחות  מיונה 

־מראשון לציון ומבת ים, ולצדם משפחות מעזה משכם, מחאן יונס ומ
־כפר בדואי לא מוכר בנגב, ג' המתוק מגאנה, הדובר עברית רהוטה ולו

מד בבית הספר ביאליק־רוגוזין בתל־אביב, וסאשה מרוסיה. הצוות גם 
הוא מכל קצות הארץ מכל העדות והדתות. מתחילים לפטפט, נשמעים 

צחקוקים. 
אני עוברת בין כולם. פה חיבוק, שם מילה טובה, ורואה שאין חרדה, 

־אין צעקות, אין בכי, אין פגיעות, החלונות לא רעדו, כולם בסדר. אנח
נו עסוקים במלחמה יותר ממשית ומאיימת - המלחמה על הבריאות, 
המלחמה נגד הסרטן. ואז, כמו לפי אות, נשלפים הטלפונים הסלולריים 
ומתחילים להתקשר - זה מצלצל לבת ים וזה מנסה לחייג לעזה, באותו 
שותפות  כמו  גבוהות  במילים  עצמי  את  משלה  אני  הייתכן?  מסדרון. 

־גורל, התמוססות החומות התרבותיות, השכל הישר ינצח, הפתרון ית
חיל כאן ועוד אמרות ופתגמים. מי ייתן. 

־אני מחליטה לסגור את האירוע ולחלק ממתקים, זה מאפשר לי הח
לפת מילה או חיוך עם כל אחד, והסתכלות מהירה אם אין תקלות, אם 
מתפקדות  האחיות  הלאה.  לעבור  אפשר  אם  כנה,  על  חוזרת  השגרה 

של לאלו  עוזרים  והרגועים  נרתמים  ההורים  השתאות.  מעורר  ־באופן 
חוצים יותר, מחבקים וממשיכים לעוד יום של שגרה במחלקה. 

תיעוד אישי | ד"ר רינה דביר, המחלקה להמטו־אונקולוגיה ילדים, בית החולים דנה
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    7,646 בבית החולים דנה  27,981 בבית החולים ליס  10,946 לידות בבית החולים ליס  33,844 ניתוחים, מתוכם: 1,260 אורולוגיה

־בכל תקופת מתיחות או מלחמה, אנו נד
הט לאיום  גם  יותר  ערניים  להיות  ־רשים 

רור. בית החולים מקיים שגרת רענונים ותרגילים 
־קבועה, שבמסגרתה אנשי הצוות והיחידות השו

כגון  מורכבים,  פתע  לאירועי  להגיב  נדרשים  נות 
המוני.  טוקסיקולוגי  אירוע  או  נפגעים  רב  אירוע 

־למעשה, באותם ימים תוכנן להתקיים בבית החו
לים תרגיל פתע שיבדוק את מוכנותנו לאירוע רב 

נפגעים (אר"ן). 
מור היה  זה  במקרה  התמודדנו  שאיתו  ־האר"ן 

בית  גדר  על  ממש  שהתרחש  משום  במיוחד,  כב 
החולים. הפצועים הראשונים הגיעו אל חדר המיון 
עוד לפני שהתקבל דיווח מסודר ממד"א על מהות 

האירוע ואופיו. למרות ההתראה הקצרה, בתוך זמן 
רבים  ואחיות  רופאים  המיון  בחדר  התייצבו  קצר 
פצועים   29 החולים  בית  קלט  הכל  בסך  לתגבור. 
בינוני  במצב  הוגדרו  שניים  מתוכם  כשעה.  בתוך 
עוד  סיפק  האירוע  חרדה.  ונפגעי  קלים   - והשאר 
 - השונים  הצוות  אנשי  לתרגול  נדירה  הזדמנות 
שירותי  הניתוח,  חדר  התגבור,  וכוחות  המלר"ד 

הרנטגן והמעבדה וכמובן, מרכז המידע לציבור. 
בית  עובדי  מרבית  חשובה:  תזכורת   - ולסיום 

חי בשעת  שונים  לתפקידים  משובצים  ־החולים 
לא  אם  שיבוצך?  את  מכיר/ה  את/ה  האם  רום. 
הסבר  לקבלת  חירום  שעת  למנהלת  פנה  אנא   -

בטלפון 4225. ||

פיגוע על הגדר...

תל־אביב  הרפואי  המרכז 
לוחמה  של  למקרה  נערך 
מתקדם  כיבוי  ברכב  באש והצטייד 
 T3 דגם  גלגלי  תלת  סאגווי  מסוג 
חיוניות  הברית.  ארצות  מתוצרת 

־הרכב הוכיחה את עצמה בחג הסו
דלקה  התפרצות  עם  האחרון,  כות 
בסיוע  האונקולוגית.  במרפאה 
יעיל  באופן  לשנע  התאפשר  הרכב 
הכיבוי  ציוד  את  האירוע  לזירת 
הנשימה  מערכות  לרבות  והחילוץ, 
הסתיים  כאמור  האירוע  הסגורות. 

בשלום. 
רכישת הרכב היא חלק מהיערכות 
לדברי  אש.  למקרה  החולים  בית 
הביטחון,  מחלקת  מנהל  ברלאי,  רם 

סולר  רפואיים,  גזים  רווי  מתחם  הוא  החולים  "בית 
סדינים  מזרנים,  דוגמת  נוספים,  דליקים  וחומרים 
ומוצרי טקסטיל אחרים. בנוסף, קיימים גם מקורות 
נוסף  אלה  ועל  רבים  וקירור  חימום  מתקני  חשמל, 
גם ציבור המעשנים. יחד יוצרים כל המרכיבים הללו 

קרקע מסוכנת למדי להתרחשות אירוע אש". 
אך  קטן,  גלגלי  תלת  חשמלי  רכב  הוא  הסאגווי 

־בעל כושר נשיאה שתואם את משקל הציוד שע

תואמים  ממדיו  הכלל.  מן  יוצאת  יציבות  ובעל  ליו 
את רוחב מפתח המעליות בכל מבני בית החולים, 
באופן שמאפשר את תנועתו ללא כל מגבלה בכל 
נהיגה  ומאפשר  לתפעול  פשוט  הרכב  המתחם. 
כושר  ביותר.  קצרה  הכשרה  לאחר  למדי  בטוחה 
תמרון מצוין מתאפשר הודות ליכולת סיבוב מלא 
האחורי  לחלקו  גרירה  וו  חיבור  עם  אפסי.  ברדיוס 
התחתון של הרכב, אפשר לגרור בעזרתו ציוד נוסף 

מותאם  צופר  לרכב  נגררת.  בעגלה 
לנסיבות הנבחרות המאפשר הפעלת 

־סירנה (חזקה ומבהילה למדי) או הפ
הרכב  מצויד  כן  כמו  רגיל.  צופר  עלת 

תנו המאפשרים  קדמיים  לד  ־בפנסי 
עה גם בתנאי לילה. 

במש גז  מטפי  בשישה  צויד  ־הרכב 
יחידות  שתי  האחד,  ק"ג  שישה  קל 
מושלמות של מערכת נשימה סגורה 

לת אישיות  חליפות  ושתי  ־(מנ"ס) 
עמידים  מגפיים  (לרבות  אש  קיפת 
מכנסיים,  מעיל,  כימיים,  לחומרים 
קסדה עם פנס ראש וכפפות עמידות 
מסכות  הרכב  על  הותקנו  עוד  אש). 
נפגעי  חילוץ  המאפשרות  עשן  סינון 
עשן, פנסים וציוד עזר אחר לשימוש 

המחלצים.
כושר  את  לייעל  הרצון  כי  אפוא  לראות  "אפשר 
התגובה של אנשי הביטחון בעת אירוע אש בבית 
על  הנשען  יזום,  חשיבה  לתהליך  הוביל  החולים 

־הנחות העבודה. בצדן נשקלו אילוצים שונים הנו
הטופוגרפי  ומהמבנה  החולים  בית  מאופי  בעים 
שלו. כולי תקווה שמימוש התועלת הצפויה יידחה 

ככל האפשר", מציין ברלאי. ||

עמוד האש

הרכב מוכן עם הציוד לפני השרפה ואחריה. סוכות, אוקטובר 2012
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המרכז הרפואי תל־אביב הוא הזוכה הגדול 
יפה  בישראל  נאה  חולים  "בית  בתחרות 
2012" - כך הכריז סגן שר הבריאות, ח"כ הרב יעקב 
יותר  נציגי  השתתפו  שבו  רושם  רב  בטקס  ליצמן, 
משלושים מרכזים רפואיים ברחבי הארץ. לראשונה 
זכה המרכז בקטגוריה חדשה בתחרות - "אות הבית 
בנוסף  הסביבה.  על  ושמירה  קיימות  על   - הירוק" 

־זכה המרכז הרפואי שלנו בחמישה כוכבי יופי, שמ
בתחרות  קודמות  משנים  רבות  לזכיות  צטרפים 

והופכים את המרכז הרפואי לשיאן הזכיות. 
המרכזים  מגוון  שנה  כבכל  השתתפו  בתחרות 
בית  בתים:  לשלושה  בחלוקה  בארץ  הרפואיים 

הג המרכזים  בית  הנפש,  לבריאות  ־המרכזים 
הרפואיים  המרכזים  ובית  ריאטריים־שיקומיים 
רמות:  לשתי  אלה  בתים  נחלקו  השנה  הכללים. 
בתי החולים הגדולים (מ־900 מיטות ומעלה) ובתי 

החולים הקטנים. 
חזות  טיפוח  בתחרות:  שנבחנו  הקטגוריות  בין 
אופן  הטיפולי,  הגינון  תפקוד  וחוץ,  פנים  המוסד 

ומחל המיון  מחלקת  החוץ,  מרפאות  ־תחזוקת 
מותא ובטיחות  נגישות  השונות,  האשפוז  ־קות 

משק  שירותי  והכוונה,  שילוט  לאוכלוסייה,  מות 
הסביבה  איכות  על  שמירה  חיים,  איכות  ורווחה, 

ויוזמות הנהלת המוסד לרווחת הדיירים. ||

אות "הבית הירוק" למרכז הרפואי שלנו 
בתחרות "בי"ח נאה בישראל יפה"

יום"  בצהרי  "בריאות  המסורתי  האירוע 
שמטרתו קידום בריאות, העלאת מודעות 
צוין  הבריאות,  בתחום  והעשרה  מחלות  למניעת 
באירוע  שלנו,  הרפואי  המרכז  בשיתוף  השנה  גם 

־מכובד במיוחד בבית ציוני אמריקה. באירוע הש
250 עובדות אשר האזינו להרצאות מרת־ ־תתפו כ
־קות של רופאי בית החולים שלנו: ד"ר אילת רש

לוין  ישי  ד"ר  אסתטית;  ברפואה  חידושים  על  פון 
שלמה  פרופ'  ה־21;  במאה  האישה  בריאות  על 
סרטן  של  מוקדם  ואבחון  מניעה  על  שניבאום 
השד בנשים; ואורלי וקסלר ינאי על עבודה נכונה 

מול מחשב ובסביבת המשרד.
הן  גם  השתתפו  החולים  בית  של  החוץ  מרפאות 
לחדרי  הוסבו  אמריקה  ציוני  בית  וחדרי  באירוע, 

עוד  דם.  לחץ  ובדיקות  שד  בדיקות  עור,  בדיקות 
קיבלו  והן  המשתתפות,  לנשים   BMI ערכי  נמדדו 

התאפ הבדיקות  מתזונאיות.  אישיים  טיפים  ־גם 
שרו הודות להתגייסות צוות המרכז לבריאות השד 
ד"ר  קאן,  פרי  ד"ר  שניבאום,  שלמה  פרופ'  בניהול 
תהילה מנס, ד"ר משה שמחה, ד"ר אוסקר אבלאי, 

־האחות האחראית שניצחה ביעילות רבה על כל הפ
עילות, אמירה שטנגר; מזכירת המרפאה מיכל רות 
מרפאות  צוות  רווח;  שרה  הלאומי  השירות  ובת  נוי 
עור - ד"ר חגית מץ, ד"ר ליאת סמואלוב וד"ר קרן 
אור רביב; האחיות אשר מדדו לחץ דם - אתי כהן, 
מהיחידה  התזונאיות  וכן  פורר;  ורוזלין  גנאור  תומי 
גולדנברג,  מיכל  פריימרק,  ענבל   - ודיאטה  לתזונה 

סמדר גלילי, קארין בירן ונועה שניצר. ||

בריאות בעיר הגדולה

לפני שלושים שנה התבסס הקמפיין 
של חברת "דפי זהב" על הסלוגן "אם 
ג'יגות  הרבה  קיים".  לא  אתה  שם  לא  אתה 
עוד  נכון  שהיה  מה  אך  במחשבים,  מאז  זרמו 
רק  מתמיד,  יותר  היום  נכון  השמונים  בשנות 

מס מדריכים  לאותם  לא  כבר  היא  ־שהכוונה 
ווגים, אלא לאינטרנט. 

נכון  מוניטין  ניהול  פירושו  שם"  "להיות 
מזמן  סחפה  כבר  האינטרנט  מהפכת  ברשת. 
את עולם הבריאות, והיום, עוד לפני שהחולה 

־הולך לרופא המשפחה, הוא רץ לד"ר גוגל למ
צוא פתרונות לבעיה. 

בלא  כיום  נלמדת  והחיפוש  הגיגול  תורת 
מנת  שעל  ידוע  כבר  אבל  מקומות,  מעט 
אתם  בחיפושים  גבוה  יעלה  שלכם  שהשם 
אתר,  לנהל   - ברשת  פעילים  להיות  צריכים 
פורום.  וגם  חברתית  ברשת  עסק   עמוד 
במסגרת שיתופי הפעולה של המרכז הרפואי 
המובילים  הבריאות  פורטלי  עם  תל־אביב 
40 פורומים בה־ ־ברשת, פועלים כיום יותר מ

נהלת מומחי בית החולים. 
"תפוז"  בפורטלים  פועלים  הפורומים 

פו אשכולות  ייפתחו  ובקרוב  ־ו"דוקטורס", 
אחרים. מובילים  באתרים  נוספים   רומים 
־אם מעניין אתכם לנהל פורום, לענות על שא
־לות גולשים ובד בבד למתג את עצמכם כמו

החולים  בית  של  שמו  תחת  בתחומכם  מחים 
- אתם מוזמנים לפנות אלינו. אנו נספק לכם 
את כל ההדרכה הדרושה כדי לפעול בפורומים 

ואת התשתית להקמת הפורום. ||
Kerenmr@tlvmc.gov.il

רפואה אונליין 
- בואו לנהל 

פורומים!

 356 אורולוגיה ילדים  636 אורתופדיה אונקולוגית  79 אורתופדיה זעיר פולשנית  433 אורתופדיה כף רגל וקרסול  434 אורתופדיה מפרקים



חדשות

 עוד לא הצטרפתם? גם לנו יש עמוד חי ותוסס ב־  . חפשו אותנו, "המרכז הרפואי תל־אביב – איכילוב בשבילכם"
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התקיים  הפיזיותרפיה  שבוע  שנה,  כבכל 
סמוך  ספטמבר,  חודש  של  השני  בשבוע 
8 בספ־ ־ליום הפיזיותרפיה העולמי שחל השנה ב
 - יותר  "פעיל  היה:  השנה  שנבחר  הנושא  טמבר. 
הוא  הפיזיותרפיסט  מתפקידי  אחד  יותר".  בריא 
שוטף  באופן  ולכן  ובריא,  פעיל  חיים  אורח  קידום 
כחלק  גופנית  ולפעילות  לתרגול  הדרכה  משולבת 

אינטגרלי מתכנית הטיפול. 
הפי מכון  צוות  קיים  השנה  הפעילות  ־במסגרת 

גופנית  פעילות  קבוצת  פעילויות:  כמה  זיותרפיה 
־ייעודית למאושפזים במחלקה הנוירולוגית הופע
־לה על ידי הפיזיותרפיסטיות במחלקה - טלי וב
־ניטה בניהולה של נואית; גם צוות המחלקה התנ

דב לזוז, ומתמחי המחלקה וצוות הסיעוד הופעלו 
ונואית;  רות  ידי  על  גדולים  בובט  כדורי  על  יחד 
מאושפזי מחלקת השיקום הגריאטרי זכו להפעלה 
על  השבוע  במשך  פעמים  כמה  קבוצתית  גופנית 

מח צוות  הפיזיותרפיה;  מנהלת  סגנית  תמי,  ־ידי 
הת המחלקה  רופאי  בראשות  חזה  ניתוחי  ־לקת 

הפיזיותרפיסטיות  ואתי  תמוז  של  בהדרכתן  עמל 
מחלקה  רופאי  צוות  שעה;  בן  במפגש  במחלקה 
התייצב  פורת,  ראובן  פרופ'  בראשות  י',  פנימית 
להרצאה  וזכה  הפיזיותרפיה  במכון  ספורט  בבגדי 
שולי,  בהדרכת  אינטנסיבי  תחנות  אימון  ואחריה 

פיזיותרפיסט המכון. 
באופן  מתקיימות  הפיזיותרפיה  במכון  כאמור, 

ולש בריאות  לקידום  המיועדות  פעילויות  ־שוטף 
התעמ קבוצת  ובהן  פעיל,  חיים  אורח  על  ־מירה 

גופנית  ופעילות  השיקומית  בבריכה  אירובית  לות 
־ייעודית לאוכלוסייה בסיכון לנפילות וסדנה לשי

קום נשימתי. כמו כן, מתקיימת קבוצת התעמלות 
בשעה 15:30  רביעי  בימי  הרפואי  המרכז  לפרסונל 

להרש טלפון  לראותכם!  נשמח  סמלית.  ־בעלות 
מה: 4676. ||

Let's get physical!

שבה  העונה  החורף,  של  בואו  עם 
ערך  להתפרץ,  נוטות  ריאה  מחלות 
מכון הריאות מרתון בדיקות למניעה ולאיתור 
של COPD - מחלת ריאות חסימתית כרונית, 
היא   COPD הנשימה.  כלי  של  היצרות  עם 
אחת המחלות השכיחות בעולם, אבל רק רבע 

מהחולים בה מטופלים. 
האשפוז  מגדל  בלובי  התקיימה  הפעילות 
הנבדקים  חינם.  ריאה  תפקודי  בדיקת  וכללה 
שתפקודי הריאות שלהם נמצאו לקויים זומנו 

להמשך בירור במכון הריאות. 
מתוכם  ול־40  אנשים   92 נבדקו  הכל  בסך 
המספר  במרפאה.  בירור  להמשך  תור  נקבע 
הנמוכה  המודעות  על  מצביע  מאוד  הגבוה 
לצוות  הודות  התאפשרה  הפעילות  למחלה. 
מכון הריאות בניהול ד"ר יהודה שוורץ והודות 
לחברות שנרתמו ויש להן חלק באירוע: טבע, 

GSK, נוברטיס ועמותת "לנשום". ||

לנשום לרווחה

 490 אורתופדיה ספורט  117 אורתופדיה עמוד שדרה  2,054 אורתופדיה  585 אורתופדיית ילדים  328 אורתופדיית כתף  1,374 אף אוזן גרון

חירום  שעת  צוות  קיים  למסורת,  בהתאם 
השתתפו  שבו  הירקון  בפארק  הדרכה  יום 
מנהל  אנשי  אחיות,  רופאים,  ובהם  איש  כשמונים 
מטרת  החירום.  ומטה  הלוגיסטי  המערך  ומשק, 
עבודה  לכדי  המנהל  הצוות  את  לגבש  הייתה  היום 

־בשיתוף פעולה מלא, תקשורת טובה, יעילות והכ
רה הדדית של היכולות והמיומנויות. 

זיהוי  צוות,  בעבודת  אימון  כללה  ההשתלמות 
־יכולות מנהיגות, קיום דיון וקבלת החלטות מוש

כלות, ביצוע יעיל של משימות לא מוכרות וגיבוש 
הצוותים  השונים.  בצוותים  האנשים  בין  והיכרות 
חווייתי  אימון  כדי  תוך  משימות  לביצוע  נדרשו 
בתקשורת יעילה, תכנון, אומדן משאבים ושימוש 

בהם, בניית אמון בצוות, פיקוד ומנהיגות. 
ברח פעלו  איש  כעשרים  של  קבוצות  ־ארבע 

ונדרשו  מקצועי,  צוות  בהנחיית  הירקון  פארק  בי 
ללמוד דרכי תקשורת, לתכנן מבנים על פי דגמים, 

הק חברי  את  ולהעביר  מוקשים"  ב"שדה  ־לעבור 
בוצה דרך "רשת עכביש".

הנאה  ההשתלמות  מיום  הפיקו  המשתתפים 
הצוות  אנשי  הכרת  ובעיקר  בצדה,  ותועלת  מרובה 

העבו ותכנון  אמצעי,  בלתי  באופן  בחירום  ־שלהם 
דה המשותפת הנדרשת בחירום. המשתתפים גילו 
של  החברתי  והגיבוש  ובחבריהם,  בעצמם  יכולות 

אנשים מסקטורים שונים בלט אף הוא לטובה.
המא לכל  נתונות  חירום  לשעת  האגף  ־תודות 

המרכז  של  והלוגיסטיקה  ההנהלה  אנשי  רגנים, 
מלאה  שותפה  שהייתה  יואלי  נעמי  ולגב'  הרפואי 

בתכנון, בארגון ובביצוע ההשתלמות.
בתקווה שרק נתאמן ולא נבצע! ||

 פרופ' גדליה פז, ד"ר אליעז מילר, 
עירית דלל זלאיט, אילה קון־פינטו

גיבוש צוות שעת חירום



חדשות סיעוד
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 730 אף אוזן גרון ילדים  1,024 הפריה חוץ־גופית  168 טראומה אורתופדית  29 כאב  632 כירורגיה ילדים  3,196 כירורגיה פלסטית

איידס וסרטן - מציאות 
טיפולית אופטימית

 Human)  HIV נגיף  של  הנשאים   מספר 
בעולם   (Immunodeficiency Virus
ביבשת  מהם  מיליון  נפש, 25  מיליון  בכ־40  מוערך 
בישראל  הבריאות,  משרד  נתוני  פי  על  אפריקה. 
משנה  עולה  והוא  איש,  בכ־7,000  מספרם  מוערך 
להסיק  ניתן  בארץ  הנשאים  מספר  לפי  לשנה. 
שכל איש צוות סיעודי ורפואי יעניק טיפול לנשאי 
־ HIV במהלך שנות עבודתו. עבודת הצוות הסיע
גוף  לנוזלי  בחשיפה  לעתים  כרוכה  והרפואי  די 
וזהירות.  מיגון  אמצעי  לנקוט  יש  ולכן  המטופל, 

־מיותר לציין כי לא כל חולה במחלה זיהומית מיד
מחלתו,  בדבר  המטפל  הצוות  את  מעדכן  בקת 

־במיוחד כאשר היא טרם אובחנה. לפיכך יש להת
מגן גם בלי לדעת על מחלות מידבקות ברקע. 

נגיף HIV אינו גורם ישירות לסרטן, אולם הכשל 
אימונולו סביבה  מייצר  הנגיף  בעקבות  ־החיסוני 

ולחולל  אליה  לחדור  יכולים  אחרים  שווירוסים  גית 
אונ לווירוסים  קשורים  הגידולים  רוב  ־גידולים. 

 Epstein-Barr)  EBV כגון  לגוף,  שחדרו   קוגניים 
Kaposi's sarcoma herpesvi-) KSHV ,(virus

 .(Human papilloma virus) HPV ,(rus

יפתחו  האיידס  מחולי  כ־40%  הערכות,  כמה  לפי 
בסופו של דבר ממאירויות. הממאירויות השכיחות 

סר הן  איידס  של  מההגדרה  חלק  והמהוות  ־ביותר 
וסרטן  לימפומה  נון־הודג'קין  קפושי,  ע"ש  קומה 

צוואר הרחם.
בעשר השנים האחרונות אנו מלווים באשפוז יום 
בממאירות.  לקו  אשר  איידס  חולי  כמה  אונקולוגי 
את  המכבד  הולם  ליחס  אצלנו  זוכים  אלו  חולים 
נטייתם  או  נשאותם  בשל  אפליה  ללא  פרטיותם, 

המ אחות  יש  אלו  לחולים   - מכך  ויותר  ־המינית, 
בכל  עבורם  וזמינה  הטיפולים,  במהלך  אותם  לווה 

בעיה ובכל עת. 
איידס  עם  סרטן  חולי  עם  הקרובה  מהיכרותי 
וכואבת.  קשה  מורכבת,  חייהם  מציאות   - ברקע 
כימותרפי,  טיפולי  משטר  דרוש  המקרים  ברוב 
לעתים ממושך מאוד, כמובן לצד הטיפול האנטי־
האבחון  מיום  המטופל  את  המלווה  רטרו־ויראלי 

־ואילך. הטיפול המשולב כרוך בתופעות לוואי שו
נות, חלקן קשות מנשוא ולעתים אף נראות לעין. 
פי  ושל  הפה  חלל  של  כגון  אחרות,  בממאירויות 
כירורגית  התערבות  גם  בנוסף  דרושה  הטבעת, 

וקרינתית. החולים מתמודדים עם פגיעה בשלמות 
במתח  ומתנסים  העצמי,  בדימוי  ירידה  ועם  הגוף 
מצעירים   - מכך  יותר  מתמיד.  פסיכו־סוציאלי 

המב כרוניים,  חולים  להיות  הופכים  הם  ־בריאים 
לים חלק ניכר מחייהם בבית החולים - בבדיקות, 

בטיפולים ובאשפוזים. 
כאן מקומו וגדולתו של הצוות הסיעודי־רפואי, 
אנושי  אמפתי,  טיפול  להם  להעניק  המשתדל 
אי  את  להפחית  במטרה  שאפשר,  ככל  ומכבד 
הסיעודית  ההתערבות  המתמשכת.  הוודאות 
יצירת  היא  אונקולוגי  יום  באשפוז  המתקיימת 
אחות  ידי  על  ומשפחתו  החולה  עם  יציב  קשר 
וטיפול  תמיכה  מידע,  מקור  שהיא  מתאמת, 
ההיבטים  לגבי  החולה  הדרכת  שוטפות;  בבעיות 
השונים של הטיפול, השפעתו, יעילותו והציפיות 

הש הסימפטומים  לגבי  מידע  מתן  ־מתוצאותיו; 
החולה  הכנת  הצפויות;  הלוואי  ותופעות  כיחים 

באמ רפואית  לפרוצדורה  או  לטיפול  ־ומשפחתו 
צעות אספקת מידע מפורט וברור; וסיוע לחולה 
לגייס תמיכה נפשית וחברתית ממקורות שונים, 

תוך כדי עירוב צוות רב מקצועי. ||

רונית ר' גולד, רכזת הדרכה, אשפוז יום אונקולוגי 

ורית עבדה בבית החולים שלנו מאז 1968, נ
־בתחילה כאחות בחדר מיון, במחלקה פני

על  (מפקחת  כללית  כאחות   1983 ומאז  מית 
היא  קבוצות.  ובהנחיית  בערב)  החולים  בית 

־קיבלה על עצמה תפקידים שונים במשך הש
־נים, ובהם אחראית שעת חירום והנחיית קבו

צות. נורית עבדה עם ד"ר לדרמן ז"ל שהביאה 
־את המרכז שלנו למקום הראשון בתחום הע

רכות לחרום והפכה אותנו למוקד עלייה לרגל 
לשם לימוד הנושא לצוותים מהארץ ומחו"ל. 
־לנורית היתה תרומה מרכזית בפיתוח התפי

סות והאמצעים של תורות לחימה, שזכו לאימוץ 
הבריאות  במשרד  חירום  לשעת  האגף  ידי  על 
והגורמים הצבאיים. כיום נורית מרצה מבוקשת 

־בכנסים בינלאומיים והיא מודל לחיקוי. אנו בטו
חים שהמסירות, ההתמדה, החריצות והנאמנות 
שלמדנו להכיר כה מקרוב, ישרתו אותה נאמנה 

במשימתה החדשה. בהצלחה מכולנו!

נורית פרטל
יצאה לדרך חדשה
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המשך פעילות סדנת 
 נאמנות טיפול 

VAC בטכנולוגיות
 •Vacuum Assisted Closure 

 Therapy (VAC) היא מערכת מתקדמת 
לטיפול וריפוי פצעים קשיי ריפוי. עד כה 

הוכשרו שש מחלקות לשימוש בה ובהן: עור, 
כלי דם, אורתופדיה, פלסטיקה, אורתופדיה־

אונקולוגיה ופנימית ד'. השנה נוספו מחלקות: 
בית חולים דנה: כירורגיה מוגברת וכירורגית, 

 חטיבה אורתופדית ילדים וטיפול נמרץ כללי. 
במהלך חודש דצמבר התקיים יום הכשרה 
למחלקות הבסיס ולמחלקות המצטרפות, 

לצורך הרחבת הידע ופיתוח מיומנויות לשימוש 
 VAC נכון בטכנולוגיה והסמכת נאמנות

במחלקות. בארגון הסדנה השתתפו מחלקות 
האם, חברת ”כמיטק" והנהלת הסיעוד.

 סדנאות הכשרה 
לאחריות משמרת

• הנהלת הסיעוד, בשיתוף יחידת הקבוצות, 
קיימה שתי סדנאות הכשרה לאחריות 

משמרת שהתקיימו בחודשים נובמבר־דצמבר 
2012. את הסדנאות הנחו אלונה בורוכוב בן 

יעקוב (עו"ס), טרייברג רדמילה (סגנית א"א 
אורתופדיה אונקולוגיה, וילנר דורון (עו"ס) ואזר 

נורית (הנהלת הסיעוד), תחת מטריית יחידת 
הקבוצות בהנחייתן של אורית רוזנברג (הנהלת 

 הסיעוד) וריקי קידר (עו"ס).
אחיות חדשות המתחילות בביצוע אחריות 

משמרת מתמודדות עם סוגיות מהותיות 
לניהול משמרת מוצלח. הן שואפות להובלת 

צוותיהן ונתקלות בקשיים כגון תכנון וניהול זמן, 
האצלת סמכויות, בקשת עזרה, מתן משוב, 

אירוע חריג (היעדרות מטופל, מוות, אלימות) 
 תקשורת פנים וחוץ ארגונית ועוד.

משובי הבוגרים הצביעו על שביעות רצון גבוהה 
ועל צורך בתכנית המשך.

