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עובדים ועובדות יקרים,
הב מערכת  מתמודדת  נכתבות,  אלה  ששורות  ־בעת 
שיד החמורים  התקציביים  המשברים  אחד  עם  ־ריאות 

עומדים  החולים  בתי  והן  החולים  קופות  הן  עשור.  זה  ענו 
רק  גדולים.  בגירעונות  הנוכחית  התקציב  שנת  את  לסיים 
70 מיליון שק־  בבית החולים שלנו מדובר על גירעון צפוי בסך
לים, סכום עתק שפשוט אי אפשר לחיות עמו. למצב הכלכלי 

בהתנה הן  בחולים,  הטיפול  זמינות  על  מיידיות  השלכות  ־יש 
בכל  בעיקר  שלנו,  התנהלות  בקשיי  והן  החולים  קופות  לות 

־הקשור להוצאות שכר, שעות נוספות וכדומה. הזעקה מהש
טח עולה מעלה, אבל בשלב זה לא נראה שיש לה מענה. 

אנחנו משתדלים למנוע תקלות בזמינות ציוד ותרופות אבל 
התכנ כדי  תוך   - כולכם  מצד  פעולה  ושתוף  הבנה  ־מבקשים 

לצפות  מבלי  הקיימים,  ובמשאבים  באמצעים  לעבודה  סות 
שתכניות  משתדלים  גם  אנחנו  בהקצאתם!  גידול  לבקש  או 
הפיתוח של בית החולים שלנו לא ייפגעו ומיד בתחילת השנה 
האזרחית נתחיל בבניית מגדל מגורי הצוות מעל החניון הדרומי 
300 דירות חדר, שניים וש־  - פרויקט הבינוי הגדול הבא שלנו:
לושה שיושכרו לצוות הצעיר של בית החולים. במקביל, אנחנו 
מגבשים את התכניות הסופיות לתוספת מיטות לבית החולים 

ליס בקומה הרביעית החדשה, מעל האגפים הקיימים. 
ולבסוף, עם סיום תקופת החגים אנו בפתחו של החורף אשר 
באה  החורף  על  ההתראות  עם  ”חורפי"...  להיות  השנה  צפוי 
הדרישה להתחסן, ואכן בימים אלה התחלנו בקמפיין לעידוד 
שלנו  המטרה  החולים.  בית  צוותי  בקרב  שפעת  נגד  החיסון 
היא לחסן את כלל העובדים ולמנוע את נזקי השפעת, כאן - 

־בינינו לבין המטופלים שלנו - ובבית, לשם עלולים הלא מחו
סנים מבינינו ”לייבא" את השפעת.

־ההנהלה שלנו ואנוכי כבר התחסנו. כעת אתם! נצלו את הז
החולים ותבטיחו  השירות בבית  לכם  שמקנה  מינות והנוחות 

לעצמכם ולמשפחתכם חורף בריא.

שלכם, 
גבי ברבש  

 עוד לא הצטרפתם? גם לנו יש עמוד חי ותוסס ב־  . חפשו אותנו, "איכילוב העמוד הרשמי"
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 עוד לא הצטרפתם? גם לנו יש עמוד חי ותוסס ב־  . חפשו אותנו, "איכילוב העמוד הרשמי"

המרכז הרפואי תל־אביב במבצע צוק איתן

צוק איתן: עובדי בית החולים בחזית
 50 רופאים, 10 אחים, 10 עובדים מהמקצועות הפרא־רפואיים ו־20 עובדי מנהל ומשק 

 גויסו בצו שמונה והצטרפו למאמץ המלחמתי בדרום. בעוד אנו דואגים להם כאן 
 יחד עם בני משפחותיהם, הם עשו חיל בתפקידם, אם בלחימה הקרקעית והאווירית, 

 אם בחילוץ פצועים ואם בהגשת טיפול רפואי לפצועים בשטח. "יצאנו מתחושת שליחות 
וחזרנו בסיפוק גדול ובגאווה ענקית", מסכמים כולם. הנה הסיפורים של כמה מהם:

המרפאה  מנהל  לוין,  דרור  ד"ר 
בבית  לילדים  ההמטו־אונקולוגית 
מפלוגות  לאחת  הוקפץ  דנה,  החולים 
הוא  עזה.  בגבול  שהוצבו  הרפואה 
קשה:  בתחושה  המבצע  את  מסכם 
"הגיעו לידיים שלי הרבה יותר חיילים 

־שהייתי צריך להיאבק על חייהם, והר
הקשה  החוויה  את  חללים".  מדי  בה 
פשוט  לא  "זה  לוין:  מתאר  בשטח 
אתה  קשים.  מאוד  בפצועים  לטפל 
שרק  לוחמים,  צעירים,  בחורים  רואה 
מבקשים שתחזיר אותם לשדה הקרב 

לחברים שלהם". 
לדברי לוין, ליל הקרב בסג'עייה שבו 
נפצעו לוחמי גולני היה קשה במיוחד. 
אחד  אלינו  הגיעו  גולני  של  "החבר'ה 
מאוד.  קשות  פציעות  עם  השני  אחרי 
הרבה מאוד קליעים, רסיסים, פציעות 
מהדף, ממטענים ומשימוש בנ"ט ומה 
לפעמים  היה  האלו  בשניות  שנעשה 
אותם  עבור  למוות  חיים  בין  ההבדל 

בחורים נפלאים". ד"ר לוין מספר כי בשטח ניתח קצין שריאותיו התמלאו 
עד  הקרב  בשדה  אותו  ניתח  לוין  למוות.  חיים  בין  היה  והוא  אוויר  בעודף 

־שהובל במסוק לבית חולים כשיש ספק אם הוא ישרוד. אך למרבה הש
מחה הוא שרד וד"ר לוין ביקר אותו בבית החולים, שם הודה לו הקצין על 

שהציל את חייו. 
שחיכו  במחלקה  החולים  לילדים  הגעגועים  את  לוין  ד"ר  מדגיש  בעיקר 

־לו שיחזור מהמלחמה: "יש לי חולים רבים שהתגעגעתי אליהם. ילד אונ
מבין  אתה  בשטח  בפצועים  מטפל  כשאתה  אבל  ומלואו,  עולם  זה  קולוגי 
שאתה עושה דברים דרמטיים ומבין למה אתה צריך להיות בשדה הקרב 
עם החיילים. אז בין לבין דיברתי עם החולים בטלפון ואימא אחת אפילו 

שלחה לי חבילה לחזית מה שהיה מרגש במיוחד וחיזק אותי במיוחד".

לר־ מומחה  מילר,  אליעז  ד"ר 
חירום  שעת  ורופא  פנימית  פואה 
של בית החולים, משרת כסמג"ד 
לדבריו,  נפגעים.  פינוי  ביחידת 
כוחות  גם  מבעבר,  בשונה  הפעם, 
תחת  זה  במבצע  נמצאו  רפואה 
המנהרות  ריבוי  עקב  ממשי  איום 
זאת",  "ולמרות  נ"ט.  טילי  וירי 

ובכ היחידה  "חיילי  מדגיש,  ־הוא 
החולים  מבית  רבים  רופאים  ללם 
פינוי  להבטחת  לאות  ללא  פעלו 
יעיל ומהיר לכלל הנפגעים. צוותי 
היחידה קלטו את הנפגעים מקרב 
הערכת  ביצעו  הלוחמים,  הכוחות 
מצב ראשונית וטיפול מציל חיים 

באמ החולים  לבתי  אותם  ־ופינו 
לציין  יש  במסוקים.  או  בולנסים 
כי רופאי היחידה נדרשו לטפל גם 
פצועים  ובאזרחים  בשבויים 
זאת  ועשו  הפלסטינים  מקרב 

באופן מקצועי ואתי ועל כך ראויים לכל המחמאות".

ממחלקת  חיימוב  רושל 
בתפקיד  למילואים  גויס  חשמל 
מתאר  הוא  מונחה.  נשק  טכנאי 
כ"חוויה".  בעזה  השירות  את 
במערך סיזיפית  בעבודה  "מדובר 
שעות  בכל  הנמשכת  ההפצצות, 
היום והלילה. כולנו היינו עם מורל 
גבוה מאוד שרק הזכיר לנו מחדש 
כמה כוח יש למדינה", הוא מספר 
מספר: הוא  התפקיד  על  בגאווה. 
על  הפצצות  את  מרכיבים  "היינו 
שלנו  לטייסות  לספק  מנת 
ועם  מעניינת  עבודה  זו  בבסיס. 

בע מדובר  סיפוק!  מאוד  ־הרבה 
לב  תשומת  שדורשת  בודה 

וזהירות רבה". 

במ־ בכיר  רופא  גלוק, נתן  ד"ר 
משרת  הגסטרואנטרולוגיה,  ערך 
"חרוב"  מילואים  בגדוד  כרופא 
בחטיבת כפיר. "עם תחילת מבצע 
צוק איתן הוצבתי בגזרת שכם על 
סדיר  נח"ל  גדוד  להחליף  מנת 

שירד לעזה, שם עסק בביטחון שוטף", מסכם ד"ר גלוק.
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במחלקה  אח  קירייב,  מיכאל 
8 בצו  גויס  דחופה,  לרפואה 
בתוך במיון.  במשמרת  כשהיה 
היה  כבר  הוא  שעות  משש  פחות 
בדרום,  קציעות  בבסיס  מדים  על 
ולגדוד   512 לחטיבה  ציוד  מכין 
החי"ר 7015. "ביומיים הראשונים 
הרצפה  על  מזרנים  על  ישנו 
השמים,  לכיפת  מתחת  בבסיס, 
ורק ביום השלישי, כשהיה לנו את 
כל ציוד הלחימה שהוצא ממחסני 
החירום לשעת מלחמה, יצאנו כל 

לב גדודיה  ארבעת  על  ־החטיבה 
גבעתי".  של  מתקדם  אימון  סיס 

־כך מתאר קירייב ומוסיף: "כשלו
על  המדבר  בתוך  ישנו  ימים  שה 
בלתי  עד  חם  היה  ביום  החול, 

מק השביעי  ביום  להתחמם.  איך  ידענו  ולא  אימים  קור  ובלילה  ־נסבל 
ריאת צו 8 התייצב הגדוד שלי במוצב כיסופים בעוטף עזה והיה אחראי 
קירייב  של  הצבאי  תפקידו  השלושה".  ועין  כיסופים  של  האזור  כל  על 
קבוצות  עם  יחד  סיור  ונהג  טונות   8 במשקל  ממוגן  אמבולנס  נהג  היה 

הלוחמים של הגדוד לאבטחת גזרת עזה. 
"הפגיעה הראשונה שהייתה בגזרתנו הייתה הפגיעה שבה נהרג אמוץ 
גרינברג ז"ל מטיל נ"ט יחד עם שני חיילים נוספים. מאז פגיעה הרסנית 
זו נלחמנו בקרבות ירי נוספים מול המחבלים אשר יצאו מפירי המנהרות. 
ירי של נ"ט לרכב שבו נהגתי עם עוד שלושה חיילים בדרך נס עבר כשני 
מטרים מעל הראש שלי, פיצוץ מנהרות שנחפרו מתחת ליישובים שהיו 

־בגזרתנו ואבטחה של אזור הגדר גם מהצד הישראלי וגם מהצד הפלס
טיני. בכל יום כשחזרת מסיור היית אומר תודה לאל שחזרת בריא ושלם, 
כי אף פעם לא ידעת איך יסתיים הסיור. כמעט לא היה סיור גזרה שלא 

הוביל אותנו להיות עם נשק דרוך וכדור בקנה", מספר קירייב. 
לעזה  כוחותינו  וירי  מרגמות  של  כבדים  מטחים  תחת  הייתה  "השינה 
ותקיפות ואזעקות צבע אדום שכללו נפילות פצמ"רים רבים בגזרתנו, אך

תרמו  ומשפחותינו  חברינו  ליקירינו,  ודאגה  המולדת  ואהבת  הקרב  רוח 
את  נותן  שהוא  בכך  גאה  היה  שלא  אחד  מילואימניק  היה  לא  ללחימה. 
תרומתו למאבק בטרור המתמשך. פחד לא היה המושג השולט בנו אלא 
גאווה, כבוד וחוסן אל מול הלא נודע! לאחר שהייה כוללת של 33 ימים 
אך עייפים  הביתה.  חזרה  ושוחררנו  אחר  מילואים  גדוד  ידי  על  הוחלפנו 

גאים, כי ידענו שתרמנו את חלקנו הגדול בקרב הזה ולא היה אחד מכל 
הגדוד שהתנגד להישאר בגזרה על מנת לסיים את הלוחמה הזו". 

גויס  פיזיותרפיסט,  רוב,  מוטי 
הנדסה  בגדוד  כלוחם  לשירות 
היה,  'איך  אותי  "שואלים  קרבית. 

מה הרגשת?' 
"חשש. אומץ. פחד. אחווה. רעות. 
חוסר  תשישות.  גאווה.  דאגה. 
ושליחות.  במשימה  דבקות  אונים. 
חוויה.  פשוט  עונה,  אני  חוויה,  וגם 

בפעם השנייה בתוך שבועיים עוברים את גדר הגבול חזרה לארץ". 

בי־ בכיר  רופא  אורן,  אסף  ד"ר 
־חידה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת בי

לתפקיד  שמונה  בצו  גויס  לדים, 
רופא בגדוד רפואה שתפקידו פינוי 
של  הצפוני  לגבול  סמוך  פצועים 

של  הראשון  ביומו   8 בצו  "גויסתי  עזה.  רצועת 
מכן.  לאחר  יום   30 והשתחררתי  איתן  צוק  מבצע 
לקבל  זכינו  הרצועה  בגבול  הרבים  הימים  במהלך 
אחד  הארץ.  רחבי  מכל  מילדים  מרגשים  מכתבים 
זה  היה  מיוחד.  באופן  לבי  תשומת  את  לכד  מהם 
האחרון  המשפט  כי  נדמה  שי.  הילד  של  מכתבו 
שבה  המורכבת  המציאות  את  מתמצת  זה  במכתב 
גדלים ילדינו והלוואי ונדע כולנו רק ימים שקטים". 

במעבדת  עובד  מלכי,  לירון 
גופית,  חוץ  להפריה  ביחידה   PGD
גויס בצו שמונה לגבול רצועת עזה 
האוויר.  בחיל  שירותו  במסגרת 
ליד  הלחימה  במסגרת  "התפרשנו 

שנק זה  ומלבד  עזה  רצועת  ־גבול 
עלינו,  המוטל  את  לעשות  ראנו 
החזק,  העורף  את  הרגשנו  מאוד 
לחיילים  לדאגה  שלו  וההירתמות 
ולרווחתם, אם זה במשלוחי מוצרי 
טואלטיקה או ממתקים. זה מאוד 

הסו את  הדגיש  ורק  אותנו  ־ריגש 
לידריות של החברה הישראלית". 

בצו  פעמיים  גויס  הכירורגית,  בחטיבה  מתמחה  נאמן,  אורי  ד"ר 
ועוד  החולים  בבית  ביליתי  מרביתם  שאת  כשבועיים  "לאחר  שמונה. 
הוא  עזה",  עוטף  אזור  של  הצפונית  בגזרה  הייתי  שבו  לכן,  קודם  חודש 
תקופה  ובמהלך  שריונרים  של  פלוגה  מפקד  סגן  משמש  נאמן  מסביר. 

־ארוכה זו של מילואים הם הוצבו כיחידה לוחמת באוגדה הצה"לית בגז
וחימוש  קשר  לכוחות  אבטחה  ככוח  היה  משימותינו  "עיקר  עזה.  רת 
שהוצבו בקרבת קו האש", הוא מתאר ומדגיש כי: "קשה לי לחלוק בדרך
טובות  כאלה,  רבות  כמובן  שיש  למרות  מהתקופה  ומחשבות  חוויות  זו 

ורעות כל עוד יש לחימה ונפגעים". 

שם העניק רפואת  דרום,  גויס לפיקוד  ממכון הכאב  הוכברג  אורי  ד"ר 
המבצע  "במהלך  למבצע.  שגויסו  המילואים  חיילי  אלפי  לעשרות  שגרה 
רפואי  טיפול  קבלת  לצורך  המילואים  חיילי  אליי  והגיעו  בפיקוד  ישבתי 

־שוטף. בסופו של דבר, הגעתי מתוך תחושת שליחות ויצאתי משם בת
חושה נהדרת של עשייה, בעיקר כשראיתי כיצד בלי יוצא מן הכלל הגיעו 

כל החיילים במצב רוח טוב ומתוך אמונה למען שלום תושבי הדרום". 

של 
מכן. 
קבל 
אחד 
זה  ה 
חרון 
שבה 
ים". 
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המרכז הרפואי תל־אביב במבצע צוק איתן

המטבח  מנהל  סגנית  שאקי,  דליה 
עבור  במיוחד  הכינה  החולים  בבית 
מעוצבות  עוגות   2 ברזל  כיפת  סוללת  חיילי 
עם  ונסעה  ברזל  כיפת  של  מיוחד  ציור  עם 
אישית  אותן  למסור  החולים  מבית  צוות 
לחיילים המשרתים בסוללות המוצבות באזור 
נהנו  מהמחווה,  שהתרגשו  החיילים  דן.  גוש 

מהעוגות והודו מקרב לב. ||

״ישראל רוצה שלום. לא רצינו את המבצע 
אנחנו  כי  ברירה  לנו  הייתה  לא  אבל  הזה 
חייבים להגן על האזרחים שלנו מפני הטילים של 
החמאס״, מסביר ד״ר מיגל גלטשטיין, סגן מנהל 

־מיון בבית החולים דנה־דואק, רופא ילדים שהתנ
התקשורת  בכלי  ישראל  את  להסביר  ביוזמתו  דב 
אני  ארגנטינה  ״כיליד  וספרד.  הלטינית  באמריקה 
אנחנו  מה  איתם  שגדלתי  לאנשים  להסביר  רוצה 
הטוב  הצד  שאנחנו  שיבינו  בישראל.  כאן  עוברים 

בסיפור ואני עושה את זה באהבה גדולה״. 
רדיו  תחנות  לעשרות  התראיין  גלטשטיין  ד"ר 
ועיתונים בשפה הספרדית וללא ספק תרם למסע 

ההסברה של ישראל בזמן הלחימה. יישר כוח! ||

בזמן  הם  גם  נרתמו  החולים  בית  עובדי 
שלנו  ללוחמים  וארגנו  בעזה  הלחימה 
שהועברו  במיוחד,  מפנקות  שי  חבילות  בחזית 
גל,  בן  רמי  העובדים.  ארגון  באמצעות  אליהם 

הת על  לעובדים  הודה  העובדים,  ועד  ־יו"ר 
גייסותם.

"בשעות קשות ולא פשוטות אלו אני גאה בכם על 
המוצ לאיסוף  במבצע  הלב  מחממת  ־הירתמותכם 

רים לחיילי צה"ל הלוחמים. בזכותכם יצאה שיירת 
באהבה  מלאות  חבילות  במאות  עמוסים  רכב  כלי 
עובדי  שאר  ושל  שלכם  והחם  הענק  מהלב  וחלק 

העירייה והמרכז הרפואי ת"א יהיה איתם!" ||

תודה לחיילי כיפת ברזל

חיבוק מהבית

מסביר בספרדית

הקר המערך  מנהל  קרן,  גדי  ־פרופ' 
קרא  שלנו  הרפואי  במרכז  דיולוגי 
לצאת  בישראל  והרפואה  האקדמיה  לראשי 
המדעי  העת  בכתב  שהתפרסם  המאמר  נגד 

"לנסט".
־"עיתון מכובד זה החל בשנים האחרונות לנ
הסכ בנושא  ובמיוחד  פוליטיות  עמדות  ־קוט 

סוך הישראלי־פלשתיני. כשהוא מסית ומוטה 
ומגמתי.  צדדי  חד  באופן  ישראל  מדינת  כנגד 
מבצעת  ש'ישראל  הטוען  האחרון,  הפרסום 
מכוערת  התקפה  הוא  בעזה',  מלחמה  פשעי 
וחד צדדית בנושא שהוא לא אמור לעסוק בו 
חדש  בשיא  מדובר  מתפקידו.  זה  ואין  בכלל 
של שקרים כנגד צה"ל ומדינת ישראל על ידי 

וחרי בוטות  במילים  כעת  שתוקף  ־העיתון 
כדי  ורק  אך  פועלת  שכאמור  ישראל  את  פות 
ארגון  של  התקפות  מפני  אזרחיה  על  להגן 
טרור ואין במאמר ולו מילה אחת של ביקורת 

יש על  טילים  שיורה  אכזרי  טרור  ארגון  ־נגד 
ליישובים  מתחת  תקיפה  מנהרות  וחופר  ראל 
וקיבוצים ישראליים. העיתון אפילו נותן במה 

משת שישראל  שטוענת  נוראה  ־לקונוטציה 
משת בגז בעזה ואף קורא לחרם כלכלי ומדעי 

על ישראל".
לאק הבריאות,  למערכת  קרא  קרן  ־פרופ' 

בישראל  הרופאים  ולכלל  הישראלית  דמיה 
אפשרית,  במה  ובכל  רבה  בחומרה  "להגיב 
על  העיתון  את  ולהוקיע  הפרסום  את  לשלול 
ורע  אח  אף  לה  שאין  צדדית  החד  פעילותו 
מכיוון  האקדמיה.  בעולם  המדעית  בעיתונות 

־שמדובר בעיתון חשוב בעל תפוצה רבה, שנ
בעו והרופאים  המדענים  טובי  ידי  על  ־קרא 

להגן  אלא  זה  פרסום  להזניח  לנו  אסור  לם, 
ההגנה  צבא  ועל  בעולם  ישראל  של  שמה  על 

שלה, שהוא המוסרי ביותר בעולם". ||

תשובה ציונית 
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לבנת שלזינגר, תושבת קיבוץ סעד 
בבית  ילדה  עזה,  רצועת  בצפון 
החולים זוג תאומים בזמן מבצע צוק איתן. 
כתבה  הדרום,  שבגבול  לביתה  שובה  עם 

לנו על התרשמותה: 

"שמי לבנת שלזינגר ויחד עם בעלי זאבי 
ובני המתוק עילאי בן השנתיים וחצי עזבנו 
ירי  תחת  שחיים  אחרי  יום,  ל־29  הבית  את 
מתמיד  ובאיום  נסבל  בלתי  ברעש  פגזים, 
של המנהרות פגעו בשגרת החיים ובשקט 

־הנפשי שלהם הייתי זקוקה, בייחוד בחוד
שי ההיריון האחרונים עם תאומים שבדרך. 
שונים  מקומות  בין  נדדנו  האחרון  בחודש 
וחברים,  משפחה  אצל  היינו  הארץ,  ברחבי 
ולהגן  שפויים  להישאר  כדי  ובצפון  במרכז 
על חיינו. לאורך כל התקופה עלה בי חשש 

מורכ בלידה  מדובר  שכן  אלד,  היכן  ־גדול 

לאחר  ומיומן.  מקצועי  צוות  הדורשת  בת 
וללדת  להגיע  החלטתי  התייעצויות  כמה 
בליס שהומלץ בחום על ידי חברותיי. בזמן 
שהותנו אצל קרובי משפחה, חשתי צירים 
אותי  קיבלו  כאן  החולים,  לבית  והגעתי 
ביתיות  תחושת  לי  ונתנו  ובאהבה  בחום 
מקסימלית. במהלך הלידה פגשתי צוותים 
שידעו לתמוך, להרגיע ולחייך. עוד במהלך 
אותי  שהכניסה  אזעקה  חוויתי  האפידורל 
ללחץ גדול אך לשמחתי סילבנה המיילדת 

־המדהימה סייעה לי להירגע ונתנה לי תחו
שת ביטחון.

מקסימים  תאומים  ילדתי  טובה  "בשעה 
בהזד נפלאה.  היא  וההרגשה   - ובת  בן  ־- 

לידה  חדר  לצוות  להודות  לי  חשוב  זו  מנות 
ב'  יולדות  מחלקת  של  המקסים  ולצוות 

שעטפו אותי בחום ואהבה". ||

גיבוי רנטגן  קייטנה לילדי העובדים - 
לרנמבצע צוק איתן הספר  בית  של  מהסטודנטים  ־שישה 

שלנו,  הרפואי  מהמרכז  ולדימות  טגנאות 
התנדבו במהלך מבצע צוק איתן במכון הדימות של 

הבחי לחץ  למרות  באשקלון.  ברזילי  החולים  ־בית 
־נות באותה עת, הם לא נרתעו מאיום הטילים ונר

תמו לסייע ולגבות את צוות הרנטגנאים במקום.
הר המרכז  של  ודימות  לרנטגנאות  הספר  ־בית 

פואי נוסד בתחילת שנות ה־60. מאז ועד היום למדו 
השתלבו  רובם  סטודנטים  מ־600  יותר  בו  ולומדים 
מלבד  והדימות.  הרנטגנאות  תחומי  בכל  והצליחו 

־ערכי המקצוע, בית הספר מעודד את תלמידיו לה
תנדב ולתרום לקהילה, והתוצאות נראות בשטח. 