לאחר חודשים של דיונים מול האוצר שלא 
הניבו הסכמות, לטענת הסתדרות האחים 
אילנה  דצמבר  בחודש  הודיעה  בישראל,  והאחיות 
שביתה  על  בישראל,  האחיות  הסתדרות  יו"ר  כהן, 
שאול  לדברי  בארץ.  הבריאות  מוסדות  בכל  כללית 
זכאי, יו"ר ועד האחים והאחיות בבית החולים שלנו, 
"השביתה פרצה כתוצאה מהפרה בוטה של הסכם 
הקיים בין ההסתדרות למשרד האוצר. ההסתדרות 
אמיתי  פתרון  למציאת  לפעול  כדי  שביתה  נקטה 

־למצוקת המחסור באחיות, העומסים הבלתי נסב
שאותו  המביש  והשכר  האשפוז  במחלקות  לים 
המדינה משלמת למגזר זה, המוסר את נפשו למען 

ציבור החולים בישראל".
ונמשכה  דצמבר  בחודש  התקיימה  השביתה 
של  סוערות  הפגנות  נרשמו  במהלכה  כשבועיים. 

סג זמיר,  תמי  לדברי  הארץ.  רחבי  בכל  ־האחיות 
נית יו"ר ועד האחים והאחיות בבית החולים שלנו, 

־"במהלך ימי השביתה נאלצנו לדחות ניתוחים אל
קטיביים לא דחופים ולהוריד פעילות של הסיעוד 

במרפאות אבל בכל שלב הקפדנו להתנהל בשיקול 
־דעת, ללא שום פגיעה בחולים אונקולוגיים, והש

בחולים  הפגיעה  את  האפשר  ככל  למזער  תדלנו 
בפרט ובבית החולים בכלל".

ביש מהציבור  גבית  לרוח  זכה  האחיות  ־מאבק 
ראל וקיבל תהודה בכלי התקשורת שסיקרו אותו 
הפגין  תל־אביב  ארגון עובדי עיריית  גם  בהרחבה. 
סולידריות עם המאבק, נרתם לעזור ואף הפגין עם 
ציבור האחים והאחיות בבית החולים. לאחר משא 
ומתן ארוך ומפרך בין הצדדים הושג הסכם. לדברי 
הקשות  לבעיות  חלקי  מענה  נותן  "ההסכם  זכאי, 
עומס  באחיות,  מחסור  ובהן  הסיעוד  מערך  של 

לסק האחיות  ונטישת  הציבוריים  החולים  ־בבתי 
טור הפרטי".

תמצית ההסכם:
דיפרנציאלי   1% שמתוכם  לבסיס   14% תוספת 
לאחיות צעירות, המתחלקת לארבע פעימות החל 
בחודש יולי 2013 ושיאה יגיע בינואר 2014. (בפועל 
התוספת היא של יותר מ־14% שכן התוספת היא 
רק משכר היסוד ומהרכיבים השונים כגון תמריץ, 

משמ תורנויות,  ־תוספת 
רות, כוננויות ועוד). 

להודות  מבקשים  "אנו 
והאחיות  האחים  לציבור 

שי על  החולים  ־בבית 
הנכונות  על  הפעולה,  תוף 

הג הפתיחות  ועל  ־לעזור 
המאבק  בזכותכם  דולה. 
מכובד.  באופן  התנהל  הזה 
הכל  ולמרות  הכל  אחרי 
במקצוענו",  גאים  אנחנו 

מדגישים זכאי וזמיר.  ||

שביתת האחיות

רק משכר היסוד ומה
עיקרי ההסכם
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הארכת גפיים בשלט רחוק
גפיים  להארכת  חדשנית  טיפול  שיטת 
לאחר  נרכש,  או  מולד  מקיצור  שנפגעו 
בגמדות,  טיפול  שלד,  גידולי  או  זיהומים  שברים, 
הוכנסה  ועוד  גנטיות  מחלות  נוירולוגיות,  בעיות 
בבית  האורתופדית  במחלקה  לשימוש  לאחרונה 

החולים דנה־דואק.
לתיקון  השירות  מנהל  שגב,  איתן  ד"ר  לדברי 
השיטה  לפי  ”בניתוח  בגפיים,  שוויון  ואי  עיוותים 
טלסקופי  מסמר   ,Precise nail מוחדר  החדשה 

במ למקומו  ומהודק  העצם  תעלת  לתוך  ־מגנטי, 
מבו חיתוך  עוברת  והעצם  פנימיים,  ברגים  ־ספר 

של  ההתחלתי  אורכו  מראש.  מתוכנן  במיקום  קר 
להאריכו  ואפשר  העצם  לתעלת  מותאם  המסמר 

ב־6.5 ס"מ נוספים. 
"ההארכה נעשית בעזרת מתקן שליטה מרוחק, 
קומפקטי ונייד המוצמד לעור הגפה, ומשרה שדה 

־מגנטי סביב הירך או השוק המוארכת. השדה המ
־גנטי המושרה מפעיל את המסמר הטלסקופי בע

זרת מנגנון של דחייה דו קוטבית מגנטית (נעשה 

נדירות),  מתכות  המכילים  ארץ  במגנטי  שימוש 
־והתנועה הסיבובית הנוצרת בין מערכת גלגלי שי

הטלסקופי.  המנגנון  להתארכות  מתורגמת  ניים 
פע ארבע  מ"מ,  רבע  של  בקצב  נעשית  ־ההארכה 

מים ביום, ומאפשרת מתיחה הדרגתית של רקמה 
ביולוגיים  עקרונות  לפי  חדשה,  עצם  ובניית  רכה 

ידועים ובדוקים לעוסקים בתחום.
לעומת  רבים  יתרונות  החדשנית  "לטכניקה 

־השיטות המסורתיות להארכת גפיים בעזרת מק
קבו מתכתיים  בפינים  צורך  אין  חיצוניים:  ־בעים 

עים הבולטים מהעור, הפינים חודרים דרך רקמות 
־רכות ובולמים את תנועת שרירי הגפה. סביב הפי
ולכא לזיהומים  גבוהה  שכיחות  החיצוניים  ־נים 

צדי  משני  במפרקים  בתנועה  הגבלה  ונגרמת  בים 
־העצם המוארכת (ירך, ברך, קרסול, כף רגל). המ

קלה,  הפעלתו  לחלוטין,  פנימי  הוא  המגנטי  סמר 
מדויקת ונעשית לפי תכנית על ידי החולה בביתו, 

ומבוקרת על ידי הרופא בביקורים במרפאה".
שהח בעולם  מרכזים  בכמה  שנצבר  ־הניסיון 

בדנה,  המחלקה  כולל  זו,  בטכניקה  להשתמש  לו 
החולים  סיבוכים.  ומיעוט  טובות  תוצאות  מראה 
היטב,  ונשלט  נוח  הארכה  תהליך  על  מדווחים 
לכותלי  מחוץ  נורמליים  חיים  המשך  המאפשר 

בית החולים.
חמישה חולים נותחו עד כה בשיטה זו, להארכת 
הניתוחית  הטכניקה  בהטמעת  לסיוע  גפיים.  שש 
הרצנברג,  ג'ון  פרופ'  באיכילוב  ביקר  העדכנית 
מתקדמת  לאורתופדיה  הבין־לאומי  המכון  מנהל 
פרופ'  מרילנד.  בבולטימור,  סיני  הרפואי  מהמרכז 

־הרצנברג הדריך בביצוע הניתוחים את הצוות המ
קומי בראשותו של ד"ר שגב.

־פרופ' שלמה ויינטרוב, מנהל המחלקה האורתו
שיחסוך  חדשני  בניתוח  ”מדובר  כי  מסכם  פדית, 
סבל רב מחולים רבים, ובית החולים שלנו הוא בין 
השיטה  לפיו.  לעבוד  שמתחיל  בעולם  הראשונים 
את  שחושפים  חוזרים,  ניתוחים  מונעת  החדשה 

־המנותח הצעיר לסיכוני הרדמה, לזיהומים, לאש
פוזים רבים ולמצוקה נפשית". ||

מחקר בבית החולים דנה מצא: ירידה מובהקת בתחושת הכאב והחרדה אצל ילדים 
והורים שלוו בליצן רפואי במהלך הפרוצדורות

ליצן: להפחתת הכאב והחרדה
מחקר שנערך במחלקה לרפואה דחופה 
בבית החולים דנה־דואק לילדים בדק אם 
קיים קשר בין נוכחות ליצן רפואי בזמן ביצוע 
(בדיקת דם או  פרוצדורות דחופות בחדר המיון 
החדרת עירוי) לבין הקלה של חרדה וכאב בילדים. 
על ההורים  עוד נבדקה השפעת הליצן הרפואי 
םהמלווי את הילדים בזמן הפרוצדורה, את השפ־
הרופא שביצעו את הבדיקה  עתו על האחות או 

ועל שיעור הצלחת הפרוצדורה.
החו־ ךבמהל כשנה נאספו בחדר המיון של בית 

לים לילדים נתונים במסגרת מחקר פרוספקטיבי 
ילדים  כ־50  במחקר השתתפו  אקראי השוואתי. 
אשר חולקו לקבוצת ביקורת ולקבוצה שבה נכח 

הליצן הרפואי בעת ביצוע הפרוצדורה. 
לדברי ד"ר איילת רמון, מנהלת מיון בית החולים 
דנה, ”תוצאות המחקר הראו באופן מובהק שחלה 
ירידה בתחושת הכאב והחרדה אצל הילדים 

וההורים שלוו בליצן רפואי במהלך הפרוצדורות".
מיגל  וד"ר  ווליניץ  עידו  ד"ר  השתתפו:  במחקר 

החו בית  דחופה,  לרפואה  מהמחלקה  ־גלטשטיין 
לים דנה־דואק לילדים. || 

BeWell417 נוירוכירורגיה ילדים  6,057 נשים  3,882 עיניים  265 פה ולסת  1,600,000 ביקורים במרפאות חוץ  9,000 מצטרפים חדשים ל־ 
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איך אומרים ”תצחיק אותי" 
בצרפתית?

• לבית החולים דנה־דואק מגיעים מדי יום 
”רופאי חלום" - ליצנים רפואיים שהופכים 

כל בדיקה כואבת ולא נעימה לבדיקה כואבת 
פחות ונעימה יותר, ומעלים חיוך על פני 

הילדים, לא פחות מאשר על פני ההורים. 
בחודש אוקטובר האחרון נחתו היישר מצרפת 
ליצנים רפואיים, ”Le Rire Medecin", אשר 

הגיעו ללמוד מרופאי החלום שלנו כיצד הם 
פועלים יד ביד עם הצוות המטפל ועל שיטת 
העבודה המיוחדת והמוצלחת שלהם בדנה־

דואק. הליצנים Dede, Socouette ושמש - 
הליצנית של ”רופאי חלום" שלנו - הצחיקו 

בביקור ילדים והורים בבית החולים. 

החברים של דנה ממשיכים 
להיפגש בפייסבוק

• לפני פחות משנה עלה לאוויר דף 
הפייסבוק של בית החולים דנה־דואק לילדים, 

ובכך הצטרף לדפים של בית החולים ליס 
ליולדות, של המרכז הרפואי ושל BeWell. דף 
הפייסבוק מציג תמונות מאירועים ומביקורים 

בבית החולים, טיפים רפואיים להורים 
והסברים קצרים על מחלות ומצבים קליניים 

לצד טיפים לאורח חיים בריא. מי שעדיין 
לא הצטרף - מוזמן לחפש אותנו בפייסבוק 

ולהצטרף! 

”הגדילו ראש"
• לילדי המחלקה הנוירויכרורגית לילדים 
היה יום מתוק במיוחד, כשמנהל המחלקה 

פרופ' שלומי קונסטנטיני וענת לוי, 
מתנדבת ותיקה ורחבת לב, הפתיעו אותם 

בהמון ממתקים, דונאטס ומשחקי קופסה 
שווים במיוחד. חמוטל, הליצנית הרפואית 
המקסימה של ארגון ”רופאי חלום", דאגה 

למצב הרוח. 

”הופי" תלמיד חדש בביה"ס דנה

דרמה־תרפיסטית  ואני  מייק,  טל  שמי 
שרה  גב'  של  בניהולה  דנה  הספר  בבית 

הבו הופי.  בשם  בובה  באמצעות  ומטפלת  ־קרמר 
את  חווים  אשר  נוער  ולבני  לילדים  מיועדת  בה 

־טראומת האשפוז ואת הטראומה בעקבות פרוצ
דורות רפואיות שהם עוברים. 

ומנה אליי  צמודה  שלי,  שותפה  היא  ־הבובה 
להקשיב  במטרה   - המטופל  ועם  איתי  דיאלוג  לת 
בבובה  השימוש  להתערבות.  כלים  ולרכוש  לצרכיו 

־מאפשר לי ולמטופל כאחד לצאת מתוך מצבי קיב
עון, היכולים להתעורר עקב בעיה קשה של החולה. 
להימצא  ומאפשרת  תמרון  יכולת  מעניקה  הבובה 

נמ ואני  הופי  דמיון.  מציאות־חצי  חצי  של  ־במצב 
צאים בכל מחלקות בית החולים, והימצאותנו מאוד 
משמעותית. אנו עוזרים לחולים להתמודד ולפרוק 

את כאבם ותסכולם נוכח מצבם.
עירוי,  לו  להוסיף  ואפשר  אינפוזיה,  יש  להופי 

טי עבר  כאילו  לנשור  יכול  שערו  פורט.  וכן  ־קטטר 
הבדידות  את  מקלה  הבובה  כימותרפיים.  פולים 
הטיפול  בזמן  החולה  שרוי  שבהן  הקשה  והמצוקה 
הפיזי בבית החולים. המטופל משליך את רגשותיו, 
את משאלותיו, את רצונותיו ואת ציפיותיו על הופי. 

הוא מזדהה עם הבובה, והיא משמשת לו חבר.
אסיים בדוגמה של חולה לוקמיה, שלדברי הוריו 
היה  רב  זמן  לאחר  אצלו  ראו  שהם  הראשון  החיוך 
התהדק,  כך  כל  הקשר  איתו.  נפגש  הופי  כאשר 

־שבאחד הימים הילד ביקש לשוחח עם הופי בט
לפון, כי הוא לא מרגיש טוב... ||

החנוכה  חגיגות  השנה  גם  חג,  בכל  כמו 
הרבה  של  ובאווירה  שמחות  היו  בדנה 
תלמידי  הגיעו:  רבים  מבקרים  ונסים.  אור  תקווה, 

־תיכון, חיילים, נציגי חברות, בנקים, מנהלים בכי
רים וידוענים!

כולם יחד היו אור איתן
מסו־ חנוכה  מסיבת  מתקיימת   15 ה השנה  ־זו 
לילדים  ההמטו־אונקולוגית  המחלקה  של  רתית 
בניהול ד"ר רונית אלחסיד. המסיבה היא הזדמנות 
ומוזמנים  החולים  משפחות  בין  למפגש  מיוחדת 
החולים.  בבית  המחלקות  משאר  חולים  גם  אליה 
וחשיפת  פיתוח  על  דגש  הושם  השנה  במסיבה 
יצירות  של  הצגה  כללה  והיא  הילדים,  כישרונות 

שנעשו במהלך הטיפולים הקשים. חלק מהילדים 
־הופיעו על הבמה עם שירים שכתבו והלחינו, המ

ביעים את התמודדותם עם מחלתם.
מקהלת  המגניב,  יניב  הילדים  כוכב  הופיעו  עוד 
ילדים, להקת רקדנים, כוכב הריאליטי טום קשתי 
של  הקרנה  הייתה  הכותרת  גולת  סקאזי.  ג'יי  ודי 

והיל המחלקה  צוות  משעשע בהשתתפות  ־קליפ 
דים המטופלים.

ות דאגו  ולמתנות  לכיבוד  השמחה,  ־לאווירה 
ומתנדבים  שונות  עמותות  ומכספם  מזמנם  רמו 
בעקביות  זאת  עושים  מהם  ששניים  מיוחדים, 

־יותר מעשר שנים, ובהם יואב שחם עם ציוד אל
־קטרוני; גבי ברבי וד"ר גליה גריסרו־סואן שהעני

קו לילדים מתנות מיוחדות ומעל כולם ניצחה על 
ההפקה והארגון מורת המחלקה, אתי תמוז.  ||

אורות החנוכה בדנה־דואק

   56,000,000 שקלים תרומות לבית החולים, מתוכם 56 תורמים חדשים  538 פרוטוקולים חדשים לאישור ועדת הלסינקי  250 חוזים קליניים
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 23 מינויים אקדמאים  3,606 זוגות השתתפו בסיורים בבית החולים ליס  2,499 זוגות השתתפו בקורסי הכנה ללידה  2,289,837 ק"ג כביסת חולה

אלי  מר  בעירייה  ארנונה  חיובי  אגף  מנהל 
מחופ שחלקם  האגף  עובדי  עם  ־מלאכי, 
־שים לבובות ענק, הגיעו לשמח את ילדי דנה בה

פנינג ססגוני בלובי בית החולים. הם הציבו מכונת 
ועברו  מתנפחים,  ומתקנים  סבתא"  ”שערות 
שלא  לילדים  ממתקים  וחילקו  למיטה  ממיטה 
יכולה  שארנונה  מתברר  בחגיגה.  להשתתף  יכלו 

גם לשמח ולהעלות חיוך על הפנים. ||

 תיאטרון פלייבק - 
לא למבוגרים בלבד

• מדריך תיאטרון פלייבק ירון אדלשטיין 
וכמה משחקניו שסיימו זה עתה סדנת לימוד 

בנושא ביקרו במחלקה ההמטו־אונקולוגית 
לילדים בדנה, והעבירו לילדים ולהורים הופעה 

אינטראקטיבית מעניינת ומשעשעת. כיאה 
לקונספט של תיאטרון פלייבק - כל ילד סיפר 

בקצרה על משהו שקרה לו, וצוות השחקנים 
המחיז את הסיפור ביצירתיות רבה. היה מעניין 

ובהחלט לא שגרתי! 

הדרבי הגיע לדנה 
• איחוד חד פעמי: קבוצות הנוער של הפועל 
ומכבי ת"א בכדורסל עם כדורסלן העבר אולסי 

 פרי הגיעו לשמח את ילדי דנה־דואק בחג. 
יש נסים ונפלאות שקורים רק בחנוכה.

כן כולל שירות
• עמותת ”יהודה וישראל", בשיתוף בנות 
שירות של בית הספר דנה ארגנו את מסיבת 

החנוכה בלובי. המסיבה כללה שקיות הפתעה, 
פרסים וצעצועים, נגני גיטרה ומתופף שהופיעו 

ושרו עם הילדים שירי חנוכה, להטוטן, די־ג'יי, 
בלונים מעוצבים ומאפרות. בנוסף, עברו 

המשתתפים ממיטה למיטה, לטובת הילדים 
שלא יכלו לרדת למסיבה. 

בנקאות מהלב
•  גם המגזר הבנקאי ביקר בדנה בחג. 

 נציגי הבנקים פועלים, דיסקונט ולאומי הגיעו 
כל אחד בנפרד לבית החולים דנה ופינקו את 
הילדים המאושפזים עם מארזי חג מיוחדים.

השדרן דידי הררי, השף שגב משה, חברי 
הכדורגלן  רביבו",  של  ”הפרויקט  ההרכב 
רביד גזל ואחרים הפתיעו את הילדים המאושפזים 
סופגניות,  עם  לילדים  דנה־דואק  החולים  בבית 
לחנוכה.  וקישוטים  צבעוניים  בלונים  סביבונים, 

־הביקור נערך במסגרת פעילות ארגון ”רוטרי־נת
בשנים  בדנה  רבים  ביקורים  מאחורי  העומד  ניה", 

האחרונות. 
וקובי  אסייג  שלום  הסטנדאפיסטים  ביקרו  עוד 
את  בביקורם  והפתיעו  מעבודה",  מ"צחוק  מימון 

הילד אביב, שמחלים מניתוח. ||

אבק כוכבים

ביקור יהלום
היהלומים  בורסת  השנה  גם  חג,  בכל  כמו 
שימחה את ילדי דנה־דואק עם צעצועים 
וממתקים לכבוד החנוכה. כיבדו בנוכחותם מטעם 
הבורסה: נשיא בורסת היהלומים יאיר סהר, שאול 
אחראי  סלטון  מיכאל  ביקורת,  ועדת  יו"ר  יצחק 
שמעון  בכר,  שאול  יצחק,  דיוויד  רפואה,  קשרי 

אמסלם והליצן ”דני שובבני".
המכון  מנהל  סיון,  יעקב  פרופ'  הביקור  את  ליוו 
לריאות, טיפול נמרץ ושינה בילדים ופרופ' שלמה 

וינטרוב, מנהל המחלקה לאורטופדית ילדים. ||

ארנונה יכולה גם לשמח!



 עוד לא הצטרפתם? גם לנו יש עמוד חי ותוסס ב־  . חפשו אותנו, "המרכז הרפואי תל־אביב – איכילוב בשבילכם"
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 3,678,640 ק"ג אשפה אורגנית  1,000,000 בדיקות מעבדה  3,764 אזכורים בתקשורת בשנת 2012 מתוכם: 2,357 בעיתונות  325 בטלוויזיה  

יחד איתך בחוויה שלך
בית החולים ליס ליולדות מרחיב את היצע השירותים ליולדות והחל להציע שירותי 

מיילדת אישית (בתשלום) וכן אפשרות הכנסת דולות לחדרי הלידה

שירות  הוא  אישית  מיילדת  שירות 
מיילדת  אישה  לכל  המבטיח  ייחודי 
בהקשבה  במקצועיות,  נעשה  הליווי  צמודה. 
תלות  ללא  הלידה,  במהלך  אישית  ובהיצמדות 
לכל  תסייע  המיילדת  הלידה.  בסוג  או  במשך 

־אישה בהתמודדות הרגשית והפיזיולוגית מת
חילת הלידה ועד לסיומה. השירות מתאים לכל 

בלי הלידה:  בעת  אישי  ליווי  המבקשת  ־יולדת 
הפ ובכל  קיסרי  בניתוח  טבעית,  או  רגילה  ־דה 

סקת היריון המתבצעת בחדר לידה.
חדרי  אחראית  אחות  חודיק,  טלי  לדברי 
יולדות,  מצד  רבות  בקשות  ”בעקבות  לידה, 

הח הנושא,  ובחינת  עמוקה  מחשבה  ־ולאחר 
אישית  מיילדת  שירות  הכנסת  לאפשר  לטנו 
לחדרי הלידה. שירות ייחודי זה מצטרף לחדר 

־הלידה הטבעי שפתחנו אשתקד ושזוכה לבי
בחוויית  המעוניינות  יולדות  בקרב  רב  קוש 

לידה טבעית עם הביטחון של בית החולים. 
האחרונות  בשנים  מהפך  עובר  הלידה  "תחום 
עבור  מבוקש  למצרך  הופכים  אלה  ושירותים 
יולדות ולחלק בלתי נפרד מחוויית הלידה שלהן. 
מ־11  יותר  מיילד  אשר  מוביל  חולים  כבית  אנו 
הקיים  הצורך  את  מבינים  בשנה  תינוקות  אלף 
השירותים  סל  את  ליולדות  להציע  ומחויבים 

הרחב ביותר, בהתאם לבקשתן ולרצונן".
היולדות  במועדון  מתבצע  לשירות   הרישום 

מאמיליס, טלפון: 03-6973113 ||

חדש: שירות מיילדת אישית

ליס  החולים  בבית  מיילדת  אסנת,  ”שמי 
לשלושה  אם  שנים,  הרבה  כבר  ליולדות 
האישיות  המיילדות  מצוות  וחלק  בנים 
שהחל לפעול בבית החולים ליס לא מכבר. 
הגדולות  האהבות  אחת  היא  המיילדּות 
גוניו.  כל  על  התחום  את  אוהבת  ואני  שלי, 

ברג עמוס  למסלול  שותפה  אני  ־כמיילדת 
וציפייה,  התרגשות  פחד,  שמחה,  של  שות 

שבסופו תתרחש הלידה. 
אותך  להכיר  לומדת  אני  הלידה  במהלך 
הכי  ברגע  אלייך  שיתלווה  שבחרת  מי  ואת 
וממך  ואיתך  וכואב,  מתוח  מרגש,  לחוץ, 
שלך  שהלידה  רוצה  היית  איך  לומדת  אני 
מעדיפה  אפידורל?  תרצי  האם  תתנהל: 

שי עיסוי?  פיזיו?  כדור  רוצה  בלי?  ־ללדת 

מוש במים? טכניקות של תנועה? אני כאן 
כדי ללוות אותך באופן צמוד ולספק לך את 
כל מה שיעזור לך להגיע לרגע הקסום הזה, 

רגע הלידה.
־לפעמים הלידה אינה מתרחשת כפי שצי

פית או כפי שחלמת. מדובר בתהליך דינמי 
שכולל לעתים שינויים במסלול ויחד ננסה 
למצוא דרכים מגוונות, בטוחות ומתאימות 

ללידה שלך". 
(אסנת אלדור, מיילדת)

־לאחרונה הוחלט בליס על הכנסת שי
־רותי דולה לחדרי לידה בהתאם להחל

החולים  בית  שצוות  מכיוון  זאת  היולדת.  טת 
השיא  מרגעי  אחד  היא  שלידה  בעובדה  מכיר 

־בחייה של כל אישה, וברגעים אלו חשוב שית
־לוו אליה האנשים שבהם היא בוחרת, כדי שי

תמכו בה ויסייעו לה לעבור את התהליך בצורה 
נינוחה ובטוחה.

דולה היא תומכת לידה שתפקידה מתחיל עוד 
רגשית  בתמיכה  אחריה,  וממשיך  הלידה  טרם 
ופיזית במשפחה המתהווה - האם, האב, הקשר 

־הזוגי והחיבור בין האם ליילוד לאחר הלידה. תפ
קידה של הדולה לצד המיילדת הוא מגוון, ויכול 
מתמר  (החזקת  ופרקטית  טכנית  עזרה  לכלול 
הכפפות  עטויות  לידיה  שמן  יציקת  המוניטור, 
סדין  או  מכשיר  רטייה,  הגשת  המיילדת,  של 
המאפשרת  ביולדת,  רגשית  תמיכה  וכן  ועוד) 

לאם ולאב המתרגשים להיות קשובים למיילדת 
ברגעי האמת, ולשתף פעולה בעת הצורך. 

־בלידה טבעית, עוד זוג ידיים תמיד תורם ומו
לידה  תומכת  של  סיוע  אפידורלית,  בלידה  עיל. 
האפשר  במידת  תנועתית  להיות  לאם  העוזרת 
במיטת הלידה רק יכול להועיל. בלידה קיסרית, 
תומכת הלידה יכולה להיות לצד האם ולצד האב 
הזקוק גם הוא לתמיכה במצבים שונים, וכן ללוות 
את התינוק ובכך לאפשר לאב להיות צמוד לאם 

גם לאחר חילוץ התינוק. כל זאת, כמובן, בתיאום 
ובשיתוף פעולה מלא עם המיילדת האחראית.

לרגל הכנסת השירות, התקיים בבית החולים 
ליס מפגש משותף ומרגש בין מיילדות לדולות. 

־למפגש הוזמנו דולות ממגוון בתי ספר להכש
רת דולות, המתגוררות באזור המרכז, והן הגיעו 
בשמחה למפגש עם צוות ליס. האירוע המכונן 
בפני  ליס  החולים  בית  של  פתיחותו  את  סימל 
כל המלווים בלידה ובכלל זה דולות. זהר כרמי, 
לדולות,  ומורה  בדקה"  כבר  ”זהר  אתר  מקימת 
מי  כל  עבור  מרגש  היה  ”המפגש  כי  מספרת 
שנכחה בו. הפידבקים מהשטח היו של שמחה 
לזרום  החלו  וכבר  בליס,  לידות  לליווי  וציפייה 
אליי פידבקים מיולדות שכבר ילדו בליווי דולה 
בבית החולים ליס, והעידו על יחס מקסים מצד 
חיובית  ואווירה  פעולה  שיתוף  ועל  המיילדות 

ומיוחדת בחדר הלידה של ליס. ||

חדש: דולה - ”מלווים את האישה לאורך כל הדרך"

מיילדת ממבט אישי
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חדשות ליס

275 ברדיו  807 באינטרנט  886,751 כניסות לאתר בית החולים  3,025,146 צפיות בדפים באתר  6,624 חברים בעמודי הפייסבוק שלנו

”הלידה במרכז ללידה טבעית הייתה עבורי 
זאב  גור  שרון  מספרת  כך  מכוננת",  חוויה 

־(אשתו של האדריכל ארד שרון), אשר ילדה בן רא
ברבעון  טבעית  ללידה  במרכז  ק"ג)   2.750) שון 
באופן  ללדת  לי  שחשוב  ברור  לי  ”היה  האחרון. 
ללדת  מאפשרות  או  מהאפידורל  פחדתי  כי  טבעי, 
המדהימה,  המיילדת  נלה,  בזכות  קיסרי.  בניתוח 

הצלחתי להגשים את החוויה הזו", מוסיפה שרון.
שרון מספרת כי במהלך ההיריון קראה את הספר 

הצ והסבל  הכאב  שלמרות  וידעה  פעילה"  ־”לידה 
הגיעה  היא  ללדת.  רוצה  היא  בדיוק  כך   - פויים 
ללידה כאשר לצידה הדולה שלה והעידה כי הדולה 

”הר פעולה.  בשיתוף  יחדיו  עבדו  המיילדת  ־ונלה 
היה  מהן  אחת  לכל   - טובות  בידיים  שאני  גשתי 
ואני  מתואמות  היו  הן  זאת  ועם  משלה  תפקיד 

הייתי שקטה ומרוכזת בעצמי".
שרון סיפרה כי נלה סייעה לה בעיסויים, בעיקר 

־במים, ובתוך שעתיים וחצי הגיח לעולם, ללא תפ
רים, בן מקסים ששמו איתמר. 

יבינו  שנשים  ”חשוב  כי  ומציינת  מסכמת  שרון 
אני  בלידה.  שלהן  הבחירות  של  המשמעויות  את 
אמליץ  מאושרת.  אני  ולכן  נכון  שבחרתי  מרגישה 

על כך לכל חברותיי". ||

לידה לפי הספר

”אני כותבת את הפוסט הזה בשביל נשים שמתלבטות אם 
לבחור בלידה טבעית. על עצמי אני יכולה לספר שבשני 
ההיריונות שלי נעזרתי בכל פיסת מידע שיכולתי לקרוא 

בנושא, ובעיקר בסיפורי לידה של נשים אחרות. אז יאללה, מההתחלה.
אם היו שואלים אותי בימים הראשונים של ההיריון הראשון שלי איך 
אבל איזה מזל שהיריון  הייתי אומרת שיחתכו ויוציאו.  אני רוצה ללדת, 
נמשך תשעה חודשים. ככל שעברו הימים הבנתי שהגבתי כך כי חששתי 
באופן טבעי מהתהליך הכי טבעי שקורה בגוף שלנו. כן, אני יודעת שזה 
נשמע כמו אוקסימורון, אבל תחשבו על זה שנייה ותראו שזה הכי הגיוני 
בעולם. ככל שקראתי יותר על לידות הבנתי שאני רוצה לנסות ולעשות 
תא זה בלי אפידורל ובלי משככי כאבים אחרים. רציתי להיות פעילה בלי־
דה, לשנות תנוחות בזמן הצירים ולבחור בתנוחה שבה אני רוצה ללדת, 
מה שאי אפשר לעשות כשחלק הגוף התחתון רדום. ילדתי בליס, בחדר 
לידה רגיל כי אז עדיין לא נפתח המרכז הטבעי, והאמת היא שבכלל לא 

הייתי בטוחה שאצליח.
כל הלידה שיננתי לעצמי שמדובר בכאב שמעניק חיים וביקשתי מבעלי 
לא להזכיר את המילה אפידורל כשאני צורחת בזמן הצירים. שאגתי, אבל 

בכל פעם שציר נגמר והייתה הפוגה הבנתי שאני מסוגלת להמשיך.
בהיריון השני היה לי ברור שאם הכל יהיה בסדר, אלד כך שוב. סמכתי 
על הגוף שלי. ידעתי שהוא יודע את העבודה. ידעתי מה התחושה בלידה 
אפילו פחד  כאב,  שמחה,  כל הרגשות טוטאליים לחלוטין:  פיזיולוגית. 

מוות, מעין פחד קיומי שמשתלט בשלב המעבר לפתיחה מלאה. ובעיקר 
תחושה של עוצמה אדירה ואושר מטורף.

ההורמונים הטבעיים משתחררים  אבל רציתי תנאים אופטימליים. 
הרבה יותר בקלות במצב כזה והלידה מתקדמת יותר מהר. הפעם רציתי 
להרגיש בבית, אבל לדעת שיש לי בכל זאת את רשת הביטחון שמעניק 

בית החולים. וכך היה. 
בלידה הראשונה התחלפו שלוש מיילדות בלידה שלקחה בסך הכל שש 
שעות, הייתי מחוברת למוניטור כל הזמן ונוסף על כך חיברו לי אינפוזיה. 
היא הייתה  המיילדת המדהימה.  הפעם הייתה איתי אילנה רוזנבלום, 
הקשוב לצרכים ולרצונות שלי. היא סייעה לי לשנות תנוחות בזמן הצי־
רים: עמידה, על הכדור, בתוך המים. היא תמכה וחיבקה, עיסתה ועודדה, 
נשמה איתי ועם זאת נתנה לי את המרחב שהייתי זקוקה לו. היא הייתה 
אין לי ספק שגם המיילדות  כל מה שהייתי צריכה במעמד הפלאי הזה. 

האחרות במרכז הטבעי מסורות כמוה.
אני לא מנסה לשכנע אף אחת ללדת בצורה כזו. כל אחת צריכה לעשות 
מה שנכון בשבילה. בשבילי זאת הדרך הנכונה. אני אסירת תודה שהייתה 
לי הזכות ללדת במרכז הטבעי וממליצה לכל אישה שרוצה ללדת בצורה 
מגיע לנו ומגיע לעוברים שלנו שעובדים קשה במהלך  כזו להגיע לכאן. 
מאחלת  חתיכת מסלול הם עוברים עד שהם נפלטים החוצה.  הלידה. 

בהצלחה לכל מי שמצפה, בכל דרך שתבחר, והעיקר הבריאות".
נגה 

מדברים בפייסבוק

מגיע לנו ללדת לידה טבעית

בתמונה: יולדת בחדר לידה טבעי



 עוד לא הצטרפתם? גם לנו יש עמוד חי ותוסס ב־  . חפשו אותנו, "המרכז הרפואי תל־אביב – איכילוב בשבילכם"
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 22,522 אזכורים ברשת על פי "באזילה"  7,100,000 בדיקות במעבדות השונות  2012 במספרים: סה"כ 211,044 פניות לכל המיונים, 
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שרוני,  יעל  לשחקנית  משותף  מה 
קרוג איבונה  בדימוס  היופי  ־מלכת 

אשכנזי, הסטנדאפיסט  ליאור  השחקן  ליאק, 
הס פיק,  שרונה  הזמרת  נוסבאום,  ־אבי 

טייליסטית סנדרה רינגלר, אלכס, רעייתו של 
קרן  העבר  ודוגמנית  קליינשטיין  רמי  הזמר 
ליס  החולים  בבית  בחרו  אלה  כל  מיכאלי? 
כמקום המועדף להביא לעולם את הדור הבא 

בשושלת הזוהרת.
להורים ולתינוקות ברכות. ||

הגי ואריאל  עמית  החמודות  ־התאומות 
גבוה  בסיכון  להיריון  במחלקה  לבקר  עו 

ובפגייה.
להיריון  במחלקה  כחודש  שהתה  מיטל  אמן 
 ,33 בשבוע  בלידתן  שהסתיימה  תקופה  בסיכון, 
במשקלים 1,720 ו־1,650 גרם. לאחר כחודש נוסף 

בפגייה שוחררו התאומות המקסימות לביתן. ||

משמירה ללידה

יום הולדת משפחתי
־במשפחת קרביץ בת שלוש הנפשות חו
הכי בשנה.  אחת  פעם  הולדת  יום  ־גגים 

צד? בני הזוג אלינה ודני נולדו באותו התאריך, 12 
יום  באותו  שנולד  הבכור  בנם  גם  וכך  בנובמבר, 
תהיה  לא  זו  ”מעכשיו  שלנו.  החולים  בבית  ממש 
סתם יום הולדת, אלא יום של חפלה משפחתית", 

סיכם האב המאושר. ||

בייבי סלב
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חדשות משאבי אנוש

 מתוכן:  29,332 מיון דנה  23,398 מיון יולדות  5,645 מיון מיילדותי (אמבולטורי)  9,330 מיון נשים  61,362 מיון כירורגי  24,440 מיון מהיר

 אחזקת רכב - 
המצאת מסמכים

• אחזקת רכב לעובדים זכאים משולמת 
כנגד המצאת מסמכי רכב תקפים: רישיון 

נהיגה, רישיון רכב, ביטוח חובה וביטוח מקיף 
(למקבלים אחזקת רכב מלאה). במועד שבו 
פג תוקף של אחד מתוך שלושת המסמכים 

הראשונים, תפסיק מערכת השכר את הזכאות 
לאחזקת הרכב לעובד. לפיכך, מתבקשים 

העובדים להעביר לאגף משאבי אנוש חידוש 
של מסמכי הרכב בסמוך למועד חידושם.

הסכמי שכר
 הכרת תוספת מנמ"ש 2010 

לעניין גמלאות
לפי הנחיות האוצר, הוכרה התוספת כתוספת 

קבועה לתשלום גמלאות כמפורט:
•  התוספת שולמה לעובד ששימש עובד 

מנמ"ש יח' 45 ערב פרישתו
•  שיעור התוספת בהתאם להסכם הקיבוצי 

מיום 1.4.2011

דרגות +8 - 5 מינהלי 10%• 
 דרגות +38 - +34•  - מח"ר, מהנדסים, 

הנדסאים וטכנאים 10%

דרגות 9 ומעלה – מינהלי 8%• 
 דרגות 39•  ומעלה- מח"ר, מהנדסים, 

הנדסאים וטכנאים 8%
•   התוספת תשולם גם למי שפרש 

לגמלאות והיה זכאי לתוספת זו ערב 
פרישתו, החל מקצבת אוגוסט 2012 או 

ממועד פרישתו - המאוחר מביניהם

 הכרה בהגדלת התוספת האחוזית 
כתוספת קבועה לתשלום גמלאות

 התוספת תאושר כקבועה לגמלאות עבור: 
( עובדים בדירוג עו"ס (51• 

פרשו מיחידת שכר 45• 
•  במועד פרישתו לגמלאות היה זכאי 

לתוספת לפי שיעורה ערב פרישתו, החל 
מקצבת חודש ינואר 2011 או ממועד 

פרישתו - לפי המאוחר

מר־ בניצול  התאפיינה   2012 העבודה  שנת 
בהשת לתמיכה  שהוקצו  המשאבים  ־בית 
בה אקדמיים,  ללימודים  ביציאה  ארוכות,  ־למויות 

שלמת השכלה, בייזום קורסים ייעודים ומקצועיים 
מק ידע  ולעדכון  ללמידה  רבים  עובדים  ־ובהוצאת 

צועי על פי תכנית עבודה שהגדירה כל סמכות.

גמול ִמנהל
לימוד  מחזורי  ארבעה  נפתחו  האחרון  • ברבעון 
הסתיימו,  שכבר  לימוד  מחזורי  ל־47  שהצטרפו 
מִמנהל  עובדים  כ־1,785  בסה"כ  השתתפו  ובהם 
בגמול  המשתלמים  את  שזיכו  קורסים  ומשק, 
נציבות  שהגדירה  הקריטריונים  לפי  השתלמות 
הלימוד  מחזורי  כל  זה.  לנושא  המדינה  שירות 
נפתחו בשיתוף ובסיוע כספי של העמותה לקידום 

מקצועי חברתי עת"א.

יישומי מחשב
נוסף על 120•  עובדים שהשתתפו במהלך השנה 
בקורסי וורד ואקסל, סיימו עוד 26 עובדים מחזור 

.Power Point ייחודי בתוכנת

 סדנאות להתמודדות 
עם מצבים מורכבים

החולים  בבית  האמבולטורי  המערך  • צוות 
יום  יום  ומתמודד  המטופלים  קבלת  בחזית  נמצא 
הצוותים  עם  העבודה  מאופי  הנובעות  בעיות  עם 
של  השוטף  והלחץ  החולים  קופות  המקצועיים, 
נפתחו  הלחצים  את  להקל  מנת  על  המטופלים. 
מסגרות ייחודיות, שמטרתן מתן כלים להתמודדות 
מיטבית עם תופעת הלחץ בעבודה ובמעגלי החיים. 

ועובדים.  עובדות   32 השתתפו  סדנאות  בשתי 
העבודה  שנת  במהלך  מתוכננים  נוספים  מחזורים 

2013, לעוד 180 מעובדי המערך האמבולטורי.

 קורס ”רפואת העירויים, 
עבר, הווה, עתיד"

עובדי    •45 עבור  וייעודי  ייחודי  קורס  נפתח 
הקניית  שמטרתו  הבריאות  ומקצועות  מעבדה 
מושגי יסוד וידע בכל הקשור בהיסטוריית רפואת 
שעות  וכמובן  ימינו,  ועד  מראשיתה  העירויים 
כפוף  השתלמות  בגמול  המשתלמים  את  שיזכו 
לקריטריונים. מרכזת אקדמית של הקורס, ברמת 
ובעלי  רלוונטיים  תוכן  מרצי  ובהבאת  התכנים 
הראובני  ד"ר  היא  הבריאות,  במערכת  תפקידים 
לקידום  העמותה  בשיתוף  נפתח  הקורס  מרה. 

מקצועי חברתי של עת"א.

מערך המתנדבים וקשרי קהילה
• מערך המתנדבים הפועל באגף משאבי אנוש, 
את  להוקיר  מקפיד  השוטפת,  פעילותו  על  נוסף 
השנה: חודשי  כל  לאורך  החולים  בית   מתנדבי 
העשרה ותודה - צנצנת דבש ואיגרת, קפה ומאפה 
ומתנדבי  מתנדבות   180 של  פניהם  את  קיבלו 
שהתקיים  העשרה  לבוקר  שהתייצבו  מרת"א 
לשמוע  כדי  השנה,  ראש  לערב  סמוך  בספטמבר, 
הירשפלד,  יורי  מר  של  המשעשעת  הרצאתו  את 
ומתנדבים  ציבורית  להנהלות  המחלקה  מנהל 
מובן  אינו  ”המתנדב  בנושא  למתנ"סים,  בחברה 
מאליו". הגב' אורנה מור, אחראית תחום הפרעות 
 - הזיכרון  ”שיפור  בנושא  הרצתה  וריכוז,  זיכרון 

כיצד עושים זאת". ||

עניינים משתלמים

כל  חייב  הכנסה  מס  להוראות  בהתאם 
 -  101 בטופס  שנה  מדי  להצהיר  עובד 
נובמבר  חודש  של  השכר  בתלוש  מס.  הצהרת 
עליו  לחתום  למלא,  חובה  שאותו  ספח  הופיע 
ולהעבירו באופן מידי לסקטור המתאים באגף 

ינואר  חודש  ממשכורת  החל  אנוש.  משאבי 
אותם  לכל  המרבי  בשיעור  הכנסה  מס  ינוכה 
עוד  כל  וזאת  ההצהרה,  העבירו  שלא  העובדים 

לא יעבירו הטופס ממולא כדין. ||

חובת הצהרת מס
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ממרת"א תצא תורה

   57,537 מיון פנימי  104,928 אשפוזים, מתוכם: 69,301 בבית חולים כללי   7,646 בבית החולים דנה  27,981 בבית החולים ליס

הת לידה  לאחר  דיכאון  בנושא  עיון  ־יום 
קיים בבית החולים ליס ליולדות. 

מנהל  בלוך,  מיקי  ד"ר  שארגן  העיון  יום  מטרת 
המח ומנהל  האישה  של  הנפש  לבריאות  ־המרכז 
הרח הייתה  אמבולטורית,  לפסיכיאטריה  ־לקה 

ידי  על  לידה  לאחר  דיכאון  של  אבחון  ועידוד  בה 
חלב,  טיפת  אחיות  דולות,  ובהם  מקצוע  אנשי 
בהעלאת  חשיבות  יש  וגינקולוגים.  פסיכיאטרים 
הרות  בנשים  המטפלים  הצוותים  של  המודעות 
לנהלים  ישיר  בהמשך  וזאת  לידה,  לאחר  ובנשים 

בנ המטפלים  ובמרכזים  חלב  בטיפת  ־החדשים 
שים הרות לאיתור ולמניעת דיכאון אחרי לידה.

בתחום  מובילים  של  הרצאות  כלל  העיון  יום 
־בריאות הנפש, בנושאים כגון דיכאון וחרדה במה
בת טורדניות  מחשבות  הלידה,  ולפני  ההיריון  ־לך 

תחושות  השפעת  הלידה,  ואחרי  ההיריון  קופת 
חרדה ודיכאון בהיריון על הלידה ועל היילוד, טיפול 

תרופתי בהיריון ובהנקה ותקשורת אם־תינוק.

בשיתוף  הנטינגטון  מחלת  בנושא  כנס 
־העמותה למחלת הנטינגטון בישראל הת

קיים בבית החולים שלנו.
תורש נוירודגנרטיבית  מחלה  היא  ־הנטינגטון 

הקוגניטיבי  הגופני,  בתפקוד  הפוגעת  קשה,  תית 
וההתנהגותי. ביטוייה של המחלה כוללים תנועות 

־בלתי רצוניות, שינויים בזיכרון, הפרעות דיבור וב
ליעה והפרעות התנהגותיות, ולכן הטיפול במחלה 
מורכב מאוד ודורש שיתוף פעולה הדוק בתחומים 

רפואיים ופרא־רפואיים שונים. 
הנ לחולי  תחומית  הרב  המרפאה  הוצגה  ־בכנס 

ביחידה  הממוקמת  משפחותיהם,  ובני  טינגטון 
נוירולוגים,  פועלים  במרפאה  תנועה.  להפרעות 

תקשו קלינאי  לגנטיקה,  מומחים  ־פסיכיאטרים, 
האני  את  שהציגה  סוציאלית,  ועובדת  אחיות  רת, 
של  ראייה  מזווית  הייעודית  המרפאה  של  מאמין 

ההתמודדות בני המשפחה. 
נשיא  היידן,  מייקל  ד"ר  במעמד  נערך  המפגש 
טבע,  בחברת  ראשי  ומדען  גלובלי  ופיתוח  מחקר 

להפר ביחידה  אורח  פרופ'  גוטמן,  מרק  ־ופרופ' 
בטורונטו,  הנטינגטון  מרפאת  ומנהל  תנועה  עות 

המחק הפעילות  על  הרצה  גוטמן  פרופ'  ־קנדה. 
פעילותה  את  והדגיש  ובעולם  בארץ  הענפה  רית 
הנקראת  חדשה  תרופה  בפיתוח  טבע  חברת  של 

Pridopidine לטיפול במחלת הנטינגטון. 
דעים  תמימות  הייתה  הדוברים  כל  בקרב 

־שקיימות דרכים לשנות את הגזרה, והומלץ לחו
כחמש  דקות   45 במשך  גופנית  פעילות  על  לים 
את  כמעכבת  ידועה  שזו  משום  בשבוע,  פעמים 

־הופעת תסמיני המחלה, וכן כמאטה את התקד
שאלות  פאנל  נערך  ההרצאות  שלב  בתום  מותה. 

־ותשובות בהובלת ד"ר טניה גורביץ' ופרופ' גלע

משפחתם.  ובני  החולים  לביטוי  מקום  שנתן  די, 
בני  של  רבה  התעניינות  והייתה  ערני  היה  הדיון 

העוס עתידיים  במחקרים  והחולים  ־המשפחה 
קים במחלה. לאורך כל הכנס רוח הדברים הייתה 
אפשר  האבחנה,  את  לשנות  אפשר  אי  אם  שגם 

המ השלכות  עם  ולהתמודד  הגזרה  את  ־לשנות 
עם  יצאו  כולם  לכנס  בהזמנה  שנכתב  וכפי  חלה, 

הרגשה ש"יש תקווה".

כנס יסוד של העמותה לשגשוג מולד של 
נעמי  פרופ'  שארגנו  בישראל,  האדרנל 

לאנדוקרינולו מהיחידה  אייל  אורי  וד"ר  ־וינטרוב 
־גית ילדים בבית החולים דנה, התקיים בבית החו

לים שלנו.
הארץ  רחבי  מכל  משתתפים  כמאה  הגיעו  לכנס 

בת מומחים  משפחותיהם,  ובני  מטופלים  ־ובהם 
מטופלים  דברים  נשאו  בכנס  ועיתונאים.  חום 

מומ של  הרצאות  ארבע  נערכו  מטופלים,  ־והורי 
ילדים  אורולוגית  גנטיקה,  באפידמיולוגיה,  חים 
מומחים  בפאנל  הסתיים  והוא  ואנדוקרינולוגיה, 

לשא שענו  בארץ  שונים  אנדוקריניים  ־ממרכזים 
לות הקהל. 

באחד  מחסר  נובע  האדרנל  של  מולד  שגשוג 
שגו הקורטיזול,  יצירת  במסלול  ־מהתססים 

של  עודף  ולייצור  (שגשוג),  הבלוטה  לגדילת  רם 

הרבעון שחלף היה עשיר בכנסים שהתקיימו במרכז הרפואי שלנו במגוון נושאים 
ותחומים, כיאה למרכז רפואי גדול ומוביל. הרי טעימה מכל מה שנעשה:

פרופ' וינטרוב בכנס בנושא שגשוג מולד של האדרנל

לומדים על מנת להנגיש - בכנס הנגישות
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ממרת"א תצא תורה

   10,946 לידות בבית החולים ליס  33,844 ניתוחים, מתוכם: 1,260 אורולוגיה  356 אורולוגיה ילדים  636 אורתופדיה אונקולוגית

עם  נולדות  החסר  עם  בנות  זכריים.  מין  הורמוני 
לאחר  מיד  ומאובחנות  זכריים  כמעט  מין  אברי 
לידתית.  טרום  מערכות  בסקירת  אף  או  הלידה 
בנים מאובחנים מאוחר יותר עקב איבוד מלחים, 
בהיעדר  חייהם  את  שמסכנים  סוכר  וירידת  שוק 

הת הופעת  עקב  יותר  מבוגר  ובגיל  מידי,  ־טיפול 
בגרות מוקדמת. 

־לדברי פרופ' נעמי וינטרוב, מנהלת היחידה לא
דנה,  החולים  בבית  ילדים  וסוכרת  נדוקרינולוגיית 
”ילדים ומשפחות אלה זקוקים, כמו בכל מצב לא 

־שכיח אחר, לתמיכה קבוצתית וללובי שידאג לע
ניינם. כנס זה, ביוזמת יחידתנו ובשיתוף הנציגים 
חשוב  היה  המטופלים,  משפחות  של  הפעילים 
ביותר לצורך הקמת העמותה ונתן את ברכת הדרך 

להמשך פעילותה". 

עיניים  מחלקת  משלחת  של   ביקור 
מ־St. Erik Eye Hospital משטוקהולם, 

שבדיה, התקיים בבית החולים שלנו. 
משתתפים  כשבעים  כללה  השבדית  המשלחת 

וטכ אחיות  צוות  רופאים,  ובהם  ־ומשתתפות, 
לבית  במיוחד  שהגיעו  רפואיות,  ומזכירות  נאיות 
של  המנהל  הוועד  עניין  בעקבות  שלנו  החולים 
במדי־  ,EURETINA האירופי, הרשתית   איגוד 
נות שמהן באים חברי הוועד. בזמן ביקורם בבית 

האשפוז  בקומת  המשלחת  חברי  סיירו  החולים 
במרפאה  הניתוח,  בחדרי  עיניים,  מחלקת  של 
וביחידת המחקר.  כמו כן התקיימו מספר הרצאות 

בנושאים שונים שניתנו על ידי רופאים בכירים. 
על  חגיגית  צהריים  ארוחת  נערכה  הסיור  בסוף 
12. אף על פי שמ־ ־המרפסת הפנורמית בקומה ה
אנשיה  בעולם,  מוכרת  אקדמית  במחלקה  דובר 
הנבדק  הגדול  החולים  ממספר  ביותר  התרשמו 
למשל  הטיפולים,  מתן  אופן  מפשטות  יום,  בכל 
ממיקום  עיניים,  במרפאת  עיניות  תוך  הזרקות 
הגדול  המספר  ומן  המחלקה  בתוך  הניתוח  חדרי 
אצלנו.  המבוצעים  הקליניים  המחקרים  של  מאוד 

מחק פעולה  שיתופי  כמה  הוצעו  הביקור  ־במהלך 
ריים ואקדמיים בין שתי המחלקות. 

שלנו  החולים  בבית  נגישות  בנושא  כנס 
הת ישראל"  ”נגישות  עמותת  ־בשיתוף 

קיים במרכז הרפואי שלנו. 
־מטרת הכנס הייתה לחשוף את עובדי בית החו

עם  בהתמודדות  חווים  שהמטופלים  לחוויה  לים 
מוגבלויותיהם בעת פנייתם לקבלת שירות רפואי. 
עובדים  ובהם  שונים,  צוותים  השתתפו  בכנס 
תשתיות  ומשק,  מנהל  ועובדי  הרפואי  מהתחום 
את  החולים  בית  צוות  הכיר  הכנס  במהלך  ובינוי. 

בה והשתתף  יותר,  נרחב  באופן  הנגישות  ־עולם 

המשתתפים  את  שמה  אשר  דופן  יוצאת  תנסות 
על  לרגע,  ולו  מוגבלות,  עם  אנשים  של  בנעליהם 
שהיא  ואישית  קרובה  חוויה  להם  להקנות  מנת 

מעבר למילים. 
עמותת נגישות ישראל היא מוסד הפועל לקדם 
איכות  את  לשפר  כדי  בישראל  הנגישות  את 
התחנות  בין  מוגבלות.  עם  אנשים  של  החיים 

מכ מסלול  היו  הרפואי  הצוות  התנסה  ־שבהן 
את  להפגיש  שנועד  גלגלים,  כיסאות  על  שולים 
עם  היכרות  הפיזית;  המוגבלות  עם  המשתתף 

גי בשמיעה;  מוגבלות  בתחנת  הסימנים  ־שפת 
והיכרות  בראייה;  מוגבלות  בתחנת  באפלה  שוש 
חשיבה  משחקי  דרך  קוגניטיבית  מוגבלות  עם 
עם  אנשים  ידי  על  כמובן  הועברו  אלו  כל  והיגיון. 

־אותה מוגבלות, אשר שיתפו את צוות בית החו
לים בסיפורם האישי. 

בעיסוק  הריפוי  שירות  מנהלת  שכטר,  תמרה 
עם  לאנשים  שוויון  חוק  וממונת  החולים  בבית 
לצוותים  אפשר  הכינוס  ”יום  מסכמת:  מוגבלות 
את  הרפואי  לידע  להוסיף  החולים  מבית  שונים 

בהת עוברים  מוגבלויות  עם  שאנשים  ־החוויה 
שירות  לקבלת  ובפנייתם  היום־יומית  מודדות 
כינוס  ימי  עוד  לקיים  שנצליח  מקווה  אני  רפואי. 
החולים  בבית  צוותים  לעוד  שיאפשרו  דומים, 

חו לבית  למעבר  ולהצטרף  הזו  לחוויה  ־להיחשף 
לים נגיש יותר". ||

משלחת מחלקת עיניים משטוקהולם

ד"ר מיקי בלוך ביום העיון בנושא דיכאון אחרי לידה
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עניין מרכזי

בשנת 2011 סערה מדינת ישראל עם פרוץ 
תנאיהם.  שיפור  לטובת  הרופאים  מאבק 

ותובע ממושכות  תורנויות  ארוכות,  עבודה  ־שעות 
ניות, היעדר חיים פרטיים, עבודה בתנאי לחץ ושכר 
אותותיהם.  את  נתנו  הרבה,  לתמורה  ביחס  נמוך 
”תנאים אלה, שיש שיאמרו כמעט בלתי אפשריים 
בין  השליכו  בריא,  חיים  אורח  ולניהול  לעבודה 

־השאר גם על גיוס מתמחים חדשים לענף הכירור
אנחנו  האחרונות  בשנים  בישראל.  הכללית  גיה 
רואים ביקוש נמוך בקרב מתמחים חדשים לכניסה 
פייר,  גיל  ד"ר  מגלה  בישראל",  הכירורגיה  לעולם 
כי  מדגיש  אך  הרפואי,  במרכז  רופאים  סמנכ"ל 
”לשמחתנו הרבה, יוקרתה של החטיבה הכירורגית 
הטובים  את  אליה  מושכת  שלנו  החולים  בבית 
בתחום  להתמחות  מעוניינים  שכן  הרופאים  בקרב 

־זה, ואנו בהחלט רואים שינוי מגמה, כשיש בתי חו
לים אחרים מסביבנו שלא הצליחו לגייס דור חדש 

של מתמחים לעבודה בתחום זה". 
מתמחים  בגיוס  משבר  קיים  מעשור  יותר  כבר 
לכירורגיה כללית בארץ ובעולם המערבי. משבר זה 
פסח באופן חלקי על החטיבה הכירורגית באיכילוב, 

־שהמשיכה להיות מבוקשת על ידי מצטיינים, משו
תכנית  את  להתאים  הרצון  לנוכח  לכירורגיה.  געים 
ההתמחות לרוח הזמן ולערכי הדור הנוכחי החליט 
פרופ' יוסף קלאוזנר, מנהל האגף הכירורגי, להקים 
ועדה לבחינת ההתמחות בחטיבה הכירורגית. חברי 
שגיא,  בועז  ד"ר  טולצ'ינסקי,  חגית  ד"ר   - הוועדה 
 - הוועדה  יו"ר  נקש,  רישרד  ופרופ'  להט  גיא  ד"ר 

־הציעו כמה דרכים לשיפור התכנית הקיימת. המט
רה העיקרית - המשך הקידום למצוינות בכירורגיה, 

־וביצוע שינויים שיאפשרו התמחות במסגרת מוב
נית ומתאימה יותר. פועל יוצא של תכנית שכזאת 
- משיכת המועמדים האיכותיים ביותר להתמחות 

בכירורגיה כללית. 
למנהל  להט  גיא  ד"ר  מונה  השינויים  במסגרת 
ל"מרכז  מיוחד  בראיון  בחטיבה.  ההתמחות  תכנית 

־העניינים" מספר ד"ר להט על התכנית החדשה ומ
גייסנו  לאחרונה  פרי;  נושאת  כבר  ”התכנית  עדכן: 
מספר רב של מתמחים מצוינים, מועמדים נוספים 

־מבתי חולים אחרים מבקשים לבצע רוטציה אלק
טיבית במחלקה והביקוש עולה בגדול על ההיצע". 

יותר  ותובענית  מורכבת  בכירורגיה  העבודה  מדוע 
מכל תחום אחר בעולם הרפואה?

וחזקה.  מיוחדת  אישיות  מצריך  העבודה  ”אופי 
שעות  לעבוד  נדרש  הכירורגית  בחטיבה  המתמחה 
מורכבים  חולים  מול  לעתים  לחץ,  בתנאי  ארוכות, 
שאינם  למקצועות  בניגוד  חיים.  בסכנת  הנמצאים 
נדרש  בחולים  השוטף  הטיפול  על  נוסף  כירורגיים, 

בדי החולה,  הכרת  לניתוחים.  להתכונן  ־המתמחה 
קות ההדמיה שלו והפרטים האנטומיים והטכניים 
ליבת  הם  אך  רב,  זמן  ’גוזלים'  לניתוח  הרלוונטיים 

המקצוע, מקור הנאה והשראה. 
־”תמהיל הניתוחים בכירורגיה כללית הוא מגוון ומ

לבצע  נדרש  בכירורגיה  שהמתמחה  הניתוחים  ספר 
־באופן עצמאי עם תום ההתמחות גדול בהרבה בה

לסיכום:  האחרים.  הכירורגיים  למקצועות  שוואה 
העבודה אינטנסיבית, הסביבה תובענית, ההיררכיה 
והמנטלי  הפיזי  והלחץ  ונוקשה,  ברורה  המסורתית 
מהמתמחה  הדרישה  שכאלה  שבתנאים  מובן  רב. 
בחטיבה לעסוק במחקר נראית כמעט בלתי סבירה. 
סטאז'רים וסטודנטים רבים מתאהבים במקצוע אך 

לירי העיקרית  הסיבה  וזו  החיים,  מסגנון  ־חוששים 
דת קרנו של המקצוע בארץ ובעולם. מיותר לציין כי 
’הישגי השביתה' או קיצור שעות העבודה לא הביאו 

לשינוי אמיתי בביקוש להתמחות".
מה השתנה? כיצד הפכה הכירורגיה מבסיס עולם 
הרפואה לתחום שבו קשה לגייס דור רופאים חדש?