מש הסטודנטים  הלימודים  תקופת  כל  ־במשך 
בטכנולוגיות  שימוש  ועושים  במחקרים  תתפים 
מקצועי  ידע  להם  המקנה  דבר  מתקדמות,  דימות 

־רחב ומעמיק המשמש להם גם יתרון בקבלה לע
בודה. המתנדבים שלנו התקבלו בזרועות פתוחות 

־בבית החולים ברזילי, הוכיחו עצמם מבחינה מק
צועית, והיו כוח תומך חשוב בצוות הקיים. ||

לילדי  קייטנה  פתח  אנוש  משאבי  אגף 
העובדים שגרים בדרום בזמן מבצע צוק 
שעובדת  ציונה  נס  תושבת  מדר,  אורנית  איתן. 
של  החוויות  על  מספרת  ההמטולוגי,  במכון 

־הילדים בקייטנת איכילוב: "בימי המבצע, ילדי
נו נותרו בבית כמעט ללא מעש בעקבות סגירת 
הדרום  ביישובי  בעיקר  והפעילויות,  הקייטנות 
אונים.  חסרי  נשארנו  ההורים,  ואנו,  והשפלה, 
ברצוני להודות מעומק הלב על פתיחת 'קייטנת 

איכילוב' בעקבות המצב. 
המושלם  הפתרון  את  יצרה  הקייטנה  "פתיחת 

עבור הורים העובדים באיכילוב וילדיהם. אני חייבת 
לציין שבתי נהנתה מכל רגע ואני בטוחה שכך גם 
המדריכים  הפעילויות,  שלל   - האחרים  הילדים 

־המסורים וכן האוכל הטעים והשתייה בשפע. בנו
מפתח  ההסעות  ארגון  עם  לעשות  הגדלתם  סף, 

־ביתנו ועד לבית החולים. זה בהחלט לא מובן מא
ליו - פשוט מושלם! אני עובדת בבית החולים יותר 
לאנשים  למקום,  ובאהבה  במסירות  שנים  מעשר 
אף  וגאה  שמחה  אני  כאלה,  ברגעים  ולמטופלים. 
ומתחשבים  דואגים  שמנהליו  בארגון  לעבוד  יותר 

בנו העובדים הרבה מעבר למצופה".||

מעזה לתל־אביב
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שכולו  הפנימי,  האגף  של  המתמחה  יום 
הצדעה למתמחים ומומחים צעירים–רופאי 

־העתיד ולמחקר הרפואי, התקיים  זו השנה העשי
המ על  ניצחו  השנה  גם  בתל־אביב.  דן  במלון  ־רית 
אל אורי  פרופ'  הראומטולוגי  המכון  מנהלת  ־לאכה 

גוזנר־גור  חנן  פרופ'  הפנימי  האגף  ומנהל  קיים, 
באגף  עניין  עורר  הכנס  ארד.  אורי  ד"ר  של  בעזרתו 

־ונכחו בו מרבית מנהלי המחלקות והמכונים, מתמ
חים ומומחים, מלבד אלה שהיה עליהם לשהות עם 

החולים במחלקותיהם.
סמנכ"ל  פייר,  גיל  ד"ר  שנשא  הפתיחה  בדברי 

המבו לעשייה  שבחים  חלק  הוא  הרפואי,  ־המרכז 
רכת הקלינית והמחקרית ולשאיפה למצוינות של 

של העובדה  את  ושיבח  ציין  הוא  הפנימי.  ־האגף 
מרות כל נטיות הבדלנות הקיימת וקשיי השגרה, 

לימו משותפות  מסגרות  ומקיים  ממשיך  ־האגף 
דיות ומחקריות. 

במסגרת הכנס הוצגו 12 עבודות מחקר שביצעו 
צעירי האגף (מתמחים ומומחים צעירים), ומתוכן 

נבחרו שלוש עבודות  שזכו בפרסים. 
של  זו  הייתה  הראשון  במקום  שנבחרה  העבודה 
 A role for" ד"ר שמיר גלר ממחלקת עור,  בנושא
 st18 in the pathogenesis of pemphigus

."vulgaris
מהמכון  מהרשק  ניצן  לד"ר   הוענק  השני  הפרס 
 High" בנושא:  עבודה  הגסטרואנטרולוגי  על  
 throughput sequencing of the intestinal
 mucosa versus luminal microbiota in

  ."humans
הסטודנט  של  לעבודתו  ניתן  השלישי  הפרס 
בנושא:  ליגומסקי   בקרוב) חגי  במרת"א  (סטאז'ר 
 Structure-function analysis of klotho"
 internal repeats reveals KL1 as potent

"tumor suppressor in breast cancer
יוצאת  מחקרית  בהרצאה  הסתיים  האגף  יום 
למדע  ויצמן  ממכון  רייזנר  יאיר  פרופ'  של  מהכלל 

־ששיתף את באי הכנס במחקריו פורצי הדרך מת
־חום השתלות מח עצם ועד המחקר החדשני לה

שתיל ריאה באמצעות הזלפת תאי אב.  
יעקוב,  ג'ריס  פרופ'  את:  כלל  השופטים   צוות 

ד"ר דוד חסין וד"ר אורי ארד. 
פרופ' אלקיים ציינה שמדובר בעשור ליום האגף 

־וכי במהלך השנים הוצגו מחקרים יוצאי דופן ונו
־לדו פרויקטים משותפים למחלקות השונות בז

כות החשיפה ביום האגף השנתי. פרופ' גוזנר־גור 
במסגרת  שלו  מאמין"  ה"אני  את  בקצרה  תיאר 
תפקידו כראש האגף, ובין היתר ציין  את שיתוף 

בפעי הצעירים  של  מעורבותם  ומידת  ־הפעולה 
לות האגף, תוך אזכור פעילויותיהם השונות. הוא 
המחלקות,  בין  הקשר  המשך  חשיבות  על  דיבר 

המגוונים  והמכונים  היחידות  השונים,  המערכים 
־המרכיבים את האגף הפנימי, תוך כדי הכרה והב

עם  עדיין  אבל  אחודה,  בחטיבה  מדובר  שלא  נה 
הוראתיות  ומטרות  ומחקרית,  קלינית  חפיפה 

ואקדמיות משותפות. 
־בדברי הברכה שנשא פרופ' גבי ברבש מנהל המ

כי  ציין  הוא  הפרסים,  חלוקת  במעמד  הרפואי  רכז 
אשתקד סיימה הנהלת בית החולים את החלפתם 

־של כל מנהלי המחלקות של האגף הפנימי כשארב
עה מתוך תשעה מנהלים צמחו בבית החולים והוא 

מקווה כי המגמה תלך ותגבר בשנים הבאות.  
המחקר  פירות  על  המצביע  הפנימי  האגף  יום 

ביצי המהפך  את  מבטא  הרפואי,  במרכז  ־הנערך 
המפ והוא  החוקר,  הרופא  מודל  של  מקומית  ־רה 

מהעשייה  הצומח  הבא,  המנהלים  דור  תח לבניית 
בבית החולים. ||

זוכה המקום הראשון, ד"ר שמיר גלר

המחקר בשירות הרפואה הפנימית
 באירוע שכולו הצדעה לדור הרופאים הבא התכנסו מומחים ומתמחים 

מהאגף הפנימי ליום שהוקדש למחקר בשירות הרפואה
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 עוד לא הצטרפתם? גם לנו יש עמוד חי ותוסס ב־  . חפשו אותנו, "איכילוב העמוד הרשמי"

זו  ארגן  שלנו  החולים  בית  בשיתוף  תל־אביב  עיריית  עובדי  ארגון 
העירייה.  עובדי  מקרב  גברים  לכ־400  בריאות  יום  השנייה  השנה 
האירוע המושקע התקיים בקאנטרי גורן־גולדשטיין בשכונת קריית שלום 

וכלל פעילויות רבות לגוף ולנפש. 
"טרדיס  חברת  טכנאיות  שערכו  עיני  תוך  לחץ  מדידת  נערכו  השאר  בין 
גת", אשר התנדבו לבצע את הבדיקות לגברים ואף השאילו את הציוד, ואת 
הייעוץ הרפואי סיפק ד"ר שי קרן ממחלקת עיניים; מדידת לחץ דם שביצעו 
האחיות זהבה שמואלי, נטע נגרי ואתי כהן (פנסיונרית של בית החולים); 
עמיר,  נעמה  לרמן,  ריטה  ודיאטה:  לתזונה  מהיחידה  תזונאיות  עם  שיחה 
אפרת פז ועדי מור; ובדיקת תפקודי ריאה שביצעה הטכנאית חווה פרוסט. 
ל־4 גברים אובחנה הפרעה חסימתית בנשימה, 7 גברים נמצאו עם לחץ תוך 
עיני גבוה והופנו להמשך בירור; לכ־20 גברים נמדד לחץ דם גבוה ואף עובד 
אחד שנמדד לו דופק גבוה מדי נשלח למיון שלנו בזמן אמת. כמו כן, כ־80 
גברים נהנו מקבלת טיפים מתזונאית. בסיום האזינו המשתתפים להרצאה 
פעילה ופרקטית במיוחד של אורלי וקסלר־ינאי, מנהלת מכון הפיזיותרפיה 

בנושא "שמירה על בריאותך גם במקום העבודה". ||

כחלק מהפעילויות לקידום בריאות עובדי 
בחודש  לדרך  יצאה  שלנו,  הרפואי  המרכז 

עי להפסקת  מסוגה  ראשונה  סדנה  השנה  ־מאי 
ביוזמת  התהליך,  את  החלו  משתתפים   18 שון. 
ובמימון אגף משאבי אנוש, לשכת סמנכ"ל איכות 
בהנ־ מפגשים,  שמונה  במשך   .beWell  ומועדון

לוי־ניסנבוים,  אריאל  ד"ר  של  המקצועית  חייתו 
עברו המשתתפים תהליך משותף, לא פשוט, של 

פרידה מהרגל רב שנים.
לעשן  להפסיק  רציתי  שנה.  מ־20  יותר  "עישנתי 
לעשות  לא  תירוצים  לי  היו  ותמיד  רבות  פעמים 

יול מחלקת  מזכירת  בן־ארי,  אלי  מספרת  ־זאת", 
במסד הסדנה  על  הפרסום  את  ב'. "כשראיתי  ־דות 

מבית  שקיבלתי  פז  בהזדמנות  שמדובר  הבנתי  רון, 
מודה  ואני  להירשם  העידוד  את  לי  נתן  זה  החולים. 
מהו  גיליתי  אז  אבל  סקפטית,  הייתי  מאוד.  כך  על 

אמפתי  טוב,  מנחה  של  כוחו  ומהו  קבוצה  של  כוחה 
בבית  אחר  מתחום  הגיע  אחד  שכל  למרות  ומחויב. 
מכנה  כל  ללא  לכאורה  שונות,  וממחלקות  החולים 
באופן  הרגשתי  למאמץ.  התגייסנו  כולנו  משותף, 
לעצמנו.  שהצבנו  במטרות  לעמוד  מחויבות  אישי 

־והיום, שלושה חודשים אחרי, אני ללא עישון ומתכ
ננת להישאר כך. גרמתי הרבה אושר להרבה אנשים, 

בעיקר לילדיי, שמאושרים מהמהפך וגאים בי".
המ כל  כי  עולה  למשתתפים  שחולק  ־משאלון 

מההחלטה  מרוצים  הסדנה  את  שסיימו  שתתפים 
־להירשם. הם ציינו כי הסדנה נתנה להם כלים להת
־מודד עם שינוי ההרגלים ולחשוב באופן חיובי, הע

צימה את יכולותיהם להתמודד עם הקושי וסיפקה 

מידע נרחב בתחום ותמיכה חברתית. שני שלישים 
תומכת  סביבה  הרגישו  כי  ציינו  מהמשתתפים 
מענה  מבחינת  ציון 92  קיבלה  הסדנה  ממחלקתם. 
לציפיות. כל מי שהיה מעוניין בליווי תרופתי למהלך 
קיבל אותו במסגרת קופת החולים שבה הוא חבר, 

כיוון שהסדנה הייתה בשיתוף כל קופות החולים.
פקידים/ות,  אחים/ות,  רופאים,   - עובדים   15
את  סיימו   - פרא־רפואיים  ומקצועות  עזר  כוח 

למ האגף  מנהל  בירן,  גיורא  בהצלחה.  ־הסדנה 
שאבי אנוש, הדגיש את חשיבות שיתוף הפעולה 

־של המנהלים בעידוד הפסקת עישון בקרב עוב
יתקיימו  ההצלחה,  לאור  בכך.  המעוניינים  דיהם 

סדנאות נוספות בהמשך. ||

חוגגים את סיום הסדנה וקבלת התעודות מידי גיורא בירן וד"ר יניב שרר, סמנכ"ל איכות ברפואה; 
beWell מיכל עזרון, מנהלת קידום איכות; ורבקה זלצר־פרייליך, מנהלת

15 מקומות התפנו בספסלי פינות העישון 
הפזורות ברחבי המרכז הרפואי, עם סיומה 

של הסדנה הראשונה להפסקת עישון שקיים 
בית החולים לעובדים • מאז סיום הסדנה, 

נחסכו בכל יום 188 סיגריות

אושפזו  שחלף  יוני  בחודש 
ביטחוניים  אסירים  עשרות 
בעקבות  בארץ  חולים  בתי  במספר 
הנושא  פתחו.  שבה  רעב  שביתת 
היה בעל רגישות בין־לאומית וסוקר 

וב בארץ  התקשורת  בכלי  ־בהרחבה 
אושפזו  שלנו  החולים  בבית  עולם. 
כעשרה אסירים במחלקה פנימית י' 

בהנהלת פרופ' ראובן פורת. 
אח שהיה  פריד,  מוטי  ד"ר  ־סגנו, 

אלה  באסירים  הטיפול  לניהול  ראי 
יחד  ובתבונה  ברגישות  זאת  ועשה 
עם כל צוות המחלקה מציין  כי "לא 
הרקע  רעשי  את  לנטרל  פשוט  היה 
שכן  לכל  אלה  באסירים  בטיפול 

־רופא ואחות יש דעה פוליטית. אולם ניסינו, ואני חושב שגם הצלחנו, לנט
רל את הנושא הפוליטי ולטפל ולהתייחס אליהם במקצועיות ובאנושיות". 
רותי סספורטס, סמנכ"ל תפעול רפואי בבית החולים שלנו שהייתה ממונה 
על ניהול כל ה"מבצע" מסכמת ומודה כי "לא ניתן היה לבחור מחלקה טובה 

יותר לטיפול רגיש ומסור בקבוצה מורכבת זו". 
־חיזוק לדבריה הגיע גם מהאסירים עצמם שכתבו מכתב תודה לצוות הר

פואי בשפה העברית והערבית. יישר כוח למחלקה פנימית י'! ||

 شكرا لك يا دكتور
(תודה רבה דוקטור)

אנחנו איתכם – 
משתחררים מההרגל!

יום בריאות הגבר
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אבט לתקן  הוסמך  שלנו  הרפואי  ־המרכז 
פרויקט  במסגרת  בין־לאומי,  מידע  חת 
אבטחת  חברת   ,2Bsecure חברת  בליווי  שבוצע 

המידע והסייבר של מטריקס. 
בין־לאומי  הרחבה  מסמך  הוא   ISO  27799 תקן 
 ISO 27001 המידע  אבטחת  לתקני   שהתווסף 
ו־ISO 27002 שקדמו לו, ובמהותו מתמקד בהנחיות 
וארגוני  במוסדות  המידע  ביטחון  על  לשמירה 
לתקני  מתווסף  זה  תקן  בפרט.  ובריאות  רפואה 
הרגישות  בשל  וזאת  הקיימים,  המידע  אבטחת 
ובריאות.  רפואה  בנושא  האישי  המידע  של  הרבה 
היקף הפרויקט, שנמשך כשנה, נאמד בחצי מיליון 

שקלים.
־הצורך בפרויקט, שנוהל על ידי צוות האגף למח

שוב ומערכות המידע של המרכז הרפואי בראשותו 
ראובן טרדימן נבע מהוראה של משרד הב־  של מר
לעמוד  רפואיים  ומוסדות  גופים  המחייבת  ריאות, 
"תהליך  טרדימן:  ראובן  לדברי  התקן.  בדרישות 
שתרם  גדול  אתגר  היה  התקן  לקבלת  ההסמכה 
ואפיון  הקריטיים  המידע  נכסי  של  מפורט  למיפוי 

זמינות,  מודל  לפי  אלה  נכסים  של  החשיבות  רמת 
הנדרשת.  הרפואית  הסודיות  על  ושמירה  אמינות 
התהליך אפשר יצירת מנגנון מובנה, מסודר ומחייב 
שוטפת  והתנהלות  בכלל,  המידע  אבטחת  לניהול 
סודיות  על  שמירה  כדי  תוך  הארגון  של  וסדירה 

־המידע הרפואי, זמינות המידע וכן הקפדה על של
תרם להקטנת  גם  זה  תהליך  בפרט.  מותו ונכונותו, 

אקס בקצב  המתרבים  לסיכונים  החשיפה  ־מידת 
פוננציאלי כגון פגיעה תדמיתית, חשיפה לתביעות 
החשוב  "האתגר  ומסכם:  טרדימן  מסביר  ועוד", 
לתחזק  הוא  ההסמכה  לאחר  לפנינו  כעת  שעומד 

את ההישג של קבלת התקן ולשמר אותו". 
צוות  את   2BSecure ליוותה  הפרויקט  במסגרת 
השלבים  בכל  הרפואי  המרכז  של  המידע  מערכות 
אסטרטגיית  בגיבוש  לרבות  לתקן,  להסמכה  בדרך 

חדי ומבדקי  סיכונים  סקרי  ביצוע  מידע,  ־אבטחת 
רה, הגדרת נהלים ומדיניות ארגונית בתחום ובמתן 
שלבי  בתום  וסייבר.  מידע  אבטחת  לאיומי  מענה 
ידי  על  וקפדני  מעמיק  בדיקה  תהליך  בוצע  ההכנה 

־מומחי אגף איכות והסמכה של מכון התקנים היש

ראלי, ובסופו התקבל האישור על ההסמכה לתקן.
בטקס קבלת התקן ציין פרופ' גבי ברבש, מנכ"ל 
המרכז הרפואי, כי "זהו כבוד גדול בשבילנו לקבל 
מתקבלת  שלא  התקנים  מכון  של  ההערכה  את 
שרק  כמו  ומבוקר  רציני  במהלך  אלא  יד  כלאחר 

אתם יודעים לעשות".
מחברת  הייעוץ  סמנכ"ל  אדלר,  רן   לדברי 
2Bsecure, "בעידן שבו איום מתקפות הסייבר על 
במוכנות  הצורך  ליום,  מיום  גובר  וארגונים  חברות 
עבודה  נוהלי  גיבוש  לצד  תרחיש  לכל  ובהיערכות 

־מסודרים בתחום אבטחת המידע הופך להיות קרי
לתהליך  הרפואי  המרכז  של  המחויבות  והכרחי.  טי 
לצד החשיבות הרבה שהוא מייחס לנושא אבטחת 
המידע עם תקציבים שהקצה לשם כך, סייעו רבות 
באה  הפרויקט  הצלחת  ההסמכה.  קבלת  בתהליך 
לידי ביטוי גם בציון הגבוה שלו זכה המרכז הרפואי 

הארגו ברשימת  אותו  שמציב  ההסמכה,  ־בתהליך 
־נים הרפואיים המובילים בארץ בתחום זה. אנו שמ

חים להשתתף בפרויקט חשוב ומאתגר זה ולתרום 
מניסיונו לטובת הצלחתו". ||

במסגרת הפרויקט, שנערך בשיתוף חברת 
2Bsecure מקבוצת מטריקס ושהיקפו 

 מוערך בחצי מיליון שקלים, הוסמך 
 המרכז הרפואי על ידי מכון התקנים בתקן 
בין־לאומי לאבטחת מערכות מידע בתחום 

 הרפואה והבריאות, שמטרתו לתת כלים 
בידי ארגונים רפואיים להגנה על 
המידע הרפואי האישי שברשותם

 המרכז הרפואי שלנו הוסמך על ידי 
מכון התקנים לתקן אבטחת מידע בין־לאומי

של  במעברים  משופע  היה  האחרון  הרבעון 
,FMRIמחלקות בתוך בית החולים. יחידת ה־ 
והיחידה  הרכש  אגף  משרדי  אנוש,  משאבי  אגף 
החדש  למשכנם  עברו  וניהול  תעשייה  להנדסה 
בבניין W. המחלקה הכירורגית־אורתופדית לילדים 
לאחר  דנה  בבניין  השנייה  בקומה  למשכנה  חזרה 

־שיפוץ ומתיחת פנים. המכון לפיזיותרפיה עבר למ
־שכן חדש בקומות השנייה והשלישית בבניין השי

קום, והבריכה השיקומית נשארה במקומה ועתידה 
לעבור שיפוץ. 

סוראסקי  לבניין  עברה  הרדמה  טרום  מרפאת 
צוואר,  ראש  אא"ג  מערך  ראשונה.  קומה  א'  אגף 
מזרח  לצד   8 בקומה  מערב  מצד  עבר  ולסת  פה 

־והמעבדה לחקר הליכה ונוירודינמיקה עברה לקו
מה מינוס אחת בבניין השיקום. ||

עוברים דירה

המעבדה לחקר הליכה המרכז לחקר המוח
ונוירודינמיקה

המכון לפיזיותרפיה

מערך אא"ג ראש צוואר
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ופנאי  יצירה  משחקי  מגוון  ובו  המתנה  חדר 
ותלת  מחשב  אינטראקטיביים  משחקי  וכן 
ממדיים נפתח במכון הקרינה. החדר החווייתי הוקם 
הסרטן  חולי  הילדים  של  זמנם  את  להנעים  מנת  על 
הקרינתי  לטיפול  ההמתנה  בעת  משפחותיהם  ובני 
ואוהדת  תומכת  ידידותית,  סביבה  וליצור  ולאחריו, 

־במכון הקרינה. החדר נתרם והוקם ע"י חברת כריס
משנה  שחר,  יוסי  מר  הברוכה  ליוזמה  חברו  טינה. 

־למנכ"ל המרכז הרפואי, והגברת ליאורה שוהם, המ
נהלת האדמיניסטרטיבית של מרפאות דנה. ||

חוויה של המתנה
החולים  בית  הנהלת  תכנית  במסגרת 

־להסדיר את נושא החניה למטופלים ול
האחראי  חדש  משרד  הוקם  משפחותיהם,  בני 
קרקע  בקומת  ממוקם  החדש  המשרד  כך.  על 
אגף א' 1. נוסף על משרד זה הגדירה ההנהלה כי 
הם  גם  משרדי הקבלה והמיון בליס ובדנה, יהיו 

המטופ כלפי  החניה  הסדרי  למימוש  ־אחראים 
לים שלהם. 

ההנהלה  שקבעה  כפי  ההסדרים  פירוט  להלן 
וע"פ הנחיות משרד הבריאות:

פטור מתשלום חניה יינתן ל־: 
•   רכב השוהה בחניון ויצמן לכל מטרה 

עד 20 דקות.

•  מטופלים אמבולטוריים ומלוויהם בדיאליזה, 
אונקולוגיה והמטואונקולוגיה, המקבלים 

טיפולי כימותרפיה וקרינה (ילדים ומבוגרים).
הורי פגים המאושפזים יותר מ־30•  יום.

מאושפזות "היריון בסיכון גבוה" מעל 30•  יום.
•  נכים המאושפזים או מטופלים בעלי תעודת 

חניה או עם תו עגלת נכה.
חניה מוזלת תינתן ל־: 

• יולדות ונשים המטופלות במיון נשים ויולדות.
• מלווה של מטופלים במיון ילדים.

• מלווה של מטופלים בהתפתחות הילד.
•  אשפוז יום לסוגיו, משני טיפולים ומעלה 

בשבוע ולפחות חודש ברציפות.

 בני משפחות מאושפזים – במקרים מיוחדים. ||• 

הסדרי חניה למטופלים 
ולמשפחותיהם

145,000. 1 חברים רשומים ופעילים במועדון.
כ־60,000. 2 נשים וגברים משתמשים בשירותי 
המאפשר   ,mybeWell של  האישי  המידע 
דרך  שלהם  הבדיקות  תוצאות  את  לראות  להם 

המחשב האישי או הפלאפון.
 3 .beWell לאתר  כניסות  מ־1,000,000  יותר 
מאז הקמתו, וכחצי מליון כניסות בשנה האחרונה 

בלבד, מהם כ־380,000 משתמשים ייחודיים.
והגיעו  השתתפו  בלבד,  האחרונה  בשנה  4 .
שמעו  המועדון:  לאירועי  איש  מ־4,000  יותר 
ובהן  שונות,  מחוויות  ונהנו  מעניינות  הרצאות 

הצגות וסרטים.
חודש  מדי  נענות  אישיות  שאלות  עשרות  5 .
שבאתר,  עונים"  אנחנו  שואלים  "אתם  במדור 
והמקצועיים.  המסורים   beWell לרופאי  הודות 
ובסך הכל יותר מ־5,000 שאלות נענו מיום הקמת 

המועדון. 
בריאות  כמועדון  שנים   5 לפני  נולד   beWell
לקדם  במטרה  תל־אביב,  הרפואי  המרכז  של 

ול הציבור  בקרב  המונעת  הרפואה  מגמת  ־את 
ספק שירותי מידע, הדרכה והכוונה. ומעל הכל: 

לתת כלים מעשיים לשמירה על הבריאות. זהו 
מועדון ראשון מסוגו שהצליח מהר מאוד ומאז 

אף זכה לחיקויים בבתי חולים אחרים.
מידע,  הצפת  קיימת  באינטרנט  כאשר  היום, 
שמבלבלת במקרה הטוב ומטעה במקרה הפחות 
שמגיע  מידע  יודעים:  כבר  המועדון  חברי  טוב, 
מאיכילוב הוא מידע אמין מהרופאים המובילים 

המו של  המוצלחים  השירותים  אחד  ־בתחומם. 
עדון הוא "אתם שואלים אנחנו עונים": לעתים, 

הז קטנה  רפואית  שאלה  היום־יום  בחיי  ־עולה 
קוקה למענה מהיר. חברי beWell נענים על ידי 
מיטב הרופאים דרך אי־מיילים אישיים, במקום 

לחכות בתור ולהגיע לרופא, ללא תשלום.
־קבלו הצצה למגוון ההרצאות שמהן נהנו המ

בריא"  "חיים  האחרונות:  בפעילויות  שתתפים 
מר בית  אני  ברלינר), "דוקטור,  שלמה  ־(פרופ' 

קחת מהלך – מה קורה כשתרופות מתנגשות" 
(ד"ר נדין חטיב), "עד מאה כעשרים" (ד"ר יפה 
לרמן), "לב אוהב – לב בריא" (ד"ר קובי שחם), 
"גבולות הרצף" (ד"ר חגית נגר־שמעוני), "ביתי 
"יופי  שכטר־מרגלית),  (תמרה  מבצרי?"  הוא 

מח "נשים  ארצי),  אופיר  (ד"ר  בריאות"  ־של 
גורדון), "זוגיות  דוד  (ד"ר  השליטה"  את  זירות 
"שינה  מיליצ'ר),  עידן  (ד"ר  ובריאות"  מיניות 

־בריאה לזוגיות טובה" (ד"ר ריבי טאומן), "הת
שמע קולי?" (ד"ר אסתי מקאי).

ופ רבה  עדיין  המלאכה  ההישגים,  ־ולמרות 
לעצ שם  המועדון  מתרחבת.  המועדון  ־עילות 

חבריו  בריאות  את  ולשפר  להמשיך  למטרה  מו 
לעולם:  מסתיים  שאינו  מתמיד,  תהליך  זהו   –

מקד פעילויות  ונעודד  חסמים  בהסרת  ־נסייע 
מות בריאות. בדיקות מניעה כבר נמצאות בסל 
בשנה  המועדון.  של  המשמעותיות  ההנחות 

לה סדנה  ריצה,  לקבוצת  התקדמנו  ־האחרונה 
פסקת עישון, השתתפנו באירוע פתיחת צירים 
תל־אביב  עיריית  בשיתוף  בתל־אביב  ירוקים 
והדרכנו  עודדנו  לפיזיותרפיה  המכון  ובעזרת   –
את המשתתפים להליכה כפעילות גופנית יום־
־יומית מומלצת. עשרות חברים חדשים הצטר

פו למועדון, ותכניות נוספות נמצאות בפיתוח. 

רבקה פרייליך־זלצר, מנהלת המועדון

 ,beWell חמישה דברים שלא ידעתם על 
לרגל 5 שנים להקמתו:

־חדש בבית החולים: מערכת "אופק", לשי
אופק  מערכת  חולים.  אודות  על  מידע  תוף 

הר המרכזים  בין  המחברת  לאומית,  מערכת  ־היא 
על  שנצבר  המידע  כלל  את  מאגדת  בארץ,  פואיים 

מנגישה אותו למ־ ואודות החולה באתרים השונים 
טפל (באמצעות קישור ישיר מרשומת הנמ"ר). 

־במערכת יש נתונים על רגישויות, תרופות קבו
עות, אבחנות, פעולות, תוצאות מעבדה, אשפוזים, 
המערכת  מאפשרת  בנוסף,  ועוד.  מרפאה  ביקורי 
שחרור,  מסמכי  כגון   (PDF) במסמכים  צפייה  גם 

מבתי  והן  מהקהילה  הן  מגיע  המידע  וכד'.  דימות 
חולים אחרים שבהם החולה היה מאושפז בעבר.

"למידע זה ערך רב ביותר בהיבט הרצף הטיפולי, 
בדיקות  צמצום  סיכונים,  ניהול  המטופל,  בטיחות 
ד"ר  מסבירה  איכותי",  רפואי  וטיפול  מיותרות 

אסתי סייג, סמנכ"ל מערכות מידע ותפעול. ||

אופק חדש
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 יעל קונפינו
אחות אחראית שיקום גריאטריה ב'

מה־ אחד  הוא   100 צה"ל נכי  ליווי   פרויקט 
במוס המתקיימים  הייחודיים  ־פרויקטים 

דנו במסגרת שיתוף הפעולה עם משרד הביטחון. 
של  ייחודיים  להיבטים  מענה  מתן  כולל  הפרויקט 
וביחידותיו,  החולים  בית  במחלקות  זו  אוכלוסייה 
ליווי  מומחים,  ע"י  וסיעודיים  רפואיים  ייעוצים 

שיקו רפואיות  בעיות  לפתרון  וזמינות  ־טלפוני 
והש וחצי  שנתיים  זה  מתקיים  הפרויקט  ־מיות. 

תתפו בו עד כה יותר מ־250 נכי צה"ל.
־משרד הביטחון רואה בפרויקט זה למען אוכלו

סיית הנכים אתגר מרתק, שבו אנו מעניקים להם 
שירות ברמת בית חולים ויותר מכך, בתוך מעטפת 
ביתית המיועדת לצרכים המיוחדים של קבוצה זו. 
יעל קונפינו, אחראית מחלקת שיקום גריאטרי ב' 
גשר  שתהיה  קבוצה  וייסדה  הכפפה  את  הרימה 

ולמכו ליחידות  נגישותו  לבין  הנכה  בין  ־מחבר 
לבעיות  פתרון  תעניק  מכך,  ויותר  החולים,  בית  ני 

התע ודורשות  המתעוררות  ושיקומיות  ־רפואיות 
רבות מקצועית. עם הנהלת הסיעוד שתמכה בכל 
ההדגשים,  כל  עלו  ובו  קונסיליום  נערך  התהליך 

הפ את  להתחיל  הדרושים  והמשאבים  ־הצרכים 
רויקט שטרם היה במוסדנו. הפרויקט החל לקרום 
עור וגידים עם מינויה של ד"ר אנה סג'ין כרופאת 

שיקום המלווה את הפרויקט. 
־הפונים הם הנכים עצמם שרובם פרפלגים וחל

קם פגועי ראש, ובמקרה כזה פונים בני המשפחה 
או המלווים. העבודה מול אוכלוסיית הנכים כללה 
מענה  ומתן  הנכה  צורכי  להבנת  היכרות  פגישות 

ראשוני מידי בדגש על זמינות טלפונית בכל בעיה 
מחלקת  משה, מזכירת  ניצה  היום.  במהלך  שצצה 
שיקום ב' מונתה לחברה בצוות העבודה והיא זוכה 
רב  בקשב  שנעשית  עבודתה  על  רבים  לשבחים 

וברגישות אינסופית. 

באופן  ביטוי  לידי  באים  צה"ל  נכי  עם  במפגש 
־הראוי ביותר גדלות הנפש וניצחון הרוח, רוח המ

לחיים  המאבק  את  האיתנה,  עמידתם  את  סמלת 
זו  אוכלוסייה  והפיתוח.  היצירה  את  נגמר,  שלא 
ואף  המדינה  לטובת  היפות  שנותיה  את  הקדישה 
הבנה  מתוך  החובה,  לשירות  מעבר  גם  המשיכה 
ולהגיע  שהשגנו  מה  על  לשמור  נוכל  כך  רק  כי 

לשיאים נוספים.
הוא  עז  רושם  עליי  הותיר  אשר  מיוחד  מפגש 

־המפגש עם ד', טייס בחיל האוויר אשר בזמן שי
גלגלים.  בכיסא  משותק  ונותר  נפצע  הצבאי  רותו 
לטיס  התגייס  י'  בנו  גם  אביו,  וכמו  נישא,  לימים 

גלג בכיסא  משותק  ונותר  נפצע  האוויר,  ־בחיל 
וגם  הוא  שגם  העובדה  על  הבן  נשאל  כאשר  לים. 

אלו  "כן.  עונה:  הוא  גלגלים  בכיסא  יושבים  אביו 
במדינה  שקורות  הסיטואציות  מסוג  סיטואציות 
כמו שלנו, שהורים ובנים משרתים בצבא וזה יכול 

במב נפצע  אמנם  אבא  עובדה.  קורה.  זה  ־לקרות. 
הכל.  עשה  גלגלים  כיסא  על  אבא  אבל  קדש,  צע 
ועד  בכדורסל  הנכים  באולימפיאדת  מזכייה  החל 
הכל   בסך  הוא  קל.  למטוס  טיסה  רישיון  הוצאת 
נפצע והוא יושב בכיסא גלגלים, זה לא הפך אותו 

באופיו לשונה מכל אדם אחר". 
־י' עוסק בתפקידי ניהול בכירים ופעיל בארגוני נגי

או  משותק  של  זו  שהגדרה  כך  הנכים,  ורווחת  שות 
את  בדיוק  לתאר  מצליחה  לא  גלגלים  בכיסא  יושב 

האנשים הפעילים הללו, שלא מפסיקים לעשות.
־חשוב לזכור: כל נכה הוא עולם ומלואו, כל פצי

מורכב  תהליך  הם  ממנה  להשתקם  והניסיון  עה 
וקשה מאין כמותו ששואב אליו לא רק את החייל 

־שנפגע אלא גם את בני משפחתו וסביבתו הקרו
ההורים,  ככל  שאינו  הורה  בצל  שגדלו  ילדים  בה. 

־דוחפים אותו בכיסא גלגלים או מסייעים לו בד
־ברים פשוטים, בן או בת זוג שלפתע עולמם הש

תנה בלי הכר ונאלצו להתבגר בבת אחת ולשאת 
על גבם ונפשם את מטלות היום־יום כדי להתרגל 
למצב החדש בבית. הדרך להרים ידיים היא קלה 
אך לא הם! במסגרת הפרויקט נחשפנו במחלקת 
ארוך  במסע  שבחרו  מופלאים  לאנשים  שיקום 

וית לא  נאבקו,  הם  בקצהו.  שהאור  פשוט,  ־ולא 
חיים  מסלול  תוך  אל  בחזרה  ופסעו  התרוממו  רו, 
יצרני, ללא רחמים עצמיים מצד אף גורם שהוא, 
לעבוד,  לחיות,  מקפידים  הם  נכותם  כשלמרות 
לא  זו  אם  הם.  כאלו  האדם.  כאחד  וליצור  לבלות 

גבורה איני יודעת גבורה מהי. ||

"גיבורים בעל כורחם" - פרויקט ליווי נכי צה"ל

 מערכת לסידור עבודה ולשיבוץ משמרות 
ממוחשב בסיעוד - כבר לא פנטזיה

נורית אזר

החיים הפכו להיות קלים יותר עם מערכת 
הן  משמרות,  ולשיבוץ  לניהול  ממוחשבת 
לאחיות בצוות ואף לאחות האחראית, שמשקיעה 
ומתעסקת  הידני,  הסידור  ובבניית  בתכנון  רב  זמן 

עם בקשות העובדים בפתקים וביומנים ידניים. 
־המטרה היא לנהל את סידור העבודה בצורה יעי
־לה ולהבטיח כיסוי מתאים להיקפי העבודה הנדר

שים, שיבוץ מתאים על פי הגדרות תפקיד, מניעת 
בין  פערים  אחר  ומעקב  זיהוי  חוסר,  או  יתר  איוש 
תכנון לביצוע ושליטה על סידור העבודה - נוכחות, 
היעדרויות ושעות נוספות. כך נחסכים זמן, טעויות 

תכ מאפשרת  המערכת  כסף.  גם  דבר  של  ־ובסופו 
בהתאמה  בסיעוד  העבודה  סידור  של  אוטומטי  נון 
הסיעוד,  נוהלי  העבודה,  חוקי  חוקים:  לאינספור 
העובדים  בקשות  הסיעוד,  אילוצי  עבודה,  הסכמי 

והתאמת הכשרת העובדים למשמרות השונות. 
־באמצעות המערכת הממוחשבת, בקשות העוב
אפש עם  אינטרנטי  באתר  מתנהלות  לסידור  ־דים 

רות גישה מהבית לכל עובד. אפשר להגדיר בקשות 
מחזוריות, בקשות לסידור עבודה ספציפי ובקשות 
כגון יציאה לחופשה, מילואים או לימודים. כל עובד 
יכול  אינו  מתי  לעבוד,  מעדיף  הוא  מתי  לציין  יכול 

המע בנוסף,  לעבוד.  לא  מעדיף  הוא  ומתי  ־לעבוד 
מחליפים  בחיפוש  הזמן  את  למנהל  חוסכת  רכת 

והם  לעובדים  האחריות  את  מעבירה  היא  כאשר 
להפיץ  ניתן  למנהל.  הסופי  האישור  את  מגישים 
או  פרטיות  הודעות  דוא"ל,  הודעות   ,SMS הודעות
לכלל העובדים באתר, כך שאף אחד לא יוכל להגיד 

- לא ידעתי, לא שמעתי.
עוד מתאפשר להנהלת הסיעוד לנהל ולבקר עוד 
נוספות,  בשעות  תמהילים  בחריגות  התכנון  בזמן 
פריסת כוח האדם ודו"חות חריגים, ולאחות הכללית 
יש אפשרות, בכל רגע, לראות את מצבת העובדים 
ולבצע העברה של עובדים ממחלקה למחלקה לפי 
שזכתה  ממוחשב  עבודה  לסידור  המערכת  הצורך. 
קום"  "משמרות  היא  הבריאות  משרד  של  במכרז 
יוני-אוגוסט  בחודשים  "אינסטינקט".  חברת  של 
החולים  בבית  מגוונות  במחלקות  פיילוט  נערך 
ומשל"ט),  ילדים  ט"נ  אורולוגיה,  גדול,  (מלר"ד 
שעבר בהצלחה רבה. בשנת 2015 תוטמע המערכת 

בכלל צוותי הסיעוד במחלקות האשפוז. ||

"אבא אמנם נפצע במבצע קדש, אבל 
אבא על כיסא גלגלים עשה הכל. 
החל מזכייה באולימפיאדת הנכים 
בכדורסל ועד הוצאת רישיון טיסה 
למטוס קל. הוא בסה''כ נפצע והוא 
יושב על כיסא גלגלים, זה לא הפך 
אותו באופיו לשונה מכל אדם אחר"

 המערכת חוסכת למנהל את הזמן 
בחיפוש מחליפים כאשר היא 

מעבירה את האחריות לעובדים והם 
מגישים את האישור הסופי למנהל
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 ורד אואליד, 
אחות אחראית מרפאת עור

פצעים  בשכיחות  חדה  לעלייה  הביאה  החיים  בתוחלת  העלייה 
מפצעים  סובלים  בשנה  אנשים  מיליון  כ־5.7  בארה"ב  כרוניים. 

בעצ ופוגע  העבודה  ממעגל  חולים  מוציא  נרפא  שאינו  פצע  ־כרוניים. 
עור  מחלקת  אחות  תל־אביב,  הרפואי  חייהם. במרכז  ובאיכות  מאותם 

מת כיום,  החולים.  בית  בכל  לחץ  בפצעי  הטיפול  את  ־מרכזת 
הזה  המרשים  המספר  בשנה.  לייעוץ  פניות  כ־500  קבלות 

הר הצוות  של  הגוברת  המודעות  את  הן  הנראה  ככל  ־משקף 
פואי לחשיבות בטיפול מוקדם ואיכותי בפצעי עור ומנגד אף 

מלמד על שכיחות פצעי עור במסגרת בית החולים.
בעקבות כך, יזמנו בניית אלגוריתם אבחוני וטיפולי לטיפול 

־בפצעים כרוניים במחלקות בית החולים שאינן עוסקות בש
שנות  במהלך 10  שהצטברו  נתונים  מתוך  וזאת  בתחום,  גרה 
לטיפול  המשולבת  ובמרפאה  החולים  בית  במחלקות  ייעוץ 
הוא  הרב  הניסיון  שלנו.  עור  שבמחלקת  כרוניים  בפצעים 
הנחיות  שמטרתו  טיפולי  אבחוני  אלגוריתם  לבניית  הבסיס 
השונות.  במחלקות  החולים  בית  לצוותי  ואחידות  מובנות 

־תרשימי זרימה המרכיבים את האלגוריתם כוללים גם המ
לצות למניעת פצעים בחולים סיעודיים מרותקים. תרשימי 
הזרימה זמינים הן בגרסה מודפסת צבעונית והן באתר בית 

החולים, כדי להבטיח זמינות וגמישות השימוש בהם. 
לגישה  כי  העלו  האלגוריתם  מבניית  שעלו  המסקנות 
המוצגת יתרונות רבים, ובהם: העברת האחריות לטיפול 
צורך  ללא  למטופל,  ישירות  הקשור  לצוות  עור  בפצעי 
בפצעים  הטיפול  איכות  שיפור  חיצוני;  ליועץ  בהמתנה 
המוקנה  הטיפול  ואחידות  מוכרות;  מידה  אמות  פי  על 

למטופלים מעבר לגבולות מחלקתיות ואגפיות. ||
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רונית ר. גולד, RN ,MPA, רכזת הדרכה, 
אשפוז יום אונקולוגי

בחילות והקאות הן סימפטום שכיח ביותר 
כתוצאה  המטו־אונקולוגיים,  חולים  בקרב 
ממשטרי הטיפול הכימותרפיים והקרינתיים אשר 
הם מקבלים. לבחילות ולהקאות סיכון לסיבוכים, 

אלקטרולי והפרעות  תזונה  תת  התייבשות,  ־כגון 
ניכר  באופן  משפיע  זה  סימפטום  כן,  כמו  טריות. 

על איכות החיים של המטופל.
מסווגות  כימותרפיה  רקע  על  והקאות  בחילות 
המתרחשות  חריפות,  עיקריות:  קטגוריות  לשלוש 
המתרח־ מאוחרות,  הטיפול;  ממתן  שעות   24  תוך

אחריו;  ימים  כמה  עד  הטיפול  לאחר  מיממה  שות 

למראה  לריח,  חשיפה  עקב  המתרחשות  ומותנות, 
או לצליל המזכירים את הטיפול הכימותרפי. 

התרופות הכימותרפיות מסווגות לפי רמת הבחילה 
 (emetogenicity of the chemotherapy)
 National)  NCCNה־ הנחיות  לפי  התרופה.  של 
comprehensive cancer network) לשנת 2014, 
הציטוטוקסיות  התרופות  של  האמטוגניות  רמת 
בינונית,  נמוכה,  מזערית,  דרגות:  לחמש  סווגה 
להתאים  היא  הסיווג  מטרת  מאוד.  וגבוהה  גבוהה 

את הטיפול נוגד הבחילה לכל דרגה. 
־בעשור האחרון נוצרו תרופות נוגדות בחילה חד

קיימות,  תרופות  עם  שלהן  שילוב  שבעזרת  שות, 
מהחולים   80%-70% בקרב  הקאות  למנוע  ניתן 
כולל  התרופתי  השילוב  כימותרפיה.  המקבלים 

במערכת   HT3-5 חוסמי  בסטרואידים,  שימוש 
פנותיאזינים  במוח,   NK1 קולטן  חוסמי  העיכול, 

ובנזודיאזפינים. 
נוהל  נכתב  המובנה,  הפרוטוקול  הכנסת  בעקבות 
הרפואי  הצוות  ובשיתוף  הסיעודי  הצוות  בהובלת 
את  מגדיר  אשר  אונקולוגי,  יום  אשפוז  של  הבכיר 

הת של  הבחילה  דרגת  סיווג  את  העבודה,  ־תהליך 
רופה ואת הטיפול נוגד הבחילה המתאים לפי אותה 
כלי  בעזרת  לפועל  יוצא  כימותרפי  טיפול  כל  דרגה. 

־עבודה ייחודי שנבנה למטרה זו, המכיל את כל דר
גות הבחילה והטיפול המקובל לכל רמת בחילה.

כחלק  והטמעתם  העבודה  וכלי  הנוהל  הכנסת 
בלתי נפרד מהטיפול בחולה, הביאו לשיפור איכות 

הטיפול בבחילות ובהקאות. ||

 ניהול סימפטום בחילות 
והקאות במטופלים אונקולוגיים

______________________________

Hydrogel

90% 80%

Curafil, Dermagran, Granugel, Intrasite, NuGel, 

Purilon, Suprasorb G, Hydrosorb gel, Askina Gel
Calcium Alginat

20% 80%3

.(AQUACEL
Askina Sorb, Aquacel, Calcicare, Curasorb, 

Kaltostat, Sea Sorb, Suprasorb A, Sorbalgon, 

Teva Sorb

Hydrocdloid

Comeel, Granuflex, Restore, Suprasorb H, 

Hydrocoll, Askina Biofilm, Askina Hydro Foam

(
IBUFEN FOAM

Permafoam, Permafoam Comfort, Biatain, 

Curafoam, Lvofoam, Polymem, Suprasorb P, 

Tielle Tielle Plus, Askina Foam, Alleven Transparent 

Hydrofilm, Teqaderm, Odsite, Askina Derm Silver

Silvercel, Polymen Silver, Askina Calgitro Ag, 

Biatin Ag, Sea Sorb Ag, Aquacel Ag
Carbon

Actisorb /Plos, Carboflex, Carbonet, Askina 

Carbosorb

Collagen

3
Biopad, Prizma, Fibracol, Promogan     

Tenderwet

Flaminal Hydro, Flaminal Forte Skin Protection

Babby Pasta, Biafin, Bamier Cream

Grassolina, Adaptic, Paraent, Jelonet, Atrau 

man Ag, Askina, Silnet

הנחיות מקצועיות 
לטיפול בפצעים כרוניים 

במחלקות בית החולים



 עוד לא הצטרפתם? גם לנו יש עמוד חי ותוסס ב־  . חפשו אותנו, "איכילוב העמוד הרשמי"
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היחידה  במסגרת  הפועל  "מראות",  מרכז 
להתפתחות הילד בבית החולים דנה־דואק 
לילדים, ושטיפל עד כה באבחון, בטיפול ובמחקר 

לאח הרחיב  האוטיסטי,  הספקטרום  על  ־בילדים 
־רונה את שירותיו ומציע כעת גם מענה מקיף ליל

דים ולבני נוער בעלי קשיים חברתיים ללא אבחנה 
של אוטיזם. 

מו "מראות",  מרכז  שירותי  הרחבת  ־במסגרת 
בעלי  נוער  ולבני  לילדים  פרטיים  טיפולים  צעים 
אוטיזם  של  אבחנה  ללא  החברתי  בתחום  קשיים 

טי המקצועי,  הצוות  עם  ייעוץ  פגישת  ־הכוללים: 
־פול פסיכולוגי קבוצתי להקניית כישורי חברה ות

קשורת, הדרכת הורים, ליווי של הצוות במסגרות 
־החינוכיות של הילד ועוד. גם במסגרת הטיפול בי
־לדים על הספקטרום האוטיסטי, הורחב סל השי

הדרכת  כגון:  חדשים  שירותים  כולל  והוא  רותים 
במסגרות  הצוות  של  אישית  והדרכה  ליווי  הורים, 

החינוכיות של הילד, טיפול באמנות ועוד. 
שיש  מהקשיים  מוטרדים  רבים  הורים  כאמור, 
בני  עם  והקשר  החברתי  התפקוד  בתחום  לילדם 
ככל  בקושי.  ולהודות  לזהות  מאחרים  אבל  גילם, 
שמזהים ומטפלים מוקדם יותר בילד או במתבגר 
בקלות  לשינוי  להביא  ניתן  חברתיים,  קשיים  עם 
לאורך  הרגשי  במצב  החמרה  ולמנוע  יותר  רבה 

השנים. הטיפול הוא משולב וכולל טיפול לתרגול 
ולשיפור מיומנויות חברתיות של הילד מחד גיסא 
בתוך  ההורים  של  והתייחסות  התנהגות  ושינוי 

המשפחה מאידך גיסא.
לפרטים נוספים: 03-6972516 ||

להמ במחלקה  הילדים  את  ביקרה  רפאלי  בר  העל  ־דוגמנית 
טואונקולוגיה והשתלות מח עצם בילדים. ||

יופי של ביקור
אבישי רצאבי, מנהל מרכז המבקרים של אסם, והצוות שלו הגיעו 
עבודה,  חוברות  המאושפזים  לילדים  וחילקו  דנה  החולים  לבית 

חטיפים ובובות בדמות המותג המפורסם. ||

 התינוק של במבה 
הגיע לדנה

מרכז "מראות": לא רק אוטיזם 



חדשות דנה

17

ד"ר מיגל גלטשטיין, ד"ר עידו ווליניץ ואלי 
חביב א"א ממיון דנה הציגו מחקר פיילוט 
הליצן  ״השפעת  בנושא  פרוספקטיבי  רנדומלי 

יל במיון  עירוי  החדרת  במהלך  כאב  על  ־הרפואי 
במק חלום".  פרויקט "רופאי  של  עיון  ביום  ־דים" 
־ביל, הציגו הגב' תמי זמיר, מנהלת הסיעוד בחטי

פעילות  את  המרכזת  עזרא,  וסיון  הילדים,  בת 
פעילות  את  שלנו,  החולים  בבית  חלום"  "רופאי 

הליצנים ותרומתם לרווחת הילדים. 
בסיום ביקר בבית החולים שלנו מר פיליפ נורדמן, 
"רופאי  עמותת  של  העיקרי  והתורם  שווייץ  תושב 

מפעי עמוקות  התרשם  הוא  שהותו  ובזמן  ־חלום" 
לות הליצנים הרפואיים שבבית החולים דנה. ||

לילדים  הכירורגית־אורתופדית  המחלקה 
חזרה למשכנה בקומה השנייה בבניין דנה־

דואק לאחר השיפוץ. לדברי פרופ' שלמה וינטרוב, 
"המעבר  לילדים:  האורתופדית  המחלקה  מנהל 
הגורמים  בין  פעולה  משיתוף  כתוצאה  התאפשר 
ובראשם  והמבצעים  המתכננים  המשתמשים, 

האגף לתשתיות ולוגיסטיקה, שהביאו אותנו לכדי 
אשפוזיים  תנאים  שמאפשרת  מוצלחת  תוצאה 

משפחו לבני  לילדים,  מפנקים  ואף  יותר  ־אנושיים 
מאפשרת  החדשה  המחלקה  לצוות.  וגם  תיהם 
כל  של  מצבו  את  ההולמים  נוחים  בתנאים  אשפוז 
חדרי  רוב  ומצבו.  מינו  פרטיותו,  כיבוד  תוך  מטופל 

האשפוז בני שתי מיטות וחלקם אף מיועדים לילד 
אחד. הדגש שעמד בבסיס התכנון והביצוע ונקבע 

־על ידי הנהלת בית החולים הושתת על הרצון להע
ההזדמ זו  ביותר.  הטוב  השירות  את  למטופל  ־ניק 

תשתיות  ולאגף  החולים  בית  להנהלת  להודות  נות 
ולוגיסטיקה, שבזכותם הגענו עד הלום". ||

מתיחת פנים למחלקה 
הכירורגית־אורתופדית ילדים

חלום של כנס 
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יום המתמחה בליס 2014
יום  התקיים  השנה  גם  המסורת,  כמיטב 

וגינקולו למיילדות  האגף  של  ־המתמחה 
גיה, פרי יוזמתו של פרופ' יוסי לסינג, מנהל האגף 
הצדעה  שכולו  אירוע  זהו  וגינקולוגיה.  למיילדות 

למתמחים-רופאי העתיד ולמחקר הרפואי. 
האירוע החגיגי התקיים ב־24 ביוני במלון הילטון 
בהשתתפות  ברציפות,  ה־15  השנה  זו  בתל־אביב 
האגף  צוות  וגינקולוגיה,  למיילדות  האגף  רופאי 

מק קשר  האגף  מקיים  שעמם  הקהילה,  ־ורופאי 
הפעילות  להצגת  במה  הוא  המתמחה  יום  צועי. 

ועי הערכתה  המתמחים,  של  ־המחקרית־קלינית 
המחקרית  הפעילות  של  שיאה  הוא  זה  יום  דודה. 
הנבחרות  העבודות  מוצגות  ובמהלכו  השנתית, 
פתחו  הבוקר  את  בליס.  ומהמכונים  מהמחלקות 
פרופ'  ת"א;  הרפואי  המרכז  סמנכ"ל  פייר,  גיל  ד"ר 
יוסי  ופרופ'  לרפואה  הפקולטה  דקאן  מקורי,  יוסף 

לסינג, מנהל האגף.
מחקר  עבודות  הוצגו  היום  של  הראשון  בחלקו 

־בסיסי מפי רופאי המחלקה אשר נמצאים במסלו
מחקר  הוצגו עבודות  השני  ובחלק   MDו־  PHD לי

קליניות אשר נעשו באגף.
עבודות   25 מתוך  נבחרו  שהוצגו  העבודות  עשר 
של  לידיה  השנה  במהלך  שהוגשו  מתמחים  של 
אביבה ענתבי ממשרדו של פרופ' לסינג. העבודות 
עליהן  שעברו  באגף,  מומחים  לרופאים  הועברו 
בסוף  נקודות.  חלוקת  באמצעות  דעתם  את  וחוו 
 10 נקבעו  וכך  הנקודות  של  סיכום  נערך  התהליך 
את  בחר  אשר  השיפוט  צוות  שהוצגו.  העבודות 
ארבע העבודות הזוכות כלל את פרופ' פייזר, פרופ' 

יפו ופרופ' פז.
צהריים  ארוחת  נערכה  העבודות  הצגת  בתום 
חגיגית, ובסיומה חולקו הפרסים לארבע העבודות 
הרא־ המקום  את  שקטפה  לעבודה   $750  הזוכות:
שון, $500 למקום השני ו־$250 למקומות השלישי 

־והרביעי. את הפרסים חילקו פרופ' גבי ברבש ופ
רופ' יוסי לסינג. 