זאת  אומר  ואני  משתנים,  הדור  פני  כי  ”נראה 
בזהירות רבה. הסטאז'רים והסטודנטים מדגישים 
ובכסף.  בילדים  בזוגיות,  חיים,  באיכות  הצורך  את 
מקום  פחות  ויש  יותר  נפוצה  תועלתנית  חשיבה 
ההתמחות  בחירת  בתהליך  ’רומנטיים'  לשיקולים 
לשכנע  קשה  המקצוע.  את  המלווה  החיים  ובדרך 
מועמד, גם אם נלהב, ללכת אחרי הלב, ולכן מצאנו 

־לנכון לבצע כמה שינויים שיהפכו את הבחירה במ
קצוע לנכונה יותר, בלי לפגוע באבני היסוד שלו או 

ברוח החטיבה".
המשימה אינה פשוטה בהתחשב בעובדה שקשה 
יותר.  מצוינת  להתמחות  מצוינת  התמחות  להפוך 
להתמחות  רבים  מועמדים  בוחרים  זאת  בכל  מדוע 

דווקא בחטיבה הכירורגית? 
”זה מתחיל באהבה לכירורגיה, בהגשמה עצמית, 

יחידה  של  רוח  עם  מוביל  לצוות  להתחבר  וברצון 
בחטיבה  להתמחות  העיקרי  המשיכה  כוח  נבחרת. 
 - המורים  להוראה.  המחויבות  הוא  רבות  שנים  זה 
מומחי החטיבה ובראשם פרופ' קלאוזנר ותשוקתו 

ללמד ללא פשרות. 
קליניים  וכישורים  דעת  שיקול  על  דגש  ”שימת 
וגם אווירה אקדמית המייצרת גירוי אינטלקטואלי 

בית הספר לכירורגיה
חינוך בלתי מתפשר למצוינות, מנטורינג וחשיפה מרבית, 

אבל גם פיתוח והתאמה לצורכי הדור החדש תוך כדי ליהוק 
סטאז'רים מבטיחים, בניית תכנית התמחות מובנית, זמן מוגן 

למחקר, שיחות חתך אישיות, התייחסות לאיכות חיים ולשביעות רצון 
הפכו את ההתמחות בחטיבה הכירורגית למבוקשת ביותר בישראל

”המתמחה בחטיבה הכירורגית 
נדרש לעבוד שעות ארוכות בתנאי 

לחץ, ונוסף על הטיפול השוטף 
בחולים הוא נדרש להתכונן 

לניתוחים. הכרת החולה, בדיקות 
ההדמיה שלו והפרטים האנטומיים 

והטכניים הרלוונטיים לניתוח 
’גוזלים' זמן רב, אך הם ליבת 

המקצוע, מקור הנאה והשראה"

   79 אורתופדיה זעיר פולשנית  433 אורתופדיה כף רגל וקרסול  434 אורתופדיה מפרקים  490 אורתופדיה ספורט  117 אורתופדיה עמוד שדרה 
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־מתמשך אינן שכיחות בקרב רבות מתכניות ההת
החטי מתמחי  נחשפים  בנוסף,  המתחרות.  ־מחות 

בה לכל ענפי הכירורגיה; המתמחים מנתחים המון, 
פי חמישה עד פי עשרה מדרישות הסילבוס. באופן 

בת מאוד  מורכבים  לניתוחים  נחשפים  הם  ־ייחודי 
חומי כירורגיית הלבלב, הכבד, השתלות וסרקומה. 

בחטיבה  ההתמחות  שבתום  המוצקה  ”הידיעה 
כירו של  כישורים  לו  המקנה  רב,  ניסיון  לבוגר  ־יהיה 

גורם  היא  גם  תעסוקתי,  אופק  וגם  ועצמאי  בכיר  רג 
מכריע בבחירה להתמחות דווקא בחטיבה. הקבלות 
מוכחות בשטח. בעשרים השנים האחרונות עברו את 
בחינות שלב א' וב' 100% מהמתמחים (54 בוגרי שלב 
יוצאים  הבוגרים  מרבית  בהצטיינות.  רובם  וב'),  א' 
לתכניות השתלמות בחו"ל עם ניסיון רב בחדר ניתוח 

ועצמאות מלאה בביצוע ניתוחים מורכבים". 

דרכים לשיפור
על מנת לבחון את הקיים ולהעריך דרכים לשיפור 

־הוקמה ועדת התמחות שבראשה עמד פרופ' ריש
רד נקש, מנהל היחידה להשתלות. 

בוגרי התמחות בחטיבה מנהלים יחידות ומחלקות 
נרת למה  מנגד?  מה  הארץ.  ובכל  באיכילוב  ־כאן 

עים מועמדים אחרים? תובענות, אולי אווירה קשה 
קשים,  הכי  החולים  בציפיות,  עומדים  לא  כאשר 
התארכות  הארוכות,  השעות  קשות,  הכי  התורנויות 
ההתמחות מעבר לנדרש, אין זמן משפחה? אין חיים 

מחוץ להתמחות? 
”השאלה העיקרית שעימה התמודדנו הייתה אם 
פרופ'  מסביר  העבודה",  מבנה  את  לשנות  צורך  יש 
עוברים  האגף  של  המתמחים  כל  אחד  נקש, ”מצד 
בהצלחה את בחינות שלב א' ושלב ב', עושים חיל 
שלא  ניסיון  ורוכשים  בחו"ל  ההשתלמות  בתקופת 

בי הכירורגיה  עולם  מנגד  אך  בתחום,  בפז  ־יסולא 
חדשים  מתמחים  בגיוס  בקושי  כיום  נתקל  שראל 

ואף על פי שהאגף הכירורגי בבית החולים שלנו לא 
מתמודד עם בעיה זו כמו מוסדות אחרים, החלטנו 
כי חשוב להיערך מראש לתרחיש כזה ולאחר דיונים 
שעליה  החדשה  התמחות  תכנית  את  בנינו  רבים 

מופקד ד"ר להט".
־ד"ר להט מציין כי תכנית ההתמחות החדשה מו

רכבת מחמישה עיקרים:
  •- איכותיים  מתמחים  של  אינטנסיבי  גיוס 
המתמחים,  מספר  את  להגדיל  היא  המטרה 
שיפור  ולאפשר  העבודה  עומס  את  להוריד  וכך 
משמעותי באיכות החיים של המתמחים (שחרור 
למחקר).  וזמן  שישי  בימי  חופש  תורנות,  אחרי 

תאפשר  המתמחים  מספר  הגדלת  בהמשך, 
גיוס  מובנית.  התמחות  תכנית  של  בנייתה 
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זה כמה שנים מנסה המרכז הרפואי לקדם 
־את שביעות הרצון של החולים ובני משפ

ובמיוחד  החולים  בבית  שניתן  מהשירות  חותיהם 
משיתופם במידע רפואי.

ידוע שלמידע הנמסר למטופלים ולמשפחותיהם 
הל ”חוויית  על  משמעותית  חיובית  השפעה  ־יש 

על  ואפילו  שלהם  הרצון  שביעות  על  שלהם,  קוח" 
התוצאות הטיפוליות. קשר זה אף נמדד אמפירית 

בצורה עקבית ומשמעותית. 
הובילה  וטיפולי  שירותי  כנושא  המידע  חשיבות 

תהלי את  לשפר  שנועד  וייחודי,  ממוקד  ־לפרויקט 
כי מסירת המידע למטופלים ולמשפחות ואת אופן 

המסירה בכל מחלקות המרכז הרפואי.
סקרי  בניתוח  רב  משקל  כבעל  נמצא  זה  נושא 
עולה  והוא  שנים,  זה  מקיימים  שאנו  רצון  שביעות 
מניתוח תלונות ופניות הציבור, מסקירה של כתבות 
על אודות המרכז הרפואי שלנו ובתי חולים אחרים 
בתקשורת הכתובה והמשודרת, וגם משיחות רבות 

עם צוותי בית החולים - רופאים ואחיות כאחד.
השירות  שיפור  בתחום  קודמים  ניסיונות  נוכח 

־הפיקה הנהלת בית החולים לקחים, והחליטה לפ
עול בצורה שונה ולאפשר למחלקות השונות לאפיין 
חולים  לשיתוף  להן  המתאים  התהליך  את  בעצמן 

־ובני משפחותיהם במידע, בליווי מקצועי של ”קונ
ספט", חברה לייעוץ ארגוני שנבחרה לצורך זה.

־ועדת ההיגוי לשיפור השירות עיצבה תהליך שמ
החולים  של  הרצון  שביעות  שיפור  כפולה:  טרתו 
מחד  להם  הנמסר  המידע  מן  משפחותיהם  ובני 

־גיסא, ומאידך גיסא (ולא פחות חשוב) שיפור שבי
עות הרצון של הצוותים המטפלים.

צוותי  שני  הקמת  עם   ,2010 בשנת  החל  המהלך 
מת שבהם  המרכזיים  הצמתים  לאפיון  ־חשיבה 

חייבת מסירת מידע. לאחר גיבוש מודל גנרי נפגשה 
הנהלת המרכז הרפואי עם מנהלי מחלקות, רופאים 
רק  ודגשים.  צרכים  רעיונות,  מהם  ושמעה  ואחיות 

־לאחר שקלול כל המידע גובש מודל השינוי וההט
מעה, שמבוסס על כמה עקרונות מרכזיים: התאמה 

־ייחודית לכל מחלקה ולתהליכי העבודה שלה, שו
תפות ומיקוד בצוותים הקליניים (רופאים ואחיות), 
במחלקות  העומס  את  שיקל  כך  התהליך  והבניית 
המידע.  מסירת  תהליכי  ושיפור  ייעול  באמצעות 
המחלקתי  התהליך  גיבוש  לאחר  שרק  גם  הוחלט 
יינתן סיוע בשיפור מיומנויות וכלים לניהול נכון של 

האינטראקציה עם מטופלים ומשפחות. 
לתהליך.  מחלקות  ועוד  עוד  הצטרפו  הזמן  עם 

והשי המידע  מסירת  נוהלי  הותאמו  מחלקה  ־בכל 
הע ולתהליכי  המחלקה  של  לאופייה  במידע  ־תוף 

בודה הקיימים בה. עקרון השיתוף נשמר לאורך כל 

התהליך והנהלים פותחו וגובשו על ידי צוותי עבודה 
־של הרופאים והאחיות, ולכל מחלקה הוצמדה יוע

צת ארגונית אחת מחברת ”קונספט", שליוותה את 
התהליך. 

התה את  להוביל  נרתם  אחר  גורם  מחלקה  ־בכל 
אחות  סגנו,  לעתים  המחלקה,  מנהל  לעתים  ליך. 
ללמוד  רצון  בעלי  צעירים  רופאים  ואף  אחראית 
ולהכיר ערוץ נוסף וכלים למתן מידע, מתוך הבנת 
הטיפול.  איכות  על  והשפעתו  המידע  חשיבות 
גם  מובילים,  אנו  שאותם  אחרים  בתחומים  כמו 
בין  הפעולה  לשיתוף  כמה  עד  ראינו  זה  בפרויקט 
השפעה  במחלקה  הרפואי  לצוות  הסיעודי  הצוות 

קריטית על הצלחת השינוי. 

חיבוק חם והצלחה
שהשתתפו  המחלקות  בקרב  לשינוי  ההיענות 

הנו העלאת  שמרגע  מחלקות  היו  טובה.  ־הייתה 
מחלקות  השיפור.  לתהליך  בהתלהבות  נרתמו  שא 

־אחרות היו צריכות ”זמן לחשוב על זה" וחלק מה
שהבינו  לאחר  שחלפה  התנגדות,  הביעו  מחלקות 

שהפרויקט הזה הוא לא ”עוד מאותו דבר". 
התהליך  את  התחלנו  שבה  הראשונה  המחלקה 
מנהל  גור  חנן  פרופ'  בראשות  ב',  פנימית  הייתה 
האגף הפנימי, ומגיעה לה הערכה רבה על הסבלנות 

ועל השקעת הזמן והמאמץ בהובלת הפרויקט.
איתם למדנו עד כמה חשוב לתקשר למטופל את 
היכרות  שמטרתו  מקצועי  כאקט  הבוקר"  ”סבב 

־עם כל מטופלי המחלקה, שעורכת ההנהלה הבכי
רה של המחלקה בכל יום. מטופלי המחלקה הגיבו 
בהשתאות כשהבינו שמנהל המחלקה בעצמו דואג 

לבקרם בכל יום.
בפנימית א', למרות הסתייגות מסוימת בתחילת 
הדרך, ראינו התגייסות מלאה של הנהלת המחלקה 

־והצוות לתהליך ההכשרה, והליווי בשטח זכה להצ
לחה ולשיתוף פעולה נפלא מצד כל הנוגעים בדבר. 
הפיזיים  לתנאים  דווקא  איך  ראינו  ג'  בפנימית 

־הלא פשוטים היו השפעות חיוביות על חוויית המ
רופאים  ביקור  במהלך  והצפיפות  העומס  טופלים: 

־”מאלצים" את הרופאים להתיישב ליד מיטת החו
אינטימי  יותר,  רגוע  הופך  הכל  קסם  וכבמטה  לה, 
ומשפחתי יותר. השיח הוא מול פניו של המטופל, 
ומטופלים רבים העידו על תחושת קרבה, סבלנות 

הראשו הייתה  המחלקה  מטופל.  לכל  אישי  ־ויחס 
החולים  בית  להנהלת  שלה  התהליך  את  להציג  נה 
בכנס  להציגו  הוזמנה  ואף  ומפתיע,  מרגש  באופן 

האקרדיטציה של בית החולים. 
את  והפכו  בקיים  להשתמש  השכילו  ו'  בפנימית 

מידע - לשלמות 
 סקירה שנתית של פרויקט 

השיתוף במידע במרכז הרפואי

סטודנטים  בזיהוי  מתחיל  הצעיר  הדור 
וסטאז'רים בעלי עניין במקצוע כירורגי. 
על  ממונים  זמל  מאיר  וד"ר  סופר  דרור  ד"ר 
הכירורגית  בחטיבה  הסטאז'רים  הכשרת 
תכנית  בחטיבה.  ופעילותם  זמנם  ניהול  ועל 
לסטאז'רים  מנטורים  והצמדת  הרצאות 
הסטאז'ר  מעורבות  את  מגבירות  מתאימים 
לחולים  החשיפה  המחלקה.  בעבודת 
האישית  ההיכרות  וגם  מורכבים  ולניתוחים 
ומפחיתות  השייכות  תחושת  את  מגבירות 
במידה ניכרת את הרתיעה מלבחור בהתמחות 
מושכים  איכותיים  מתמחים  בחטיבה. 
נראות  והתוצאות  איכותיים  מועמדים 
בשטח. השנה גויסו תשעה מתמחים חדשים 
נבחנת  נוספים  שלושה  של  ומועמדותם 

בימים אלה.
אופק ואבני דרך חיוניים  תכנית התמחות - • 
ומאפשרים  המתמחה  של  הביטחון  לתחושת 
לו תכנון לטווח ארוך. הגדלת מספר המתמחים 
התמחות  תכנית  לבנות  מנת  על  קריטית  היא 
עבודה  תכנית  תיבנה  מתמחה  לכל  פרטנית; 
יציאה  רוטציות,  מוגדרים,  יעדים  עם  שנתית 
לעמוד   - המטרה  ועוד.  יסוד  מדעי  למבחנים, 
בזמן  לצאת  למתמחה  ולאפשר  ביעדים 

למבחנים ולסיים ההתמחות במועד. 
ייערכו  ההתמחות  במהלך   • - חתך  שיחות 
יוכל  ובהן  שנה,  לחצי  אחת  חתך  שיחות 
לקבל  החולפת,  לתקופה  להתייחס  המתמחה 
ובחדר  במחלקה  פעילותו  על  מקיף  משוב 
התנהלותו  ועל  האקדמיים  הישגיו  על  ניתוח, 
וליבון  חיזוקים  מתן  על  נוסף  הבין־אישית. 

בעיות יוצבו יעדים מרכזיים לתקופה הבאה. 
הקלינית  הפעילות  נפח   • - למחקר  מוגן  זמן 
פעילות  לנפחי  משתווה  הכירורגית  בחטיבה 
על  ובאירופה.  בארה"ב  מובילות  במחלקות 
את  ולהגביר  המצטבר  הניסיון  את  לסכם  מנת 
צבירת  כדי  תוך  בחטיבה  האקדמית  הפעילות 
הוחלט  החיים,  קורות  והעשרת  במחקר  ניסיון 
למחקר.  מוגן  זמן  בחטיבה  למתמחים  לפנות 
ההשתתפות  את  מקשה  הפעילות  עומס  כיום 
בכך  המעוניינים  ומתמחים  במחקר  הפעילה 
שבהם  שבוע  ובסופי  בלילות  לכתוב  נאלצים 
החטיבה  מתמחי  כתורנים.  מצוותים  אינם 
עבודות  ולהציע  למנטורים  לפנות  נתבקשו 
קריטריונים  פי  על  שייבחנו  ובסיסיות  קליניות 
מדעיים. פרויקט שיאושר יחייב עבודה והוכחת 
יציג  שבה  חודשית,  מחקר  בפגישת  התקדמות 
המתמחה בפני פורום המתמחים את תוצאותיו 
ואת תכניותיו המחקריות לחודש הקרוב. מטרת 
וליצור  מוחות  סיעור  לאפשר  היא  הפגישה 
לציין  חשוב  המתמחים.  בין  פעולה  שיתופי 
פעילות  מכל  ישוחרר  המתמחה  זה  ביום  כי 

מחלקתית ושעות פעילותו תהיינה גמישות. 
היא  לדעתי  עניין.  יוצרת  החדשה  ”התכנית 

ולה מעולה  התמחות  של  נוסף  שדרוג  ־תביא 
בתחום  להתמחות  ארצי  מודל  תשמש  ערכתי 

הכירורגיה", סיכם ד"ר להט. ||

   168 טראומה אורתופדית  29 כאב  632 כירורגיה ילדים  3,196 כירורגיה פלסטית  5,552 כירורגיה  735 כירורגית חזה
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עניין מרכזי

ולאיכות הטיפול הרפואי

קבוע  למקום  המחלקה  בלובי  המשפחות  אזור 
לשיח עם בני משפחות המטופלים, מדי יום בשעה 
על  נרשמות  שהמשפחות  לאחר  זו,  בשעה  יעודה. 
בלב  איך  מפתיע  באופן  רואים  הבוקר,  במהלך  דף 
סביב  ברוגע  המשפחות  יושבות  ההומה  המקום 
כדי  תוך  המטפל,  הרופא  עם  ומשוחחות  השולחן 
זו  מכבדות  המשפחות  וצנעה.  פרטיות  על  שמירה 
מכובד  באופן  מתנהל  והשיח  זו  של  פרטיותה  את 

ושקט עם כמה משפחות בו בזמן.
את  לשלב  והחליטו  לעשות  הגדילו  ח'  בפנימית 

־בני המשפחה בכל ממשקי המפגש עם הצוות הר
רופאים,  בביקור  הבוקר,  בסבב   - והסיעודי  פואי 

־בקבלה ובשחרור. צוות המחלקה מזמין את המש
פחה להיות ליד החולה במהלך הביקור ולקבל מידע 

עדכני ושוטף על אודותיו באופן המיטבי ביותר. 
בפנימית ט' הנהיגו נוהל קצר בעל האפקט הגדול 
ביותר, ולפיו עם כניסת מטופל למחלקה ניגש אליו 
הגיבו  המשפחות  לשלום.  ומברכו  בכיר  צוות  איש 

בהשתאות: ”וואו, מה זה היחס במחלקה הזו?" 
המלווה,  היועצת  ידי  על  הממצאים  הצגת  בסיום 

העיד מנהל המחלקה: ”כל הנאמר אינו בשמים, זה 
־דורש מאיתנו עוד חצי דקה בדיוק, לגשת אל המ

שנוכחנו  וכפי  ביצוע".  בר  זה  לשלום.  ולברכו  טופל 
לדעת זה אכן יוצר אפקט מצוין. 

רבה  ברצינות  ראש,  בכובד  התגייסו  י'  בפנימית 
נהלים  ליצירת  המחלקה  לצוות  הייחודי  ובהומור 

הע צוות  בתהליך.  שעלו  לממצאים  ־בהתייחסות 
בודה שעסק בכתיבת הנהלים באופן מעמיק הגדיל 
במהלך  מידע  למתן  ליסט  צ'ק  יצר  כאשר  לעשות 
ייחודי  מידע  ומתן  הסיעודי,  הצוות  ידי  על  הקבלה 
הדורשות  חדשות  תרופות  על  השחרור  בתהליך 

הסבר מעמיק יותר ובהן אינסולין וקומדין.
בכירורגיה כלי דם הוחלט בין השאר על נוהל חדש 

־של ”שעת שיחה עם משפחות" כמה פעמים בש
בוע, שבמסגרתה המשפחה תוכל לשוחח עם רופא 
ולקבל מידע. הקו שהנחה את צוות העבודה שכתב 
היה  האחראית,  האחות  ובראשו  המידע,  נוהלי  את 

־השאיפה לתת למטופל את ההרגשה שלצוות המ
חלקה אכפת ממנו ברמה האישית ביותר ושהדאגה 
ממשיכה  אלא  שחרורו,  עם  מסתיימת  לא  לשלומו 

הצוות  השחרור  בעת   - הביתה  הגעתו  לאחר  גם 
הבי מגיע  כשהוא  ”להתקשר  המטופל  מן  ־מבקש 

תה", בדיוק כמו שמבקשים מילד אהוב. 
בבחינת  ייחודית  מחלקה  שהיא  בנפרולוגיה, 
היותה ”בית שני" למטופלים בה, עם צומתי מסירת 
מידע שונים בהשוואה לשאר המחלקות, התגייסה 

לה והחליטה  רב  במרץ  לתהליך  המחלקה  ־הנהלת 
־שתתף באופן פעיל בכל המפגשים של צוות השי

פור, שבהם הבנו מחדש את צומתי מסירת המידע 
למטופל ולמשפחתו.

המחלקה,  מרפאות  על  הוחל  הפרויקט  בעיניים 
המו חדשים  מידע  צומתי  נוצרו  התהליך  ־ובמשך 

זכה  הפרויקט  המרפאות.  של  להתנהלות  תאמים 
לחיבוק מידי וחם מכל אנשי הצוות וזוכה להצלחה 

רבה, לשיתוף פעולה ולמחמאות לכל אורכו.
אפשר  הפרויקט  של  הראשונה  השנה  בסיכום 

בשבי משמעותי  שיפור  חל  כי  רב  בסיפוק  ־לציין 
עות הרצון של החולים ובני משפחותיהם ממסירת 

־המידע, כפי שעולה מסקרי שביעות הרצון המתב
צעים דרך קבע. ||

למידע הנמסר למטופלים ולמשפחותיהם יש השפעה חיובית משמעותית על ”חוויית הלקוח" שלהם, על שביעות הרצון שלהם ואפילו על התוצאות הטיפוליות

   173 כירורגית ילדים מוגברת  377 כירורגית כלי דם  793 כירורגית כף יד  1,620 נוירוכירורגיה  417 נוירוכירורגיה ילדים  6,057 נשים
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עושים עניין

שלנו  החולים  בבית  התבצע  לאחרונה 
שנעשה  בישראל  הראשון  המוח  צנתור 
הצנתור  את  לחלוטין.  ער  היה  שהחולה  בזמן 
נוירוכירורג  ג'השאן,  שאדי  ד"ר  ביצע  הייחודי 
בכיר ומצנתר מוח שהצטרף לאחרונה לצוות בית 
החולים לאחר שסיים השתלמות במרכז הרפואי 

בעו המובילים  לאחד  הנחשב  יורק,  בניו  ־בפאלו 
לם ברפואת כלי דם.

"החולה, כבן 80 מדרום הארץ, סבל מכאבי ראש 
־קשים והועבר לבית החולים שלנו לשם ביצוע צנ

תור מוח כשהוא בהכרה מלאה. בבדיקה התברר כי 
הוא גם סבל מחסימה ריאתית כרונית, דבר שעלול 

־היה להביא לסיכון חיים בעקבות ההרדמה, ובהמ
ג'השאן  ד"ר  מתאר  מהמנשם",  גמילתו  בעת  שך 

־שהשתלם בפעולה זו והביא אותה לישראל. "הצ
נתור הוא אותו צנתור, עם אותם מכשירים ובאותו 

הטיפו מיטת  שעל  הוא  ההבדל  אך  ביצוע,  ־אופן 
נשמע  והוא  איתו  שתקשרתי  מטופל  שכב  לים 

להוראות שלי, עד לסיום התהליך", הוא אומר.

־צנתור המוח מתבצע דרך עורק המפשעה, באמ
־צעות החדרת צנתר, שהוא למעשה צינורית פלס

טיק גמישה בעובי כשני מ"מ. הצנתורית מוחדרת 
לעורקי  הצנתר  עולה  ומשם  העורקים  אבי  לקשת 

יותר,  קטן  צנתר  דרכה  מוכנס  זה  בשלב  הצוואר. 
שעוביו כחצי מ"מ בלבד, העושה דרכו אל העורק 

־הרלוונטי במוח", מתאר ד"ר ג'השאן. "כיוון שבפ
־עולה הזו הייתי צריך לסגור כלי דם מדמם, הזרק

תי באמצעות הצנתר הדקיק דבק ייעודי לסתימת 
מקור הדימום בעורק".

לאורך כל הפעולה נשמר כאמור הקשר המילולי 
־עם החולה. "ביקשתי ממנו שידבר, שירים יד, שי

זיז רגל - ובכך קיבלתי משוב בזמן אמת ושליטה 
־במצבו. אם עד היום כל צנתורי המוח נערכו בחו

שלנו  החולים  בבית  גם  מעכשיו   - מורדמים  לים 
אפשר לבצע צנתורים כאלה ללא הרדמה כללית".

צנתורי המוח פותרים מגוון רחב של בעיות, ובהן 
ובמו בחסימות  טיפול  מדממים,  דם  כלי  ־סגירת 

מים מולדים ובעיקר - הוצאת קריש שגרם לשבץ 
מוחי. 

תרופה  מתן  הוא  מוח  לשבץ  המומלץ  הטיפול 
הממיסה את קריש הדם, אלא שחלון ההזדמנויות 
אינה  שהתרופה  גם  מה  מוגבל,  זה  טיפול  לקבלת 

צנתו פותחו  זו  מסיבה  החולים.  לכל  ־מתאימה 
את  מוציאים  שבאמצעותם  הטיפוליים,  המוח  רי 
את  מיד  ומחדשים  העורק  את  שסתם  הקריש 

אספקת הדם והחמצן למקום. ||

חדש: צנתור מוח בערות מלאה

מחקר באמצעות ראיונות עומק בדק את 
את  לכרות  נשים  של  החלטתן  השלכות 
או   BRCA1 הגנים  בגופן  שהתגלו  לאחר  שדיהן 
לחלות  סיכון  והפחתת  מניעה  לצורך   ,BRCA2

־בסרטן השד. המחקר נערך על ידי השירות הסו
פרופ'  בשיתוף  תל־אביב,  הרפואי  במרכז  ציאלי 
השד,  לבריאות  המרכז  מנהל  שניבאום,  שלמה 
סוציאלית  לעבודה  הספר  מבית  חוקרים  וצוות 
במרכז האוניברסיטאי אריאל, בהנחיית ד"ר חיה 

פאסיק. 
מרוצות  הנשים  כל  כמעט  כי  עולה  מהראיונות 
מבחירתן, על אף הפגיעה בדימוי הגוף ובחיי המין, 
היו  ואם  חייהן  את  הצילה  ההחלטה  כי  ומרגישות 
באותו  נוהגות  היו  בשנית  זו  להחלטה  נדרשות 
שכלל  מקצועי  רב  צוות  ערך  הראיונות  את  אופן. 
יועצת  אחות  מתאמת,  אחות  כירורגית,  רופאה 

מינית ועובדות סוציאליות.
כאמור, אחת מתוך כל ארבעים נשים אשכנזיות 
נושאת את הגנים BRCA1 או BRCA2. נשאות הגן 
ניתנת לגלוי בבדיקת דם פשוטה במרפאות לייעוץ 

־גנטי, ונערכת בקרב נשים שקיים סרטן השד במ

נשל כשהן  המחלה,  התפרצות  לאחר  או  ־שפחתן 
חות על ידי הרופאים לצורך קביעת המשך טיפול. 

־מנתונים מחקריים עולה כי הסיכון של אישה שנו
שאת את הגן לחלות בסרטן השד במהלך חייה נע 
בלבד  סיכון  כ־13%  לעומת  וזאת  ל־80%,  בין 50% 

באוכלוסייה הכללית. 

אגר סרטן  בהתפרצות  גם  כרוכה  הגן  ־נשאות 
סיבי יותר. כתוצאה מכך, יש נשים הנושאות את 
הגן שמחליטות לכרות את שדיהן לצורך הפחתת 

בדי הפגיעה  אף  על  ומבחינתן  למחלה,  ־הסיכון 
מוי הגוף, היעדר תחושה בפטמות ועוד - מדובר 

בהצלת חייהן.
הש את  לעומק  להבין  הייתה  המחקר  ־מטרת 
־לכות הניתוח על חיי אותן נשים, כדי לאתר גור

רצון  ולשביעות  חיוביות  להשלכות  מנבאים  מים 

בהחלטה ולחלופין למצוקה רגשית ולחרטה. בכך 
ראיות  מבוססות  התערבויות  לבנות  יתאפשר 
(evidence based practice), אשר מושתתות 
של  וה"קול"  קליני  ניסיון  קודם,  מחקרי  ידע  על 
הש־ נשים   16 דנן. במקרה  הנשים   הלקוחות, 
ההיב על  סיפרו  שבהם  עומק,  בראיונות  ־תתפו 

ההחלטה,  עם  החיים  בהחלטתן,  השונים  טים 
מה הניע אותן, איך הרגישו פיזית, רגשית ומינית 
לאחר הניתוח, האם רמת החרדה שלהן מהמחלה 

ירדה לאחר הניתוח ועוד. 
בחיר עם  שלמות  הנשים  כי  עולה  ־מהראיונות 

ושעשו  חייהן,  על  ושליטה  אחריות  ומרגישות  תן 
כמיטב יכולתן להיות בריאות לשנים ארוכות. עוד 
עולה כי שביעות הרצון מההחלטה בולטת בעיקר 
אשר איבדו בת משפחה קרובה עקב  בקרב נשים 

סרטן השד. 
עם זאת, לצעד של כריתת השדיים יש השפעה 
על דימוי הגוף והמיניות, ומרבית הנשים מתארות 
זרות ביחס לשדיים המשוחזרים. קיימת  תחושת 

האינטי ההנאה  נפגעת  ובכך  אובדן  של  ־תחושה 
מית והמינית של האישה. 