של  עבודתה  זכתה  וב־$750  הראשון  במקום 
במחלקה  שני  לתואר  סטודנטית  ידיד,  נופר 

לר בפקולטה  והתפתחותית  תאית  ־לביולוגיה 
את  ביצעה  אשר  תל־אביב,  באוניברסיטת  פואה 
שביחידה  גזע  לתאי  המחקר  במעבדת  מחקרה 
יוסף.  בן  דלית  ד"ר  בהנחיית  גופית  חוץ  להפריה 
של  במודל  סרטן  התפתחות  חקר  המחקר:  נושא 
 APCה־ בגן  מוטציה  הנושאים  עובריים  גזע  תאי 
תאי  בשורת  עסק  המחקר   .FAP למחלת הגורמת 
גזע עובריים הומניים שהופקו במעבדה באיכילוב, 
השרשתי  טרום  גנטי  אבחון  עברו  אשר  מעוברים 
FAP, מחלה תו־  ונמצאו כנושאי מוטציה למחלת
־רשתית קשה הגורמת ריבוי פוליפים במעי והתפ

תחות סרטן. במחקר נמצא כי לאחר גידול ממושך 
מו שינויים  בהם  אירעו  בתרבית,  אלו  תאים  ־של 

סרטנית.  טרנספורמציה  על  המעידים  לקולריים 
של  הרבה  חשיבותם  את  מדגימות  אלה  תוצאות 

התפתחות  לחקר  ייחודי  כמודל  עובריים  גזע  תאי 
מחלות באדם כמו גם לחקר התפתחות סרטן. ד"ר 
שו־ הגסטרואנטרולוגית  מהמחלקה  קרי  ברויטל 

תפה לעבודת המחקר. 
קלי־ לויט,  יעל  של  עבודתה  זכתה  השני   במקום

שמיעה ביילודים.  סינון  ואחראית  תקשורת  נאית 
דולברג  פרופ'  עם  בשיתוף  מחקר  ביצעה  יעל 
השמיעה  סינון  בדיקות  בנושא  הימלפרב,  וד"ר 

כש מתבצעת  השמיעה  סינון  בדיקת  ־ביילודים. 
ללידת  השנייה  מהיממה  החל  שלבים,  בשני  גרה 
יילודים  יש  כי  נמצא  המחקר,  במסגרת  התינוק. 
בעלי לקויות שמיעה אשר נכשלים בבדיקה בשלב 
הבדיקה  את  עוברים  ואילו   ,(TEOAE) הראשון 
המחקר  בעקבות   .(AABR) השני  בשלב  כתקינה 
יצאה ההמלצה לבצע המשך מעקב לכל היילודים, 
בהצלחה  עברו  אם  גם  הראשון,  בשלב  שנכשלים 

את השלב השני.
בר־ לירון  של  עבודתה  זכתה  השלישי  במקום 
הר־ ללימודי  החמישית  בשנה  סטודנטית   , לא

פואה, אשר ביצעה את מחקרה במעבדת המחקר 
בהנחיית  גופית  חוץ  להפריה  שביחידה  גזע  לתאי 
הש־ בנושא  עסקה  העבודה   . יוס בן  דלית  ףד"ר 
גנטי  אבחון  למטרת  בלסטומר  ביופסיית  פעת 
התפתחות  המשך  על   (PGD) השרשתי  טרום 

־העובר, בשימוש בטכנולוגיה החדשנית של האמ
בריוסקופ.

בין  ההבדל  ובהן  רבות  שאלות  בחנה  העבודה 
הסרת תא אחד לעומת שניים ואת ההשפעה של 
האירועים  תזמון  על  הביופסיה  הליך  ביצוע  עצם 

ההתפתחותיים העוקבים בעובר.
ג'וניה  ד"ר  של  עבודתה  זכתה  הרביעי  במקום 
כתבה  אשר  החמישית,  בשנה  מתמחה  עאמר, 
עבודה בנושא: "אבחון טרום לידתי של היפופלזיה 

אב בין  הקשר  את  בדקה  זו  עבודה  המוחון".  ־של 
האולטרה־סאונד  באמצעות  קטן  מוחון  של  חנה 

פתולו תסמונות  לבין  להיריון  השני  ־בטרימסטר 
גיות אחרות, ואת ההשלכות לגבי המשך ההיריון.

אלעד,  דוד  פרופ'  של  בהרצאתו  נחתם  האירוע 
באוניברסיטת  רפואית  הנדסה  לביו  מהפקולטה 

המ המחקר  על  הרצה  אלעד  פרופ'  ־תל־אביב. 
באגף  חוקרים  לבין  להנדסה  הפקולטה  בין  שותף 
השתרשות  הם:  שנחקרו  הנושאים  המיילדותי. 
הביצית המופרית בתוך הרחם, מעבר חומרים דרך 
במעבדה  לשליה  מודל  בניית  באמצעות  השליה 

ופיזור של סרטן שחלה בחלל הצפק.
חברות  של  לתמיכתן  הודות  מתאפשר  זה  יום 
תרופות המייחסות חשיבות רבה לאירוע מעין זה, 

בשל תרומתו לאקדמיה ולמחקר. ||



השיק לאחרונה  ליס ליולדות  בית החולים 
ואייפון)  (אנדרואיד  סלולרית  אפליקציה 

האפליקטי והשימושים  המידע  כל  את  ־שמרכזת 
המ בתקופה  ההרה  לאשה  לסייע  שיכולים  ־ביים 

סקרנת והמרגשת בחייה, תקופת ההיריון והלידה, 
ללא תשלום. 

האפליקציות  מחנות  האפליקציה  הורדת  לאחר 
או  האחרונה  הווסת  תאריך  והזנת  הנייד  למכשיר 
האולטרה־סאונד,  בדיקת  לפי  המחושב  התאריך 
מופיע שבוע ההיריון המדויק. מרגע זה ניתן לקבל 
מה  (שלישים):  טרימסטרים  פי  על  מדויק  מידע 

־עובר על העובר בכל שבוע, מה אמורה האישה לה
רגיש בכל טרימסטר, מהן הבדיקות שמומלץ לבצע 
נכונה  תזונה  ההיריון,  לשלב  בהתאם  טיפים  וכן 
 ותרגילים המותאמים לכל שליש במהלך ההיריון.
(מעין  מובנה  יומן  ליצור  מאפשרת  האפליקציה 
מעקב  גם  הכולל  ההיריון,  מעקב  לצורך  נייד)  תיק 
אחר  מעקב  גם  היום  ובבוא  העובר,  תנועות  אחר 
תדירות הצירים ומתי להגיע ללידה. ניתן להעלות 
למיוחדות  אותן  ולהפוך  ההיריון  בשלבי  תמונות 
קיימת  בנוסף  שונים.  עריכה  כלי  בעזרת  יותר 

ולהשמיע  מוסיקה  של  פלייליסט  ליצור  אפשרות 
לעובר במשך כל תקופת ההיריון וכן לשמוע בחדר 
ניתן  הלידה,  לחדר  מוכנים  להיות  מנת  על  הלידה. 
רשימות  להכין  המאפשר  כלי  באפליקציה  למצוא 
מבית  לשחרור  לידה,  לחדר  להביא  מה   - אישיות 

־החולים וכמובן הדברים החשובים ביותר שיש לז
כור להכין לרך הנולד. ואם עדיין מתלבטים על שם 

־לרך הנולד - באפליקציה יש משחק שמות שאפ
שר להיעזר בו או לקבל רעיונות.

בעזרת האפליקציה ניתן להכיר את חדרי הלידה 
שלנו וחדרי הניתוח מקרוב, טרם ההרשמה לסיור 
מועדון  עם  קשר  ליצור  גם  אפשר  הלידה.  בחדר 
היולדות שלנו, מאמי ליס, ולהיעזר בו בכל שאלה 
לקראת  המתאים  הקורס  את  לבחור  המתעוררת, 
ולהירשם.  סיורים  מתקיימים  מתי  לראות  הלידה, 
האפליקציה מותאמת אישית, כך שבכל רגע נתון 
האפליקציה  של  העבודה  שולחן  את  לסדר  ניתן 
המעניינים. ולפיצ'רים  ההיריון  לשלב   בהתאם 
משתמ־  6,000 כ האפליקציה  את  הורידו  כה  ־עד 
האפלי בהכנת  טובות.  לביקורות  זוכה  והיא  ־שות 
־קציה השתתפו: פרופ' יגאל וולמן, ד"ר שרון מס

קסטין,  ניבה  המיילדת  אלמוג,  רונית  ד"ר  לוביץ, 
אורלי  הפיזיותרפיסטיות  שמש,  נטלי  הדיאטנית 
ינאי־וקסלר, ענבל גיא, תמר ורשבסקי ורויטל לב־
אופיר  גרפי:  ייעוץ  סינית.  לרפואה  מומחית  ארי, 
מימון,  יעקבס  ענבל  לפועל:  והוצאה  עריכה  גורן, 

האפליק את  שמר.  ואביבה  ארטל־דלוגין  ־אורית 
 ."Groboot" ציה פיתחה ובנתה עבורנו חברת

יחד איתך בחוויה שלך! עכשיו גם בסלולר ||

שב חדשה,  ביוזמה  פתח  ליס  החולים  ־בית 
לאחת  המגיעה  יולדת  כל  מסגרתה 
בברכה  מתקבלת  הלידה  לאחר  היולדות  ממחלקות 
על ידי אחות המחלקה אשר מעניקה לה מידע כללי 
על המחלקה, מה צפוי לה במהלך האשפוז, מהנקה 
ועד הדרכה לטיפול בתינוק. כל זאת עם חיוך וערכה 
בית  נעלי  המידע,  חוברות  כל  עם  שקית  הכוללת 

ממותגות, מגבונים, חטיף חלבה ובקבוק מים.
היחלצותן  ללא  לפועל  יוצא  היה  לא  זה  פרויקט 
מעזר  הראתי  מרים  והמתנדבת  יואלי  נעמי  של 
שבוע  מדי  הללו  הערכות  את  שמכינה  מציון 

באהבה גדולה. ||

 :Applisהצלחה חסרת תקדים ל־
 כחודשיים בלבד לאחר השקתה זכתה אפליקציית 

ההיריון והלידה של בית החולים ליס ל־6,000 הורדות!

יהודית בן אברהם, א"א 
מחלקת יולדות א', מעניקה 
את הערכה ליולדת
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 "לגעת באפס" - הפגייה שלנו מצטרפת 
לתכנית הלאומית להפחתת זיהומים

בפגים  נרכש  (ספסיס)  דם  אלח  שכיחות 
קטנים בפגיות בישראל הוא 22.8% (2011) 

בהשוואה ל־8.8% בפגיות בארה"ב.
לנאונטולוגיה  הישראלי  האיגוד  החליט  לכך,  אי 
ארצית  תכנית  ליזום  הבריאות  משרד  בשיתוף 

שנו בפגים  הנרכשים  הזיהומים  שיעור  ־להורדת 
 25% של  בשיעור  גרם  מ־1,500  נמוך  במשקל  לדו 

בשנה, תחת הסלוגן "לגעת באפס". 
את  ייצגו  הבריאות  משרד  של  ההיגוי  בוועדת 

האח האחות  ירקוני,  ענבל  ת"א  הרפואי  ־המרכז 
ראית של הפגייה ואסתר בוכמן (אחות פגייה). 

ב־9.9.14,  הפגייה  צוות  לכל  הושקה  התכנית 
מקומי  צוות  ונבחר  גורן,  דבורה  גב'  בהשתתפות 
ברגר,  עירית  ד"ר  בראשות  הפרויקט  את  שיוביל 

גב' ריטה שליפר וגב' שרית סטפנסקי.
בדברי הפתיחה ציין פרופ' דרור מנדל, מ"מ מנהל 
היא  בפגים  הזיהומים  שיעור  הורדת  כי  המחלקה, 
משימה בעדיפות עליונה היות שלזיהומים בפגים 
הנוירו־ ההתפתחות  על  טווח  ארוכות  השלכות 
במניעתם.  הגבוהה  החשיבות  ומכאן  קוגניטיבית 

בהצלחה לכולם בדרך לאפס! ||

נחיתה רכה לאחר הלידה
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קיים  הבין־לאומי,  ההנקה  שבוע  במסגרת 
סדנאות  כמה  ליס  מאמי  היולדות  מועדון 
הקיים  הידע  את  להעשיר  במטרה  ופעילויות 
בקרב אמהות טריות ואמהות שבדרך, בכל הנוגע 
אלה,  בפעילויות  השתתפו  נשים  כ־80  להנקה. 

.IBCLC שהעבירו צוות יועצות הנקה מוסמכות
הרצאת  התקיימה  השבוע  של  הראשון  ביום 
גמילה מהנקה, שבמסגרתה לימדה הגב' קרן גיבר 
ואיך  מהנקה  התינוק  את  לגמול  כיצד  הנשים  את 
ניתן להתחיל לשלב בתרכובת המזון שלו מאכלים 
התקיימו  ההנקה  שבוע  של  השני  ביום  מוצקים. 
שהעבירו  לעבודה,  חזרה  מפגש  פעילויות:  שתי 
עומר מלי הנגבי וטלי בירן, ועסק בהיערכות ליום 

הסדנה  הלידה.  חופשת  לאחר  לעבודה  החזרה 
הקנתה למשתתפות טיפים וכלים לניהול ההנקה 
במסגרת סדר היום החדש. פעילות נוספת הייתה 
ההנקה  יועצת  בהנחיית  וסבתות  אמהות  מפגש 
אסתר גרוניס שניצלה את ההזדמנות של המפגש 

־כדי להכין להנקה אמהות וסבתות שבדרך, ולהד
־ריך את הסבתות כיצד לתמוך באמהות בזמן ההנ

תמיכה  מפגש  חתם  השבוע  את  נכדיהן.  של  קה 
בהנקה בהנחיית טלי בירן וקרן גיבר, ובו דיברו על 
כל מה שהעסיק את האמהות בנושא ההנקה בכל 

מצ מקצועיות  תשובות  קיבלו  האמהות  ־שלביה. 
מניסיונן  ונהנו  ליס  מאמי  של  ההנקה  יועצות  וות 

של אמהות אחרות החוות חוויות דומות. ||

החולים  בית  מקיים  חודשים  כמה  זה 
הערב,  בשעות  מפגשים,  סדרת  ליס 
החרדי.  מהמגזר  הרות  נשים  של  זוגן  לבני 
במסגרת המפגשים, המתקיימים אחת לכמה 
שבועות בבני ברק, בביתה של הגב' ציפי ולס 
- העובדת בשיתוף פעולה עם בית החולים - 

שו בנושאים  שאלות  לעתיד  האבות  ־מעלים 
להגיע  מתי  הצפויה:  ללידה  הקשורים  נים 

הלי בתהליך  הגבר  התנהלות  החולים,  ־לבית 
החולים  בית  וכיצד  להביא  הגבר  על  מה  דה, 

ערוך ללידות של זוגות מהמגזר החרדי. 
באוגוסט  התקיים  אשר  האחרון  במפגש 
בירנבוים  רועי  מד"ר  שקיבלו  גברים   32 נכחו 

־מענה לכל שאלותיהם וכן מידע רפואי רלוונ
טי לשביעות רצונם. ||

בייבי סלב
מה משותף לסטנדאפיסט אדיר מילר, 

־השחקן עידו ברטל, השחקנית חני פי
התסריטאי  קרבצקי,  אינה  השפית  רסטנברג, 
אקי  והמנחה  השחקן  זרחוביץ,  ערן  והשחקן 

־אבני, מגיש הטלוויזיה אברי גלעד, אמן האש
ליות והקסמים ליאור סושרד, המעושרת ניקול 
כל  גרוצקי?  דנה  הטלוויזיה  ומגישת  ראידמן 
המועדף  כמקום  ליס  החולים  בבית  בחרו  אלו 
להביא לעולם את הדור הבא בשושלת הזוהרת. 

להורים ולתינוקות ברכות. ||

שבוע הנקה בין־לאומי - גם בליס

גברים בלבד



 עוד לא הצטרפתם? גם לנו יש עמוד חי ותוסס ב־  . חפשו אותנו, "איכילוב העמוד הרשמי"
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הכינוס המשותף של האיגוד הישראלי 
לרפואת משפחה והאיגוד הראומטולוגי 
ע"י  אורגן  הכינוס  שלנו.  החולים  בבית  התקיים 
הראומטולוגי  המכון  מנהלת  אלקיים,  אורי  פרופ' 

־והציג נושאים קליניים מורכבים. הכינוס נפתח בה
ספונדי על  אלקיים  אורי  פרופ'  של  ־רצאה 

של  הרצאה  התקיימו  ובהמשך  לוארתרופתיות 
לא  דלקתיים  אנטי  תכשירים  על  טישלר  פרופ' 
פארן  ד"ר  ושל  באוסטאוארטריטיס  סטרואידליים 
על חידושים בגישה הטיפולית בלופוס. פרופ' כספי 
הציג את הגישה האבחנתית לתופעת רינו. נושאים 
של  מורכבים  מקרים  הציג  לידר  פרופ'  נוספים: 
קדחת ים תיכונית עם ד"ר תורג'מן ובסיום התקיים 
ההרצאה  לברטובסקי.  ד"ר  בהנחיית  בנושא  דיון 
שגרונתית  מפרקים  לדלקת  התייחסה  האחרונה 

החו בהפניית  והצורך  המוקדם  האבחון  על  ־בדגש 
לים המוקדמת למרפאה לארתריטיס. 

סדנה ייחודית של השתלמות בגישות 
בבית  לאנטומיה  במחלקה  ניתוחיות 
נערכה  תל־אביב  באוניברסיטת  לרפואה  הספר 
שבניהול  האורתופדית  החטיבה  מתמחי  לכלל 
"הכרת  סלעי,  פרופ'  לדברי  סלעי.  משה  פרופ' 
האנטומיה על בוריה היא מאושיות הכירורגיה בכלל 
להצלחת  ומפתח  בפרט,  האורתופדית  והכירורגיה 
הניתוחים השונים והמגוונים המתבצעים במקצוע 
זה". הסדנה אורגנה על ידי ד"ר צבי כהן סגן מנהל 
בשיתוף  בכיר,  מתמחה  לדור  רן  וד"ר  החטיבה 
לאנטומיה  המחלקה  צוות  עם  הדוק  פעולה 
לרפואה  הספר  בבית  לרפואה  בפקולטה 
באוניברסיטת תל־אביב. בסדנה נחלקו המתמחים 
וכף  אגן  ירך,  כתף,  יד,  כף  השונים:  הגוף  איברי  לפי 
מצוות  בכירים  רופאים  הסבירו  "תחנה"  ובכל  רגל, 
השכיחות  הניתוחיות  הגישות  את  החטיבה 
הנדרשות בעבודה. כל משתתפי הסדנה, מתמחים 
הארגון  את  לשבח  ציינו  המומחים,  גם  אך  בעיקר, 
כזו  סדנה  של  והחשיבות  היעילות  ואת  המופתי 
של  הכירורגיות  המיומנויות  ולהעלאת  לשיפור 
ההצלחה  לאור  כי  מוסיף  סלעי  פרופ'  המתמחים. 
שבה  שנה,  כחצי  בעוד  נוספת  סדנה  כבר  מתוכננת 
הקליני  המוסף  הערך  את  עוד  ולשפר  ליישם  יוכלו 

וההוראתי.

לתארים  המדרשה  במסגרת  קורס 
 MSc. PhD תואר  לתלמידי  מתקדמים 
בפקולטה לרפואה נפתח לאחרונה בבית החולים. 
מנהלת  יוסף,  בן  דלית  ד"ר  מרכזת  הקורס  את 
בהרצאות  לה  ושותפים   ,IVF ביחידת  המעבדות 

חוקרים  החולים,  בבית  קליניות  מעבדות  מנהלי 
של  מתחומים  בקליניקה  וגם  במחקר  שעוסקים 
עצם,  ומח  פתולוגיה  המטולוגיה,  גנטיקה,  פריון, 
מירה  ד"ר  כץ,  בנצי  ד"ר  סולר,  אירית  ד"ר  ובהם 
אילנה  ד"ר  אשל,  רינת  ד"ר  רכס,  עדי  ד"ר  מלכוב, 
"הרפואה  יוסף,  בן  ד"ר  לדברי  ועוד.  גולדינר 
 evidenced ראיות,  על  המבוססת  המתקדמת 
בסיסי,  מדעי  מחקר  משלבת   ,based medicine
את  למטופל  לבנות  במטרה  וקליני  אפידמיולוגי 
מונע  טיפול  כוללת  זו  רפואה  האופטימלי.  הטיפול 
 Translational .המחלה את  לרפא  במטרה  וטיפול 
ממצאים  הופכים  שבו  תהליך  זהו   medicine
תרופות  פיתוח  לאבחון,  כלים  לפיתוח  ביולוגיים 
והתקנים רפואיים המשמשים לטיפול. הקורס עוסק 
בעקבות  והשתכללותה  הקונבנציונלית  ברפואה 
 translational) במעבדה  ופיתוחים  מחקרים 
אישית  מותאמת  לרפואה  ועד   ,(medicine
היא  השאיפה  שבה   (personalized medicine)
של  הגנטי/פנוטיפי  לבסיס  הטיפול  את  להתאים 
לא  שבעבר  ממחלות  דוגמאות  כלל  הקורס  הפרט. 
בסיס  על  תרופה  פיתוח  דרך  מרפא,  להן  היה 
ועד  המטופלים  לרוב  טוב  מענה  הנותנת  מחקרים 
האופטימלית  התרופה  את  להתאים  השאיפה 
לקבל  מנת  על  וזאת  הספציפי,  לאדם  וגם  למחלה 
עם  ביותר,  הטובות  והריפוי  הטיפול  תוצאות  את 
מינימום תופעות לוואי. בקורס יילמדו מושגי יסוד 
בפיתוח תרופות והתהליך שהן עוברות עד לניסויים 

הקליניים ואישורם לשימוש רוטיני בחולים". 

טיוטורים  להכשרת  ייעודית  סדנה 
הקליניים  בסבבים  לסטודנטים  להוראה 
יום,  בת  הסדנה,  שלנו.  החולים  בבית  התקיימה 

במ הטיוטור  לתפקיד  במיוחד  והותאמה  ־תוכננה 
חלקה. ההכשרה מתאימה גם לטיוטורים חדשים 

מו והיא  זה  תפקיד  מילאו  שכבר  לטיוטורים  ־וגם 
וכעת  שנים,  מספר  כבר  בהצלחה  במס"ר  עברת 
לא  שלנו  החולים  שבית  הראשונה  הפעם  זאת 
לטיוטורים  המיועדת  הסדנה  את  בה.  השתתף 

יל במיון  בכיר  רופא  תבור,  אורן  ד"ר  העביר  ־שלנו 
דים בבית החולים דנה־דואק. 

בסימול הטיוטורים  השתתפו  הסדנה  ־במהלך 
זה.  לתפקידם  הקשורים  תרחישים  שידמו  ציות 
כל  בנוכחות  תחקיר  נערך  סימולציה  כל  לאחר 

ייחו למידה  המאפשר  באופן  הסדנה  ־משתתפי 
בונה.  עצמי  משוב  לקבלת  אפשרות  תוך  דית, 

המ דיווחו  האחרונות  בשנים  שנערכו  ־בסדנאות 
שתתפים על תרומה משמעותית שלה להצלחתם 
בית  לרופאי  מוצעת  הסדנה  הטיוטור.  בתפקיד 

ולשפר  לשמר  שמטרתו  נוסף  ככלי  שלנו  החולים 
את המצוינות בהוראה אצלנו.

 -  CTrials עמותת  של  השנתי  הכנס 
העמותה הישראלית למחקרים קליניים 
השירות  מנהלת  גבע,  רוית  ד"ר  עומדת  שבראשה 

הת שלנו,  החולים  בבית  העיכול  מערכת  ־לגידולי 
העיקריות  העמותה  מטרות  האחרון.  ברבעון  קיים 
את  לקדם  בארץ,  בתחום  העוסקים  לכל  לסייע  הן 

הצי לטובת  המקצועית  והקהילה  הקליני  ־המחקר 
־בור הרחב ועוד. נושא הכנס עמד על השינויים בת

רפואיים  ניסויים  לנוהל  הנוגעים  הישראלית  קינה 
בבני אדם וההשלכות עקב השינויים הצפויים. 

בארץ  העור  רופאי  של  החודשי  הכנס 
נכחו  בכנס  העור.  במחלקת  התקיים 
250 רופאי עור מכל הארץ והוא נערך בצל החגי־ ־כ
־גות לחנוכת המחלקה והמרפאות החדשות במש

האירוע  עופר.  סמי  בבניין  השישית  שבקומה  כנן 
ברגמן  פרופ'  ברבש,  גבי  פרופ'  של  בברכות  נפתח 

־- נשיא איגוד רופאי העור בארץ ופרופ' אלי שפר
 - לתורמים  הודה  גם  אשר  המחלקה,  מנהל  כר 
משפחת פישמן והגב' רותי רם. הכנס כלל הרצאה 
על  אלוף",  של  גרשוני, "סיפורו  נועם  של  מאלפת 
הדרך שעבר החל ממאבק לחיים בעקבות פציעה 
לזכייה  ועד  שהטיס,  המסוק  בהתרסקות  קשה 

שנ הנכים  באולימפיאדת  בטניס  הזהב  ־במדליית 
ערכה בלונדון. בהמשך נדונו מקרים של מטופלים 

אשר היו אתגר אבחנתי ו/או טיפולי. 

כנס לחולי פסוריאזיס ודלקת מפרקים 
את  משפחותיהם.  ולבני  פסוריאטית 
המכון  מנהלת  אלקיים,  אורי  פרופ'  פתחו  הכנס 

העשרה מקומית
 מגוון כנסים מקצועיים התקיימו ברבעון האחרון 

להעשרת הצוות המקצועי והמטופלים

ד"ר מץ, כנס פוע"ם
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־הראומטולוגי ומרכז פוע"ם (פסוריאזיס עורי ומפ
־רקי), וד"ר חגית מץ, סגנית מנהל מחלקת עור ומ
הפסו אגודת  יו"ר  בו  בירכו  פוע"ם.  מרכז  ־נהלת 

עמותת  ויו"ר  קציר  יונה  הגב'  הישראלית  ריאזיס 
פרופ'  של  הרצאות  כלל  הכנס  בלס.  רמי  מר  ענבר 

פסו מפרקים  דלקת  לאיתור  כלים  על  ־אלקיים 
סיכמה  מץ  וד"ר  פסוריאזיס,  חולי  אצל  ריאטית 
עשור של הטיפולים הביולוגיים בחולי פסוריאזיס. 
בנוסף, סקרו פרופ' אלקיים וד"ר מץ את הטיפולים 

פסו מפרקים  ובדלקת  בפסוריאזיס  ־החדשים 
ריאטית. גב' אניטה חיימוביץ, פסיכולוגית רפואית 

־מהשירות הפסיכולוגי דיברה על ההתמודדות הרג
בפאנל  נסגר  הכנס  הפסוריאזיס.  מחלת  עם  שית 

של שאלות ותשובות. 

תחומית  הרב  הגישה  בנושא  כנס 
ולבני  למטופלים  במיאלומה  בטיפול 
חשיבות  את  להציג  נועד  הכנס  משפחותיהם. 
במרכז  תחומי  הרב  הפעולה  ושיתוף  המעורבות 
ההתקדמות  את  וכן  במחלה  בטיפול  שלנו  הרפואי 
בפיתוח תרופות חדישות שמרסנות את המיאלומה 
בכנס  שנים.  להאריך  לחולים  כיום  ומאפשרות 
התקיימו הרצאות של ד"ר עירית אביבי - "על קצה 
המזלג - מהי מיאלומה?"; ד"ר יעל כהן - "תרופות 

למיאלומה - מבט אל העתיד"; ד"ר רון רם - "מקום 
הצגת  וכן  הטיפול";  בתכנית  העצמית  ההשתלה 
בשיתוף  המערך  רופאי  מפי  היום־יום  מחיי  מקרים 
בעיות  אודות  על  הרפואי  המרכז  מומחי  מגוון 
אבחנתיות וטיפוליות, ובהם: ד"ר גדעון פלוסר, ד"ר 
טליה  ד"ר  ספיר,  אבן  עינת  פרופ'  דרוקמן,  עידו 
אמיר  ד"ר  טרסטמן,  סבטלנה  ד"ר  וינשטיין, 
בוקשטיין,  פליקס  ד"ר  רגב,  גלעד  ד"ר  שטרנהיים, 
משה  ופרופ'  שטיינר  מורן  ד"ר  גז,  אליהו  ד"ר 
מקבוצת  טעימה  גם  הכנס  כלל  בנוסף  מיטלמן. 
לאכילה  כלים  המקנה  הבריאה",  "הקדרה  הבישול 
ואילת  בן־חיים  לימור  הדיאטנית  בהנחיית  בריאה 
 ,MSW סוציאלית  ועובדת  בבישול  מטפלת  ברק, 
ודיון וסיור במעבדה ההמטולוגית שערכו ד"ר בנצי 

כץ, סגן מנהל המעבדות ההמטולוגיות, וד"ר כהן. 

וטיפול  הרדמה  של  הבין־לאומי  הכנס 
בהילטון  השנה  בספטמבר  התקיים  נמרץ 
השתתפו  ימים,  שלושה  שנמשך  בכנס,  תל־אביב. 
הראשונה  מהשורה  שם  בעלי  מומחים  מ־60  יותר 
פרופ'  הייתה  הכנס  נשיאת  משתתפים.  וכ־1,000 
המרצים,  גיוס  על  שנתיים  במשך  שעמלה  מטות 
ותכנית  מדעית  תכנית  בעולם,  פרסום  החסויות, 
לאמה -  מטות  פרופ'  הקדישה  הכנס  את  חברתית. 

ואחת  מרדימה  רופאה   - מוניס־חס  אירקה  פרופ' 
ממייסדות המקצוע במדינת ישראל. 

 Teamwork)  OPS היה  הכנס  של  הפוקוס 
וההרצאות,   (Outcome Prospect Safety

־הדיונים, הסדנאות, הסימולציות והתערוכה שיק
פו נושאים נבחרים אלה.

הש של  בחידושים  נגע  מהתכנית  נכבד  ־חלק 
וה־  telemedicineה־ בתחום  האחרונות  נים 
פוקוס   ,outcome על  והשפעתם   informatics
הכרה,  לחוסר  הביולוגי  הבסיס   - המוח  חקר  על 
הרדמות  של  והדילמה  וגטטיבי  מצב  מול  הרדמה 
הקשיש  ושל  של נוירונים)  הרך (אפופטוזיס  בגיל 

המתרח אירועים  השפעת  המוח,  על  ־והשפעתם 
שים בזמן הניתוח על הישרדות עד שנתיים לאחר 
כמשפרים  וביומרקרים  מתקדם  ניטור  הניתוח, 
סיכון,  בעלי  חריפים  מצבים  של  מוקדמת  אבחנה 

מתמ כלכלה,  כירורגיה,  (הנהלה,  תחומי  רב  ־דיון 
חים) במיצוב מחלקת הרדמה בבית החולים ועוד. 
מחשבה  הוקדשה  האקדמית,  לחוויה  מעבר 
ושמשית  פתוחה  ייחודית  אווירה  ליצירת  רבה 

שכ העשירה  החברתית  לתכנית  כהקדמה  ־וזאת 
 ,New Balance ללה ריצת בוקר מוקדמת בחסות
על  בשלוותה  חוף  מסיבת  של  ייחודי  גאלה  ערב 
הים, תחרות של ידע בין המתמחים והמשתלמים 
בכור  גיא  ד"ר  של  הרצאה  וט"נ,  הרדמה  בנושאי 
הכנס  של  פתיחה  טקס  התיכון,  המזרח  בנושאי 
בערבית,  בעברית,  ששרה  מחול  לינה  הזמרת  עם 
הכנס  בסיום  ערב  ארוחת  ובצרפתית,  באנגלית 
לפקולטי בביתה של פרופ' מטות במבשרת וטיול 

על החומות בירושלים עם סליחות. 
זכו  הארץ  מכל  מתמחים  שכללה  הידע  בתחרות 
במקומות הראשונים שני מתמחים ממערך הרדמה, 
ניר  תומר  שלנו (ד"ר  הרפואי  המרכז  של  וכאב  ט"נ 
המצטיין  האבסטרקט  גם  כמו  הראל),  יפעת  וד"ר 
הפופולרי  האבסטרקט  ראשון),  (מקום  הכנס  של 
ביותר (על פי הצבעה באתר, מקום ראשון), ועבודת 

המחקר המצטיינת ע"י מתמחה (מקום שני). 
־חשוב לציין כי למרות המלחמה, המצב הביטחו
והת פרגון  חברים,  בעולם  מצאנו   - והביטולים  ־ני 

גייסות למען מדינת ישראל והעצמת הכנס. ||

כנס עור

פרופ' עידית מטות

כנס מיאלומה
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מהפכת השיקום של בית החולים שלנו 
הפי ומכון  עוזה,  במלוא  ־ממשיכה 

ממשכנו  אלו  בימים  עבר  זיותרפיה 
־הוותיק בקומה מינוס אחת בבניין השיקום למת

והשלישית  השנייה  בקומות  ויפהפה  חדש  קן 
הנהלת  של  כוללת  מתפיסה  כחלק  זאת  בבניין. 
בית החולים, שארגנה מחדש לפני כמה שנים את 
מאפשרת  זו  תפיסה  הכללי.  השיקום  מחלקת 
אורתופדי,  ניתוח  לאחר  במחלקות  למאושפזים 
חריף  נוירולוגי  אירוע  או  טראומה  נוירוכירורגי, 
איכותי  שיקומי  לתהליך  להמשיך  שבץ),  (דוגמת 
השיקום  למחלקות  ולעבור  הרפואי  המרכז  באותו 

עם סיום הטיפול במחלקות החריפות. 
הר המרכז  סמנכ"ל  שפירא,  יצחק  פרופ'  ־לדברי 

פואי ומנהל בית החולים השיקומי, "מעבר המכון 
־לפיזיותרפיה הוא שלב נוסף בהתפתחות ובהתב

ססות בית החולים השיקומי. לצד מערך גריאטרי 
הכללי  השיקום  מחלקת  והרחבת  מיטות   68 של 
הצמדה  פעילות,  מיטות  ל־52  מיטות  משמונה 
עם  ומקצועי,  ייעודי  פיזיותרפי  שירות  של  פיזית 
יעיל  טיפול  מתן  יאפשרו  ומשוכלל,  חדיש  ציוד 
הפיזיותרפיה  של  החדש  הארגון  כן,  כמו  ומיטבי. 
יום  ומרכז  שיקומי  יום  אשפוז  פתיחת  מאפשר 

למשתח טיפול  המשך  שיאפשר  דבר  ־לקשיש, 
ררים מהאשפוז אצלנו". 

בתהליך  מרכזי  חלק  הם  הפיזיותרפיה  טיפולי 
הייתה  הכללי  השיקום  מחלקת  והקמת  השיקום 
הפיזיותרפיה,  מכון  עבור  גם  לשינוי  פז  הזדמנות 
צוות  עבודת  הכוללת:  השיקום  מתפיסת  כחלק 

הב ומקצועות  אחיות  רופאים,  של  מקצועי  ־רב 
ריאות, המחייבת דיאלוג ייחודי, שונה במעט מזה 
החולים.  בבית  המטפלות  במחלקות  המסורתי 
בתהליך  מרכזי  חלק  יש  רבים  בריאות  למקצועות 

ייחו משמעות  מקצוע  ולכל  המורכב,  ־השיקומי 
דית בהרכבת הפאזל הייחודי של השיקום הסופי. 
מלבד הפיזיותרפיה, שותפות דומיננטיות לתהליך 

־הן גם מטפלות בריפוי בעיסוק, קלינאיות תקשו
סוציאליות  עובדות  שיקומיות,  פסיכולוגיות  רת, 
ודיאטניות. התהליך כולו מנוהל - כמו בכל תחומי 

השיקו הרופא  זהו  וכאן  הרופא,  בידי   - ־הרפואה 
אופ היא  הצוות  אנשי  כל  בין  ההתנהלות  אך  ־מי, 

קית יותר ומשתפת כך שלצורך הדיאלוג המקצועי 
סביב המטופל בשיקום - יש הרבה יותר שותפים 
לעומת  פיזי  מקום  יותר  נדרש  ולכך  דומיננטיים 

מחלקות בית החולים לסוגיהן. 
פרופ' אביטל פסט, מנהל המחלקה לשיקום כללי 
מבטל  החדש  "המכון  ומסביר:  המעבר  על  מברך 
משפר  ולשינוע,  למעליות  בציפייה  הצורך  כל  את 

־את התקשורת והדיבור בין הפיזיותרפיסטים לרו
חלק  היא  למכון  המחלקה  בין  והסמיכות  פאים, 
מתפיסה עולמית לשיקום. אני מאמין שזה יעצים 

את איכויות הטיפול בבית החולים". 

אורלי וקסלר־ינאי, מנהלת שירותי פיזיותרפיה ועוזרת מנהל בית החולים השיקומי

 מכון הפיזיותרפיה החדש -
מהגדולים, המתקדמים 
והמשוכללים בישראל

 מהפכת השיקום של בית החולים ממשיכה: מכון הפיזיותרפיה עבר למשכן חדש 
 בן שתי קומות בבניין השיקום, צמוד למחלקות השיקום והגריאטריה • 

 פרופ' יצחק שפירא, מנהל בית החולים השיקומי: "מעבר המכון לפיזיותרפיה הוא 
 שלב נוסף בהתפתחות ובהתבססות בית החולים השיקומי ויאפשר בקרוב 

גם פתיחת אשפוז יום שיקומי ומרכז יום לקשיש"

טיפולי הפיזיותרפיה הם חלק מרכזי בתהליך השיקום. הקמת מחלקת 
השיקום הכללי הייתה הזדמנות פז לשינוי גם עבור מכון הפיזיותרפיה, 
כחלק מתפיסת השיקום הכוללת: עבודת צוות רב מקצועי של רופאים, 
אחיות ומקצועות הבריאות המחייבת דיאלוג ייחודי, שונה במעט מזה 

המסורתי במחלקות המטפלות בבית החולים 
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הן  למחלקה,  בצמוד  השיקום  בבניין  קומה  בכל 
לשיקום כללי והן לגריאטרי, הוקמו מתחמי טיפול 
פיזיותרפי גדולים ומרווחים. בהמשך המסדרון בכל 
קומה, הוקמו גם תשתיות לאשפוז יום שיקומי אשר 
אמור להיפתח לקראת סוף השנה הנוכחית. בתכנון 
באשפוז  המטופלים  בין  הפרדה  הוגדרה  קומה  כל 
לבין המטופלים האמבולטוריים. הצד המערבי הוא 
המתחם האמבולטורי שמופרד ממחלקות האשפוז 

מר ליד  השקופות  מהמעליות  היא  אליו  ־והכניסה 
פאות דנה. הצד המזרחי מיועד לטיפול פיזיותרפיה 
למאושפזים במחלקות השיקום, שמגיעים ישירות 

מהמחלקה ולא נזקקים למעליות כבעבר.
־ד"ר יפה לרמן, מנהלת המערך הגריאטרי, מחז

קת את דבריו של פרופ' פסט ומוסיפה: "העובדה 
־שטיפול הפיזיותרפיה ניתן לחולים במתחם המח
־לקה משפרת מאוד את איכות הטיפול, היות שה

במעקב  אמת  בזמן  נוכח  והסיעודי  הרפואי  צוות 
הדבר  המטופל.  של  המשתפרות  האיכויות  אחר 

התפ לקידום  יומיות  מטרות  לקבוע  גם  ־מאפשר 
קוד וההליכה, כשגם המטפלים הפיזיותרפיסטים 
המטפל  מהצוות  עדכנית  אינפורמציה  מקבלים 

מק למעבר  ומקווים  מצפים  אנו  בעבר.  כמו  ־ולא 
ביל גם של הריפוי בעיסוק, אך עם זאת, כבר כעת, 

מדובר בקפיצת מדרגה באיכות הטיפול". 
בקומה השלישית, לצד מחלקת שיקום גריאטרי 

א' אפשר להיכנס למתחם הטיפולי המיועד למערך 
הנהלת  נמצאת  המסדרון  בהמשך  כולו.  הגריאטרי 
מכון הפיזיותרפיה ובה מלתחות וחדר צוות לרווחת 
במחלקת  למשתקמים  נבנו  השנייה  בקומה  כולם. 
פיזיותרפיה  טיפול  מתחמי  מספר  הכללי  השיקום 
המיועדים לטיפולים שונים ולתרגול, וכן נבנה חדר 

־כושר שיקומי ייחודי. הבריכה נותרה בקומת המר
־תף, עדיין פעילה כבעבר, בהמתנה להזדמנות הרא

הזדמנות  קיימות!).  (התכניות  גדול  לשיפוץ  שונה 
בקו להקים  אפשרה  החדשים  למתחמים  ־המעבר 

לחולי  כמתקן  נפרד  פיזיותרפיה  מכון  השנייה  מה 
חוץ, נוסף על כל המתחמים שכבר תוארו. 

הוקם  מהמעליות,  היציאה  עם  השנייה,  בקומה 
־משרד קבלת קהל גדול ונגיש, המשרת את המוזמ
־נים למכון הפיזיותרפיה, ואשר יספק שירות גם למ

היום  אשפוז  במתקן  ולמטופלים  בעיסוק  ריפוי  כון 
של השיקום הכללי אשר ייפתח בהמשך השנה.

חדש  טיפולי  בציוד  צוידו  כולם  הטיפול  מתחמי 
חדר  מלבד  כיום.  הקיים  הראשון  הקו   - וחדיש 
אלקטרו־ ציוד  נרכשו  הממוחשב  השיקומי  הכושר 
־תרפיה עדכני וציוד תרגול מגוון - הכל לרווחת המ

חזית  הצוות.  ולרווחת  לפתחנו  המגיעים  טופלים 
של  אופיו  את  לשקף  מנת  על  חלונות,  היא  הבניין 
 - שיקומי  מתהליך  כחלק  ותנועה  תרגול   - הבניין 

חזרה לתפקוד מלא של מטופלינו!
פי־  35 כ כעשור  לפני  מנה  הפיזיותרפיה  ־צוות 

זיותרפיסטים, היום הוא מונה יותר מ־60 והיד עוד 
נטויה! אך לא הכמות בלבד היא שקובעת, האיכות 

־חשובה לא פחות. צוות הפיזיותרפיה מתמחה בת
הכ השיקום  מחלקת  והקמת  שונים,  טיפול  ־חומי 

למקרים  גם  הטיפולים  מנעד  הרחבת  אפשרה  ללי 
גפיים,  קטועי  ושיקום  אורתופדיות  פציעות  של 
מקרי טראומה מורכבים ושיקום חולים נוירולוגיים 
מורכבים  חולים  הם  אלו  חולים  ונוירוכירורגיים. 

והרג הקוגניטיבית  הפיזית,  הפגיעה  בשל  ־ביותר 
שית. הגישה הטיפולית מאפשרת לטפל במאושפזי 

מתק ובטכנולוגיות  מגוונים  באמצעים  ־השיקום 
בחדר  אימון  קבוצתי,  טיפול  פרטני,  טיפול  דמות: 

־כושר, טיפולי הידרותרפיה (פיזיותרפיה במים) פר
טניים וקבוצתיים ותרגול עצמי. 

־העבודה המשותפת והרב מקצועית היא זו שעו
־שה את ההבדל המשמעותי ומסייעת לחולה לח
לק מיטבי  תפקודי  למצב  שאפשר  ככל  מהר  ־זור 

ראת החזרה הביתה. לשם כך אנו כאן! ||



 עוד לא הצטרפתם? גם לנו יש עמוד חי ותוסס ב־  . חפשו אותנו, "איכילוב העמוד הרשמי"
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־בהתאם למסורת הנהוגה במרכז הר
פואי הונחו זרים על קברי חללי צה"ל 
שהם קרובי משפחה של עובדי בית החולים. 
נעשתה  הרפואי  המרכז  מטעם  הזר  הנחת 
העובדת  או  העובד  של  לעבודה  חבר/ה  ע"י 

במ צה"ל  חלל  שהוא  משפחה  קרוב  ־שלהם 
סגרת הטקסים שנערכו ביום הזיכרון לחללי 

צה"ל. ||

החדש  למשכנו  עבר  אנוש  משאבי  אגף 
W, בקומה רביעית (קומה מעל הגז־  בבניין

בין   1 קומה  סוראסקי  בניין  הגעה:  דרכי  ברות). 
אגף ז' לאגף ח' דרך הגשר המוביל לחניון הדרומי 
להשתמש  ניתן  הרכש.  בחצר  קרקע  מקומת  או 

במעלית כמפורט: לבאים מהגשר - יש לרדת חצי 
מחצר  לבאים  במעלית.  ולעלות   1 לקומה  קומה 
4. מספרי הטלפון ומ־  המשק - יש לעלות לקומה

ספרי הפקס נשארו ללא שינוי.
פרא־רפואיים,  רופאים,  בסקטור  להזכירכם, 

קהל  קבלת  אין  והדרכה  נוכחות  מנמ"ש,  אחיות, 
כל  במהלך  פועלים  התחומים  שאר  שלישי.  בימי 
לכל  לשירותכם  עומד  אנוש  משאבי  אגף  השבוע. 

פנייה, שאלה ובקשה. ||

אגף משאבי אנוש עבר למשכנו החדש

רבים   8 בצו  גויסו  המבצע  תחילת  עם 
היו  השיא  בימי  החולים.  בית  מעובדי 
סיעוד,  עובדי  כ־10  רופאים,  כ־50  מגויסים 
עובדי  וכ־20  הבריאות  ממקצועות  כ־10 
אגף  ועובדי  הרפואי  המרכז  מנכ"ל  מנמ"ש. 
מקרב  מגויסים  עם  קשר  יצרו  אנוש  משאבי 
אנו  שנדרש.  בכל  סיוע  להציע  כדי  העובדים 
מחזקים  עובדינו,  של  תרומתם  את  מעריכים 
כל  ולשלום  לשלומם  ומתפללים  ידיהם  את 

חיילי צה"ל. ||
־עם תחילת מבצע צוק איתן החליטה הנה

לילדי  קייטנה  להפעיל  הרפואי  המרכז  לת 
הח ודרומה.  ציונה  מקו נס  המתגוררים  ־העובדים 

לטת ההנהלה לקיים את הקייטנה נבעה מהחשש 
־של ההורים להשאיר את הילדים בבית ללא השג

העבודה.  במקומות  נמצאים  שההורים  בשעה  חה 
הספר  בבית  התקיימה  בני 11-4  לילדים  הקייטנה 
ע"י  והופעלה  ביולי   28-13 בתאריכים  לסיעוד 

־חברת נווה נופש, שלה מסורת ארוכת שנים בהפ
נהנו  הילדים  שלנו.  החולים  בבית  הקייטנות  עלת 
מארוחות  וכן  רבות  והפעלה  יצירה  מפעילויות 

בוקר וצהריים. ||

לעובדים  אפשר  המדינה  שירות  נציב 
שבני משפחתם מדרגה ראשונה (ילדים, 
אם  איתן,  צוק  במבצע  נפגעו  זוג)  בני  הורים, 
מחלה  ימי  לנצל  כאזרחים,  ואם  כחיילים 

ממכסתם השנתית והצבורה לצורך ליווי וטיפול 
בבני המשפחה שנפגעו, בכפוף להצגת מסמכים 

לרכ פנו  בדבר  הנוגעים  עובדים/ות  ־מתאימים. 
זות הנוכחות באגף משאבי אנוש. ||

מבצע צוק איתן - סיוע לבני 
משפחה שנפגעו במבצע

צו 8 לעובדי 
בית החולים 

חולקים כבוד 
לחללי צה"ל

 קייטנת חירום 
במבצע צוק 

איתן
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הקייטנה לילדי העובדים אורגנה גם השנה 
אנוש  משאבי  אגף  ע"י  המסורת  כמיטב 
נופש  נווה  חברת  ע"י  והופעלה  העובדים  וועדי 
אוגוסט  חודש  במחצית  לסיעוד  הספר  בבית 
אפשרה  זו  בתקופה  הקייטנה  הפעלת  האחרון. 
ולעבוד  להמשיך  החולים  בבית  העובדים  להורים 

־ללא צורך ביציאה לחופשה לצורך שהות עם היל

־דים, שכן בתקופה זו מסתיימות הקייטנות במת
קני החינוך לסוגיהם. 

פעי־ של  הילדים משפע  נהנו  ךבמהל הקייטנה 
לויות יצירה, הפעלה ואתגרים חווייתיים, וההורים 

בי נמצאים  שהילדים  ביודעם  ורוגע  משקט  ־נהנו 
דיים טובות. להתראות בקייטנה בשנה הבאה. ||

ת"א־יפו,  בעיריית  אנוש  משאבי  אגף 
־בשיתוף ארגון עובדי העירייה ואגף משא

האירוע  את  קיימו  הרפואי,  המרכז  של  אנוש  בי 
השנתי לילדי העובדים העולים לכיתה א'. האירוע 

הבי המצב  ולמרות  האחרון  יולי  בחודש  ־התקיים 
את  לפה.  מפה  מלא  התרבות  היכל  היה  טחוני 
הבאים קיבלו ליצנים, להטוטנים ומפעילים וכולם 
נהנו מכיבוד עשיר ומשפע פעילויות. כל ילד קיבל 

בכניסה ילקוט בית ספר מפואר.
הילדים  נהנו  המסורתיות  הברכות  טקס  לאחר 
בהפקת  "גלי",  מנור,  אהוד  של  משיריו  ממחזמר 

ומו פורייה  לימודים  שנת  פורת.  אורנה  ־תיאטרון 
צלחת לילדים ולהורים. ||

שלום כיתה א'

הגיעו  שאליו  להסכם  ובהתאם  אלו  בימים 
ההסתדרות הכללית ושר האוצר מועברים 
המחקרים  בקרן  המועסקים  עובדים  מ־100  יותר 
לסטטוס של עובדי עירייה. סמנכ"ל משאבי אנוש 
עם  נפגשים  מחקרים  קרן  אנוש  משאבי  וסמנכ"ל 

ההעברה  נושאי  כלל  של  סופי  לבירור  מועמד  כל 
והשכר, כאשר מובא בחשבון כי התנאים והזכויות 
עם  בעיקרון  נשמרים  בקרן  העובד  צבר  שאותם 
לאו,  או  לעבור  אם  הסופית  ההחלטה  המעבר. 

נתונה בכל מקרה בידי העובד. ||

העברת עובדי קרן מחקרים לעירייה

חובת דיווח על שינויים אישיים

עובד המשנה כתובת מגורים, משנה את מצבו 
כתו את  משנה  ילד,  הולדת  כולל  ־המשפחתי 
־בת סניף הבנק, מחליף רכב וכיו"ב מחויב לד

המתאים  לסקטור  השינוי  במועד  כך  על  ווח 
באגף משאבי אנוש. לאחרונה נשלחו הזמנות 
עלו  שילדיהם  של עובדים  המגורים  לכתובות 
א'. חלק מההזמנות חזרו עקב כתובת  לכיתה 
לא נכונה, היינו העובד החליף כתובת מגורים 
אך לא דיווח על כך. היו גם כמה מקרים שבהם 
למשאבי  דיווח  הועבר  לא  אך  ילדים  נולדו 

אנוש ולכן לא נשלחה להם הזמנה.

שינוי שמות מוטבים
הננו ממליצים בפני כל העובדים לבדוק מעת 
רשמתם  שאותם  המוטבים  שמות  את  לעת 

הפנ בתכניות  שארים  או  כיורשים  ־בזמנו 
קרנות  גמל,  קרנות  מנהלים,  ביטוחי  סיוניות, 
בשעה  במיוחד  חשוב  הדבר  וכד'.  השתלמות 
שחל שינוי במצב המשפחתי (נישואים, לידת 

ילדים, גירושים ואלמנות). ||

חשוב לדעת!

קייטנה לילדי העובדים

הבריאות  משרד  להוראות  בהתאם 
העובדים  כל  נדרשים  הרפואי  והמרכז 
להתחסן בחיסונים בטוחים ויעילים המיועדים 

להגן הן על המטופל והן על העובד. 
־הוראות בנושא החיסונים הופצו לכלל העו

החובה  האחרונים.  החודשים  במהלך  בדים 
מנהלו  ועל  עצמו  העובד  על  מוטלת  להתחסן 
כי  נמצא  לאחרונה  שנערכה  מבדיקה  הישיר. 