בכריתה  הבחירה  תהליך  בהבנת  מסייע  המחקר 
לרו תורם  הוא  בכך  והשלכותיה.  סיכון  ־מפחיתת 

הפסיכוסוציאלי  ולצוות  הסיעודי  לצוות  פאים, 
בבניית התערבויות מבוססות ראיות. התערבות זו 

־תסייע לנשים בבחירתן, בהתמודדותן ובהסתגלו
תן לחיים לאחר הבחירה. ||

להשלים עם הבחירה
מחקר במרכז הרפואי שלנו מצא: ”נשים שבחרו לכרות את שדיהן כדי להפחית את 

הסיכון לחלות בסרטן - שלמות עם בחירתן, למרות המחיר"

 עו"סית ד"ר יפעת חן, גב' עידית ברימברג,
 ד"ר דפנה ברסוק, גב' שרון פלג־נשר, 

 גב' פנינה גבאי, גב' שירלי גולומב 
ופרופ' שלמה שניבאום

הנשים שלמות עם בחירתן 
ומרגישות אחריות ושליטה על 

חייהן, ושעשו כמיטב יכולתן להיות 
בריאות לשנים ארוכות. שביעות 
הרצון מההחלטה בולטת בעיקר 

בקרב נשים אשר איבדו בת משפחה 
קרובה עקב סרטן השד

ד"ר ג'השאן: "הצנתור הוא אותו 
צנתור, עם אותם מכשירים ובאותו 
אופן ביצוע, אך ההבדל הוא שעל 

מיטת הטיפולים שכב מטופל 
שתקשרתי איתו והוא נשמע 

להוראות שלי, עד לסיום התהליך" 

  3,882 עיניים  265 פה ולסת  1,600,000 ביקורים במרפאות חוץ  9,000 מצטרפים חדשים ל־BeWell  56,000,000 שקלים תרומות לבית 



עושים עניין

בדיקת  לבצע  המאפשרת  ייחודית,  מיטה 
־אקו לב וכימות צריכת החמצן תוך כדי בדי
־קת מאמץ, נכנסה לאחרונה לשימוש במחלקה הק
־רדיולוגית. המיטה הגיעה לראשונה לישראל מגרמ

חיישנים  ובעלת  משוכללת  ייחודית,  והיא  ניה, 
שמאפשרים, עוד בזמן בדיקת המאמץ עצמה, לעבד 
ומדדים  לערכים  ממנה  שעולים  הנתונים  את 

־מדויקים. בזכות זה אפשר לגלות בעיות לבביות מו
יתרונות  מדויק.  באופן  חומרתן  את  ולהעריך  רכבות 

־נוספים: המיטה מאפשרת בטיחות גבוהה יותר למ
המונע  דבר  עומד,  ולא  שוכב  הוא  כעת  שכן  טופל 
האפשרות  בזכות  יותר  מהימנה  המיטה  נפילות. 
לבצע את בדיקת אקו תוך כדי המאמץ, בפועל, ולא 
אקו  בבדיקות  קיים  היה  שלא  יתרון   - אחריו  מיד 

במאמץ שעשו שימוש בהליכון כמקובל עד כה.
אקוקר שירות  מנהל  טופילסקי,  יאן  ד"ר  ־לדברי 

 (CPET) משולב  ריאה  לב  מאמץ  ”מבחן  דיוגרפיה, 
בודק את יכולת המאמץ של מערכת הלב, כלי הדם, 
הסובלים  חולים  עבור  בזמן.  בו  והריאות  השרירים 
במסתמים  מאובחן (בלב,  מליקוי  או  ידועה  ממחלה 

להער ככלי  רבה  חשיבות  יש  לבדיקה  בריאות),  ־או 
כה טרום ניתוחית. בנוסף, תוצאות הבדיקה עשויות 

להגדיר בצורה מדויקת את חומרת המחלה ולאפשר 
לקבל החלטות טיפוליות באופן מושכל (השתלת לב 
או קוצב, מידת הדחיפות לניתוח והסיכונים הכרוכים 
לב  ואקו   CPET בדיקת  שילוב  כירורגית).  בפעולה 
תוך כדי המאמץ מאפשר אבחון מדויק של התפקוד 

־והבעיה הלבבית בדיוק בזמן שבו מתפתחים הסימ
פטומים וההגבלה שהביאו את החולה לאבחון". 

ד"ר טופילסקי מסביר כי מאז כניסתה של המיטה 
בקרב  חמורים  ממצאים  נמצאו  לשימוש  המיוחדת 
שני מטופלים (מתוך שבעה שנבדקו באמצעותה עד 

כה), מה שהוביל אותם באופן מידי לחדר ניתוח. 

בעת  קושי  של  ”לתופעה  כי  מציין  טופילסקי  ד"ר 
גו כמה  להיות  נשימה עשויים  קוצר  או  ־מאמץ פיזי 

רמים: מחלות לב, ריאות, שרירים, מערכת כלי הדם 
המוגלו באמצעות  לשרירים  חמצן  נשיאת  ־ויעילות 
ביכו הוא  המשולב  המאמץ  מבחן  של  היתרון  ־בין. 

שונות  מערכות  של  התפקוד  מדידת  את  לבודד  לת 
'האח על  מידע  ולספק  הקרדיו־וסקולרי,  ־בתהליך 

וכך   - הסופית  ביכולת  להפרעה  איבר  כל  של  ריות' 
שילוב  מיטבית.  בצורה  האבחוני  התהליך  את  לכוון 
שנותנת  והפיזיולוגי  האנטומי  המידע  עם  זה  מידע 
בדיקת האקו בו בזמן הוא ייחודי, ומאפשר בידוד של 
הגורם המדויק לתלונות החולה, גם בחולה עם כמה 

בעיות משולבות. 
המרבית  החמצן  צריכת  את  מכמתת  ”הבדיקה 
ואת סף חומצת החלב - הנקודה שבה השרירים לא 

ומ מאמץ  בעת  להם  הדרוש  החמצן  את  ־מקבלים 
אנשים  עבור  השריר.  'התאבנות'  של  תהליך  תחיל 
ביותר  המקיפה  בצורה  משקפת  הבדיקה  בריאים, 

המקסימ התפוקה  את  הגופני,  הכושר  רמת  ־את 
והש הריאות  של  העליון  הגבול  ואת  הלב  של  ־לית 

ריר, ומאפשרת להתאים לנבדק את תכנית האימון 
המיטבית עבורו". ||

 טכנולוגיה חדשה מאפשרת לראשונה 
לבצע בדיקת אקו לב בזמן בדיקת מאמץ

לר למרכז  נכנסו  ־לאחרונה 
במ הפועל  אסתטית  ־פואה 
חדי לייזר  מכשירי  המלר"ם  ־סגרת 

לשיפור  להגיע  המאפשרים  שים, 
כדי  תוך  העור  מראה  של  משמעותי 
ובטיחות  דיוק  רמת  על  שמירה 

־גבוהות ביותר. מכשירי הלייזר מאפ
אסת־ מגוו טיפולים  לבצע  ןשרים 
ונ־ העלמ כתמי שמש  בעור:  תטיים 

לאחר  מתיחה  סימני  החלקת  משים, 
וני בפנים  אדמומיות  עמעום  ־לידה, 

 - וטשטוש צלקות  האף  באזור  מים 
לאחר  וצלקות  אקנה  צלקות  לרבות 

ניתוח. 
שי על  הלייזר  טיפולי  של  ־היתרון 

בפעולה  טמון  אחרות  טיפול  טות 
צמצום  כדי  תוך  המטרה,  אזור  על  הסלקטיבית 
זמן  מכך,  כתוצאה  סמוכות.  לרקמות  החשיפה 
לעומת  בלבד,  ספורים  לימים  מתקצר  ההחלמה 
המרכז  כימי.  קילוף  טיפול  של  במקרה  שבועות 
במרכז  היחיד  החולים  בית  הוא  תל־אביב  הרפואי 

הארץ שמפעיל כיום את ציוד הלייזר הזה.
בניגוד  אסתטית,  לרפואה  המרכז  של  הייחוד 
למרכזים אחרים, הוא שכאן הטיפולים מתבצעים 

־אך ורק על ידי רופאי עור מומחים. הרופאים מבצ

עים בדיקה מקיפה של כל מטופלת ורק לאחר מכן 
העור  לסוג  בהתאם  טיפול  תכנית  לה  מתאימים 

שלה, בהקפדה מרבית על בטיחות הטיפול. 
ולה לחידוש  האידאלי  הזמן  הם  החורף  ־חודשי 

את  לצמצם  צורך  שיש  מאחר  העור,  מראה  צערת 
־החשיפה לשמש בשבועות הראשונים לאחר הפ

עולה. אם זה לא מספיק, כל עובדי המרכז הרפואי 
החברים במועדון beWell זכאים ל־15% הנחה על 
לרבות  אסתטית,  לרפואה  במרכז  הטיפולים  כל 

פגישת הייעוץ הראשונית.
המר מנהל  סגל,  צבי  ד"ר  ־לדברי 

”טכנולוגיית  אסתטית,  לרפואה  כז 
סלק חשיפה  על  מבוססת  ־הלייזר 

לאור  המטופלת  הרקמה  של  טיבית 
בפי המתמקדים  שונים,  גל  ־באורכי 

הפיגמנט  דוגמת  שונים,  גמנטים 
החום בכתמי גיל או הפיגמנט האדום 
בטיפולים  מדובר  דם.  כלי  במקבץ 

שמב שמי  בתנאי  ויעילים,  ־בטוחים 
צע אותם מיומן ומנוסה בעבודה עם 

מכשירי לייזר מסוג זה".
לקרן  המבוקרת  החשיפה  לדבריו, 
של  תהליך  לחולל  מאפשרת  הלייזר 
בסוף  שמקנה  באופן  העור,  חידוש 
יותר.  ורענן  צעיר  מראה  הטיפול 
הטיפול  את  תקבל  למרכז  שתגיע  מטופלת  ”כל 
הייעוץ  פגישת  בתום  עבורה  במיוחד  שיותאם 
שהטיפול  ”למי  סגל.  ד"ר  מבטיח  הראשונית", 
חלופיים,  טיפולים  נמצא   - מתאים  אינו  בלייזר 
בטיחות  על  ובראשונה  בראש  נקפיד  מקרה  ובכל 

המטופלת". 
אסת לרפואה  המרכז  על  נוסף  מידע  ־לקבלת 

טית ולקביעת פגישת ייעוץ: טלפון 052-7360470, 
ליהיא. ||

מתחדשים עם טיפולי לייזר במרכז לרפואה אסתטית

המיטה ייחודית, משוכללת ובעלת 
חיישנים שמאפשרים, עוד בזמן 
בדיקת המאמץ עצמה, לעבד את 
הנתונים שעולים ממנה לערכים 

ומדדים מדויקים. בזכות זה אפשר 
לגלות בעיות לבביות מורכבות 

ולהעריך את חומרתן באופן מדויק

 החולים, מתוכם 56 תורמים חדשים  538 פרוטוקולים חדשים לאישור ועדת הלסינקי  250 חוזים קליניים  23 מינויים אקדמאים 
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עושים עניין

רג כפות  מאות  ושלוש  ילדים  ־מאתיים 
שמגלה  חדש  במחקר  השתתפו  ליים 
לרגל  עולמי  מידה  בקנה  נמוכים  הישנות  אחוזי 

.Club Foot - סוסנית
לאלף  באחת  מופיעה  הסוסנית  הרגל  תופעת 

ומניפול גיבוס  מחייב  המקובל  הטיפול  ־לידות. 
והמ מסוים,  מאוד  בסדר  הרגליים  לכפות  ־ציות 

הרגל  כף  של  האנטומיה  את  להחזיר  היא  טרה 
מרפאת  עליה.  ולדרוך  להלך  אפשר  שבו   למצב 
Club Foot בבית החולים דנה־דואק לילדים פו־ ־ה
עלת לפי תפיסת טיפול ייחודית, שמוכיחה עצמה 
כוללת  זו  תפיסה  עשורים.  שלושה  כמעט  כבר 
הפיזיותרפיסטית  של  וטיפול  צמוד  מעקב  ניהול, 
הבכירה אריאלה יבור, שלצדה פועלים אורתופדים 
המחלקה  מנהל  וינטרוב,  שלמה  פרופ'   - בכירים 
מטופלים  הילדים  חמו.  יורם  וד"ר  האורתופדית 

־בסדרה של גבסים (בין שישה לעשרה) ובסד, ונ
בדקים על ידי הצוות כדי לוודא שימוש נכון בסד, 
על  ההקפדה  חשיבות  והדגשת  ההיענות  ניטור 

הטיפול בסד. 

־בכל מקרה שבו מתגלים נסיגה או קשיים בשי
ונשקל  מחודשת  הערכה  מתבצעת  בסד  מוש 
הערכה  הילד  עובר  בנוסף,  חוזר.  בטיפול  הצורך 
נלוות.  ובעיות  המוטורית  ההתפתחות  מצב  של 
הילדים המטופלים  את  פוגשת  הפיזיותרפיסטית 
עם  קבוע  טלפוני  בקשר  ונמצאת  השנה  לאורך 

טובה  הערכה  יכולת  מאפשר  זה  קשר  המשפחה. 
ועידוד  תמיכה  בסד,  לטיפול  ההיענות  מידת  של 

להיענות גבוהה יותר. 
תו את  בחנו  לילדים  דנה־דואק  החולים  ־בבית 

(כשלוש  ילדים  בכמאתיים  הזה  הטיפול  צאות 
מאות כפות רגליים, מכיוון שלחלקם בעיה בשתי 
נמדדו  עשר.  גיל  ועד  אפס  מגיל  הרגליים),  כפות 
מדדים  לעומת  במרפאה  בטיפול  ההצלחה  מדדי 
קשורים  שנבדקו  מהפרמטרים  חלק  מהעולם. 
להיסטוריה  ללידה,  והריוני,  הריוני  טרום  לאבחון 
משפחתית, לאבני הדרך ההתפתחותיות של הילד 
גיל,  הערכת  לגיבוס,  שקשורים  לגורמים  וכמובן 

שימוש בסד והתוצאה התפקודית.
מבחן התוצאה הראה שיעור הישנות נמוך וצורך 

־נמוך בניתוחים לתיקון העיוות שחזר. שיעור הני
תוחים החוזרים במרפאה נמוך בקנה מידה עולמי 
בסטנדרטים המחמירים ביותר, ועומד על 12.9%. 
בתחילת  יותר  גבוהה  הייתה  הקושי  שדרגת  ככל 
הסיכוי  לילה)  ובסד  בגבס  שימוש  (יותר  הדרך 

להישנות ניתוח נוסף לתיקון העיוות נמוך יותר. ||

Join the Club

2,289,837 ק"ג כביסת חולה  2,499 זוגות השתתפו בקורסי הכנה ללידה   3,606 זוגות השתתפו בסיורים בבית החולים ליס    

מרפאת ה־Club Foot פועלת לפי 
תפיסת טיפול ייחודית, שמוכיחה 

עצמה כבר כמעט שלושה עשורים. 
היא כוללת ניהול, מעקב צמוד 

וטיפול. הילדים מטופלים בסדרה 
 של גבסים ובסד, ונבדקים על ידי 

 הצוות כדי לוודא שימוש נכון, 
ניטור ההיענות והדגשת חשיבות 

ההקפדה על הטיפול בסד

חדש: טיפול ביתר לחץ דם באמצעות צריבה של עורקי הכליה
תל־אביב  הרפואי  במרכז  נפתח  לאחרונה 

־שירות חדש לטיפול ביתר לחץ דם באמ
 RDM) הכליה  עורק  של  (אבלציה)  צריבה  צעות 
נטרול  על  מבוסס  הטיפול  מדטרוניק).  חברת  של 
ואליה  מהכליה  המובילים  הסימפתטיים  העצבים 
שמביאים  חשמליים  אותות  למוח  ושולחים 

להיצרות כלי הדם. 
הפ העורק  דרך  צנתר  מוחדר  הפעולה,  ־במהלך 

העורקים  של  לצנתור  (בדומה  שבמפשעה  מורלי 
לעורקי  הצנתר  מוחדר  דרכו  הלב).  של  הכליליים 
ארבע־ מתבצעות  רדיו  תדרי  ובאמצעות  הכליה, 
פעי את  המנטרלות  הכליה,  בעורק  צריבות  ־שש 

לות העצבים הסימפתטיים. 
מערכת  בהנחיית  מתבצעת  העצבים  צריבת 

הט הצנתר,  מיקום  את  שמקבעת  ־ממוחשבת 
דופנות  על  מפעיל  שהוא  והלחץ  שלו  מפרטורה 

פריפ לפגיעות  סיכון  שמצמצם  באופן   - ־העורק 
ריאליות בסביבת העורק. 

שנמשכת  למדי,  פשוטה  בפרוצדורה  מדובר 
־פחות משעה ואינה מלווה בתופעות לוואי משמ

משתחרר  כבר  המטופל  הצנתור  למחרת  עותיות. 

לביתו. מעבר לכך, מחקר שפורסם לאחרונה ובחן 
את יעילות הטיפול הדגים ירידה משמעותית של 
כבר בחודשים  הדם  לחץ  ערכי  מ"מ כספית   32/12
שינוי  היעדר  לעומת   - הטיפול  לאחר  הראשונים 

בלחצי הדם בקבוצת הביקורת.
יתר לחץ דם היא אחת המגפות הנפוצות ביותר 
 40%-30% בקרב  מופיעה  והיא  המערבי,  בעולם 
מהאוכלוסייה. בעיה זו מחריפה כפונקציה של גיל, 

הטי בעבר,  כרוניות.  כליה  ומחלות  יתר  ־השמנת 
־פול הכירורגי ביתר לחץ דם התבצע באמצעות ני

תוח פתוח בעורק הכליה - פעולה שהעמידה את 
תופעות  וגררה  משמעותי  סיכון  בפני  המטופלים 
נוספים  בעצבים  פגיעה  בעקבות  מרובות,  לוואי 

בבטן ובאגן. 
עם התקדמות הפרמקולוגיה בשנים האחרונות, 
כיעילות  שהוכחו  חדשות  תרופות  למדפים  עלו 
ואולם,  המקרים.  במרבית  דם  לחץ  יתר  בהסדרת 

בטי גם  להתאזן  מצליחים  לא  מהמטופלים  ־חלק 
פול תרופתי במינונים גבוהים ביותר.

הטיפול בצריבה של עורק הכליה מיועד לגברים 
גבוה  או   90/150 של  דם  מלחץ  הסובלים  ולנשים 

מטופלים  האחרונים  החודשים   18 שבמשך  יותר, 
מקסימליים.  במינונים  יותר  או  תרופות  בשלוש 
היצרות  עם  למטופלים  מוגבלות  הנגד  התוויות 

בעורק הכליה או עם מקרים קשים של טרשת. 

פרופ'  במשותף  מנהלים  החדש  השירות  את 
התער לקרדיולוגיה  היחידה  מנהל  בנאי,  ־שמואל 
לכירו המחלקה  מנהל  וולף,  יהודה  פרופ'  ־בותית; 
־רגיית כלי דם; וד"ר יצחק קורי, מנהל יחידת האנ

גיוגרפיה במרכז הרפואי שלנו. ||

 יתר לחץ דם - 
כשהכדורים כבר לא עוזרים

 מחקר שפורסם לאחרונה 
ובחן את יעילות הטיפול הדגים 

ירידה משמעותית של 32/12 
מ"מ כספית ערכי לחץ הדם כבר 

בחודשים הראשונים לאחר הטיפול 
- לעומת היעדר שינוי בלחצי הדם 

בקבוצת הביקורת
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ד"ר ראג'וי מהטה, שהיתה אורחת המרכז 
דוקטור  היא  האחרון,  ברבעון  הרפואי 
מומבאי,  של  מהאוניברסיטה  יישומית  בביולוגיה 
הודו. ד"ר מהטה פועלת בתחום טכנולוגיות העזר 

הפ את  ומרכזת  עשורים,  משני  יותר  זה  ־להפריה 
היא  בפונה.  איינגאר  מרכז  של  המחקרית  עילות 
קליני  בטיפול  בהודו  המובילים  מהמומחים  אחת 
צעירים,  למדענים   ISAR פרס  וזוכת  בעוברים 
בעו־ לטיפול   Trivector האקדמי המרכז   מנהלת 

העורכת  גם  היא  שנים   19 וזה  במומבאי,  ברים 
הנקרא  ”יוגאראהסיה",  הרבעון  של  המייסדת 

כיום ב־35 מדינות. 
ד"ר  העניקה  שלנו,  החולים  בבית  בביקורה 

וסיפ העניינים",  ל"מרכז  מיוחד  ראיון  ־מהאטה 
מדע  היא  ”יוגה  להחלמה.  יוגה  בין  הקשר  על  רה 
שקשור למודע, לרגשות, לאינטליגנציה ולאגו. כל 
אלה משליכים על הגוף. אם יש בעיה רפואית והיא 
זה  במקרה  היוגה  הנפש,  ואת  הגוף  את  מטרידה 
יכולה לעזור ולתרום לתהליך ההחלמה", הסבירה.

באילו מחלות או בעיות יוגה יכולה לעזור?
מחלות.  של  רחב  במגוון  לעזור  יכולה  ”יוגה 
לב,  חולי  השד,  סרטן  על  בדגש  סרטן  מחולי 
ועד  פרקינסון  חולי  ובמיוחד  נוירולוגיים  חולים 
שנעשה  מחקר  ומלחץ.  ממתח  הסובלים  לכאלה 
הראה כי יוגה אכן עוזרת לחולים אלה וכן לנשים 
בתי  גב.  מכאבי  לסובלים  וכמובן  המעבר  בגיל 
לשלב  צריכים  מהטה,  ד"ר  של  לדידה  החולים, 
הרפואי  הצוות  ועל  הבריאות  במערכת  היוגה  את 
זה  אם  יוגה אפילו  כלים לפעילויות  לתת לחולים 

במיטת חוליים. 
ועברה  בסרטן  חולה  שהייתה  מטופלת  לי  ”יש 
אצלכם באיכילוב טיפול כימותרפי", מציינת מהטה 
לצינורות  מחוברת  הייתה  שהיא  "בזמן  ומוסיפה: 
היא  והיום  יוגה  מתרגלת  הייתה  היא  יום,  באשפוז 

־בריאה לחלוטין. שתינו מאמינות שלעובדה שתר
גלה יוגה בתקופת קבלת הטיפול הרפואי יש חלק 

אנ היום  שלה.  והמהירה  המלאה  בהחלמה  ־חשוב 
שים נפתחים לדברים חדשים, יש יותר קבלה של 

לרפואה  כבוד  ובעיקר  אלטרנטיביות  אסכולות 
המזרחית העתיקה בת אלפי השנים".

־את באמת מאמינה שבתי החולים בעולם המער
בי ישלבו את היוגה כחלק מהתהליך הטיפולי?

”לפני עשרים שנה זה באמת נשמע דמיוני, אבל 
־היום אני מתארחת באיכילוב אז זה מעיד על השי

נוי שעולם הרפואה עובר. אני מאוד מקווה שיוגה 
ושה מלא,  באופן  הבריאות  ממערכת  חלק  ־תהיה 
המז הרפואה  לצד  ביד  יד  תלך  המודרנית  ־רפואה 

הבריאות  במערכת  היוגה  את  להטמיע  כדי  רחית. 
יש להכניס אותה קודם כל לטובת הצוות הרפואי 

־שעובד קשה מאוד ומתמודד עם סיטואציות תו
יוגה  יתרגל  שהצוות  ברגע  פשוטות.  ולא  בעניות 
הדרך  ותרומתה,  חשיבותה  את  אישי  באופן  ויבין 

־לחולים תהיה קצרה הרבה יותר שכן הוא יוכל לה
מליץ עליה מתוך ניסיון אישי".

טיפול  לפתיחת  ההיתכנות  נבדקת  אלה  בימים 
ביוגה במסגרת המרכז לרפואה משולבת משלימה 

למטופלי סרטן. ||

עושים עניין

 3,678,640 ק"ג אשפה אורגנית  1,000,000 בדיקות מעבדה  3,764 אזכורים בתקשורת בשנת 2012 מתוכם: 2,357 בעיתונות  325 בטלוויזיה

החו בבית  שהתקיים  ־מחקר 
המ מהי  בדק  דנה־דואק  ־לים 

ציאות הקיימת ביחס לתפיסת ההורים 
הגי לגבי  המטפל  הצוות  תפיסת  ־מול 

שה הטיפולית בילדיהם. המחקר נערך 
 2011 יוני  עד   2010 מיולי  שנה,  במשך 
בהובלת האחיות האחראיות תמי זמיר, 
ד"ר  ובהנחיית  אדלין  ולוסי  אזר  נורית 
שאלונים   269 כלל  המחקר  באליק. 
 16-0 בני  (שילדיהם  מהורים  שנאספו 
אחיות  מ־95  מאושפזים),  היו  שנים 

ומ־47 רופאים. 
המ בני  כי  עולה  המחקר  ־מתוצאות 

שפחות מעריכים ורוצים תמיכה, כבוד 
עוד  בילדיהם.  הטיפול  במהלך  ושיתוף 
גבוהה  השכלה  בעלי  הורים  כי  עולה 
טענו שקיבלו פחות תמיכה, פחות כבוד 
להורים  ביחס  פעולה  שיתוף  ופחות 

ניסיון  שלהם  הורים  בלבד;  לימוד  שנות   12 בעלי 
בקבלת  יותר  מעורבים  שהיו  טענו  בעבר,  אשפוזי 
החלטות לעומת הורים שלהם זהו אשפוז ראשון; 
(רופאים  המטפל  שהצוות  היא  ההורים  תפיסת 
ההורים  אותם;  ומשתף  כבוד  נותן  תומך,  ואחיות) 
למה  ביחס  כבוד  פחות  מקבלים  שהם  סוברים 
מקבלים  הם  כי  וסוברים  חושב  המטפל  שהצוות 

תמיכה גדולה יותר מהאחיות לעומת הרופאים.
הורי  לצורכי  לב  תשומת  של  תולדה  הוא  המחקר 

החל לקבלת  ביחס  במיוחד  המאושפזים,  ־הילדים 
טות הנוגעות לטיפול בילד, ואף יש תיאוריות אתיות 
התומכות בכך שהצוות המטפל אינו צריך לקבל את 
ההחלטה הטיפולית עבור הילד המטופל, אלא עליו 
שיוכלו  מנת  על  האינפורמציה  את  להורים  לספק 
לנוכחות  באשר  התודעתי  השינוי  עבורו.  להחליט 

־המשפחה בזמן הטיפול בילד הוא חלק מגישה טי
 ,FCC - Family centered care הנקראת פולית 
גישה ששמה את המשפחה במרכז וטוענת שהיא 

המ של  בחייו  והיציב  הקבוע  ־הגורם 
טופל.

דו דנה־דואק  ע"ש  החולים  ־בבית 
הגורסת  זו,  טיפולית  בגישה  גלים 
פעולה  ושיתוף  ההורים  מעורבות  כי 
עמם מסייעים לטיפול המקצועי בילד 
המשפחתי  לתא  ועוזרים  המאושפז 
לקבל את מצב המחלה ולהסתגל אליו 

ביתר קלות.
טיפול  לדרך  כיום  נחשבת   FCC
בה.  תומך  המטפל  והצוות  מועדפת 
הוא  מחקרית  מבחינה  הבא  השלב 
לצוות  יעזרו  אשר  דרכים  מציאת 
קלות  ביתר  זו  בגישה  לעבוד  המטפל 
נהוגה  טיפול  לדרך  אותה  ולהפוך 
וקבועה, המעוגנת בקביעת מדיניות של 
הורים  בשיתוף   - החולים  בית  הנהלת 
של  האפשרויות  ובמכלול  בהחלטות 
הטיפול בילדם. כמו כן, יש לבחון הטמעת תהליכי 
בהתאם  הדרכה  צורכי  במיפוי  והתמקדות  עבודה 
ופיתוח  לעובדים  מתאימה  הכשרה  לאוכלוסייה, 

תכניות למניעת שחיקת הצוות. ||

את המחקר הציגו האחיות תמי זמיר, נורית אזר 
 ולוסי אדלין מבית החולים דנה־דואק, 

בכנס אחיות בבוסטון, ארה"ב, שנערך בחודש 
אוגוסט 2012.

 מחקר בבית החולים דנה־דואק מצא: "משפחות של מאושפזים רוצות תמיכה, 
כבוד ושיתוף במהלך הטיפול ביקירם"

מימין לשמאל: לוסי אדלין, תמי זמיר ונורית אזר לצד תוצאות המחקר בבוסטון

יוגה בבית חולים לטיפול במחלות?

תמיכה, כבוד ושיתוף – אבני היסוד לטיפול בילד



 עוד לא הצטרפתם? גם לנו יש עמוד חי ותוסס ב־  . חפשו אותנו, "המרכז הרפואי תל־אביב – איכילוב בשבילכם"

עניין מרכזי
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בראש חוקר

שהצטר צעירה  חוקרת  לרנר,  יוליה  ־ד"ר 
במרכז  המוח  לחקר  למרכז  מכבר  לא  פה 
רשימת  עם  מצטיינת  מדענית  היא  ת"א,  הרפואי 

ייחו ופרסים  מחקר  מענקי  מרשימה,  ־פרסומים 
במחלקה  לרנר  ד"ר  עובדת  כיום  לתחומה.  דיים 
ניר גלעדי  פרופ'  של  לנוירולוגיה והדמיה בניהולם 

ופרופ' תלמה הנדלר.
 ,1997 במאי  מאזרבייג'ן  לישראל  עלתה  יוליה 

הר עיונית.  במתמטיקה  שני  תואר  סיימה  ־שם 
להמשיך  אותה  הביא  יישומי  במחקר  לעסוק  צון 
ללימודי תואר שלישי בנוירוביולוגיה במכון ויצמן, 
זיהוי  ביכולת  שעסק  מלאך  רפאל  פרופ'  בהנחיית 

 .fMRI עצמים במוח, באנליזת
בסיום פוסט הדוקטורט במעבדה במרכז הרפואי 
ובשיתוף  הנדלר  תלמה  פרופ'  בהנחיית  תל־אביב, 
ממכון  אולמן  שמעון  ופרופ'  מלאך  רפאל  פרופ' 
שם  להמשיך  כדי  לארה"ב  לרנר  ד"ר  נסעה  ויצמן, 
את הכשרתה המדעית במרכזים מובילים בתחום 
חקר המוח, באוניברסיטת ניו יורק ובאוניברסיטת 

פרינסטון. 
 Functional Magnetic)  fMRI בטכנולוגיית 
מוחית  פעילות  סורקים   (Resonance Imaging

באמצ פועלת  השיטה  חודרנית.  שאינה  ־בגישה 
לאזו מחומצן  דם  בזרימת  שינויים  הדמיית  ־עות 

רים שונים במוח. כאשר יש פעילות עצבית באזור 
וכך  חמצן  של  מוגברת  צריכה  יש  במוח,  מסוים 

כת במוח  שונים  באזורים  תגובה  למפות  ־אפשר 
גובה לגירוי.