עדיין ישנם עובדים שלא התחסנו. 
מחו יהיו  שלא  עובדים  כי  לדעת  יש  ־זאת 

עד  מהעבודה  השעיה  כדי  עד  יטופלו  סנים 
להשלמת החיסונים. הדרך היחידה לדעת אם 

־אתה או את מחוסנים היא בהגעה פיזית למ
החי מוקד  עם  מוקדם  בתיאום  הסגל,  ־רפאת 

להתחסן  לכו  האחרון,  לרגע  תחכו  אל  סונים. 
עוד היום! ||

חובת חיסונים
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קורס מזכירות רפואיות 
סיימו  לאומי  שירות  בנות   19 ועוד  מזכירות   15
השירות  בנות  רפואיות.  מזכירות  קורס  לאחרונה 
שירות,  שנות  שתי  משרתות  בקורס  שהשתתפו 
הכשרת  כחברותיהן.  אחת  שירות  שנת  במקום 
לפניהן  פרשה  הבריאות  למערך  השירות  בנות 
אותן  המביא  צעד  ומאתגרים,  מגוונים  תחומים 
הרצון  בשל  השירות  בשנות  בעבודה  למצוינות 
להישאר במערכת עם תום שירותן ולהיכלל בצוות 

העובדים של בית החולים.

 עובדים בעלי צרכים מיוחדים 
ערכו סיור במרכז רבין

מיוחדים  צרכים  בעלי  החולים  בית  עובדי  כ־25 
מהעשרה  כחלק  בתל־אביב  רבין  במרכז  ביקרו 
לסדרת  ובהמשך  להם  מעניק  החולים  שבית 

במה אנוש.  משאבי  אגף  שארגן  ־"תדמית" 
נולד"  "מנהיג  בהצגה  העובדים  צפו  הביקור  לך 

ארוחת  לאחר  פורת.  אורנה  תיאטרון  בשיתוף 
הצהריים נערך להם סיור במוזיאון בליווי הדרכה 

ואוזניות שמע. 

קורס פיתוח מנהלים
פיתוח  קורס  של  י"א  מחזור  הסתיים  אלו  בימים 
מנהלים שבו השתתפו 22 מנהלים ומנהלים לעתיד 

־מסקטור ִמנהל ומשק, מקצועות הבריאות והמעב
דות. מחזור זה התאפיין במרקם מיוחד של אנשים 
נתנו  דעה,  הביעו  השתתפו,  לתהליך,  שהתכנסו 
עצה ועוד. המשתתפים נערכים להגשת פרויקטים 

שאותם יציגו במעמד סיום התכנית.

סדנת פיתוח מנהלים לרופאים
5 של סדנת פיתוח מנהלים לכ־16 רו־  מחזור מס'
להיפתח  מתוכנן  שירות  מנהלי  בתפקידי  פאים 
2014. בדומה למ־  לאחר החגים, בחודש אוקטובר

חזורים קודמים שהיו מאוד מוצלחים, את התכנים 
יעבירו בעלי תפקידים מהמרכז הרפואי, ממערכת 
הבריאות ומהקהילה. המשתתפים ייחשפו למבוא 

ומא מיפוי   - ניהולי  סגנון  הניהול,  ־ולעקרונות 
פיינים, לנהל בארגון פרופסיונלי, מנהיגות בארגוני 

בריאות, חשיבה תוצאתית ועוד.

קורסי גמול ִמנהל
עד סוף השנה עתידים להשתלם עוד כ־100 עובדי 
שלבים  שלושה  של  לימוד  במחזורי  ומשק  ִמנהל 
סיימו  השנה  של  הראשונה  במחצית  זו.  בתכנית 
שנלמדו:  הנושאים  בין  עובדים.   102 בהצלחה 
מערכת  מעביד,  עובד  ויחסי  אנוש  משאבי  ניהול 

־הבריאות ועוד. השתתפות בתכנית ועמידה במט
לות מזכות את העובד בגמול ִמנהל ב'.

יישומי מחשב
15 מעובדי בית החולים השתתפו בקורס "אקסל 
ההדרכה  מחלקת  בשיתוף  שאורגן  מתקדם" 
מחזורי  שני  מתוכננים  השנה  במהלך  העירונית. 
(מתחילים).  בסיסי  ואקסל  וורד  בנושא:  לימוד 
הדרוש  בקורס  להשתתף  המעוניינים  עובדים 
ההדרכה  למח'  לפנות  מוזמנים  עבודתם  לצורכי 

לסיון, טל' 4070. || 

הדרכה 
והשתלמויות

מסיימי קורס פיתוח מנהלים

לימודים 
אקדמיים

העו את  מעודדת  הרפואי  המרכז  ־הנהלת 
לימוד  במסלולי  ולהשתלם  ללמוד  בדים 
עיון.  ימי  ובאישור  במלגות  ומסייעת  ייעודיים 
פרא־  11 אחיות,   40 רופאים,   4) עובדים   75 ואכן, 
הסקטו־ מכלל  חוקרים)  ו־5  מנמ"ש   15  רפואיים,
ללימודים  הקרובה  הלימודים  בשנת  יצאו  רים 
מערכת  לתחום  הנושקים  אקדמיים  במסלולים 
הבריאות. נוהל הגשת בקשה ללימודים אקדמיים 

ניתן למצוא באתר משאבי אנוש. ||

סוף  עד  לנצל  חובה  כי  ומזכירים  חוזרים 
מעל  הצבורים  החופשה  ימי  את  השנה 
הודעות  נשלחו  השנה  במהלך  המותרת.  המכסה 

־בדבר היתרה לניצול, ואת תכנון החופשה יש לה
עביר לאישור המנהל הישיר. ||

 סוף השנה קרב - 
נצלו ימי חופשה!

לעוב המזון  מנות  ישודרגו  הקרוב  ־בעתיד 
די משמרת לילה. במנות יוכנסו בין השאר 

מוצרי בריאות למיניהם, לחמניות דגנים ועוד. ||

שדרוג ארוחות

הסכם הרופאים - הפעימה הרביעית

ב־25/8/2011  שנחתם  הרופאים  להסכם  בהתאם 
־טבלת השכר המשולב של הרופאים אמורה לה

במש־  .32% ב ובסה"כ  פעימות  בשמונה  ־תעדכן 
הרביעית  הפעימה  תשולם   2014 אוגוסט  כורת 
3.71%. ארבע הפעימות הנוספות תשול־  בשיעור

מנה בכל חודש אוגוסט בארבע השנים הבאות.

מענק מקצועות במצוקה
התמחות  פנקסי  פתחו  אשר  מתמחים  רופאים 
לה־ רשאים  להלן  שיפורטו  במקצועות   2014 ־ב

גיש בקשה למענק מקצועות במצוקה:
הרדמה, נאונטולוגיה, טיפול נמרץ, טיפול נמרץ 

כי גריאטריה,  פנימית,  לב,  נמרץ  טיפול  ־ילדים, 
המטו־ פתולוגיה,  דחופה,  רפואה  כללית,  רורגיה 

של  פסיכיאטריה  שיקום,  ילדים,  אונקולוגיה 
כירור ילדים,  כירורגיית  גרעינית,  רפואה  ־הילד, 

גיית כלי דם. 
ידי  על  למענק  בקשה  להגשת  האחרון  המועד 
המתמחה הוא 31.3.2015. המועד האחרון להגשת 
לוועדה  החולים  בית  ידי  על  המתמחה  בקשת 
הוא 30.4.2015. מתמחה אשר יגיש בקשה לאחר 

המועד לא יהיה זכאי למענק.

תוספת מקצועות במצוקה 2012
מקצועות  לרשימת  יוספו   1.8.2014 מיום  החל 
ילדים  כירורגיית  הבאים:  המקצועות  המצוקה 

במצו מקצועות  תוספת  דם.  כלי  ־וכירורגיית 
אשר  החולים  בבית  לרופאים  תשולם   2012 קה 
החל  אלה  ממקצועות  באחד  עיסוקם  עיקר 

מ־1.8.2014. ||

תנאי שכר ועבודה - עדכונים

ולמ חדשים  לעובדים  האוריינטציה  ־יום 
בבניית  הראשון  הצעד  הוא  תנדבים 
מחויבות ארגונית כלפי העובד. ימי האוריינטציה 
לרופאים,  מיועדים  בשנה  פעמים   4-2 הנערכים 

־עובדי סיעוד, מנמ"ש, מקצועות הבריאות ומתנ
את  להפגיש  היא  ההיכרות  יום  מטרת  דבים. 

־העובדים והמתנדבים עם בעלי התפקידים השו
פעילותם  תחומי  את  מציגים  אשר  במרכז,  נים 

־ועיסוקם. יום האוריינטציה מאפשר לעובד ולמ
־תנדב החדש לקבל תמונה כוללת על המרכז הר

והרגשת  היחידה  גאוות  את  לעודד  ובעיקר  פואי 
ההזדהות והשייכות למרכז הרפואי. ||

יום היכרות (אוריינטציה) 
לעובדים חדשים ומתנדבים
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 חדש במרכז לרפואה אסתטית: 
מכשיר לייזר co2 המתקדם בעולם

האס בתחום  והמתקדם  החדש  ־המכשיר 
תטיקה מאפשר טיפול בפגמי עור, שיפור 
העלמת  עוריים,  גידולים  הסרת  העור,  והצערת 
רקמות  הידוק  בולטים,  ונימים  פיגמנטציה  כתמי 
והתנעת ייצור קולגן חדש. ד"ר אופיר ארצי, מנהל 
לטפל  ניתן  שבו  חדש,  בעידן  "מדובר  המרכז: 
כמעט בכל בעיה אסתטית באמצעים המתקדמים 

והבטוחים ביותר". 
־הרפואה האסתטית מציעה טיפולים רבים לחי

מספקים  עדינים  טיפולים  ככלל,  העור.  פני  דוש 
בדרגת  וכרוכים  יותר  ומוגבלות  צנועות  תוצאות 

טי מנגד,  מינימליות.  אי־נוחות  ובתחושת  ־סיכון 
־פולים עוצמתיים מאפשרים השגת תוצאות מש

מעותיות וארוכות טווח. 
ממש  של  מהפכה  התרחשה  האחרון  בעשור 

הקוס ממעבדות  יצאו  חדשות  ובשורות  ־בתחום, 
קידמה  הטכנולוגיה  התפתחות  והרפואה.  מטיקה 
עור  בפגמי  לטיפול  וחדישות  מתקדמות  שיטות 

־ובשיפור ובהצערת העור. מיליוני אנשים, שהרגי
אחר,  או  כזה  מראה  עם  מסוכסכים  או  נבוכים  שו 
זוכים לקום לעידן חדש שבו ניתן לטפל כמעט בכל 
בעיה אסתטית באמצעים המתקדמים והבטוחים 
ביותר. כך לדוגמה, נעשה שימוש בקרני לייזר כדי 
להסיר גידולים עוריים, להעלים כתמי פיגמנטציה 
ונימים בולטים, להדק רקמות ולהתניע ייצור קולגן 
לאסתטיקה  המשולב  המרכז  הצטייד  כעת  חדש. 
בבית החולים שלנו במכשיר לייזר CO2 המתקדם 

בעולם לטיפול בתופעות אלו.

 CO2 טיפול בעזרת לייזר 
(אורך גל 10,600 נ"מ)

לראשונה  לשימוש  הוכנס  אבליטיבי   CO2 לייזר
למטופלים  רב  כאב  הסב  הטיפול  אך   1968 בשנת 

נד הטיפול  לצורך  ארוכה.  החלמה  תקופת  ־ודרש 
חודש  למשך  מעיסוקיהם  לחדול  המטופלים  רשו 

המטופ על  העיב  הכפויה  לחופשה  מעבר  ־ויותר. 
צל  - אפשריות  לוואי  תופעות  של  כבד  ענן  ־לים 

אלו  גורמים  בשל  פיגמנטציה.  וכתמי  קשות  קות 
הרפואית  והקוסמטיקה  זו  בשיטה  השימוש  נזנח 
ביקשה מזור בפיתוחים אחרים. בשנת 2004 חזרו 
המפתחים לרעיון המוכר של אנרגיית הלייזר. הם 
אותו  ולשכלל  המקורי  הרעיון  את  ליטול  ביקשו 
והיעילות  יצטמצמו  הלוואי  שתופעות  באופן 
־CO2 היה אנ־ התגבר. הרעיון המקורי של מכשיר 

רגיה גבוהה הפוגעת ברקמה באופן אגרסיבי ורחב 
היוצ רחב  קוטר  בעלת  ענקית  מקדחה   - ־וכמשל 

הרעיון,  את  המפתחים  נטלו  רב.  סביבתי  נזק  רת 
אך שינו את אופן הביצוע. במקום ליצור נזק רחב 
כמות  את  משמעותית  החוקרים  הקטינו  היקף, 

אם  הטיפול.  איכות  את  והגדילו  הפגועה,  הרקמה 
נחזור למשל המקדחה, העדיפו המומחים מיליוני 
חור  עמודות  היוצרות  זעיר  ראש  בעלות  מקדחות 
ברקמה. סביב כל עמודת רקמה הרוסה, קיים עור 
העור  את  המחדשים  תאים  לספק  שיכול  בריא 

משמעו מפחיתה  זו  שיטה  וביעילות.  ־במהירות 
־תית את הסיכון לסיבוכים בעור ומאיצה משמעו

תית את תקופת ההחלמה. 
טכנולוגיית לייזר זו הפכה במהרה לבעלת תו תקן 
שיטות  שאר  מושוות  שאליו   (Gold standard)
הטיפול לשיפור איכות העור. בעזרת טיפול הלייזר 
האפידרמיס  של  העליונות  השכבות  רוב  מוסרות 
ייצור  המתחילה  הדרמיס,  שכבת  מתכווצת  ובנוסף 
במהלך  וצעירים.  חדשים  קולגן  סיבי  של  מאסיבי 
ה־ טכנולוגיית  התקדמה  האחרונות  השנים  עשר 

הרעיון  את  לקחו  שונות  חברות  הכר.  לבלי   CO2
יש  ושיפור  חידוש  לכל  אותו.  ושכללו  המקורי 
של  הלוואי  תופעות  את  המצמצמות  השלכות 
למעשה,  הסופית.  התוצאה  את  ומשפרות  הטיפול 

היום התוצאות הסופיות לאחר טיפול בשני מכשירי 
 CO2 לייזר טיפולי  בתכלית.  שונות  הן  שונים   CO2
כימי  לפילינג  בהשוואה  יותר  וצפויים  בטוחים 
לאחר  הטיפוליים  הסיבוכים  את  לסווג  נהוג  עמוק. 
טיפול בלייזר מסוג CO2 לבעיות קצרות טווח כגון 
קרטין  ציסטות  היווצרות  גרד,  חולפת,  אדמומיות 
והצטלקות  אקנה  דמויות  פוסטולות   ,(Milia)
היפו  שינויי  דוגמת  טווח  ארוכות  ולבעיות  חולפת, 

והיפר־פיגמנטציה ולעתים אף הצטלקות קבועה. 

ה־CO2 החדש בטכנולוגיית 
UltraPulse - מהפכה של ממש

־היום כולם מכירים ומבינים כי התוצאה האופטי
שבהם  והחשובים  רבים,  במשתנים  תלויה  מלית 
האיכותי  המכשיר  בחירת  המטפל,  הרופא  הם 
מכשיר  לטיפול.  המתאים  מטופל  ובחירת  ביותר 

התו־ את  המספק  ביותר,  החדשני   CO2 ־ה
צאות הטובות ביותר, משתמש בטכנולוגיית 

טיפולי לייזר CO2 בטוחים וצפויים יותר



 עוד לא הצטרפתם? גם לנו יש עמוד חי ותוסס ב־  . חפשו אותנו, "איכילוב העמוד הרשמי"
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הראשי: "מדו החוקר  רון,  ישי  ד"ר  ־לדברי 
בתכשיר  שימוש  של  מהפכני  ברעיון  בר 
רפואי, המשנה את פעילות המעי הגס, אינו חומר 

־כימי, אינו נספג, אינו גורם נזק ויכול להביא לפרי
צת דרך בטיפול בעצירות".

מחקר חדשני שערך ד"ר ישי רון, מנהל השירות 
מערכת  ותנועתיות  לנוירו־גסטרואנטרולוגיה 
העיכול במכון למחלות דרכי העיכול והכבד במרכז 
עוזרת  רוטטת  קפסולה  כי  מצא  שלנו,  הרפואי 
סובלים  שממנה  תופעה   - בעצירות  לטיפול 
מהשכיחות  והיא  הכללית  מהאוכלוסייה  כ־16% 
בעולם הרפואה. קפסולה קטנה זו (בגודל של כדור 
מולטי־ויטמין) שפיתחה חברת ההזנק הישראלית 
וכן  זעיר  מנוע  סוללות,  מכילה   ,Vibrant Ltd
הבסיס.  מיחידת  הפעלה  לאותות  קליטה  יחידת 
במעי  לרטוט  מתחילה  פעמית  החד  הקפסולה 
המחקה  במקצב  בליעתה,  לאחר  שעות   8-6 הגס 

את פעילות הקוצב הטבעי של המעי הגס. 
את  החולים  הפסיקו  חולים,   26 שכלל  במחקר, 
השימוש במשלשלים ונטלו את הקפסולה פעמיים 
בשבוע במשך חודשיים. תדירות היציאה הממוצעת 

־הוכפלה משתי פעולות מעי בשבוע לארבע. תסמי
־נים אחרים הקשורים לעצירות שופרו אף הם. תופ

עות הלוואי שתיארו החולים היו כאב בטן קל וחולף 
או  לטיפול  קשור  אם  ברור  (שלא  חולים  בשלושה 
בלבד  אחת  חולה  עצמה).  מהעצירות  חלק  שהוא 

דווחה על תחושת "רעידות" בדופן הבטן. 
העי דרכי  למחלות  במכון  עורכים  אלה  ־בימים 

השפעות  ייבדקו  שבו  המשך  מחקר  והכבד  כול 
וכן  העצירות  של  נוספים  מרכיבים  על  הקפסולה 
המעי  תסמונת  החולים.  חיי  איכות  על  ההשפעה 
יום־ באופן  ממנה  הסובלים  את  מטרידה  הרגיש 
הרפואיים  הסימנים  חייהם.  באיכות  ופוגעת  יומי 
שלה הם אי נוחות בבטן, תחושת מלאות ונפיחות 
וכן מאמצי יציאה וחוסר התרוקנות מלאה. ל־80% 

נר עצירות  עקב  רפואי  לטיפול  הפונים  ־מהחולים 
שמות תרופות משלשלות שונות, אך כ־50% מהם 
אינם מרוצים מהטיפול בעיקר עקב יעילות נמוכה 

־או חשש מהשפעות של שימוש ממושך ונזק אפ
שרי לטווח ארוך. ||

 מחקר חדש: קפסולה רוטטת 
עוזרת לטיפול בעצירות

בעולם  מכשירים  כמה  (קיימים   UltraPulse
בטכנולוגיה זו, בארץ מובילה חברת לומניס). 
לעד  המטופל  נדרש  זו,  לייזר  בטכנולוגיית  בטיפול 

משמעו פנים  להצערת  יובילו  אשר  טיפולים  ־שני 
לרופא  מאפשרת  הטכנולוגיה  של  הייחודיות  תית. 
לשנות את עומק הטיפול בעור על פי בחירתו, וכל 
זאת במהלך הטיפול! באופן זה מתאים הרופא את 

וכ הבסיסית  ולאיכותו  העור  לסוג  הטיפול  ־אפקט 
מובן לאזור הטיפול. 

לאחר הפרוצדורה יקבל המטופל הנחייה לשהות 
על  הרופא  הוראות  אחר  ולמלא  ימים,   10-7 בבית 

־מנת לאפשר ריפוי תקין ואיכותי של העור. את תו
־צאות הטיפול ניתן לראות כבר כחודש לאחר הטי

פול! כדי להבחין בהידוק העור הסופי יידרשו שישה 
שיפור  מציע  הטיפול  נוספים.  חדשים  תשעה  עד 

־אדיר וניכר באיכות העור ובמרקמו. הוא מטפל במ
גוון בעיות עוריות: כתמי שמש, כתמי גיל, קמטים, 
רפיון עור, צלקות אקנה, בעיות פיגמנטציה, שינויי 
כיצד  עיניו  במו  יראה  המטופל  שפה.  וקווי  מרקם 

־עורו מצעיר וכאילו נסוג שנים אחורה. הקסם שמ
חולל הטיפול לא פג כעבור זמן מה. להפך, תוצאות 

הטיפול ניכרות לעין גם לאחר שנים רבות!
 ,03-6972424 ייעוץ:  ולקביעת  נוסף  למידע 

|| esthetic@tlvmc.gov.ilהטיפול מציע שיפור אדיר וניכר באיכות ובמרקם העור

הקפסולה ויחידת הבסיס. מחקה את פעילות הקוצב הצבעי של המעי הגס. למעלה: ד"ר ישי רון, החוקר הראשי
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מיתרי  של  להדמיה  חדישה  טכנולוגיה 
 Pentax high מסוג  לרינגוסקופ   - הקול 
 definition flexible chip laryngoscope

נכנסה לשימוש במרפאת הקול שלנו. 
בתקריב  וידאו  צילום  על  מתבססת  זו  טכנולוגיה 

האנ בקצה  ממוקמת  כשהמצלמה  הקול,  ־למיתרי 
לט בניגוד  זאת  הקול.  מיתרי  מעל  ממש  ־דוסקופ, 

מצלמה  לחבר  נדרש  אז  הקודם,  מהדור  כנולוגיה 
חיצונית הממוקמת בריחוק ממיתרי הקול, על מנת 

לצלם את המיתרים. 

שירות  מנהלת  אסטרייכר־קדם,  יעל  ד"ר  לדברי 
־לרינגולוגיה, "בטכנולוגיה החדשנית מתקבלים סר

טונים וצילומים של מיתרי הקול ותנועתם באיכות 
והגדלת  שיפור  מביאים  והם  רב,  ובפירוט  גבוהה 

הדיוק באבחון של פתולוגיות במיתרי הקול". ||

מיתרי הקול - בווידאו

התקן חדש, המתקדם מסוגו בעולם לניטור 
לראשונה  הושתל  הלב,  של  קצב  הפרעות 
מתוצרת  החדש,  ההתקן  שלנו.  הרפואי  במרכז 
ב־90%  הופחת  שגודלו  "מדרטרוניק",  חברת 
מהמכשיר הקודם, הוא בעל יכולות תיעוד מרשימה 
לזיכרון  והקלטה  רצופות,  שנים  כשלוש  של 
יום  מדי  משדר  ההתקן  וידנית.  אוטומטית 
באמצעות מערכת טלמטרית (שידור דרך טלפון - 
carelink) את נתוני קצב הלב של המטופל לרופא 
המטפל, על מנת לאפשר התערבות רפואית מידית 

במקרה של הפרעת קצב מסכנת חיים. 
בפר לטיפול  השירות  מנהל  רוסו,  רפאל  ־ד"ר 

מסביר  תל־אביב  הרפואי  במרכז  פרוזדורים  פור 
בית  באזור  עורית  תת  מושתל  החדש  כי "ההתקן 

־החזה בעזרת מזרק מיוחד. הפעולה מצריכה הרד
מה מקומית בלבד, נמשכת כחמש דקות ובסיומה 

החולה משתחרר לביתו".
מוסברות  ובלתי  חוזרות  התעלפויות  כידוע, 
ונ־ שמופיעות  מהירות  לב  דפיקות   ,(syncope)
פסקות בפתאומיות הן אתגר רפואי אבחנתי יום־
קצב  הפרעות  של  מדויק  זיהוי  המיון.  בחדרי  יומי 
שעלולות לגרום שבץ מוחי יכול לעתים להציל חיי 

בטכנו קצב  הפרעות  לניטור  השיטות  רוב  ־אדם. 
לוגיות הקיימות כגון תרשימי אק"ג והולטרים היו 
מוגבלות למשך 24 שעות, והיו מסורבלות מבחינת 

הנוחות למטופל. 
לדברי ד"ר רוסו, "השתלה תת עורית של התקן 
 Implantable Loop Recorder הנקרא  זעיר 
למספר  אפילו  מתמשך,  ניטור  מאפשרת   (ILR)
בלתי  פתאומיות,  לב  קצב  הפרעות  לזיהוי  שנים, 

־צפויות, ברמת דיוק גבוהה מאוד. השימוש בהת
קן זה הוכח כיעיל לזיהוי הפרעות קצב כגון חסם 
מהירה  חדרית  קצב  הפרעת  או  פתאומי  הולכה 
התעלפות  עם  בחולים  חדרית  טכיקרדיה  מסוג 

לא  אחרות  אבחנתיות  שיטות  שבהן  חוזרת, 
הועילו". 

 The New" בעיתון  יולי  בחודש  שפורס  מחקר 
שמכשיר  הראה   "England Journal Medicine
ILR שהושתל בחולים שחלו בשבץ מוחי איסכמי 
(משני לחסם פתאומי של עורק המספק דם למוח) 

8.9% מהחו־ ־זיהה נוכחות של פרפור פרוזדורים ב
לים, בעוד שיטות ניטור אחרות אבחנו את הפרעת 
הקצב רק ב־1.4%. זיהוי מוקדם של פרפור העליות 
מידי  באופן  הדם  לדילול  טיפול  התחלת  מאפשר 
והפחתה משמעותית של הסיכון לאירוע חוזר של 

שבץ מוחי. ||

 לראשונה במרכז הרפואי שלנו: 
 הושתל ההתקן המתקדם בעולם 

לניטור הפרעות קצב לב
 גודלו של ההתקן החדש הוא עשירית מגודל המכשיר הקודם, 
יש לו יכולות ניטור, הקלטה וזיכרון אוטומטיים לשלוש שנים 
 רצופות, והוא משדר את נתוני קצב הלב של המטופל לרופא 

בזמן אמת, להתערבות רפואית מיידית במקרה חירום

ההתקן מושתל תת־עורית באזור בית החזה, בהרדמה מקומית, בהליך שנמשך כחמש דקות

ד"ר רוסו: "השתלה תת עורית של ההתקן הזעיר מאפשרת ניטור מתמשך, 
 אפילו למספר שנים, לזיהוי הפרעות קצב לב פתאומיות, בלתי צפויות, 

ברמת דיוק גבוהה מאוד. השימוש הוכח יעיל לזיהוי הפרעות קצב שבהן 
שיטות אבחנתיות אחרות לא הועילו"
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יעד  הוא  הרפואי  השירות  איכות  שיפור 
ובמסגרתו  בישראל  החולים  בבתי  מרכזי 

הנרכ הזיהומים  לשיעור  משמעותי  משקל  ־ניתן 
החליט  זאת,  לאור  הרפואיים.  במוסדות  שים 
מיוחד  תקציב  לייעד  הבריאות  משרד  מנכ"ל 
נושא  עם  ההתמודדות  לשיפור   2014 בשנת 

היב שני  כולל  התקציב  חלוקת  מודל  ־הזיהומים. 
מני בנושא  החולים  בית  בפעילות  עיקריים  ־טים 

עת זיהומים:
לעמידה  בהתאם  ניתנים  הכולל  מהציון   75%  .1
זיהומים  מניעת  בנושא  הבריאות  משרד  בחוזרי 

וניהול אנטיביוטיקה. 
התאמת  על  ניתנים  הכולל  הציון  מסך   25%  .2
לבידוד  לחדרים  אשפוז  חדרי  והסבת  תשתיות 

בלחץ אוויר שלילי. 
בתי החולים נדרשו לדווח על סדרה של נתונים, 

ומידע זה הוצלב עם נתוני המרכז הארצי למניעת 
פרופ'  בראשות  לאנטיביוטיקה  ועמידות  זיהומים 
יהודה כרמלי וד"ר מיטשל שוואבר. על פי תחשיב 
בנושא  החולים  בית  שהציג  והנתונים  התוצאות 
בית  תוגמל  זיהומים,  למניעת  ביעדים  עמידה 
החולים שלנו ב־3.24 מיליון שקלים. יישר כוח לכל 
נגד  המאבק  למען  ההירתמות  על  העובדים  צוות 

החיידק והזיהומים. ||

עמידה ביעדים ששכרה בצידה

CDהתמודדות עם חיידק ה־
עלייה  בארץ  נרשמת  האחרונות  בשנתיים 
ל־ המיוחסים  זיהום  מקרי  במספר 

על  דיווחים  עם   (CD)  Clostridium difficile
מולקולרית  בבדיקה  המחלה.  בתסמיני  החמרה 
בהת־ אחד,  לקלון  שייכים  מהזנים   80% ש ־התברר 
בארץ.  החולים  מבתי  באחד  שהתחוללה  פרצות 
התפרצויות  בספרות,  עדויות  פי  על  גורם,  זה  קלון 
 BI/NAP1/027) גדולות עם תחלואה קשה ותמותה
הנפוץ בקנדה ובצפון ארה"ב, אך הגיע לאחרונה גם 
לאירופה). זן אלים זה, המתפשט בקלות, זוהה גם 
זה,  מצב  עם  להתמודד  כדי  שלנו.  החולים  בבית 
מחויבים  אנו  הבריאות,  משרד  להנחיות  ובהתאם 
להתגייס עם כל האמצעים למניעת הפצת החיידק 

־האלים בקרב מטופלינו, וזה כולל טיפול בתנאי בי
ושליחת  שלשולית  במחלה  חולים  של  מגע  דוד 
חולה  מכל   Clostridium difficile לזיהוי בדיקה 
האשפוז,  במשך  חדש  שלשול  עם  חולה  או  חשוד 

ללא סיבה ברורה.
עם  משותף  בחדר   CD חולי  יאושפזו  לא  ככלל, 
זוהה  שממנו  משלשל  חולה  אחרים.  מטופלים 
או  מבודד  לחדר  יועבר   Clostridium difficile
לחדר המקבץ חולים הנושאים אותו מחולל באותה 

־מחלקה. לפעמים מסיבות תפעוליות תהיה העב
מו טיפול  בחדר  קיבוץ.  לצורכי  מחלקות  בין  ־רה 

המרוחקות  החדר  מפינות  באחת  לאשפז  יש  גבר 
מטופלים  לבין  בינם  תחצוץ  ריקה  ומיטה  מהדלת 

.CD אחרים שאינם עם
 ,CD עם  מטופלים  של  האשפוז  תנאי  על  נוסף 

מש על היגיינת ידיים ולניקיון הסביבתי  ־לשמירה 
מעות קריטית למניעת ההפצה של החיידק. לאחר 
באמצעות  תבוצע  ידיים  היגיינת   CD בחולי טיפול 
בחיטוי  ולא  אנטימיקרוביאלי  בסבון  ידיים  רחיצת 
הגבוהה  שרידותו  בשל  אלכוהולי.  בתכשיר  ידיים 
צורך  יש  רבים,  חיטוי  לחומרי  ועמידותו   CDה־ של 
בריכוז גבוה של חומרי חיטוי. יש להקפיד על ניקיון 

־סביבתי ועל שימוש נכון בחומרים עם העדפה לני
ניקוי   .5000ppm כלור  בתמיסת  החדר  וחיטוי  קוי 
וחיטוי בתמיסת כלור 2000ppm יבוצע בלית ברירה, 
כאשר לא ניתן לפנות את החדר מכלל המטופלים. 

ניקיון יסודי בשחרור מטופל לאחר הורדת וילונות.
השלשול  בעת  במיוחד  נרחבת  לסביבה  ההפצה 
CD ממשיך להיות מופרש בצואה למשך כחו־  אך
דשיים והסיכון לחזרת השלשול גבוה בתקופה זו. 

צורך  ואין   CDל־ חוזרות  לבדיקות  משמעות  אין 
־לבצען והבידוד נמשך חודשיים מיום הזיהוי הרא

שון. אם החולה ממשיך לסבול מאירועים חוזרים 
של CD תוארך תקופת הבידוד.

התרשים מתאר את מספר הרכישות של חיידק 
הצבע   .2014 יולי  עד   2012 משנת  במוסדנו   CD
ואובחנו  בקהילה  שנרכשו  מקרים  מתאר  הכחול 
שנרכשו  מקרים  מייצגים  והסגול  החולים  בבית 
מסתמנת  האחרונים  בחודשים  החולים.  בבית 
עלייה מדאיגה במספר הרכישות של החיידק (28 
מקרי רכישה ביוני ו־29 מקרי רכישה ביולי), כמעט 
פי שניים מהממוצע החודשי מתחילת השנה ועד 
ההנחיות  חדשים).  רכישה  מקרי  (כ־15   2014 מאי 
להביא  מבקשים  ואנו  בנוהל  הופצו   CD למניעת 
לידיעתכם את חשיבות הגיוס למלחמה בזיהומים 
באמצעות  בפרט   CD וברכישות  בכלל  נרכשים 
ורחיצה  שגרתי  באופן  ידיים  חיטוי  על  הקפדה 
בחולה  טיפול  לאחר  בקטריאלי  אנטי  וסבון  במים 
הסביבתי  הרוטיני  הניקיון  על  ולהקפיד   ,CD עם 
הניקוי  בחומרי   CD עם  מטופל  בשחרור  והיסודי 

והחיטוי הנכונים ובמינון הנכון. ||
ד"ר ג'לאל טרביה

מספר הרכישות של חיידק CD משנת 2012 עד יולי 2014

 CDבשל שרידותו הגבוהה של ה־
ועמידותו לחומרי חיטוי רבים, יש 

צורך בריכוז גבוה של חומרי חיטוי. 
יש להקפיד על ניקיון סביבתי ועל 

שימוש נכון בחומרים
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קשה,  נגיפית  מחלה  היא  האבולה  קדחת 
ידע  שהעולם  ביותר  לקטלנית  הנחשבת 
מקור   .90% עד  של  תמותה  שיעור  עם  כה,  עד 

עטל ע"י  שנוגעו  מזון  פרטי  בעטלפים.  ־הווירוס 
־פים ובעלי חיים שאכלו אותם הם מקור נוסף לה

דם,  עם  ישיר  מגע  דרך  הן  ההעברה  דרכי  דבקה. 
בני  של  שלם  לא  ועור  רקמות  דמיות,  הפרשות 
באופן  או  במחלה,  החולים  חיים  בעלי  או  אדם 

הפ באותן  מזוהמת  סביבה  עם  במגע  ישיר  ־בלתי 
רשות. תקופת הדגירה של המחלה היא 21-2 יום.

בחולשה  מלווה  גבוה  בחום  מתבטאת  המחלה 
כאב  גרון,  כאב  ראש,  כאבי  שרירים,  כאבי  קשה, 

־בטן ושלשולים. בחלק מהחולים מתפתחים דימו
מים פנימיים וחיצוניים וכשל רב מערכתי שיחייב 
אשפוז לטיפול תמיכתי בטיפול נמרץ. נכון להיום, 
אין טיפול מוכח למחלה וגם אין חיסון רשום יעיל 

למניעת ההדבקה.
־בימים אלו מתחוללת התפרצות של מחלת האבו
־לה במערב אפריקה. ההתפרצות החלה בחודש דצ

במהירות  התפשטה  מכן  ולאחר  בגינאה  מבר 2013 
גבוהה לליבריה, לסיירה לאון ולניגריה השכנות. על 
 20.10.14 לתאריך  עד  העולמי,  הבריאות  ארגון  פי 
9,216 מקרים (מהם 4,218 עם אבחנה מעב־  אובחנו

דתית). סך מקרי המוות הידועים 4,555 (49.4%). 

התארגנות להתפשטות המחלה
החלו  אפריקה  במערב  המחלה  התפרצות  עם 

לאפ להתכונן  העולם  ברחבי  הבריאות  ־משרדי 
ההתפרצות  מאזור  המגפה  התפשטות  של  שרות 
קבוצת  הם  בריאות  עובדי  העולם.  מדינות  לשאר 
סיכון להדבקה בגלל המגע ההדוק עם חולים והם 
האבולה.  בנגיף  הדבקה  בסכנת  להיות  עלולים 

לכש מיוחס  רפואי  צוות  בקרב  להדבקה  ־הסיכון 
השגר הזהירות  אמצעי  על  הקפדה  ולחוסר  ־לים 

תיים ובידוד חולים. 
הב משרד  ע"י  שפורסמה  כפי  מקרה,  ־הגדרת 

ושהה   38 מעל  חום  עם  המגיע  אדם  כל  ריאות: 
או  ליבריה  לאון,  סיירה  (גינאה,  אנדמית  במדינה 
21 הימים האחרונים לפני תחי־ ־לאגוס בניגריה) ב
לת תסמיני המחלה. פקידות קבלה במשרדי המיון 
הגדרת  על  העונה  פונה  הפונים.  לתשאול  תודרכו 
מקרה יחבוש מסכה כירורגית וימתין לצוות רפואי 
קבלת  לצורך  מלא  מיגון  עם  יגיע  אשר  מהמיון, 
מסכה  כולל:  מלא  המקרה (מיגון  ואימות  אנמנזה 

למים  אטומים  וערדליים  סרבל  פנים,  מגן   ,N-95
וכפפות כפולות). 

טיפול ואשפוז במטופל העונה על הגדרת מקרה: 
בתנאי בידוד מגע ובידוד אוויר. מטופלים אלו יזכו 
במיון  הוגדרו  להם.  ורק  אך  המיועד  אישי  לציוד 
האתרים לבידוד וכן אתרים לאשפוז בבית החולים 
לתחלואה  חשודים  מטופלים  לבידוד  המתאמים 
20 ערכות מיגון לצ־ ־באבולה. אתרים אלו צוידו בכ
וות זמינות ומוכנות לשימוש. כמו כן, תנוהל רשימת 

־מגעים של צוות רפואי המטפל במטופל חשוד לצו
רך מעקב לאיתור תחלואה בקרב אנשי צוות.

פוטנציאלית  הגעה  עם  קשר  ללא  המנחה  הכלל 
הרפואי  הצוות  כלל  על  לאבולה:  חשוד  מקרה  של 
לקיים את אמצעי הזהירות השגרתיים המבוססים 
על ההנחה כי כל מטופל הוא נשא פוטנציאלי של 
צוות  כאנשי  אותנו  לסכן  העלולה  מידבקת  מחלה 

־ולסכן מטופלים אחרים דרך זיהום צולב. כדי למ
־נוע זאת יש להקפיד על היגיינת ידיים לפני ואח

רי מגע עם כל מטופל, מגע עם דם והפרשות של 
מטופלים ייעשה תמיד עם כפפות, עיסוק עם דם 
סיכון  בכל  מרבית,  בזהירות  ייעשה  חדים  וחפצים 

־של התזה של דם או הפרשות מטופל יש להשת
מש בחלוק חד פעמי ובמגן פנים. ||

ד"ר ג'לאל טרביה ואיריס פפר

מידבקת  נגיפית  מחלה  היא  שפעת 
מאוד, המלווה בחום גבוה, כאבים בכל 
הגוף ותשישות קיצונית העלולים להימשך עד 
דלקת  הוא  השפעת  של  אופייני  סיבוך  שבוע! 

־ריאות, שבגינה זקוקים החולים לעתים לאש
־פוז, בעיקר ילדים קטנים, נשים בהיריון, קשי

החיסון,  מערכת  של  דיכוי  עם  וחולים  שים 
שבהם השפעת עלולה להיות קטלנית. 

בעת  לסביבה  הנגיף  פיזור  הן  ההדבקה  דרכי 
־שיעול, עיטוש או מגע עם הפרשות מהאף ולי
מיקרוסקו טיפות  של  תרסיס  שמפיצים  ־חה, 

פיות המכילות כמות גדולה של הנגיפים. 
מערכת  בתוך  השפעת  מחלת  של  ההעברה 

־הבריאות מעמידה את המטופלים ועובדי הב
ריאות בסיכון גבוה להדבקה. בכל שנה -30%
השפעת  בנגיף  נדבקים  הצוות  מאנשי   20%

(ע"פ סרולוגיה). 
באמצעות  נעשית  במוסד  השפעת  מניעת 
שמירה  זיהומים,  לבקרת  עבודה  נהלי  יישום 

הב משרד  וחיסון.  אישית  היגיינה  כללי  ־על 
להתחסן  הבריאות  עובדי  לכל  ממליץ  ריאות 
נגד שפעת בכל שנה לקראת החורף. החיסונים 
חורף  למשך  שפעת  נגד  טובה  הגנה  מעניקים 
אחד. חיסון השפעת הוא חיסון של נגיף מומת 
ובשום אופן אינו יכול לגרום למחלת השפעת. 
נשים  לחסן  ואפשר  מאוד  בטיחותי  החיסון 
בהיריון. ייתכנו תופעות לוואי קלות כגון אודם 
מוגבר  מעט  חום  וכן  ההזרקה  במקום  וכאבים 
לוואי  תופעות  מהמתחסנים).  מ־5%  (פחות 

חמורות ותגובות אלרגיות הן נדירות ביותר.
ישנן עדויות מחקריות רבות ליעילות חיסוני 
ביותר  מפחית  בריאות  עובדי  חיסון  שפעת. 
דמוית  במחלה  התחלואה  שיעורי  את  מ־40% 
30% את שעורי הת־ ־שפעת במאושפזים ובכ
פי  על   .1 השפעת.  בעונת  במאושפזים  מותה 
בעונת   (CDC) מחלות  לבקרת  המרכז  נתוני 
2012/13, 90% מהילדים שנפטרו עקב שפעת 
לא חוסנו. 2. ממצא מעניין נוסף הוא כי חיסון 
נגד שפעת מפחית היארעות אוטם לבבי חריף 

בשיעור של כ־345%.
הרפואי  הצוות  חיסוני  יחלו  שנה  בכל  כמו 
לחסן  יגיע  הסגל  מרפאת  צוות  באוקטובר. 
להתחסן  אפשרות  תהיה  ובנוסף  במחלקות, 

בחדר האוכל ובמרפאת הסגל. ||
ד"ר אמיר נוטמן

1. Clinical Infectious Diseases, 
January 2014. doi: 10.1093/cid/cit580.
2. Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC), March, 2013. 
3. Heart, December 2013. 
doi: 10.1136/heartjnl-2013-304320

השפעות 
השפעת

מפת ההתפרצות של אבולה במערב אפריקה, נכון 
ל־14.8.2014
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 המחקר הרפואי 
בכל החזיתות

השתתף  הרפואי  המרכז  של  למו"פ  האגף 
במס ביתן  והציג  השנתי,  הביומד  ־בכינוס 
מט האקדמיה.  של  היישום  חברות  מתחם  ־גרת 

במרכז  הבסיסי  המחקר  חשיפת  היו  הביתן  רות 
בית  של  הקליני  המחקר  יכולות  שיווק  הרפואי, 
שפותחו  חדשניות  טכנולוגיות  שיווק  החולים, 
של  הייחודית  העשייה  וחשיפת  הרפואי  במרכז 

־הטמעת יזמות וחדשנות בקרב עובדי המרכז הר
פואי. כמו כן, הוזמנה ד"ר מיכי רול, מנהלת האגף, 
של  טכנולוגיות  במסחור  שדן  בפאנל  להשתתף 

האקדמיה לתעשייה.
תעשיית  של  המרכזי  האירוע  הוא  הביומד  כנס 
פעם  מתקיים  הכינוס  בארץ.  הביו־טכנולוגיה 

העוס כל  בו  ומשתתפים  האביב  בסביבות  ־בשנה 
אנשי  השקעות,  קרנות  בכללם  זו,  בתעשייה  קים 
בין־לאומיות.  חברות  ונציגי  ופטנטים  רגולציה 
הכנסים  להם  חברו  אחת,  גג  קורת  תחת  השנה, 
 - בישראל  החמים  התעשייה  ענפי  של  השנתיים 

־הביומד, כנס ההיי־טק וכנס המדען הראשי במש
רד הכלכלה - לכנס מרכזי אחד. 

בתל־ התערוכה  בגני  התקיים  המשותף  האירוע 
מר  לשעבר  המדינה  נשיא  ידי  על  נפתח  אביב, 

את  לסקור  הזדמנות  למבקריו  ונתן  פרס  שמעון 
ביש המתקדמות  הטכנולוגיה  בתעשיות  ־הקורה 
ולא בפאנלים  להשתתף  הרצאות,  לשמוע  ־ראל, 

תערוכה  גם  כלל  האירוע  עסקיות.  הזדמנויות  תר 
גדולה, שבה הציגו חברות ישראליות וחברות זרות 

שלהן אינטרס עסקי בישראל. 
־הביתן של בית החולים שלנו הוקם בשיתוף המ

רכז הרפואי שיבא ומשך מבקרים רבים שפקדו את 
הוכן  הכינוס  לקראת  מחו"ל.  וגם  מהארץ  הכינוס 
והוא  החולים,  בבית  המחקר  על  באנגלית  סרטון 

הוצג במרכז הביתן. הסרטון נמצא כיום באתר בית 
ומחו"ל.  מהארץ  לאורחים  להציגו  וניתן  החולים 
המחקר  יכולות  את  גם  הציג  למו"פ  האגף  סגל 

הייחו על  בדגש  הרפואי,  המרכז  של  ־והחדשנות 
שאינם  אקדמיים  מוסדות  מול  אל  ביכולות  דיות 

ספקים של שירות רפואי.
צוות האגף למו"פ - ד"ר מיכי רול, ד"ר לילך וייס, 
ד"ר גלית כהן, ד"ר קובי עצמון ולימור לוי - איישו 
ושיווקו  החוקרים  עבור  קשרים  יצרו  הביתן,  את 
חומר  בעזרת  אקטיבי,  באופן  הרפואי  המרכז  את 

הצלחה גדולה לביתן של האגף למו"פ בכנס הביומד השנתי

סדנה ייחודית לחדשנות וליזמות בדגש על פיתוח מכשור רפואי
ייחודית  סדנה  לראשונה  יזם  למו"פ  האגף 

החדש קידום  בנושא  הרפואי  המרכז  ־לסגל 
־נות והיזמות. מטרת הסדנה הייתה לפתוח צוהר רא
־שוני לעולם הפיתוח של הביוטק, להקנות כלים פר

הסגל  של  ויזמות  המצאות  רעיונות,  לפיתוח  קטיים 
הקלי העשייה  במסגרת  הרפואי,  המכשור  ־בתחום 

להתעניינות  הודות  התאפשר  הסדנה  קיום  נית. 
הר במספר  העלייה  לצד  ביזמות,  הסגל  של  ־הרבה 
והסטא הרפואי  המכשור  בתחום  החדשים  ־עיונות 

רט־אפים המבוססים על רעיונות של הסגל.
האגף  מנהלת  רול  מיכי  ד"ר  פיתחו  הסדנה  את 
לחדשנות  היחידה  מנהלת  וייס  לילך  וד"ר  למו"פ 
מומחה  בנימין,  אייל  ד"ר  בשיתוף  עסקי,  ופיתוח 
ליזמות וחדשנות ומנהל המתחם ליזמות במכללה 

מומ השתתפו  בסדנה  יפו.  תל־אביב  ־האקדמית 

בת בארץ  הראשונה  מהשורה  דעה  ומובילי  ־חים 
יז סיכון,  הון  אנשי  עורכי פטנטים,  ־חום הביוטק, 

מים סדרתיים וכן רופאים יזמים. בסדנה השתתפו 
19 רופאים בכירים ומתמחים, חוקרים ואנשי סגל 

נוספים שאינם מתחום הרפואה. 
שהתקיימו  מפגשים  משלושה  נבנתה  הסדנה 
התקיימו  הראשונים  המפגשים  שני  רביעי:  בימי 
יפו,  תל־אביב  האקדמית  במכללה  ליזמות  במרכז 
בקצרה,  הרעיונות  הוצגו  שבו  האחרון,  והמפגש 

אמ הבלתי  המפגש  שלנו.  הרפואי  במרכז  ־נערך 
הביוטק  בתחום  מובילים  עם  הסדנה  במהלך  צעי 
שונות  מדיסציפלינות  סגל  אנשי  בין  המפגש  וכן 
מאוד,  ייחודית  לאווירה  הביאו  שונים  ובתפקידים 

יצירתית ויזמית.
בסיום החגיגי של הסדנה, בנוכחות הנהלת המרכז 
הרפואי, הוצגו 10 רעיונות חדשים מתוך 20 רעיונות 
שנבדקו במהלך הסדנה. כל הרעיונות קיבלו הערכה 

המומל והפרויקטים  מקצועיים  שופטים  ־מצוות 
 צים נמצאים כיום בהמשך פיתוח, יחד עם היזמים, 

ד"ר גלית כהןדוכן מרת"א בכנס הביומד השנתי

פרופ' גבי ברבש
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ISF זוכי
•  פרופ' זליג אשחר ופרופ' אלה 

נפרסטק - מענק מחקר אישי 
מענק   פרופ' אלי שפרכר - • 
מחקר במסגרת מענקים 

משותפים עם סין 
 ד"ר עידו וולף -•  מענק מחקר 

אישי ופרס הצטיינות

תכנית   ד"ר ענת מירלמן - • 
ביכורה - במסלול אישי

מענק   ד"ר אהוד זיגמונד - • 
מורשה למחקר לרופאים־

חוקרים בבתי החולים 
 ד"ר שחר טל -•  מענק מורשה 

למחקר לרופאים־חוקרים 
בבתי החולים 

BSF זוכי
• פרופ' אלי שפרכר
• ד"ר אהוד זיגמונד

 ICRF זוכה
•  ד"ר ניב פנקוביץ, מתמחה 

בכירורגיה

 האגף למו"פ ממשיך בפעילות ענפה לקידום המחקר בבית החולים: כנס הביומד השנתי 
 הסתיים בהצלחה גדולה • ד"ר גלית כהן גויסה לתפקיד מנהלת יחידת מענקי המחקר 

 לחיזוק הקשר מול הקרנות התחרותיות • סדנה ייחודית ליזמות התקיימה לסגל בית החולים, 
 ואת הפירות כולנו מתחילים לקטוף: תשעה חוקרים שלנו זכו במענקי מחקר יוקרתיים • 

 ד"ר מיכי רול, מנהלת האגף: "המרכז הרפואי נמצא בתנופה של פיתוח מחקר מצטיין ואיכותי, 
והוא מקור ליזמות חדשנית בתחומי המחקר והפיתוח של מכשור רפואי" 

הת המענקים  היקף  האחרונות  ־בשנים 
הרפואי  המרכז  שקיבל  חרותיים 
מרשימה,  בצורה  עולה  ובעולם  בארץ  ממקורות 

במעב המתבצע  המצטיין  למחקר  עדות  ־והוא 
דות המחקר שלנו. לאור ההיקף הגדול, במיוחד 
גם  ולאחרונה  האירופי  האיחוד  כגון  ממקורות 
NIH, הרחיב האגף למו"פ את העבודה בנו־ ־מה
כהן  גלית  ד"ר  את  וקלט  המחקר  מענקי  שא 

־כמנהלת יחידת מענקי המחקר. לכהן רקע והכ
שרה בנושאים של מחקר בסיסי, כתיבה מדעית 
בעלת  היא  תחרותיים.  מימון  למקורות  ופנייה 
תואר שלישי בביוכימיה ממכון ויצמן ותואר שני 
ועסקה  תל־אביב  מאוניברסיטת  באימונולוגיה 

במחקר ופיתוח בתעשיית הביוטק. 
מטרות היחידה לניהול מענקי המחקר הן לשמש 
גורם מקשר בין החוקרים לבין הגורמים המממנים 

־ולעזור לחוקרים לפנות למקורות המימון התחרו
תיים בארץ ובעולם. העזרה ניתנת הן בכתיבה והן 
בתהליך הטיפול בכל שלבי המענק לאחר קבלתו, 
וחשובה במיוחד לגבי מקורות הדורשים הרבה ידע 
וניסיון בעבודה עמם, כגון קרנות האיחוד האירופי 

או הקרנות הפדרליות בארה"ב. 
פעילויות היחידה: 

הידוק הקשר חוקר־יחידת מענקים -•  פגישות 
עם חוקרים וייעוץ לגבי מענקי מחקר

כגון  ממקורות  תחרותיים  למענקים  • חשיפה 
NIH, DOD ו־EU - נוכחות בכנסי מחקר וכינוסים 
הגשת  תהליך  להבנת   (ISERD, GIF) קרנות של 

הבקשות, ויצירת קשר אישי עם נציגי הקרנות 
המחקר  פעילות  כל  של  מקרוב  • היכרות 
במענקים  טיפול   - הרפואי  במרכז  המעבדתי 
מוסדיים  לפרויקטים  בהגשה  עזרה  הפנימיים, 

וכדומה
מימון  אפשרויות  אחר  רציף  ומעקב  • סקירה 
למחקר - התקשרות עם אנשי מקצוע ברשויות 
מחקר,  מענקי  הנותנים  (ארגונים  הרלוונטיות 

חברות מתווכות, מדען ראשי) 
• טיפול בכל סוגי ההסכמים למענקי מחקר

תחרותיים  למענקים  בקשות  הגשת  עידוד    •
במרכז הרפואי ואופטימיזציה של הבקשות

להגשות  המתאימים  לחוקרים  אישית  • פנייה 
ספציפיות והנחייתם

• סקירת בקשות כתובות ועזרה בשיפורן
חברות  עם  קשרים  של  תשתית  הקמת    •
הקמת  כתיבה,   - בהגשות  שעוזרות  חיצוניות 
קונסורציום וכדומה; הסדרה חוזית של הקשרים 

הנ"ל ועוד. ||

החוקרים מוזמנים להתייעץ עם ד"ר גלית כהן 
galitco@tlvmc.gov.il בטלפון 4049 ובדוא"ל

הבית של חוקרים מצטיינים

במטרה להביאם לידי מימוש ומסחור.
לאור התגובות החמות של המשתתפים ומספר 
הרעיונות הרב שעלה בסדנה, אנו מתכננים לקיים 
סדנאות נוספות מסוג זה במהלך השנה הקרובה. 
להם  שיש  אחרים  סגל  ואנשי  חוקרים  רופאים, 
לפנות  מוזמנים  הרפואי  המכשור  בתחום  רעיונות 

|| lilachw@tlvmc.gov.il ללילך במייל

הישג יוצא דופן: זכייה בעשרה מענקי מחקר תחרות יוקרתיים

9 חוקרים שלנו הם הזוכים הגדולים ב־10 מענקי המחקר התח־ה  ישג גדול למחקר בבית החולים שלנו.
 (BSF) הקרן הדו לאומית ישראל-ארה"ב למדע ,(ISF) רותיים והיוקרתיים של הקרן הלאומית למדע

והקרן הישראלית לחקר הסרטן (ICRF). זכייה בקרנות תחרותיות אלו מעידה על מצוינות מחקרית.