שנייה,  חלקיק  בכל  מידע  קולט  שלנו  המוח 

נמצא  כשהוא  רק  משמעות  מקבל  המידע  אולם 
כחלק  משמעות  יש  למילה  למשל,  בהקשר. 
חלק  כשהוא  משמעות  יש  ולמשפט  ממשפט, 

מש מגיע  קולטים  שאנו  המידע  רוב  ־משיחה. 
מיעה ומראייה. היכן נקלטים גירויים אלו במוח? 
לקבלת  ממושך  בזמן  הנקלט  גירוי  מעובד  כיצד 

בז המידע  קליטת  האם  משמעות?  בעל  ־מידע 
ידוע  מעט  שונים?  באזורים  נעשית  שונים  מנים 
על היכולת של המוח לחבר בין סוגי מידע שונים 

לאורך זמן.
נוספות  שאלות  ועל  אלה  מעניינות  שאלות  על 
המחקר  קבוצת  במסגרת  לענות  לרנר  ד"ר  מנסה 
כאן במרכז הרפואי תל־אביב. במחקרה משתמשת 
ד"ר לרנר בשיטות חדשניות, המאפשרות למפות 
אמת  בזמן  מידע  נקלט  שבו  המקום  את  ולאפיין 

במוח באמצעות מכשיר ה־fMRI. כימות מהימנות 
 inter-subject הנקראת  בשיטה  נעשה  התגובה 
סטטיסטית  התאמה  נמדדת  שבה   ,correlation
של תגובות במוח בזמן נתון בין הנבדקים השונים. 
מורכב  גירוי  של  מהימן  מיפוי  מאפשרת  זו  שיטה 

וטבעי באזורים שונים בקורטקס.
שלם  לסיפור  מקשיבים  נבדקים  הניסוי  במהלך 
שמסופר באופן טבעי ובזמן אמת, וגם למקטעים 
סדר  ואת  המשפטים  סדר  את  מבלבלים  שבהם 
מהקשרו.  מוצא  שהמידע  כך  בסיפור,  המילים 
המידע  נקלט  היכן  לאתר  היא  המטרה  אחד,  מצד 
כאשר הוא בהקשר (סיפור שלם), ומצד שני, היכן 
ובאילו פרקי זמן נפגעת היכולת להבין את המידע 

־כאשר הוא מוצא מהקשר (מילים ומשפטים מבו
ובעזרת   fMRI באמצעות נעשה  המחקר  לבלים). 

•  יום עיון לסגל המחקר בנושא חידושים 
במחקר הבסיסי במרכז הרפואי - רפואה 

 תאית ומולקולרית יתקיים בתאריך 
28 בינואר 2013

•   יום עיון בנושא חקר המוח יתקיים 
בתאריך 27 בפברואר 2013

•  סדנת הדרכה לכתיבת מענקי מחקר 
מתוכננת בהמשך, חוקרים שיש להם שאלות 

ספציפיות מוזמנים לפנות לד"ר גלית כהן: 
 galitco@tlvmc.gov.il

 שיפור השירות בטיפול 
 בבקשות למענקי מחקר:

לאור העלייה הגדולה בקבוצות המחקר 
הפעילות ובמספר הבקשות למענקי מחקר 

תחרותיים, ולאור העלייה במספר המענקים 
המאושרים, הרחבנו את התמיכה לחוקרים 

 בנושאים אלה.
בשנה האחרונה הצטרפה לצוות האגף 

למו"פ ד"ר גלית כהן (בעלת דוקטורט ופוסט 
דוקטורט בביוכימיה, מכון ויצמן), כאחראית 
על מענקי המחקר התחרותיים. תפקידה של 
גלית, בין השאר, הוא לעזור לכם בהגשה של 

הודעות:

היכן נקלטים גירויים במוח? האם 
קליטת מידע בזמנים שונים נעשית 

באזורים שונים? מעט ידוע על 
היכולת של המוח לחבר בין מידע 

 מסוגים שונים לאורך זמן. 
על שאלות מעניינות אלה ועל 

שאלות נוספות מנסה ד"ר לרנר 
 לענות במסגרת קבוצת המחקר 

כאן במרכז הרפואי תל־אביב

מבלבלים את המוח
 כדי למפות קליטת גירויים במוח, מוציאה ד"ר יוליה לרנר משפטים מהקשרם 

ומנתחת התנהגות סכיזופרנית

   275 ברדיו  807 באינטרנט  886,751 כניסות לאתר בית החולים  3,025,146 צפיות בדפים באתר  6,624 חברים בעמודי הפייסבוק שלנו



בראש חוקר

לאחר  הסיפור.  הבנת  ובהן  התנהגותיות,  בדיקות 
הנבד בין  התגובה  בהדירות  התאמה  נבדקת  ־מכן 

קים השונים.
לסיפור  הקשבה  שבזמן  הראו  המחקר  תוצאות 
קיימת התאמה גבוהה בנבדקים בריאים וצעירים, 
בנוסף,  ולשפה.  לשמיעה  האחראים  מוח  באזורי 
נמצא כי קיימת היררכיה בקבלת מידע לאורך זמן, 
מאזורים סנסוריים נמוכים עבור זמנים קצרים של 
מידע  עבור  גבוהים  קוגניטיביים  לאזורים  מידע, 

מורכב דוגמת סיפור.
את  הביאו  בריאים  בנבדקים  המחקר  תוצאות 

בחו המחקר  את  להמשיך  וצוותה  לרנר  ־ד"ר 
קוגניטיבי  תפקוד  בעלי  ובחולים  סכיזופרניה  לי 
כדי   Moderate Cognitive Impairment לקוי 

מו שבאמצעותה  ההיררכיה  נשברת  היכן  ־להבין 

לארגן  היכולת  חוסר  במוח.  המורכב  המידע  עבר 
סימפטומים  ליצור  עשוי  ומהעבר  מההווה  מידע 

בס מוכרת  תופעה  מאורגנות,  לא  מחשבות  ־של 
כיזופרניה. עבור מחקר זה קיבלה ד"ר לרנר מענק 
לחוקרים  שניתן  האירופי,  מהאיחוד  קירי"  ”מארי 

צעירים להתחלת קריירה מדעית.
גבוהה  התאמה  על  מרמזות  ראשוניות  תוצאות 
של  בהבנה  בריאים  ונבדקים  סכיזופרניה  חולי  בין 
מידע שמיעתי שנקלט בפרקי זמן קצרים (מילים 

־ומשפטים לדוגמה), לעומת התאמה נמוכה בהב
נה של מידע המתקבל בפרקי זמן ארוכים (סיפור). 

־מעניין הוא שעיבוד המידע החזותי המתקבל בפ
רקי זמן ארוכים נמצא בהתאמה גבוהה יחסית בין 

נבדקים בריאים וחולי סכיזופרניה. 
מחק של  קודמים  בממצאים  תומך  זה  ־מחקר 
מקו ששינויים  שהראו  סכיזופרניה,  בחולי  ־רים 

מיים במוח לא מסבירים את הבעיה הקוגניטיבית 
שקשורים  נוירולוגיים  קישורים  אלא  זו,  במחלה 
ותחושתיים  קוגניטיביים  סנסוריים,  בתהליכים 

הם שעשויים להיות פגומים. ||

 בקשות למענקים. 
אפשר לקבל עזרה בהתאמה של נושא המחקר 

למקורות מימון אפשריים, הערות מקצועיות 
על הבקשה עצמה, התנהלות מול גורמים 

ביורוקרטיים של קרנות בארץ ובחו"ל וכן עזרה 
 בתקצוב.

התחרות על מקורות מימון למחקר הולכת 
וגדלה וכל עזרה ושיפור של הבקשה משפרים 

את הסיכויים להצלחה ולמימון. יש קרנות, כגון 
 קרנות של האיחוד האירופי, 

ה־NIH וה־USarmy אשר דורשות ידע מפורט 
בתהליך ההגשה ולכן יש להתייעץ איתה 

כבר בתחילת הדרך, אחרת לא נוכל לאשר 

את הבקשה באתר ברגע האחרון. קרנות אלו 
גם דורשות ידע מפורט של התקצוב ולשם 
כך אנו מבקשים כי תתייעצו כבר בתחילת 
הכנת הבקשה גם עם גלעד ים־הוד, רו"ח 

בקרן מחקרים, האחראי לתקצוב המענקים 
והדיווחים הכספיים לקרנות. תקצוב נכון 

מראש של בקשות חשוב במיוחד בהגשה 
למסגרות השונות של האיחוד האירופי ועשוי 

להוביל לתקצוב יעיל יותר מבחינת המהות 
 והצורך של החוקר, וכן מבחינת הארגון. 

 אתם מוזמנים לפנות לגלית ולגלעד ולהתייעץ.

ד"ר גלית כהן
בטלפון: 4049

galitco@tlvmc.gov.il :דוא"ל

גלעד ים־הוד
טלפון: 7530

gilady@tlvmc.gov.il :דוא"ל
 נשמח לעמוד לרשותכם

 בהצלחה,
ד"ר מיכי רול וצוות האגף למו"פ

בטכנולוגיית fMRI סורקים פעילות 
מוחית בגישה שאינה חודרנית. 
כאשר יש פעילות עצבית באזור 
מסוים במוח, יש צריכה מוגברת 

של חמצן וכך אפשר למפות תגובה 
באזורים שונים במוח כתגובה לגירוי

ד"ר לרנר (בתמונה מימין) ותוצאות מחקרה: קורלציה במיפוי עיבוד מידע שמיעתי וחזותי במוח. המפה מתארת את מהימנות התגובה לסרט (אדום) ולסיפור (צהוב) 
שנרשמה עבור חולי סכיזופרניה (10 נבדקים) ונבדקים בריאים (11 נבדקים) 

 22,522 אזכורים ברשת על פי "באזילה"  7,100,000 בדיקות במעבדות השונות   2012 במספרים: סה"כ 211,044 פניות לכל המיונים,
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 Surgical)  SSI הניתוח  באתר  זיהומים 
מוכרים  סיבוכים  הם   (Site Infections
של ניתוחים. שיעור הזיהומים שונה בהתאם לסוגי 
בניתוחים  אחד  מאחוז  פחות  בין  ונע  הניתוחים, 
נגוע  אזור  דרך  מעבר  ללא  בעור  (החתך  נקיים 
חתך  מערב  הניתוח  כאשר  כ־20%  לבין  בחיידקים) 
חלק  למשל).  הגס  (המעי  מאוד  נגוע  באזור 
שינויים  באמצעות  למנוע  אפשר  אלה  מזיהומים 
ברוטינות העבודה, הקפדה על כללי עבודה נכונים, 

אנטי טיפול  מתן  לניתוח,  החולה  הכנת  ־שיפור 
ביוטי פרופילקטי נכון ואמצעים שונים הקשורים 

בני גדולה  חשיבות  יש  לכן  הניתוחית.  ־לטכניקה 
הזיהומים  שיעור  על  משוב  ומתן  הזיהומים  טור 

לצוותים השונים המטפלים בחולה.
היחי החולים,  בית  הנהלת  החלטת  פי  ־על 

לניטור  תכנית  בבניית  החלה  לאפידמיולוגיה  דה 
כמה  לאחר  אופרטיביים  פוסט  ניתוחיים  זיהומים 
ועל  בתכנית  הראשון  כשלב  כעת,  ניתוחים.  סוגי 
מנת לבדוק ישימות, מתבצע סקר פיילוט לניטור 
קולון  ניתוחי  שעברו  בחולים  הניתוח  אתר  זיהומי 

ורקטום.
נפוצים  קולורקטליים  ניתוחים  לאחר  זיהומים 
וגורמים לעלייה במשך זמן האשפוז, בתחלואה ואף 

־בתמותה פוסט אופרטיבית. כפועל יוצא, הם מש
מעותיים גם בכל הקשור לשימוש גבוה במשאבים 

ולכן גורמים עלויות גבוהות לפרט ולמערכת. 
קו ניתוחי  לאחר  הניתוח  באתר  ־זיהומים 

חיידקי  ידי  על  תמיד  כמעט  נגרמים  ורקטום  לון 
הם  המעורבים  החיידקים  החולה.  של  המעיים 
וחיידקים  אנטרוקוקים   ,Enterobacteriaceae
ידי  על  זיהומים  נגרמים  כאשר  אנאירוביים. 
הזיהום  תוצאי  לאנטיביוטיקה  יציבים  חיידקים 

קשים אף יותר. 
מרבית הזיהומים באתר הניתוחי מופיעים בתוך 
שלושים יום מהניתוח וזו תקופת הזמן שבה נדרש 
מעקב על מנת לנטר זיהומים אלה. מכיוון שרבים 

מהחולים משתחררים קודם לכן, נדרש גם מעקב 
המרפאה  בביקור  הן  שמתבצע  השחרור,  לאחר 

לאחר ניתוח והן במעקב טלפוני. 

של  דרגות  לשלוש  מחולק  הניתוחי  באתר  זיהום 
עומק  הזיהום.  עומק  לפי  אופרטיבי  פוסט  זיהום 
הזיהום במקרים רבים גם מייצג את חומרת הזיהום 

והקושי לטפל בו. שלוש דרגות הזיהום הן: 
•   זיהום שטחי של החתך 

 :(Superficial Incisional) SSI 
זיהום באזור החתך הניתוחי, המערב עור 

ורקמה תת עורית בלבד.
•   זיהום עמוק של החתך 

SSI (Deep Incisional): זיהום באזור החתך 
 הניתוחי, שמעורבות בו רקמות רכות עמוקות 

(פציה ושכבת השריר).
•   זיהום באזור האנטומי שנותח

.(Organ\space surgical site Infection)
־הקריטריונים לקביעת זיהום באתר הניתוח מעו

 .CDCגנים בהנחיות ה־
הישימות  השיטות  פותחו  הפיילוט  בסיקור 

אפי אחות  אותו  מבצעת  וכעת  הסיקור,  ־לביצוע 
התה את  ליעל  כדי  לנושא.  שיועדה  ־דמיולוגית 

אפליקציות  מפתחת  ביצועים  לחקר  היחידה  ליך, 
ממוחשבות שיקלו את המעקב וישפרו אותו. 

לתהליך המובנה כמה שלבים:

המעקב המחלקתי (מורכב מכמה תהליכים):
השלב הטרום הניתוחי: הגדרת הפרופיל האישי של 
המטופל, כולל בחינת נשאות של חיידקים עמידים 

רלוונטיים.
:השלב הפוסט אופרטיבי אחות אפידמיולוגית מב־
צעת מעקב פעמיים בשבוע לכל אחד מהמנותחים 
הניתוח  אתר  בחינת  כולל  המעקב  המאושפזים. 
לבחינת  מובנה  שאלון  באמצעות  הטיפולי  והמידע 
הקריטריונים הנדרשים להגדרת זיהום או שלילתו.
מעקב לאחר השחרור נערך בשתי הזדמנויות שונות:

תבמרפאה הכירורגי - בביקור שגרתי לאחר הש־
במערכת  הניתוחי  לאתר  אומדן  הרופא  יבצע  חרור 

ממוחשבת שבונה כעת היחידה לחקר ביצועים. 
שלושים  טלפוני  מעקב  היא  השנייה  ההזדמנות 

יום לאחר הניתוח, על מנת להשלים מעקב מלא.
הזיהומים  לצמצום  להוביל  מיועד  זה  גדול  מאמץ 
הסבל  את  ולמנוע  הניתוח  לאחר  האופרטיביים 
והתחלואה הכרוכים בזיהומים אלה. תהליכים אלה 
הגורמים  בשיתוף  שנבנה  מחלקתי  בנוהל  עוגנו 

הכירור החטיבה  הנהלת  השונים,  ־המקצועיים 
גית והנהלת בית החולים. בד בבד נערכות פעולות 
את  לצמצם  המיועדים  תהליכים  לשיפור  מכוונות 

־הסיכון לזיהום באתר הניתוחי: זה כמה שנים פוע
לים ברוטינות של רחצת חולה בסבון רפואי (ספטל 

־סקראב) לפני ניתוח, השרת שיער באמצעות קלי
פר, בניתוחים נקיים נערכת סקירת נשאות החיידק 
לפני  להכחדתו  וטיפול  אאוראוס  סטאפילוקוקוס 
הניתוח בנשאים. אחת הדרכים היעילות להפחתת 
טיפול  מתן  היא  הניתוח  באתר  הזיהומים  שיעור 

אנטי בסוג  נכון,  טיפול  ניתוחי.  טרום  ־פרופילקטי 
ביוטיקה מכוון לפתוגנים המתאימים, זמן מתן נכון 
לפני הניתוח, ומשך קצר הוגדרו בנוהל בית החולים. 
מבצעים  המרקחת  ובית  לאפידמיולוגיה  היחידה 

כעת סקר לבדיקת עמידה בנוהל. ||

־הישג יוצא דופן למחלקות הפנימיות במר
כז הרפואי תל־אביב במלחמה נגד זיהומים 
בשנת 2012: כל המחלקות (מלבד פנימית ג') הציגו 
ירידה בשיעור הרכישות של אציניטובקטר מתוקנן 
שיעור  לשנת 2011.  בהשוואה  אשפוז  ימי  ל־10,000 
פחות  לא  על  שעומד  ביותר,  הגבוה  הירידות 
בניהול  ט'  פנימית  למחלקה  השנה  שייך  מ־65%(!) 
מר־ הישג  זהו   . לו זהבה  וגב'  הרשקוביץ  רמי  יפרופ' 

אצלה  נרשם  שאשתקד  המחלקה  של  ביותר  שים 
המחלקות  מקרב  ביותר  הגבוה  הרכישות  שיעור 
הפנימיות (30 ל־10,000 ימי אשפוז). בתוך שנה אחת 

המחל צוות  הצליח  מאומצת  עבודה  ובזכות  ־בלבד 
קה להקטין את שיעור הרכישות באופן ניכר.

בחטי ביותר  הנמוך  המתוקנן  הרכישות  ־מספר 

בה הפנימית לשנת 2012 שייך גם השנה למחלקה 
והאחות  מיטלמן  משה  פרופ'  בניהול  א'  פנימית 
. על אף היות פנימית א' המ־ יהאחראית לינא טיב
בשנת  ביותר  הנמוך  הרכישות  שיעור  עם  חלקה 
מאמציה  הפנימי,  האגף  למחלקות  ביחס   2011
הגדולים בהובלת המאבק בבית החולים נשאו פרי 
בהש־  !61% של נוספת  ירידה  השנה  רשמה   והיא 

וואה לשיעור הרכישות אשתקד. שאפו!
גרם  חיידק  הוא   Acinetobacter baumannii
שלילי בעל עמידות לטווח רחב של אנטיביוטיקה. 
תמותה  מקרי  אלפי  עשרות  מיוחסים  זה  לחיידק 
בארה"ב.  החולים  בבתי  שנה  מדי  מאושפזים  של 
חולים  אצל  ריאות  בדלקת  לרוב  מעורב  זה  חיידק 
ועוד.  בקטרמיות  השתן,  בדרכי  דלקת  מונשמים, 

זיהום נרכש באציניטובקטר יציב הוא גורם עיקרי 
חו בבתי  מאושפזים  של  ולתמותה  לנכות  ־לסבל, 
הב מערכת  על  כבד  כלכלי  נטל  כמובן  והוא  ־לים 

היקר  הטיפול  האשפוז,  משך  הארכת  עקב  ריאות 
אמצ נקיטת  חוזרים.  בניתוחים  הצורך  ־ולפעמים 

יציבים  בחיידקים  צולבים  זיהומים  למניעת  עים 
בכלל ובאציניטובקטר בפרט - הקפדה על היגיינת 
ידועים,  נשאים  של  מגע  בידוד  על  הקפדה  ידיים, 
מונשמים  לחולים  סגורה  שאיבה  מערכת  חיבור 
עמיד,  לאציניטובקטר  חיובית  כיח  תרבית  עם 
יסודי  וחיטוי  וניקוי  רוטיני  סביבתי  וחיטוי  ניקוי 
בשחרור חולה - יכולים לתרום באופן חד משמעי 
גם  יציב  אציניטובקטר  ברכישת  הירידה  להמשך 

בשנת 2013 ובטווח הארוך. ||

המובילים במאבק נגד החיידק - סיכום שנה

זיהומים באתר הניתוח לאחר ניתוחי קולון ורקטום

בסיקור הפיילוט פותחו השיטות 
הישימות לביצוע הסיקור, וכעת 

מבצעת אותו אחות אפידמיולוגית 
שיועדה לנושא. כדי ליעל את 

התהליך, היחידה לחקר ביצועים 
מפתחת אפליקציות ממוחשבות 
שיקלו את המעקב וישפרו אותו

  מתוכן:  29,332 מיון דנה  23,398 מיון יולדות  5,645 מיון מיילדותי (אמבולטורי)  9,330 מיון נשים  61,362 מיון כירורגי  24,440 מיון מהיר

בעריכת ד"ר ג'לאל טרביה
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לאחרונה נפתח במרכז הרפואי שלנו מרכז 
חב בהפרעות  ולטיפול  לאבחון  ־”מראות" 

רתיות ותקשורתיות ולאבחון ולטיפול בילדים ובבני 
פועל  המרכז  האוטיסטי.  הרצף  על  הנמצאים  נוער 
אותו  ומנהלת  הילד  להתפתחות  היחידה  במסגרת 

ד"ר חגית נגר־שמעוני, פסיכולוגית בכירה.
להערכת  משולב  אבחון  עורך  ”מראות"  מרכז 
קשייו ותפקודו של הילד, בהתאם לדרישות משרד 

האב החינוך.  ומשרד  הלאומי  הביטוח  ־הבריאות, 
תפקוד  להערכת  מובנית  קלינית  תצפית  כולל  חון 
ייחודיים  שאלונים  וכן  וחברתי,  רגשי  נוירולוגי, 
בתום  תחומים.  במגוון  הילד  תפקוד  על  להורים 
ולאחריו  רב־צוותי,  דיון  מתקיים  האבחון  פגישות 
נערכת פגישה נוספת עם ההורים לדיון על ממצאי 

האבחון. 
כוללים:  המרכז  במסגרת  הניתנים  הטיפולים 
טיפול פסיכולוגי פרטני המותאם להפרעות הרצף 
האוטיסטי; טיפול קבוצתי להקניית כישורי חברה 
שפה  טיפול  פרטנית;  הורים  הדרכת  ותקשורת; 
ריפוי  תקשורת;  קלינאית  ידי  על  וקבוצתי  פרטני 
בעיסוק פרטני וקבוצתי לשיפור המוטוריקה (גסה 
ועדינה); ויסות חושי והקניית כישורי חיים; מעקב 
רפואי על ידי נוירולוג ילדים או פסיכיאטר ילדים; 

וקבוצות תמיכה והדרכה להורים ולבני משפחה.
לדברי ד"ר נגר־שמעוני, ”ייחודו של המרכז בכך 

אבחון  שירותי  אחת  גג  קורת  תחת  מאגד  שהוא 
וגישות,  כלים  של  רחבה  בקשת  טיפולים  לצד 
הח־ בקשר  מהפרעות  הסובלים   18-6 בני  לילדים 
הילד  ליווי  כדי  תוך  הרמות,  בכל  ומאוטיזם  ברתי 
יהיה  שהטיפול  ככל  שנים.  לאורך  משפחתו  ובני 

ההתבגרות,  שנות  כל  לאורך  יותר  ומקיף  מקצועי 
־ההקלה בתסמיני ההפרעה צפויה להיות משמעו
הח ובכישורי  בתקשורת  שיפור  וצפוי  יותר,  ־תית 

ברה והחיים".
התפתחו (נוירולוג  רופאים  כולל  המרכז  ־צוות 

סוציאליים,  עובדים  פסיכולוגים,  ופסיכיאטר),  תי 
קלינאי תקשורת ומרפאים בעיסוק. המרכז ממוקם 
בבניין מרפאות דנה־דואק בקומה 1, והשירות ניתן 

בתעריפי משרד הבריאות או כנגד טופס 17. ||

 חדש: 
 אשפוז יום לחולים 

במחלות כלי דם
• לאחרונה נפתח במרכז הרפואי שלנו 

אשפוז יום לחולים במחלות כלי דם. 
חולים אלה הם חולים כרוניים שזקוקים 

למעקב ולטיפול רציף, והמערך החדש של 
אשפוז היום נועד להעניק להם את הטיפול 

והמעקב האלה, וגם תרופות חיוניות. 
אשפוז היום החדש הוא מסגרת טיפולית 

הממוקמת בתוך המחלקה. לדברי תמי 
ציונוב, אחות אחראית מחלקת כלי דם, 

”אשפוז היום ממשיך את הקשר הישיר 
של הצוות הרפואי עם המטופלים, מיישם 

את הוראות הרופאים לשיפור מצב החולים 
ומעניק תחושת שייכות ואכפתיות בקרב 

החולים. בנוסף, מאפשר אשפוז היום 
להמשיך במעקב רציף על החולים". 

 הרחבת פעילות 
אשפוז יום אונקולוגי

• על מנת לשפר את השירות הניתן 
לחולים אונקולוגיים, הרחבנו את שעות 

הפעילות של אשפוז יום אונקולוגי, והוא 
יפעל מעתה מדי יום משבע בבוקר עד 
תשע בערב. השינוי צפוי להפחית את 

העומס ולאפשר הענקת שירות אישי יותר, 
באווירה רגועה ובתנאים מיטביים. לשם 

כך הורחבו גם שעות פעילות בית המרקחת 
ותוגברו צוותי האחיות והמזכירות. כמו 

כן, בכל שעות הפעילות יהיה נוכח רופא 
 שישמח גם הוא לסייע בהתאם לצורך.

חולים המוזמנים לטיפולים כימותרפיים 
וביולוגיים יוכלו לקבל כעת את הטיפול 

גם בשעות אחר הצהריים והערב. חולים 
הזקוקים לבדיקת רופא, לטיפול תומך או 

לעזרה במקרים דחופים יוכלו להגיע עד 
השעה שש, במקום עד השעה שתיים 

 כיום. 
שירות חשוב נוסף שהרחבנו הוא המענה 

לטיפול תומך ולאיזון כאב. צוות ייעודי, 
בראשות ד"ר אירנה סטפנסקי וגב' מיכל 
ארד, אחות מומחית בתחום, יעניק מענה 

מקיף לכל בעיה בתחומים הללו. אפשר 
לפנות ישירות למיכל בטלפון 03-6947622 

בנושאים דוגמת שינוי מינון של תרופות 
לאיזון כאב, בחילה, הקאה, תופעות לוואי 

של תרופות ועוד. לדברי ד"ר עידו וולף, 
מנהל אונקולוגיה רפואית, ”שינוי זה מציב 

אותנו בקדמת המכונים האונקולוגיים הן 
מבחינת מקצועיות הטיפול ואיכותו והן 

מבחינת השירות הניתן".

 חדש במערך האונקולוגי: 
מרכז לגידולי מערכת העיכול

־לאחרונה נפתח בבית החולים מרכז לגידו
־לי מערכת העיכול, הפועל במסגרת המע
רך האונקולוגי, במשכנו החדש בקומה 1, אגף ח'. 

"גידולי מערכת העיכול תופסים חלק נכבד מכלל 
בהתמודדות  יותר  הנכונה  והגישה  הסרטן,  מקרי 
הרואה  תחומי,  רב  בטיפול  היא  הזו  המחלה  עם 
את המטופל ואת בני משפחתו במרכז וסביבם כל 
הרופאים המומחים", מסבירה מנהלת המרכז, ד"ר 

רוית גבע. 
תחת  מאגד  העיכול  מערכת  לגידולי  המרכז 
מרפאת  השונים:  השירותים  את  אחת  גג  קורת 
אחיות  שירות  העיכול;  מערכת  לגידולי  מומחים 
הדרך  כל  לאורך  המטופל  את  המלוות  מתאמות 

גסט מרפאת  השונים;  הכימותרפיים  ־ולטיפולים 
תזונתיים  פתרונות  במציאת  שמתמחה  רו־תזונה 
העיכול  מערכת  ומצב  הניתוח  סוג  על  המבוססים 

לבירו גסטרואנטרולוגית  מרפאה  המטופל;  ־של 
אונקולוגית־ המשולבת  המרפאה  מורכבים;   רים 
־אנדוקרינולוגית לגידולים נוירו אנדוקריניים; והמ

לגידולי  אונקולוגית־כירורגית  המשולבת  רפאה 
הדוק  פעולה  שיתוף  יש  בנוסף,  והרקטום.  האנוס 

־עם מרפאת תופעות לוואי עוריות בעקבות טיפו

לים כימותרפיים וביולוגיים ועם המרפאה לגידולי 
הבירורים  את  המבצעת  בגסטרו  העיכול  מערכת 

הגנטיים. 
מרו אחד  פוגשים  למרכז  המגיעים  ־המטופלים 

פאי המרכז. בעזרת אחות מתאמת, הצוות הרפואי 
מלווה את החולה למשך כל הטיפול, מתווה עבורו 

־את התכנית הטיפולית, מפנה אותו לרופא המומ
חה וממשיך במעקב אחר תהליך החלמתו.

טופלו  העיכול  במערכת  סרטן  חולי  היום,  "עד 
בידי מגוון רופאים בזמנים ובמקומות שונים. נוסף 

מש ובני  החולים  המחלה,  עם  ההתמודדות  ־על 
בין  ביורוקרטי  סבך  עם  להתמודד  נאלצו  פחתם 

־בית החולים לקופות, ולהטריח את עצמם בין רו
פאים שונים הממוקמים במרפאות שונות. המרכז 
אחת  גג  קורת  תחת  לאגד  כאמור  מאפשר  החדש 
את כל תהליך הטיפול, מהאבחון הראשוני ובניית 

־תכנית הטיפול, דרך הטיפולים ועד למעקב שאח
רי ההחלמה", מסכמת ד"ר גבע.

המרכז החדש הוא ייחודי מסוגו בישראל, והוקם 
במדינות  עצמו  את  והוכיח  פועל  שכבר  מודל  לפי 

אירופה ובארצות הברית.  ||

חדש: מרכז ”מראות"

ייחודו של המרכז בכך שהוא מאגד 
שירותי אבחון לצד טיפולים בקשת 

רחבה של כלים וגישות, לילדים 
הסובלים מהפרעות בקשר החברתי 
ומאוטיזם בכל הרמות, תוך כדי ליווי 

הילד ובני משפחתו לאורך שנים

   57,537 מיון פנימי  104,928 אשפוזים, מתוכם: 69,301 בבית חולים כללי    7,646 בבית החולים דנה  27,981 בבית החולים ליס  
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ועובדים  עובדות  צוינו  רושם  רב  בטקס 
מצטייני מנכ"ל וקיבלו כהוקרה מגן, תעודה 

־ושי כספי. הטקס נפתח בהדלקת נר רביעי של חנו
כה ובהופעה של מקהלת ”קולות השלום", מקהלת 
נוער של המרכז הערבי יהודי ביפו, מקהלה ייחודית 
שחברים בה בני נוער יהודים, מוסלמים ונוצרים בני 
העיר תל־אביב. במהלך הטקס הוקרן סרטון על כל 
אחת ואחד מהעובדים המצטיינים, שצולם בסביבת 
מרת"א  מנכ"ל  ברבש  גבי  ופרופ'  שלהם,  העבודה 
את  נשאו  עת"א  עובדי  ארגון  יו"ר  בן־גל  רמי  ועו"ד 

ברכתם לעובדים ולבני משפחותיהם.
לקבלת  ועובדים  עובדות  שמונה  נבחרו  השנה 

פרס מנכ"ל מרת"א:

 ד"ר בוקשטיין פליקס 
מנהל שירות נוירו־אונקולוגי

• ד"ר בוקשטיין הוא נוירולוג בעל שיעור קומה 
ואישיות יוצאת מהכלל, הן כרופא והן כקולגה. הוא 
הראשון לבוא לבית החולים והאחרון לצאת וזמין 
לכל פנייה בכל שעות היממה. הוא פיתח יש מאין 
שירות נוירו־אונקולוגי בעל מוניטין ואיכות שזוכה 
נוירולוגית  בעיה  לכל  יועץ  ומשמש  רב,  לביקוש 
בכל מחלקות בית החולים. ד"ר בוקשטיין נערץ על 
החולים ובני משפחותיהם, אהוד על כל הרופאים 
מקובלת  הרפואית  ופסיקתו  החולים  בית  וצוות 

ללא עוררין על שאר הצוות המטפל. 

 ד"ר בריל סילביו 
מנהל היחידה לכאב

• ד"ר בריל הוא ממובילי המהלך ליצירת הכרה 
המתווה  פעילות  על,  כהתמחות  כאב  ברפואת 
הבאות.  לשנים  הכאב  רפואת  של  דמותה  את 
בריל  ד"ר  פועל  שלנו  החולים  לבית  הגיעו  מאז 
אל  מחיל  אותו  מוביל  הוא  השירות.  את  להגדיל 
לטיפול  שלישוני  כמרכז  מעמדו  את  ומבסס  חיל 
הליכות  בנועם  במקצועיות,  זאת  כל  בכאב. 
ובאנושיות מרשימה. ד"ר בריל הוא בעיקר רופא 

נערץ על מטופליו וצוות מחלקתו. 

 גב' בן־שאול שירה 
אחות אחראית מח' שיקום כללי

• שירה השתלבה היטב במחלקה לשיקום כללי, 
שירה  א'.  אורתופדית  ממחלקה  הגיעה  שאליה 
הכניסה סטנדרטים חדשים ורוח חדשה למחלקה 
לשירות  ישיר  באופן  אחראית  והיא  לשיקום 
רבים  לשבחים  וזוכה  למשתקמים  שניתן  המצוין 
הן מהחולים ובני משפחותיהם, והן מצד הקולגות 
מסורה  אחות  היא  שירה  לו.  ומחוצה  במערך 
מן  יוצאת  בצורה  תפקידה  את  ממלאה  ואכפתית, 
המושפע  האחיות,  לצוות  דוגמה  ומשמשת  הכלל 
לא  שזכתה  משומנת  כמכונה  ועובד  ממנהיגותה 

מכבר לציון 100 בסקר שביעות הרצון. 

 גב' פלץ לאה 
סגנית אחות אחראית חדר ניתוח

בכל  ביטוי  לידי  באה  לאה  של  • מקצועיותה 
נהלים  לפי  עובדת  היא  הניתוח.  בחדר  תפקידיה 
ודואגת להטמיעם בדרכים רבות ויצירתיות בקרב 
לקולגות  אישית  דוגמה  משמשת  לאה  הצוות. 
לחנוך  מתמיד  רצון  בעלת  היותה  בזכות  שלה 
ראויות  אישיות  איכויות  בעלת  והיא  ולסייע, 
בהובלת  לאה  של  וההשקעה  המסירות  להערכה. 
פרויקטים, ובהם הסבת אקדמאים למספר רב של 

אחים ואחיות, ראויות לשבח.

 ד"ר פרץ חוה 
מנהלת המעבדה לביוכימיה 

הראשונה  מהשורה  כימאית  היא  פרץ  • ד"ר 
היא  מדעיים.  מאמרים  משישים  יותר  ופרסמה 
השירות  ברמת  רפואית  מעבדה  לקידום  מודל 
בפיתוח  ובמיוחד  בעיקר  אך  האבחוני־שגרתי, 
ובקידום בדיקות ייחודיות ברמה מקצועית גבוהה 
וקשר  נרכש  עדכני  ידע  על  המבוססת  ומתמדת, 
עם אנשי מקצוע בארץ ובעולם. ד"ר פרץ מעניקה 
אנושי  מגע  עם  לממוצע,  ומעבר  מעל  שירות 
בכל  ומעורבות  גדולה  אכפתיות  והפגנת  ומקצועי 

הקשור לתחומה, ברמה הגבוהה ביותר.

 גב' בורוכוב בן יעקב אלונה  
ראש צוות בשירות הסוציאלי

גבוהה  מקצועית  ברמה  עובדת  היא  • אלונה 
ביותר, וההתערבויות שלה מעוגנות בידע תיאורטי 
עדכני ביותר. היא מומחית בטיפול בשעת משבר 
עובדים  כמדריכת  המקצועיות  ומיומנויותיה 
וצוותים ראויות לציון לשבח. אלונה פועלת ברמה 

אמפתית  גישה  שילוב  כדי  תוך  גבוהה  מקצועית 
לשיפור  גבוהה  מוטיבציה  בעלת  והיא  ושירותית 
המקצועיות  ולקידום  המטופלים  של  מצבם 

והמעמד של השירות הסוציאלי בבית החולים. 

 גב' אביב מיכל  
מנהלת משרד המיון

• מיכל מפעילה באופן ראוי להערכה את משרד 
שבעה  שירות  ושמעניק  עובדים  המונה 18  המיון, 
שזהו  פי  על  אף  בשנה.  ימים   365 בשבוע,  ימים 
ביותר  והקשים  העמוסים  השירות  ממוקדי  אחד 
לתפעול בבית החולים, פועלת מיכל למתן שירות 
רב,  מקצועי  ידע  בעלת  היא  ואיכותי.  מהיר  אדיב, 
מאוד  גבוהה  ברמה  ממנה  הנדרש  את  מבצעת 
השירות  שיפור  לטובת  רבים  מאמצים  ומשקיעה 
לצוות  לעבודה,  נאמנה  היא  המיון.  לבאי  המוענק 
בית  ולהנהלת  למקצוע  לעמיתיה  העובדים, 
החולים, פועלת תוך כדי דבקות במטרה ובשאיפה 

למצוינת ומשמשת מודל לחיקוי. 

 גב' מנחה זהבה  
מנהלנית בית הספר לסיעוד

שקיימת  ”הבית"  לתחושת  תורמת  • זהבה 
בבית הספר לסיעוד בזכות יחסה לדיירי המעונות 
יחס  השונים,  במסלולים  לסיעוד  ולסטודנטים 
של  גבוהה  רמה  מפגינה  היא  להערכה.  הראוי 
מעבר  לתרום  ונכונות  החולים  לבית  מחויבות 
לתגמל  ”עקשנותה"  ניכרת  ובמיוחד  למצופה, 
הקשור  בכל  הספר  בבית  השירות  נותני  את  בזמן 
ברמה  עבודתה  את  מבצעת  זהבה  לשכרם. 
את  להעניק  ומצליחה  גבוהה  ובאיכות  מקצועית 
מדובר  כאשר  גם  ביותר,  והטוב  האיכותי  השירות 

במשאבים מצומצמים. ||

פרס מנכ"ל מרת"א לעובדים מצטיינים לשנת 2012
ם
ה
־
ת
ת
ני 
ל
ת
א
ת

ת

ה
א
ין

 10,946 לידות בבית החולים ליס  33,844 ניתוחים, מתוכם: 1,260 אורולוגיה  356 אורולוגיה ילדים  636 אורתופדיה אונקולוגית
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 79 אורתופדיה זעיר פולשנית  433 אורתופדיה כף רגל וקרסול  434 אורתופדיה מפרקים  490 אורתופדיה ספורט  117 אורתופדיה עמוד שדרה

 מינויים למנהל מחלקה/
יחידה/אגף:

רותי סספורטס -•  סמנכ"ל תפעול
ד"ר יניב שרר -•  סמנכ"ל איכות רפואה

ד"ר גלית אבירם -•  מ"מ מנהלת יחידת 
הדימות של הלב והריאות

פרופ' אורי אלקיים -•  מנהלת היחידה 
לאשפוז יום ראומטולוגי

ד"ר רונן בן עמי -•  מנהל היחידה 
למחלות זיהומיות

ד"ר רוית גבע -•  מ"מ מנהלת היחידה 
לפיתוח שיטות מחקר 

 ד"ר אמיר הלקין -•  מנהל השירות 
למחלות לב 

ד"ר אופיר הנדזל -•  מ"מ מנהל השירות 
לניתוחי שתל שבלול במחלקת אא"ג

ד"ר עידו וולף -•  מנהל המחלקה 
לאונקולוגיה רפואית

ד"ר יוליאנה וינשטיין -•  מנהלת השירות 
לפעילות התערבותית של השד

ד"ר קרין ויסקין -•  מנהלת היחידה 
למיון פנימי במלר"ד

ד"ר טלי יונש -•  מנהלת היחידה 
לנוירורדיולוגיה

פרופ' יגאל ליבוביץ -•  מנהל המכון 
לאוקולופלסטיקה 

ד"ר ישי לוין -•  סגן מנהל המחלקה 
הגינקולוגית

פרופ' גוסטבו מלינגר -•  מנהל היחידה 
להדמיה על קולית בנשים ובמיילדות

מינויים:
ד"ר גדעון פלוסר -•  מנהל היחידה להדמיה 

של עצם ושריר
ד"ר יהודה קולנדר -•  מ"מ מנהל היחידה 

לאורתופדיה אונקולוגית
פרופ' יורי קופולוביץ -•  מנהל מכון פתולוגיה

ד"ר יפים רבינוביץ' -•  סגן בכיר למנהל 
מחלקה לכירורגית כלי דם 

ד"ר חדוה שחם לרמן -•  מנהלת השירות 
לרפואה גרעינית של מערכת העצבים

מינויים לתפקידים בכירים: 
 פרופ' שלמה שניבאום -•  המזכיר הכללי 

של הארגון העולמי למחלות שד

 מקבלי תואר פרופ'/
מרצה בכיר/מרצה:

פרופ' יעקב סיון -•  פרופ' מן המניין 
בפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל־אביב

פרופ' בן קורן -•  פרופ' מן המניין 
לאונקולוגיה בפקולטה לרפואה, 

אוניברסיטת תל־אביב
פרופ' יונתן בן עזרא -•  פרופ' חבר קליני 

בפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל־אביב
ד"ר רונית לובצקי -•  מרצה בכירה 

קלינית לפדיאטריה בפקולטה לרפואה, 
אוניברסיטת תל־אביב

ד"ר שרון מסלוביץ' -•  מרצה בכיר קליני 
בפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל־אביב

ד"ר דפנה בן־בעש"ט -•  מרצה בכירה 
לדימות בפקולטה לרפואה, אוניברסיטת 

תל־אביב

ד"ר ארנון קרני -•  מרצה בכיר לנוירולוגיה 
בפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל־אביב

 ד"ר מיגל גלטשטיין -•  מרצה לרפואת 
ילדים בפקולטה לרפואה, אוניברסיטת 

תל־אביב
ד"ר אופיר הנדזל -•  מרצה לאא"ג 

וכירורגיית ראש צוואר בפקולטה לרפואה, 
אוניברסיטת תל־אביב

ד"ר חטיב נדין -•  דוקטור לרוקחות קלינית

מינויים לתפקידים בכירים 
בסיעוד:

יפה בן אברהם -•  מרכזת תחום בכירה 
הדרכה ופיתוח צוות

ד"ר ג'לאל טרביה -•  מרכז תחום בכיר 
אפידמיולוגיה

אירה סרביאנסקי -•  אחות כללית
 אביבית שמעון -•  מתאמת נושא 

כאב פליאטיבי

מינויים לתפקיד אחות אחראית:
ורד אוליד -•  מרפאת עור

אביגיל הינדי -•  אשפוז יום נוירולוגי 
דניאלה ויסמן -•  מ"מ א"א נוירוכירורגית

אינה זצרוב -•  אשפוז יום המטו־אונקולוגיה 
ילדים

ללי קורן -•  מחלקת עור
 חן קרני -•  מ"מ א"א מרפאת השתלות 

מח עצם

סיים בהצטיינות:
• ד"ר אמיר חיים

יבואו על הברכה:
• ד"ר עמוס איזדורפר

• ד"ר אמיל אלחנן
• ד"ר אהרון ארז

• ד"ר דגנית בחרי
• ד"ר שי בצלאלי
• ד"ר יעל בר־און
• ד"ר שרית ברק

• ד"ר עדי ברוידא
• ד"ר מרק ברמן

• ד"ר שרה דיכטוולד
• ד"ר אורי הוכברג

• ד"ר אורי ויזל
• ד"ר אורי זויברמן

• ד"ר לובוב טאו
• ד"ר יעל יגל

• ד"ר ליאור ינקלסון
• ד"ר רוית יחיאלי־כהן

• ד"ר סמדר ניר
• ד"ר מאיר קסטנבאום

• ד"ר מיטל רופא
• ד"ר אמיר שרעבי

• ד"ר מיכל לאופר־פרל
• ד"ר טליה פין

• ד"ר מיכאל פלד

• ד"ר אנה מאזו
• ד"ר אירמה ילשוילי

• ד"ר ענת ירושלמי־פלר
• ד"ר שני כהן־סדן

• ד"ר גיליה מורב
• ד"ר יבגני סויכר

• ד"ר אחמד ספדי
• ד"ר אמיר עינבל

• ד"ר מור פבלובסקי
• ד"ר רנטה פיירמן

• ד"ר בן פלג
• ד"ר אופיר צ'צ'יק

• ד"ר אביעד רוזנברג
• ד"ר אורלי שטרן

• ד"ר לורין שוורץ־אריה

עוברי שלב ב'
93% מהמתמחים שניגשו למבחני שלב ב' במועד סתיו 2012 עברו את הבחינה



38

עניין לציון

זר ברכות

למרכז לבריאות השד -•  על בחירתו כמרכז 
מצוינות לטיפול בסרטן שד של הארגון 

הבין־לאומי למחלות שד והארגון העולמי 
.UICC למלחמה בסרטן

על זכייתו בפרס:  לפרופ' פואד עאזם - • 
”Star Award 2012" מטעם האיגוד 

.(ASRM) האמריקני
על סינוף בית  לפרופ' פרנסיס מימוני - • 

החולים לילדים ע"ש דנה־דואק לפקולטה 
לרפואה של אוניברסיטת תל־אביב.

• ליחידת כאב בניהולו של ד"ר סילביו בריל 
- על בחירתה כמקום מוכר להתמחות של 

 Center for) - EFIC האיחוד האירופי
 .(Fellowship Training

• לפרופ' ניר גלעדי, מנהל המחלקה 
הנוירולוגית, ולד"ר טניה גורביץ, מנהלת 

המרפאה להפרעות תנועה ופרקינסון - על 
קבלת ההכרה כמרכז מצוינות בין־לאומי 
בתחום הפרקינסון מעמותת הפרקינסון 
האמריקנית, ועל זכייתם במענק ייחודי 

בסך שישים אלף דולר בשנה למשך חמש 
שנים, לקידום איכות הטיפול בחולים. לדברי 

ד"ר גורביץ, ”ההכרה שקיבלנו היא הגשמת 
חלום עבורי ועבור כל צוות היחידה, וזוהי 
בעצם תוצאה של גישה שאנו נוקטים זה 

שנים רבות, לפיה המטופל נמצא במרכז ואנו 
מספקים את כל צרכיו וצורכי בני משפחתו 

בכל ההיבטים של הטיפול במחלה".

המעב אגף  השנה  גם  קיים  שנה  ־כמדי 
־דות טקס סיכום שנה וחלוקת פרס לעו

אור־ בוריס  הוא   2012 לשנת הזוכה  מצטיין.   בד 
מעבדה  עובד  הוא  בוריס  הפרס:  מנימוקי  ליוב. 

בתחו ששולט  ומוכשר  מקצועי  אכפתי,  ־במיון, 
מים רבים במעבדה. 

בוריס הוא עובד חרוץ ואחראי המגלה אכפתיות 
המכ של  תקין  לתפעול  דואג  ־ומעורבות בעבודה, 

שירים במעבדה ולפתרון תקלות עד כדי רמה של 
טכנאי החברה, ושולט במחשוב ובתוכנות שונות. 
בעל  במעבדה,  לעזרה  שזקוק  מי  לכל  עוזר  בוריס 
שיטות  ללמוד  מוכן  משימה,  לכל  נרתם  יוזמה, 

־ותהליכים חדשים וכן סייע בהכנסת בדיקות חד
שות למעבדה. ||

5,000 שק־  כמדי שנה מוענקת מלגה ע"ס
לים לסטאז'רים חוקרים מצטיינים. 

השנה זכו במלגה: 
הצ־ על  הכירורגית,  מהחטיבה  וייז  רועי  רד"ר 

טיינות קלינית בתקופת הסטאז'. 
 Low" :ד"ר אלון אחימור על עבודת מחקר בנושא
 levels of heme oxygenase-1 in induced
 sputum of lung cancer patients as a marker
ביצע  שאותה   "of defective cytoprotection
למחלות  המעבדה  מנהלת  פיירמן,  ליזי  פרופ  עם 
ריאה ואלרגיה, וד"ר אמיר בר־שי ממכון ריאות. אלון 
הגיע לטקס היישר משירות מילואים כדי לקבל את 

הפרס. יישר כוח! ||

סטאז'ר מצטיין

עובד מצטיין אגף המעבדות

ד"ר רועי וייזר

ד"ר אלון אחימור

   2,054 אורתופדיה  585 אורתופדיית ילדים  328 אורתופדיית כתף  1,374 אף אוזן גרון  730 אף אוזן גרון ילדים  1,024 הפריה חוץ־גופית

סיים בהצטיינות:
• ד"ר אמיר ויצברד

יבואו על הברכה:
• ד"ר גיל אמריליו

• ד"ר אמיר אגבריה
• ד"ר ירון ארבל

• ד"ר אמיר בן טוב
• ד"ר גיא גוט

• ד"ר אמיר גל־עוז
• ד"ר איילת גרופר

• ד"ר יונתן וולמן
• ד"ר אבשלום כהן

• ד"ר אבישי להד
• ד"ר מיכל מינסטרסקי

• ד"ר שירלי פרידמן
• ד"ר תמיר פריטש

• ד"ר אופיר פרייזלר
• ד"ר שרון עמית

• ד"ר עופר צימרמן

סיום תת התמחות 2011
 66% מהמומחים בתת־התמחות במרכז הרפואי תל־אביב 

עברו בהצלחה את בחינות הסיום:

ד"ר טניה גורביץ' ופרופ' ניר גלעדי
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מפרגנים בבית 

פטפ לד"ר  נשוי  אורוגואי.  מונטווידאו,  יליד  מלינגר,  גוסטבו  ־רופ' 
־ריסיה סאוודרה־מלינגר ואב לשלושה ילדים. בוגר בית הספר לר
־פואה ע"ש סאקלר, התמחה במיילדות וגינקולוגיה במרכז הרפואי וולפ
סון, ומשנת 1994 ועד דצמבר 2012 ניהל את היחידה לאולטרה־סאונד במיילדות באותו מוסד. 

לנאורולוגיה  תחומית  רב  מרפאה  לב  דורית  וד"ר  שגיא  טלי  פרופ'  בשיתוף  הקים  בשנת 1995 
עוברי  למום  סיכון  קיים  שבהם  במקרים  ייעוץ  ניתן  שבה  בעולם,  בסוגה  הראשונה  העובר,  של 
המערב את המוח. במשך השנים השתלמו במרפאה מומחים רבים מהארץ ומהעולם. המרפאה 

היא דוגמה ומודל לחיקוי, ומרפאות דומות הוקמו בעידודו בארצות רבות בעולם.
־פרופ' מלינגר חבר בוועד המנהל של החברה הבין־לאומית לאולטרה־סאונד במיילדות וגינקו

 Fetal"ו־ "Ultrasound in Obstetrics & Gynecology” לוגיה, והוא חבר מערכת בכתבי העת
."Diagnosis and Therapy

לאור  יצא   2012 בשנת  בספרים.  ופרקים  מדעיים  מאמרים  ממאה  יותר  פרסם  מלינגר  פרופ' 
."Ultrasonography of the Prenatal Brain” ספרו McGraw-Hill בהוצאת

בתחום ההוראה פרופ' מלינגר מרצה מבוקש לא רק בארץ אלא גם ברחבי העולם ועד היום הוזמן 
סינגפור  צרפת,  גרמניה,  אנגליה,  קנדה,  ארה"ב,  ובהן  מדינות  מ־25  ביותר  הרצאות  ממאה  ליותר 

ויפן. שיהיה בהצלחה!

פנים חדשות

פרופ' גוסטבו מלינגר, 
 מנהל היחידה לאולטרה־סאונד 

גינקולוגי ומיילדותי

ממשיכים לרוץ 
בעקבות הלב

•  בהתאם למסורת, עובדי בית החולים 
ירוצו גם השנה ”בעקבות הלב" במרתון 

תל־אביב. המרתון יתקיים השנה ביום 
שישי, ד' ניסן תשע"ג, 15 במרס 2013. 

נקודות הזינוק והסיום, כמו בשנה 
 שעברה, יהיו בגן צ'רלס קלור.

הנכם מוזמנים להשתתף ולהירשם 
לקבוצה הייצוגית שלנו, שתרוץ כמו תמיד 
במקצה עשרה ק"מ. אפשר להשתתף גם 

במקצים האחרים: 4.2 ק"מ, חצי מרתון 
 ומרתון מלא. 

ההרשמה לעובדי בית החולים בלבד 
בעלות מסובסדת של חמישים שקלים 

במזומן למשתתף, שאותם יש לשלם 
 במעמד קבלת הערכה. 

 הרשמה לעובדים בלבד 
 (עד 20 בפברואר 2013) בקישור:

http://www.tasmc.org.il/
Personnel/Pages/TLV-Marathon-

 subscription.aspx

רצה לדוגמה
• ד"ר יעל סופר מהמכון האנדוקריני רצה 
לראשונה בחייה את מרתון אמסטרדם. 
לאחר הכנות קדחתניות היא סיימה את 

המרתון בתוצאות מעולות. יישר כוח!

התקיים   ,2012 בדצמבר   7 שישי,  ביום 
טוביה  פרופ'  של  לזכרו  עיון  ויום  טקס 
מכון  של  והמקים  המיתולוגי  המנהל  ז"ל,  גילת 

הגסטרו של המרכז הרפואי שלנו.
פרופ'  ענק  ובלב  בכישרון  וארגן  יזם  הטקס  את 
זמיר הלפרין, תלמידו וממשיך דרכו. הטקס נערך 
באולם ההרצאות בבניין סמי עופר, והוא היה מלא 

תל הארץ,  מכל  בגסטרואנטרולוגים  גדותיו  ־עד 
סנטו,  ד"ר  הלפרין,  פרופ'  גילת:  פרופ'  של  מידים 
ורבים  אורן  פרופ'  בר־מאיר,  פרופ'  קוניקוב,  פרופ' 

עול מובילים  מחו"ל,  אורחים  נכחו  עוד  ־אחרים. 
דלק ומחלות  המרה  דרכי  מחלות  בתחום  ־מיים 

תיות של המעי, שבאו אף הם לחלוק כבוד לפרופ' 
בנוכחות  כמובן,  נערך,  הטקס  ולמורשתו.  גילת 

אשתו וילדיו של פרופ' גילת.
הלפרין  פרופ'  ברבש,  פרופ'  דברים  נשאו  בטקס 
וסקר  ביותר  מרגש  היה  הטקס  קוניקוב.  ופרופ' 
גילת  פרופ'  של  המיוחדת  ואישיותו  פועלו  את 

הגסט מכון  שעבר  העצומה  ההתקדמות  ־ואת 
בעל  ארצי  למוביל  הפיכתו  כדי  תוך  רואנטרולוגיה 

מוניטין בין־לאומיים.
מעל הכל, בלטו המורשת, האחווה והכבוד הגדול 

הלפ פרופ'  ובראשם  הגסטרואנטרולוגים  כל  ־של 
רין לבוס ולמנהל הקודם שלהם. 

־נפעמתי לראות את המסירות, השליחות וההש
ראוי  עצמו  הוא  הלפרין.  פרופ'  של  האישית  קעה 
להערכה גדולה על היוזמה, וההיענות הגדולה היא 

גם תעודת כבוד לו עצמו ולמכון הגסטרו שלנו.
־ההכרה הזו ושמירת הערך העליון של כבוד למו

רים הן בסיס לכל מוסד רפואי. טקסים כאלה ראוי 
־שיקבלו ביטוי והכרה על ידי כולם, כי ההווה והע

אמיץ  בקשר  תלויים  והרופאים  הרפואה  של  תיד 
עם הרופאים־המורים בעבר. 

־למרכז הרפואי שלנו יש ”אייקונים" מובילים בר
פואה הישראלית, למשל פרופ' גפל ז"ל בפנימית, 
מכובדת  רשימה  ועוד  בכירורגיה  ז"ל  רוזין  פרופ' 
חולים  בית  זכרם.  את  כיאות  שננציח  ראוי  מאוד. 

ללא עבר - אין לו עתיד. ||
פרופ' יוסף קלאוזנר, מנהל האגף הכירורגי

שמירת הערך העליון של כבוד 
למורים היא בסיס לכל מוסד 

רפואי. ההווה והעתיד של הרפואה 
והרופאים תלויים בקשר אמיץ עם 

הרופאים־המורים בעבר

   168 טראומה אורתופדית  29 כאב  632 כירורגיה ילדים  3,196 כירורגיה פלסטית  5,552 כירורגיה  735 כירורגית חזה 
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 173 כירורגית ילדים מוגברת  377 כירורגית כלי דם  793 כירורגית כף יד  1,620 נוירוכירורגיה  417 נוירוכירורגיה ילדים  6,057 נשים

אירוע לציון ”יום המתנדב הבין־לאומי"
השנה  צוין  הבין־לאומי  המתנדב  יום 
מתנ־  300 כ השתתפו  שבו  מרגש  ־בטקס 
ושי צנוע  שי  הוענק  שלהם  הרפואי,  המרכז  ־דבי 

שתי  צוינו  הטקס  במהלך  ברכה.  ואיגרת  מושי 
מצטיינים,  כמתנדבים  אחד  ומתנדב  מתנדבות 
ברבש  גבי  פרופ'  מידי  הוקרה  מגן  להם  והוענק 
סמנכ"ל  בירן  גיורא  ומר  הרפואי  המרכז  מנהל 

משאבי אנוש.
המתנדבים המצטיינים:

ארגון  של  מתנדבת   • - שלי  זוננשיין  גב' 
לכירורגיה  במחלקה  עשורים  כארבעה  יע"ל 
פלסטית. מקדישה את כל כולה למטופלים ולבני 
משפחותיהם ולא פוסחת בעזרה גם על הצוותים. 

גם  ורגישות  לב  ובשימת  נעלות  בתכונות  ניחנה 
לפרטים הקטנים.

”עזר  של  מתנדבת   • - דבורה  סמונטי  גב' 
מציון" כ־15 שנים, מתוכן כשלוש שנים במחלקה 
הנוירולוגית. מסורה ללא גבולות, תמיד עם יוזמה 
פנייה  לכל  בשמחה  לסייע  נרתמת  וחדשנות, 

ומקדישה שעות רבות להתנדבות.
כארבע  הרפואי  במרכז  מתנדב   • - אריה  כץ  מר 
ארבע  ומגיע  שינוע,  במחלקת  כאלונקאי  שנים 
פעמים בשבוע לשבע שעות בכל פעם. חרוץ ונעים 
בפני  עצמו  את  המיוחדת  בדרכו  מציג  הליכות, 
החולה ומשפחתו, יוצר אווירה רגועה במפגש עם 

אנשים במצבים לא קלים בחייהם, מסייע ותומך.

־על כל אחד מהמתנדבים המצטיינים הוקרן סר
טון קצר המתאר את עבודתם ועשייתם בשטח. 

סלונים,  אורי  עו"ד  דברים  נשא  האירוע  במהלך 
עולם  על  דיבר  סלונים  ישראל.  וראייטי  נשיא 
ההתנדבות בוראייטי והרצה על נושאים הקרובים 
לליבו: ”מאחורי הקלעים" - על שבויי ונעדרי צה"ל 
- ו"ההנאה שבנתינה". המפגש הסתיים בהקרנת 
הסרטון הקצר ”אנשים" שעיקרו: ”למרות היותנו 

שמ לדעת  ערך,  בעלי  להרגיש  כולנו  על  ־שונים - 
־קשיבים לנו ורוחשים לנו כבוד". זו התחושה שמ

שלהם  ההתנדבותית  בעשייה  המתנדבים  עוררים 
במפגש עם מטופלים, בני משפחותיהם והצוותים 

- ועל כך ראויים הם להערכה. ||

גב' סמונטי דבורהגב' זוננשיין שלי

BSN
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מנשה  למר  מודה  שלנו  הרפואי  המרכז 
־אפרים, תושב העיר לונדון, שבזכות תרו

אשפוז  את  להקים  לנו  התאפשר  הנדיבות  מותיו 
־יום אונקולוגי המרווח ואת המרכז לסרטן הערמו

המחלקה  הנדיבה  בתרומתו  נבנו  כן,  כמו  נית. 
הנוירולוגית החדשה ומרפאות הילדים.

־בטקס ההוקרה שערכנו עבור האדם הצנוע, הנ
־דיב והיקר כל כך, הודה מר אפרים על הזכות שני

תנה לו להשתתף בעבודת הקודש שנעשית בבית 
החולים, ועל האפשרות להעניק ”מתנות" למדינת 

ישראל בשמו ובשם אחיו יחזקאל ז"ל. 
תל־אביב־ העיר  ראש  אישית  בירכו  התורם  את 
פרנ פרופ'  ברבש,  גבי  פרופ'  חולדאי,  רון  מר  ־יפו 

סיס מימוני ופרופ' ניר גלעדי. ריגש במיוחד הזמר 
על  המתבסס  מזמור  לתורם  שהקדיש  פישר  דודו 
בני  ואפרים,  מנשה  על  המספרת  השבוע  פרשת 
סמל  שהפכה  הברכה  יעקב,  ידי  על  שבורכו  יוסף 

ל"ברכת הבנים".

נשיא המדינה מודה בשם מדינת ישראל!

לברכות  הצטרף  פרס  שמעון  מר  המדינה  נשיא 
הנשיא  במשכן  אפרים  מנשה  את  אירח  החמות, 

למ הנדיבות  תרומותיו  על  אישי  באופן  לו  ־והודה 
דינת ישראל ובמיוחד למרכז הרפואי תל־אביב. ||

הזדהות מהירה
• כחצי שעה לאחר הפיצוץ באוטובוס בתל־

אביב טלפנה גב' לואיז מאנגליה וביקשה 
לתרום לבית החולים תרומה צנועה כהזדהות. 

יישר כוח!

הודה ותרם
רו"ח דוד גולדברג,•  שהתמנה לאחרונה 

לנשיא לשכת רואי החשבון בישראל, החליט 
לתרום סך של מאה אלף שקלים כביטוי 
להערכתו ולהוקרתו את הצוות הרפואי, 

שטיפל בו בעת אשפוזו במחלקה פנימית ו' 
ובחדר המיון.

 גיזה נדל ז"ל ייעדה 
מכספי עיזבונה לילדים
• מר אבי פז נשיא כבוד של בורסת 

היהלומים וחבר עמותת הידידים, מר אורגד 
גיליס חבר בעמותת הידידים ומר משה 
בנדרלי, יזמו ייעוד חלק מכספי עיזבונה 

של המנוחה גיזה נדל ז"ל, בסך של כמיליון 
שקלים, למכון ריאות ילדים, לטיפול נמרץ 

ילדים ולמרכז להפרעות שינה בניהול פרופ' 
 יעקב סיוון.

גיזה ובעלה יוסף נדל תרמו לבית החולים 
עוד בחייהם לרכישת מכשיר סי.טי ולמכון 
הגסטרו. מאחר שלא היו להם ילדים, יועד 

העיזבון לטובת רפואת ילדים ולהנצחת זכרם 
ונדיבותם הרבה. יהי זכרם ברוך!

תרומות מקוונות
•  תרומות מקוונות באמצעות האתר של 
העמותה מפגישות אותנו עם תורמים 

מכל קצוות העולם, ובהם:
•  אריאס ג'וזה ממדריד, תורם קבוע 

שמוקיר את העבודה הברוכה שנעשית 
במרכז הרפואי תל־אביב.

•  מר חואן ממקסיקו, שתרם עבור ילדי בית 
החולים דנה.

•  טליה מקליפורניה, שתרמה לכבודו של 
חתן בר מצווה.

•   בריאן מארה"ב, שתרם לזכרו של
מורטון ז"ל.

•  טינה מארה"ב, נוצרייה אוהדת ישראל, 
שתרמה כהוקרה למדינת ישראל.

•  גם בארץ תורמים ישראלים מדי חודש, 
 באופן קבוע, כהוקרה לבית החולים. 

אנו מעריכים ומוקירים את כולם!

גנטי  ואבחון  עובריים  גזע  לתאי  המעבדות 
ז"ל,  וולף  מאיר  של  לזכרו  השרשה,  טרום 
נחנכו לאחרונה במסגרת היחידה להפריה חוץ גופית 

־בניהול ד"ר דלית בן יוסף. המעבדות מבצעות אבחו
נים גנטיים מולקולריים על תא בודד שנלקח מעובר 
של  טיפול  במסגרת  ההיריון,  טרם  תאים  שמונה  בן 
אבחון גנטי טרום השרשה. מטרת האבחון להבטיח 
ילד  לידת  תורשתיות  גנטיות  מחלות  נשאי  לזוגות 

מוט ממאה  יותר  במעבדה  אבחנו  היום  עד  ־בריא. 
לתאי  מחקר  מעבדת  צמודה  למעבדה  שונות!  ציות 

־גזע עובריים, שעוסקת במחקר של אותן מחלות גנ
המופ עובריים  גזע  בתאי  שימוש  באמצעות  ־טיות 

הופקו  היום  עד  חולים.  שאובחנו  מהעוברים  קים 
במעבדה ארבעים קווים של תאי גזע עובריים שונים 

וייחודיים, הנושאים מחלות גנטיות נפוצות. 
משפחות  בני  של  הנדיבה  תרומתם  בזכות 
וולף ופרלסון וחברת ויז'ן בע"מ התאפשרה העברת 

האח בשנים  מאוד  הענפה, שהתרחבה  ־הפעילות 
לאבחו מרווח המתאים  מעבדות  ־רונות, למתחם 

נים גנטיים המבוצעים על תאים בודדים הנלקחים 

מעוברי אדם, וגם את מעבדות המחקר. 
וולף  משפחות  בני  נכחו  המעבדות  חנוכת  בטקס 
יחידת  מנהל  עמית,  עמי  פרופ'  וחברים.  ופרלסון 
IVF - היחידה להפריה חוץ גופית - בירך וסיפר על 
פרופ'  ומטרותיהן.  נוצרו  כיצד  המעבדות",  ”גלגולי 

לעו חיים  הבאת  מצוות  את  והדגיש  בירך  ־ברבש 
לם. פרופ' לסינג הדגיש את הייחוד והמובילות של 
תל־ שבאוניברסיטת  באלה  המתחרות  המעבדות, 

אביב ובבתי חולים אחרים. 
־ד"ר דלית בן יוסף, מנהלת המעבדות, נתנה הר

פרלסון,  אופיר  והעשייה.  החזון  על  קצרה  צאה 
יוזם התרומה ושבזכות משפחתו התממש החזון, 
סיפר על היכרותו עם פרופ' עמית בעקבות הסיוע 
בתם  להבאת  עד  ורעייתו  הוא  שקיבלו  והטיפול 

־השלישית לעולם (לאחר לידתם של בן ובת, קצי
נים בצה"ל שנולדו לאחר הריונות טבעיים). אופיר, 
מהנדס במקצועו, השתתף מתוך עניין בקורס ביו־
DNA. התעניינותו והצ־  טכנולוגיה ונחשף לנושא
־רכים הדרושים כפי שהוצגו ע"י פרופ' עמית הובי

לו להגשמת החזון המשותף. ||

תודה לתורם הנדיב מנשה אפרים!

המעבדות לתאי גזע 
עובריים ואבחון גנטי 
טרום השרשה לזכרו 

של מאיר וולף ז"ל

   3,882 עיניים  265 פה ולסת  1,600,000 ביקורים במרפאות חוץ  9,000 מצטרפים חדשים ל־BeWell  56,000,000 שקלים תרומות לבית החולים, 
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לזכרם

23 מינויים אקדמאים 250 חוזים קליניים   538 פרוטוקולים חדשים לאישור ועדת הלסינקי   56 תורמים חדשים    מתוכם 

עת  שנים,  כ־16  לפני  משה  את  הכרתי 
לבטיחות  המחלקה  את  להקים  באתי 
כמה  למחלקה  הגיע  משה  העובד.  ולבריאות 

במ ־חודשים קודם לכן, לאחר שסיים תפקידו 
לממונה  בכיר  עוזר  ושימש  הביטחון  חלקת 

הבטיחות מר יצחק קורח ז"ל.
בשנותיי  ולדוגמה  רב  לעזר  לי  היה  משה 
רוב  את  הכיר  הוא  החולים.  בבית  הראשונות 

והוקי הכירוהו  והם  החולים  בית  אנשי  ־צוות 
בבית  עובד  לכל  לעזור  ונטייתו  לבו  טוב  רוהו. 
ולא  דבר,  לשם  היו  אליו  פנה  אשר  החולים 
לכולם  לעזור  שהוא ”יודע  אותו  הקנטנו  אחת 

חוץ מאשר לעצמו". 

היער בתחום  משה  עסק  תפקידו  ־במסגרת 
בהדרכת  ובעיקר  אש  לאירוע  החולים  בית  כות 
הוא  האשפוז.  במחלקות  הרפואיים  הצוותים 
ראה תחום זה כייעוד שבו הוא תורם ידע חשוב, 
מעובדי  אחד  כל  עם  ובמגע  אישית  בהיכרות 

בית החולים, מבכיר ועד זוטר. 
משה היה בעל חוש הומור יוצא מן הכלל, וגם 

־כאשר החיים לא תמיד האירו לו פנים, ידע לה
הומור.  המון  עם  הקשים  המצבים  עם  תמודד 
כחבר  רק  לא  משה  לנו  התגלה  השנים  במהלך 
טוב אלא גם כאב וסב מסור ואוהב שהיה מוכן 

לעשות הכל למען נכדותיו.
בשנה האחרונה חלה הידרדרות במצב בריאותו, 

וחודשיים לאחר צאתו לגמלאות הלך לעולמו. 
יהי זכרו ברוך 

מני ברקוביץ

חרי מותם  גם  באמת,  צנועים  ־”אנשים 
על  לי  סלחו  אנא,  מתנצל:  כמעט  שי, 
מתים  צנועים  אנשים  אחרת.  לא יכולתי  הטרחה, 
בשקט, כמעט בנשיקה. הרחק ממילים. הם אינם 

צנו אנשים  אש.  של  במרכבות  לשמים  ־נלקחים 
עים נותנים את לבם בשתיקה. הם אינם סוחבים 
על גבם את העולם כולו. גם ילד, אח, אבא, חברים 
וידידי אמת הם משא כבד מדי ללב אוהב. אנשים 
צנועים באמת נישאים אל בית עולמם להרהר בין 

העצים הגבוהים, בשקט, על יקיריהם". 
בשיר המצמרר הזה שכתב עלי אלון, הספידה 
נירה בן פורת את בת דודתה הקרובה והאהובה, 
ד"ר אופירה בן־טל ז"ל, שהלכה לעולמה לאחר 
מאבק קשה במחלת הסרטן, וכיהנה עד מותה 
הרפואי  המרכז  של  הדם  בנק  מנהלת  בתפקיד 

שלנו. 
המ בני  עמיתים,  חברים,  החולים,  בית  ־סגל 

שפחה ובכללם בנה היחיד תום נפרדו מד"ר בן־
מותה.  לאחר  יומיים  שהתקיים  בטקס  ז"ל  טל 
הטקס נפתח בשיר שכתב ושר אחיה רונן, שיר 
ברבש  פרופ'  לה.  ושהוקדש  אהבה  שאופירה 
במיוחד  וציין  המיוחדת  לדמותה  קווים  שרטט 
שיבח  הוא  אותה.  כך אפיינה  שכל  את היושרה 
המלאה  ומסירותה  פעילותה  מקצועיותה,  את 
לבנק הדם, שהיה מאוד חשוב לה ושאותו ניהלה 
התייחס  פייר  ד"ר  גם  האחרונים.  לימיה  עד 
”ד"ר  ואמר:  אופירה  של  הרבגונית  לאישיותה 

־בן־טל הייתה דמות מקצועית משפיעה ומוער
כת במערך הרפואי של בית החולים. היא נודעה 

והק האופקים,  ורחבת  המיוחדת  ־באישיותה 
פידה להמשיך ולהשפיע כפי שהאמינה שצריך 

כמעט עד יומה האחרון".

פרופ‘ נפרסטק שליוותה אותה ”במסע הארוך 
הסרטן",  מחלת  עם  ההתמודדות   - חייה  של 
עשתה  הזה  המסע  את  ”גם  כי  וציינה  הוסיפה 
בדרכה  להערצה.  הראויה  ובצורה  בגבורה 
המיוחדת והמפוכחת היא השלימה עם המחלה 
אך גם לא נתנה לה להשתלט על חייה. כמו כל 
כך  מופתי -  ובסדר  בשליטה  שהתנהלו  חייה - 

־גם הייתה פרידתה המתוכננת ממשפחתה מה
במח להיאבק  המשיכה  היא  ומהחיים.  ־חברים 

לה - אך גופה בגד בה והיא אמרה לי: ”הגוף כבר 
איננו, אך הראש מסרב למות".

המייעצת  הוועדה  יו"ר  מאני,  נגה  פרופ‘ 
לאימונו־המטולוגיה במשרד הבריאות ועמיתה 
למקצוע, סיפרה על ההיכרות שלה עם ד"ר בן־
לאחר  התשעים,  שנות  בשלהי  שהתחילה  טל 

והגי מנוסה  המטולוגית  רופאה  הייתה  ־שכבר 

עה לירושלים על מנת ללמוד מקרוב את עבודת 
במ שהותה  החולים: ”במהלך  בבית  הדם  ־בנק 

עבדה היא הייתה יושבת עם העובדים ולומדת 
הייתה  זו  ידיה.  במו  הכל  ומבצעת  מאל"ף,  הכל 
במהלך  לה.  חדש  שהיה  לשטח  להיכנס  דרכה 
המקצוע  של  חשיבותו  את  הכירה  היא  השנים 

־על כל היבטיו, והפכה להיות אחד מעמודי הת
ווך של רפואת עירויים בישראל. אופירה מאוד 

וההמ הדם  בנקי  קהיליית  חברי  לנו,  ־תחסר 
ומבחינה  מקצועית  מבחינה  בארץ,  טולוגים 
אישית, ואנו מצרים על החלל הגדול שהותירה 

אחריה, במקצוע ובלב של כולנו". 
בשם  בן־טל  מד"ר  נפרדה  הראובני  מרה  ד"ר 
דבר  בכל  כמו  ואמרה: ”אופירה,  הדם  בנק  צוות 
שעשית, נלחמת עד הרגע האחרון כמו לוחמת 
אמיתית. למרות הכאב הרב שלבטח קרע אותך 
תחושה  לנו  ולתת  לחייך  המשכת  מבפנים, 
חזקה,  אישה  יפים.  עדיין  והחיים  בסדר  שהכל 
לחיות  העונג  לנו  היה  שנים  שבמשך  אמיצה, 
ואהבת  אור  ידע,  המון  ממך  ולספוג  בקרבתך 

המ מאישיותך  מחוכמתך,  ליהנות  זכינו  ־חיים. 
קרינה ומהופעתך המרשימה. שימשת לנו מודל 
מקצועי לחיקוי, שילבת בעשייה רצון לשלמות, 

חו נדירה,  מקצועית  ויושרה  יתרה  ־מקצוענות 
עם  התמודדות  מהי  ממך  למדנו  ואהבה.  כמה 
להמשך  השראה  ממך  ושאבנו  קשה  מחלה 
חברה,  כולנו  איבדנו  היצירה.  ולהמשך  הדרך 

ידידה, אישה חכמה, דוגמה ומופת לגבורה".

למחקר  גופתה  את  ציוותה  בן־טל  ד"ר 
באוניברסיטת תל־אביב. 

יהי זכרה ברוך

משה לוי ז"ל | פנסיונר מחלקת בטיחות

המרכז הרפואי נפרד מד"ר אופירה בן־טל ז"ל, מנהלת בנק הדם



2,289,837 ק"ג כביסת חולה 2,499 זוגות השתתפו בקורסי הכנה ללידה   3,606 זוגות השתתפו בסיורים בבית החולים ליס    

יאיר אסרף, סמנכ"ל תכנון תקצוב ותמחור 
במשרד הבריאות, שנכנס לתפקידו בשנה 
ובבי"ח  ביה"ח  במחלקות  ביקור  ערך  האחרונה 

חרום ואף נחשף לראשונה לחדר ניתוח היברידי. ||

ממשרדי  נציגים   25 של  רשמית  משלחת 
הגיעה  ויאטנם  של  השונים  הממשלה 
לארץ לביקור גומלין ובחרה בביה"ח שלנו על מנת 

ללמוד על ההערכות שלנו בחרום. 
רפואיים  ממרכזים  מנהלים  כ־20  של  משלחת 

מהע והתרשמה  שלנו   בביה"ח  ביקרה  ־במכסיקו 
־שייה במערך הקרדיולוגי ובחדרי הצנתורים, במע

רך האונקולוגי והנוירוכירורגי.
בתחום  מאוסטרליה  מדענים   14 של  משלחת 
המדעית  מהרמה  התרשמו  הגיעו,  המוח  חקר 

מבק וכבר  בתחום,   שלנו  המחקריים  ־וההישגים 
שים להמשיך ולחזק את הקשר. ||

הרב טייטל והרב שטרן ביקרו בביה"ח ליס, 
־בפגיה, בביה“ח דנה דואק ובמערך הצינתו

רים וברכו על העשייה הפוריה והמקצועית. ||

ברכה מהרבנים

וגם מהממשלה

ביקור המשלחת ממכסיקו

ביקור המשלחת מוויאטנם

ביקור המשלחת מאוסטרליה

היו בעניינים

מקצות תבל 
באים ולומדים...
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תיבת דואר

 3,678,640 ק"ג אשפה אורגנית  1,000,000 בדיקות מעבדה  3,764 אזכורים בתקשורת בשנת 2012 מתוכם: 2,357 בעיתונות 

לכבוד:
פרופ‘ פרנסיס מימוני

מנהל בית החולים דנה־דואק
שמי ש‘ ובני י‘, בן 10, עבר בתחילת השבוע שעבר בבית החולים 

דנה ניתוח להסרת עצם גרמית מהאוזן. ליום הניתוח קדמו כמה ביקורים 
במרפאת אף אוזן גרון של דנה ובמרפאה/מחלקה המטולוגית.

מצאתי לנכון לכתוב אליך כיוון שהיחס והטיפול שזכינו להם במהלך 
התקופה היו פשוט נפלאים. אין לי, להפתעתי, אפילו תלונה אחת.

מעבר לטיפול הרפואי המעולה שקיבלנו, קיבלנו יחס נהדר - מהרופאים 
הבכירים והזוטרים, דרך האחיות והמזכירות וכלה בסניטרים. במרפאות, 

 בחדר הניתוח ובמחלקה - כולם היו מקצועיים, יעילים, סבלניים ונחמדים. 
גם עם הילד וגם עם ההורים שלו. 

כמו להרבה מחבריי, גם לי יש ביטוח בריאות פרטי. בחרתי, במקרה 
הזה, לא להשתמש בו, ואני לא מתחרטת לשנייה. להפך! לא חיכינו 

שעות בתורים, לא הרגשנו לרגע שמזלזלים בנו והצוות הצליח להפוך 
את החוויה של הניתוח לנעימה ככל האפשר. תודה מיוחדת בשמי ובשם 
י‘ לד“ר פישמן, לד“ר שטרנבך, לד“ר אברבוך, לטלי ולמאירה ממרפאת 

אא“ג ילדים, לד“ר דרור לוין, לאירית ולרותי בהמטולוגית ילדים.
שוב תודה,

ש“י

לכבוד:
פרופ‘ יוסף קלאוזנר

מנהל האגף הכירורגי 
פרופסור קלאוזנר היקר,

מבקש להודות לך על הטיפול המקצועי ועל הגישה האנושית של כל 
אנשי החטיבה שטיפלו בניתוח (13.11.12) ובאשפוז שלי בחטיבה 

הכירורגית שאותה אתה מוביל.
אני מבקש להודות במיוחד לאנשים הבאים:

ד“ר נחמני - על יצירת הקשר וההפניה למחלקה, ההתייחסות האישית, 
האבחון, הייעוץ, האינטגרציה, השקלול וההשפעה על תכנית הניתוח, ועל 

ליווי והנחיה של רופאים ואנשים אחרים במחלקה של נושא MG שטיפלו 
במקרה שלי.

ד“ר קרין - על הייעוץ וההנחיה של הרופאים המתמחים שטיפלו במקרה 
שלי, על הפגישה לפני הכניסה לחדר הניתוח וההחלטה להרחבת 

הניתוח לדו-צדדי, התקשורת איתי במהלך הניתוח, וכמובן ובעיקר על 
ההובלה והביצוע היעיל והמקצועי של הניתוח המוצלח.

ד“ר ויזל - על הסיוע לד“ר קרני לפני תחילת הניתוח, על התיאום 
שביצע עם הנוירולוג ד“ר קרני לפני תחילת הניתוח, ההומור בתחילת 

הניתוח וההסברים שנתן לי ולאשתי לאחר סיום הניתוח.
ד“ר לסינג - על הובלה וביצוע של קדם האשפוז, כולל מספר 

התייעצויות שחייב נושא MG ועל הליווי הרפואי הקשוב לאורך כל 
האשפוז במחלקה, כולל השחרור.

אחיות חדר ניתוח דינה ואפרת - על הסיוע והגישה לפני הניתוח 
ובמהלכו.

אחיות המחלקה זאנה, רחל, מילה ורחל - על הטיפול היעיל והאנושי 
במהלך האשפוז במחלקה תוך כדי התמודדות עם עומס רב.

רימונה - על תיאום האשפוז והניתוח תוך כדי התגברות על העומס.
מותר לציין כמובן שאני מודה גם לאנשים ששמם לא הוזכר והפועלים 

בהתאם לרוח המקצועית והאנושית של החטיבה, כולל צוות העזר 
והמתנדבים.

בתודה ובהערכה רבה
מ“ו

ממכתבי התודה 
שהגיעו לבית החולים

לכבוד:
פרופ‘ גדי קרן

מנהל המערך הקרדיולוגי
אבי היקר א‘ נפטר ביחידה לטיפול נמרץ לב לפני ארבעה חודשים ואנו 

מבקשים, גם במרחק הזמן, להודות ליחידה שטיפלה בו ובמשפחתנו 
במסירות רבה, ואין זה מובן מאליו.

בבית החולים נפטרים חולים. עם כל הקושי המלווה בכך, האובדן הוא 
חלק מובנה במקצוע הרפואה, אולם גם למוות (כמו לכל דבר בחיים), וזו 
אמנם נחמה פורתא, צריך מזל, ולאבא שלי היה מזל גדול שנפל בחלקו 
למות ביחידה לטיפול נמרץ לב, שבה הוא קיבל טיפול יוצא מגדר הרגיל 

מהרגע הראשון שהועבר אליה ועד לרגע שהחזיר את נשמתו לבורא.
למרות מחלתו הקשה של אבי, לאורך כל תקופת האשפוז ביחידה, דאגו 

הצוות הסיעודי והרפואי כאחד כי בשום שלב הוא לא יאבד צלם אנוש, 
וטיפלו בו במסירות כל כך רבה עד שהמילים מחווירות בניסיון להודות להם.

כאחות זה 25 שנים עבדתי במחלקה אחת או שתיים וראיתי שלוש או 
ארבע מחלקות בחיי. היחידה לטיפול נמרץ מורכבת מ“ענקים“ שהם, 

במקרה או שלא במקרה, גם רופאים ואחיות - ולא בכדי היא נחשבת 
לאחד המקומות הטובים ביותר בבית החולים.

אומרים שהזמן מנחם, אנחנו נמשיך לחכות...
בברכה,

מ“א
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לכבוד:
פרופ‘ יוסי לסינג

מנהל בית החולים ליס
מתוך עשרה ימי שהותי בבית החולים עקב רעלת הריון שלושה ימים 

איני זוכרת כלל, אך מה שאני כן זוכרת מחמם את הלב וראוי לתודה 
ולהערכה מיוחדת. באחד הימים בהתאוששות התייצבו אצלי שתי רופאות 

צעירות, מסורות, מקצועיות וקשובות, שלשתיהן קוראים יעל: יעלות החן ד“ר 
יעל סלמניק וד“ר יעל רז. 

הרגשתי שאני בידיים טובות מבחינה מקצועית, אך התוספת המשמעותית של 
האמפתיה והרגישות שזכיתי להן הייתה מעבר לכל הציפיות. בתי התינוקת, 

שאותה לא ראיתי כמה ימים, טופלה בתינוקייה. לא ראיתיה וציינתי זאת 
כעובדה מוגמרת. ד“ר סלמניק המדהימה הרימה את הכפפה, צילמה בנייד 
שלה את בתי ובאה להראות לי אותה. בחיים לא אשכח את המחווה הזו! 

מעשה אנושי שרק רופאה שהיא אם מבינה כמה הוא חשוב. ד“ר סלמניק 
גם מצאה זמן בערב ראש השנה לבוא לחדרי שבמחלקה ולשאול לשלומי. 

במילה אחת: מרגש. ד“ר רז אף היא הגיעה למחלקה לבקרני שלא במסגרת 
תפקידה, ואף ענתה לשאלותיי בסבלנות, במקצועיות ובחוש הומור. זה לא 

מובן מאליו שבלחץ המערכת הציבורית ייעשו מחוות מרגשות שכאלה. 
למרות העוקצנות הישראלית, ראוי לומר גם דברים טובים: יעלות החן הללו 
הן חוד החנית של הממסד הרפואי הציבורי על כל הטוב שבהן. ראוי לטפח 

ולשבח אותן והלוואי שירבו כמותן.
בתודה, 

י“ל

לכבוד:
פרופ‘ פנחס הלפרן

מנהל המחלקה לרפואה דחופה
שמי ע“ל ואני רוצה להודות על הטיפול המסור שהעניקה עודדה בנין גורן 

לבתי נ‘. בחודש אוקטובר נ‘ הגיעה למיון עקב דלקת בתוספתן. היא סבלה 
מכאבי בטן, חולשה וחום ומצבה לא אפשר לה לתפקד. עודדה קיבלה אותה 

ללא שהות, הקשיבה, הרגיעה, הנחתה לגבי מהות הניתוח והייתה קשובה 
ואמפתית וגילתה סבלנות לקשיים שלנו. הטיפול שלה ושל צוות האחיות 

והרופאים היה מקצועי ועם זאת מאוד רגיש. כיום נ‘ מרגישה מצוין ואני מודה 
לכם מקרב הלב על הטיפול, הזמינות והנכונות לסייע, ומאחלת לעודדה כי 
תמשיך להעניק מיכולותיה ומכישוריה באותה נדיבות שהעניקה לנו, הזקוקים 

לה.
בברכה,

משפחת ל‘

לכבוד:
פרופ‘ דודי זלצר

מנהל מחלקה פנימית ד‘
אושפזתי למשך שבועיים וחצי במחלקה פנימית ו‘ עקב התקף קוליטיס 

חריף. כיום, לאחר הטיפול המסור שקיבלתי במחלקה, מצבי השתפר 
מאוד. אני רוצה לשבח בהערכה ובהוקרה את היחס היפה ואת הטיפול 
המסור שקיבלתי במחלקה במשך כל התקופה, טיפול שהיה חם ואנושי. 
תמיד היה מי שמצא את הרגע להגיע אליי, לעדכן לגבי הטיפול שניתן 

לי ולהסביר בצורה שמובנת לי לגבי המשך הטיפול. הרגשתי שמתייחסים 
אליי קודם כאל אדם ולא כאל עוד מטופל. אין מילים בפי לתאר את 

הרגשתו של חולה במצוקה אשר זוכה לקבל יחס מטיב זה, המקל את 
סבלו. יש לציין את מנהל המחלקה, שיחסו האדיב, המתחשב והאנושי 

נותן לחולה הרגשה טובה ואופטימיות בזמן שהוא זקוק לכך יותר מכל.
א"ק

לכבוד:
פרופ‘ שאול דולברג
מנהל פגים ויילודים

ברצוני להביע תודה והערכה רבה לכל צוות הפגייה. לידת תינוק בשבוע 25 
ובמשקל מזערי היא אירוע קשה ובלתי נתפש, אך הודות לאנשים הנפלאים 

והמקצועיים של המחלקה, שהות של 101 ימים ארוכים ורגישים הייתה אפשרית.
כולם ללא יוצא מן הכלל סייעו, תמכו, עודדו ועזרו לנו, ההורים, לצלוח את 

התקופה הזו ולצאת מחוזקים ומאושרים עם בתנו.
אנו רוצים לציין במיוחד את ד“ר אלון שהיה העוגן והאור בחיינו בשלושת 

החודשים הללו. קצרה היריעה מלהכיל את סגולותיו כאדם וכרופא. לא היינו 
יכולים לחשוב על אדם מתאים ממנו למשימה גורלית שכזו. 

ד“ר עמית הוא נעים ומדויק, מסביר פנים ומרגיע וערנותו מנעה תסבוכת פגים 
אופיינית. כן ירבו רופאים כמוהו. ד“ר ברגר, ד“ר ברק וד“ר מרום הן רופאות 

בחסד עליון, היודעות להלך בעדינות בין הידע העצום לבין האינפורמציה 
הנמסרת להורים ובהיותן בני אדם מדהימים ידעו גם להקשיב ולתת כתף 

ולמצוא רגעים של הומור בימים הפחות מוצלחים. וכמובן תודה ענקית לצוות 
האחיות שטיפלו בילדה כאילו היא שלהן: אנג‘ליקה שכשמה כן היא - מלאך 

בדמות אדם; אילנה ושרון המקסימות; יוליה, אנה ויאנה שריגשו אותנו במסירותן; 
לריסה ומגדה שהיה תענוג לראות אותן עובדות באהבה וביעילות; קרן, אסתר, 

רוית, לאה, יוליה, ויקי, ילנה, אלינה, אריאל, גבי, שירה, רעות, יערית, מיכל 
וילנה שהלכנו לישון בשקט כשידענו שגורל בתנו בידיהן. תודה מיוחדת לענבל 

ולרוזיליה ולכוח העזר כולו. כולכם מעוררים בנו השראה.
באהבה גדולה

ד‘

ממכתבי התודה תיבת דואר
שהגיעו לבית החולים