ד"ר מיכי רול

הסברה ומפגשים אישיים. 
ימים  כשלושה  נמשך  "הכנס  רול,  ד"ר  לדברי 

הר ובסופו  ומעניינים,  מאתגרים  אבל  ־ארוכים 
הקשרים  הושגו.  למו"פ  האגף  מטרות  כי  גשנו 

מברי במשלחת  החל  בכינוס,  שנוצרו  ־החדשים 
טניה וכלה בנציגי המשלחת ההודית, הם הבסיס 
להמשך הפעילות שלנו בפיתוח העסקי כיום, גם 

ופ קליניים  ניסויים  לגבי  וגם  טכנולוגיות  ־לגבי 
האירופי  האיחוד  במסגרת  משותפים  רויקטים 

וקרנות אחרות". ||

ד"ר מיכי רול וד"ר לילך וייס
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ומטפ הדם  לבנק  עברה  האפרזיס  ־יחידת 
אפר מכונות  באמצעות  בחולים  כעת  ־לת 

תרומת  לקבלת  גם  המשמשות  חדשות  זיס 
טסיות. 

ולהן  בתחום  המתקדמות  הן  החדשות  המכונות 
בלבד  אחת  ביד  מווריד  התרמה  יתרונות:  מספר 
שעתיים  עד  וחצי  לשעה  התרומה  תהליך  וקיצור 
מה שמאפשר הגדלת מספר התורמים ביום. יתרון 

־משמעותי נוסף של המכונות החדשות הוא הפח
תת הסיכון לזיהום בקטריאלי ובכך אף משתפרת 

איכות המוצר. ||

מכונות חדשות 
להתרמת דם

מר הלב:  ולשיקום  למניעה  במרכז  ־חדש 
־פאת גורמי סיכון, אשר תנוהל על ידי קר
החד המרפאה  במסגרת  בתחום.  מומחה  ־דיולוג 

לגורמי  כוללנית  הערכה  המטופלים  יעברו  שה 
וינותבו  טיפול  יקבלו  דם,  וכלי  לב  למחלת  הסיכון 
מציע  אשר  המניעה  מתכניות  באחת  להשתתף 

־המרכז. עוד בתכנון: פתיחת תכניות שיקום ומני
עה ייעודיות עבור מגוון אוכלוסיות: נשים וגברים 
מטבולית;  ותסמונת  סוכרת  משקל,  עודף  בעלי 
נערים  ומסתמים;  מעקפים  ניתוח  לאחר  פעילות 
עם  וקשישים  ניכר;  משקל  עודף  בעלי  ונערות 

כושר גופני נמוך ומסת שריר ירודה. 
הרפואי  במרכז  הלב  ולשיקום  למניעה  המרכז 
שלנו מציין כעת 15 שנים לפעילותו למען שיקומם 
של חולים לאחר אירוע לבבי, צנתורים ומחלות לב 
לבבי  רקע  בעלי  לאנשים  מיועד  המרכז  שונות. 
גופנית  בפעילות  המעוניינים  בריאים  ולאנשים 
תכנית  בניית  כוללת:  השיקום  תכנית  מניעתית. 

פי בהשגחת  אישית  מותאמת  גופנית  ־פעילות 
־זיולוגים מומחים לשיקום לב; מעקב, ייעוץ והשג
־חה רפואית על ידי קרדיולוגים בכירים ואחיות מו

סמכות בטיפול נמרץ לב; ייעוץ דיאטנית קלינית; 
ייעוץ פסיכולוג שיקומי; כנסים, הרצאות ופגישות 
הדרכה במגוון נושאים ופגישות מעקב תקופתיות 

להתאמת תכנית האימון האישית. 
ולשי למניעה  המרכז  עבר  כשנה  לפני  ־כאמור, 

בבניין  הקרקע  בקומת  החדש  למשכנו  הלב  קום 
כושר  חדר  כולל  המרכז  עופר.  סמי  ע"ש  הלב 
חדיש ומודרני, המשלב פעילות אירובית ופעילות 
אנאירובית, והוא מונגש ומותאם לנכים. במסגרת 
ציוד  ברכישת  גדולים  משאבים  הושקעו  המעבר 
ספורט משוכלל ומתקדם ביותר: מסילות הליכה, 

המצוידים  וסטפרים  רגליים  אופני  ידיים,  אופני 
ומת אישיות  וטלוויזיה  שמע  במערכות  ־כולם 

להתאמה  וניתנים  נוחים  ("גלדיאטור")  כוח  קני 
אישית. החלל מודרני, מואר ומזמין.

המרכז,  של  פיתוח  מתנופת  חלק  הוא  המעבר 
הראשו המניעה  תחום  על  דגש  מתן  ־הכוללת 

אוכלוסיות  עבור  מגוונות  תכניות  התאמת  נית, 
הורח זו  במסגרת  ועוד.  מיוחדים  צרכים  ־בעלות 

מתוכננת  בעתיד  המרכז:  של  העבודה  תכנית  בה 
עבור  פסיכולוג  בהנחיית  תמיכה  קבוצת  פתיחת 
דחק  ממצב  אירוע לבבי ושסובלים  שעברו  חולים 

(stress), המיוחס לאירוע עצמו.
־השירות במרכז פתוח בפני חברי כל קופות החו

לעומדים  הבריאות  סל  במסגרת  בחינם  וניתן  לים, 
בקריטריונים המתאימים. בנוסף, ניתן מחיר מיוחד 

־לציבור עובדי בית החולים ולגמלאים, וכן לבני מש
פחה המלווים את המתעמל. שעות פעילות המרכז 
21:00-07:30) ומאפשרות שי־ (גמישות וממושכות 
־לוב הפעילות בו גם במסגרת עבודה, תחביבים ופ

עילויות אחרות. במרכז החדש שירותים, מלתחות 
אישית  התארגנות  המאפשרים  אישיים  ולוקרים 

נוחה ונעימה לפני האימון, במהלכו ואחריו. ||

חדש במרכז לשיקום הלב: מרפאת גורמי סיכון



עניין חדש

37

השירות  דנה־דואק:  החולים  בבית  חדש 
בילדים  בטיקים  התנהגותי  לטיפול 
 CBIT - Comprehensive) ובמתבגרים 
שפועל   (Behavioral Intervention for Tics
 - בילדים  תנועה  להפרעות  המרפאה  במסגרת 

היחידה הנוירולוגית לילדים.
ו/או  התנהגותי  טיפול  כולל  בטיקים  הטיפול 
יעילים  שנמצאו  מחקרים  מבוסס  והוא  תרופתי 
ולטיפול  ומבוגרים  ילדים  בקרב  בטיקים  לטיפול 
בהתנהגויות ובתופעות רגשיות הנלוות לטיקים, 

מטרת  קומפולסיביות.  תופעות  או  חרדה  כגון 
של  יעילות  ניהול  מיומנויות  לרכוש  היא  הטיפול 
הטיפול  בחומרתם.  להפחתה  ולהביא  הטיקים 

פרט מפגשים  כעשרה  כולל  השירות  ־במסגרת 
ניים עם הילד/ה, ומשלב הדרכת הורים. 

־את השירות במרפאה מנהל ד"ר מיכאל רוטש
המר ומנהל  לילדים  הנוירולוגית  מהיחידה  ־טיין 
־פאה להפרעות תנועה בילדים, ואת הטיפול מב

 CBITב־ בטיפול  המתמחה   CBT מטפלת  צעת 
בילדים עם טיקים. ||

המרפאה למחלות עור טרופיות

המרפאה לטיפול בהפרעות 
נשימה בשינה ובנחרה

שלנו  החולים  בבית  נפתחה  לאחרונה 
פרי   - טרופיות  עור  למחלות  המרפאה 

למח והיחידה  עור  מחלקת  של  פעולה  ־שיתוף 
־לות זיהומיות בניהולם של ד"ר יעל פארן, מנה
למח מהיחידה  מטיילים  ומרפאת  השר"ל  ־לת 

עור.  ממחלקת  כץ  אורן  וד"ר  זיהומיות,  לות 
למגוון  והולם  יעיל  מענה  לתת  המרפאה  מטרת 
מחלות  זה  ובכלל  זיהומים,  רקע  על  עור  מחלות 
עור של מטיילים. הפונים למרפאה ייבדקו בידי 
בדיקות  מגוון  כולל  והטיפול  תחומי  רב  צוות 

לא בדיקות  מיוחדות,  תרביות  זה  בכלל  ־אבחון, 
מולקול אבחון  ואמצעי  היסטופתולוגית  ־בחנה 

ד"ר אורן כץד"ר יעל פארןריים חדישים. ||

שלנו  החולים  בבית  נפתחה  לאחרונה 
נשימה  בהפרעות  לטיפול  המרפאה 

לר המערך  במסגרת  הפועלת  ונחרה,  ־בשינה 
מומחה  רוזנצוויג,  אייל  ד"ר  בניהול  אא"ג  פואת 
ורופא  וצוואר  ראש  כירורגיית  גרון,  אוזן  לאף 
האבחון  בתחום  רבות  שנים  זה  העוסק  שינה, 

והטיפולים השונים בהפרעות נשימה בשינה.
מקצועי  רב  טיפול  הוא  במרפאה  השירות 
ורופא  ולסת  פה  רופאי  אא"ג,  רופאי  שנותנים 

מא השונים  בתחומים  המומחים  ריכוז  ־שינה. 
הנשימה  בהפרעת  הטיפול  את  להתאים  פשר 
לתוצאה  להגיע  אישי,  באופן  ובנחרה  בשינה 
לטיפול  הסתגלו  שלא  בחולים  גם  מיטבית 
C-PAP, ולהעלות באופן משמעותי את יעי־ ־ב
המכון  בשילוב  פועלת  המרפאה  הטיפול.  לות 
הטיפול  אפשרות  את  למצות  במטרה  לשינה 
השמרני ולבקר את איכות ותוצאות הטיפולים 

ד"ר אייל רוזנצוויגהשונים. ||

השירות לטיפול התנהגותי 
בטיקים בילדים ובמתבגרים

ד"ר מיכאל רוטשטיין

לאחרונה נפתח במסגרת המלר"מ ובשיתוף 
היחידה הקרדיולוגית לילדים בדנה השירות 
תחת  המאגד  נוער,  ולבני  לילדים  ספורט  לרפואת 
קורת גג אחת את כל הבדיקות הרפואיות הנדרשות 
הספורט  חוק  לפי  כשירות  אישור  לקבל  מנת  על 
 - זאת  וכל  הבריאות,  משרד  לדרישות  ובהתאם 
במפגש אחד. השירות מיועד לילדים ובני נוער בני 
בפעילות  המשתתפים  ספורטאים   ,18-6
וגם  ומקצועית,  תחרותית  ברמה  ספורטיבית 
ושהוריהם  "חובבני"  בספורט  העוסקים  לילדים 

מעוניינים לבדוק שהם כשירים לכך.
לר השירות  במסגרת  המתקיימות  ־הבדיקות 

פואת ספורט לילדים ובני נוער כוללות:
• ראיון עם הילד וההורה לבירור מצב בריאות ומי־

ניתן  שבאמצעותו  במשפחה,  רקע  מחלות  על  דע 
לאתר גורמי סיכון, אם קיימים. שלב זה כולל מילוי 

־שאלון; בדיקת אחות הכוללת לקיחת מדדים אנ
תרופומטריים (משקל, גובה, BMI) וכן דופק ולחץ 

ספו רופא  בדיקת  הידיים;  בשתי  במנוחה  ־דם 
במנוחה  אק"ג  מלאה;  גופנית  בדיקה  הכוללת  רט 

ואק"ג, דופק ולחץ דם במאמץ. 
ילדים  קרדיולוג  רופא  בדיקת   - הצורך  במידת   •
אשר  לב,  קצב  בהפרעות  התמחות  עם  מומחה, 
בודק ילדים ובני נוער שנשמעה אצלם אוושה בלב 
מהשאלון  שעלה  כפי  לב,  למחלת  סיכון  בעלי  או 

ומהראיון שבוצעו לפני כן. 
• לילדים ולבני נוער אשר עקב הבדיקה הגופנית 
בבדיקת  צורך  יעלה  המשפחתית  ההיסטוריה  או 

בקר מומחה  ע"י  לב  אקו  שירות  יוצע   - לב  ־אקו 
 - המרוכז  הבדיקות  יום  בסיום  ילדים.  דיולוגיית 

יינתן אישור כשירות רפואית למתאימים. 
• השירות נחשב כ"תחנת ספורט" ומנוהל על ידי 

פרופ' יצחק שפירא.

השירות לרפואת 
ספורט בילדים 

ובני נוער



החולים  בבית  לשימוש  נכנסה  לאחרונה 
  daVinci Xi שלנו מערכת רובוטית מסוג
וכירורגיה  אורולוגיה  בניתוחי  ביטוי  לידי  שתבוא 
כללית. הדגם שנרכש הוא המתקדם ביותר שקיים 
הכנסת  בלבד.  ספורים  חודשים  לפני  לשוק  ויצא 

־מערכת זו היא צעד חשוב בקידום המערך הכירו
רגי של המרכז הרפואי. 

הרובוט מורכב משתי יחידות עיקריות - מערכת 
ומערכת  המנתח  מפעיל  שאותה  מרכזית  שליטה 
מכשירים  המפעילות  מכניות,  זרועות  ארבע  של 

מוח אלו  מכשירים  ועדינים.  מדויקים  ־כירורגיים 
־דרים לגופו של החולה, באופן הדומה לניתוח לפ

רוסקופי, ובעזרתם מבוצע הניתוח. 

לגמרי  המופעל  במכשיר  מדובר  השם,  למרות 
שמ התנועות  את  "מתרגם"  והוא  הכירורג  ־בידי 

הנמצאים  המכשירים  של  לתנועה  המנתח  בצע 
־בתוך גוף החולה ולכן למעשה מדובר בכלי מתוח

כם ביותר לביצוע ניתוחים זעיר־פולשניים. 
הדו תנועה  חופש  ובהם  רבים,  יתרונות  ־לרובוט 

בניגוד  חופש,  דרגות   7) אנושית  יד  של  לזה  מה 
בלבד),  דרגות  ל־5  המוגבל  לפרוסקופי  למכשור 

־יציבות תנועה וצילום המתבצע באמצעות זוג מצ
המנ בנוסף,  תלת־ממדית.  תמונה  ומספק  ־למות 

תח שולט בארבע זרועות, דבר המאפשר לו ליצור 
שדה עבודה נוח במיוחד. 

ברובוט  הנעזר  למנתח  מאפשרות  אלו  תכונות 

זעיר־פול בגישה  ביותר  מורכבים  ניתוחים  ־לבצע 
־שנית, ללא צורך בפתיחת בטן. בבתי חולים מובי
שו ניתוחים  לביצוע  הרובוט  משמש  בעולם  ־לים 

נים, ובהם כריתת ערמונית, כריתות רחם ומעי גס 
כבד,  לבלב,  כריתות  דוגמת  מורכבים  ניתוחים  וכן 

כליה ויותרת הכליה.
הניתוחים  לסוג  באשר  ההחלטות  קבלת  לצורך 

ברא ועדה  הוקמה  הרובוט  באמצעות  ־שיבוצעו 
שותו של פרופ' ברבש ובהשתתפותם של פרופ' י' 

עו אתי  נחמני,  ע'  ד"ר  מטות,  ע'  פרופ'  ־קלאוזנר, 
זיאל וד"ר ד' גרשבאום, שעלה לאחרונה מארה"ב 
במחלקה  לרובוטיקה  היחידה  מנהל  למ"מ  ומונה 

האורולוגית. ||

חדש בחדר ניתוח: 
רובוט דה־וינצ'י המתקדם בעולם
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בתחילת יולי, עם תחילת מבצע צוק איתן, 
מסעדת  בשיתוף  קולבר  משפחת  אירחה 
שבמתחם  שמואלי  רן  השף  של  בניצוחו  קלארו 
150 ידידי בית החולים לאירוע שהכנסו־ ־שרונה כ
כמי חדש.  ילדים  נמרץ  טיפול  לבניית  קודש  ־תיו 

ליון שקלים נתרמו לטובת מטרה חשובה זו. 
יונתן  ומר  ברבש  גבי  פרופ'  התורמים:  את  בירכו 
הפליאה  פלס  קרן  הידידים.  עמותת  יו"ר  קולבר, 

בשירתה המיוחדת. ||

תורמים לטיפול נמרץ ילדים
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מינויים:

בחדרי  מנותחים  עשרות  עוברים  יום  בכל 
תל־אביב.  הרפואי  המרכז  של  הניתוח 
ולמרות  הרף.  ללא  איתם,  בקשר  אנחנו  כעובדים, 
זאת - לא ידעתי להכין את עצמי לרגע שבו נסגרו 
בפנים,  מורדם  שלי  כשהבן  הניתוח,  חדרי  דלתות 
ואני נותרתי מחוץ להן. היום, הודות לצוות הנפלא 

־ובראשו המנתח פרופ' יעקב בן־חיים, מנהל היחי
רק  החוויה  מכל  נשארה  ילדים,  לאורולוגיית  דה 

שריטה קטנטנה, ספק צלקת, וילד בריא לגמרי. 
בהכ השתתפו  אשר  לכל  להודות  מילים  די  ־אין 

תודה:   - זאת  ובכל  ולאחריו,  במהלכו  לניתוח,  נה 

־לפרופ' יעקב בן חיים - שאבחן, טיפל וניתח במ
תשובה  ובמתן  בחיוך  ותמיד  מדהימה,  קצועיות 
לכל שאלה, גם ובמיוחד כשנשאלה מפי בני. לד"ר 

ואפ מיומנת  ביד  הוא  גם  שניתח   - בנימיני  ־יוסף 
ברטפלד  למיכל  וחלקה.  מהירה  התאוששות  שר 
המוקדמות  הבוקר  בשעות  פנינו  את  שקיבלה   -
וביעילות  בסבלנות   ,17 טופס  בהעברת  וסייעה 
ופזית  מטע  ללאה  ובחיוך.  בנעימות  חשוב -  והכי 
לפרטים  לב  ששמו  במחלקה  האחיות   - יעקובי 

־ופינקו - כולל האכלת הדגים באקווריום המחלק
בזכותם  המקסימים -  שינוע  מחלקת  לעובדי  תי. 

במסדרון  הנסיעה  חוויית  בזיכרון  לעומר  שמורה 
־עם תמונות החיות והנופים, רכוב על מכונית מד

ליקה. לרניה עבוד ורבקה ברטי - שהעבירו איתנו 
וכמובן  הניתוח.  בחדר  בהתאוששות  השעות  את 
 - השלבים  בכל  אותנו  שליוותה   - ביתן  לאורטל 
מהאבחון, דרך קביעת תור לניתוח, ועד הביקורת 
שאחרי. ולא רק בריאות קיבלנו כאן, אלא גם מתנה 
מהאגף למשאבי אנוש - ילקוט מצוין, שילווה את 

הבן בדרך לכיתה א'.
מכל הלב ובהערכה רבה,

beWell רבקה זלצר־פרייליך, מנהלת

 מינויים למנהל 
מחלקה/יחידה/אגף:

ד"ר רוית גבע -•  מנהלת היחידה למחקר 
במערך האונקולוגי

ד"ר אהובה גוטרייך -•  מנהלת אגף מעבדות
ד"ר גיא גוט -•  מ"מ מנהל השירות לתפקודי 

ריאות ילדים
יעקב גרסטלר -•  מנהל אגף תפעול

פרופ' אלכס גרינשטיין -•  מנהל מרפאה 
אורולוגית

ד"ר אלכס זגרמן -•  מ"מ מנהל היחידה 
להתעוררות במחלקת הרדמה

ד"ר שלומי כהן -•  מנהל היחידה לגסטרו 
ילדים בביה"ח דנה־דואק 

ד"ר גיא להט -•  מנהל היחידה לכירורגיה 
אונקולוגית בחטיבה הכירורגית

ד"ר ניר לובצקי -•  מ"מ מנהל היחידה 
לכירורגיית כבד בחטיבה הכירורגית 

פרופ' דרור מנדל -•  מ"מ מנהל המחלקה 
ליילודים ופגים ומנהל ביה"ח דנה־דואק 

ד"ר רונלה מרום -•  מנהלת היחידה ליילודים 
במחלקה ליילודים ופגים 

ד"ר ודים מקרין -•  מנהל השירות הכירורגי 
במיון כירורגי במחלקה לרפואה דחופה 

ד"ר מריו סופר -•  מנהל היחידה לאורולוגיה 
אנדוסקופית במחלקה האורולוגית 

ד"ר יונתן רוט -•  מנהל שירות ניתוחים 
אנדוסקופיים ביחידה הנוירוכירורגית 

לילדים

מינויים לתפקידים בכירים: 
רגינה אלקינד -•  מנהלת פניות ציבור

שירי עמרן בן זאב -•  גזברית המרכז הרפואי
ד"ר רוית גבע -•  יו"ר העמותה הישראלית 

CTrials - למחקרים קליניים
פרופ' אייל גור -•  יו"ר האיגוד הישראלי 

לכירורגיה פלסטית ואסתטית
פרופ' ניר גלעדי -•  ראש החוג לנוירולוגיה 

בפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל־אביב 
חנן גריסרו -•  מנהל מחלקת תחזוקה משקית

ד"ר עידו וולף -•  ראש הוועדה הקלינית 
בפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל־אביב

־ פרופ' ענת לבנשטיין - חברה ב• 
 European Academy of

Ophthalmology. הישראלית הראשונה 
שחברה בארגון יוקרתי זה!

ערן לוי -•  מנהל מחלקת בטיחות בתעסוקה 
מיכל עזרון -•  מנהלת תחום קידום איכות 

 מקבלי תואר 
פרופסור/מרצה בכיר/מרצה:

פרופ' דלית בן יוסף -•  פרופ' חבר לביולוגיה 
תאית והתפתחותית בפקולטה לרפואה, 

אוניברסיטת תל־אביב
פרופ' ניקולא מבג'יש -•  פרופ' חבר 

לכירורגיה בפקולטה לרפואה, 
אוניברסיטת תל־אביב

פרופ' שמעון רוחקינד -•  פרופ' חבר 
קליני לכירורגיה בפקולטה לרפואה, 

אוניברסיטת תל־אביב
פרופ' אורן שיבולת -•  פרופ' חבר לרפואה 
פנימית בפקולטה לרפואה, אוניברסיטת 

תל־אביב
ד"ר אריאל טנקוס -•  מרצה בכיר 
לנוירולוגיה בפקולטה לרפואה, 

אוניברסיטת תל־אביב
ד"ר יוליה לרנר -•  מרצה בכירה לנוירולוגיה 

(PHD) בפקולטה לרפואה, אוניברסיטת 
תל־אביב

ד"ר סנדרה קליימן -•  מרצה בכירה 
לגינקולוגיה ומיילדות (PHD) בפקולטה 

לרפואה, אוניברסיטת תל־אביב

ד"ר רויטל קריב -•  מרצה בכירה לרפואה 
פנימית בפקולטה לרפואה, אוניברסיטת 

תל־אביב
ד"ר זהר חבוט וילנר -•  מרצה בכירה קליני 

לאופתלמולוגיה בפקולטה לרפואה, 
אוניברסיטת תל־אביב

ד"ר אלעד מוסייב -•  מרצה בכיר קליני 
לאופתלמולוגיה בפקולטה לרפואה, 

אוניברסיטת תל־אביב
ד"ר תהילה מנס -•  מרצה בכירה 

קלינית לכירורגיה בפקולטה לרפואה, 
אוניברסיטת תל־אביב

ד"ר גדי פישמן -•  מרצה לאא"ג וכירורגיית 
ראש צוואר בפקולטה לרפואה, 

אוניברסיטת תל־אביב

מינויים לתפקידים בכירים בסיעוד:
רגינה בבצ'וק -•  מתאמת נושא הנקה

ברוריה יכיני -•  מרכזת הסיעוד באשפוז יום 
אונקולוגי והמטולוגי 

מינויים לתפקיד אח/ות אחראית:
פנחס אנגרט -•  מחלקה פנימית ט'

מיכל בר־יוסף -•  מרפאה אונקולוגית
קרן דניאל -•  המכון ההמטולוגי

עמנואל וולר -•  אשפוז יום אונקולוגי
חני חיאט -•  מחלקה פנימית ה'

מפרגנים בבית
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זר ברכות:

על זכייתו בפרס מלצר  לפרופ' אריה רוט • 
של האיגוד הקרדיולוגי בישראל, על תרומתו 

לקרדיולוגיה הבלתי פולשנית בישראל בפיתוח 
שירותי טלרפואה בכלל וטלקרדיולוגיה בפרט.

לפרופ' חיים יעבץ•  על הזכייה בציון גבוה 
בדירוג המעבדות לאנדרולוגיה על ידי גוף בין־

לאומי יוקרתי שמבצע בקרות ליותר מ־250 
מעבדות באנדרולוגיה מכל רחבי העולם. 

לד"ר זליג אשחר וד"ר יאיר הרשינו•  על 
קבלת מענק קרן דותן בסכום של 100 אלף 

דולרים לשנה. 
• לד"ר מריו סופר - מנהל היחידה 

לאנדואורולוגיה לרגל קבלת ההכרה מן החברה 
האנדואורולוגית העולמית בתכנית השתלמויות 

של ביצוע ניתוחים אנדוסקופיים מתקדמים 
ביחידה. תכניות ההשתלמות כוללות שני 

מסלולים, אחד בן שנה עם דגש קליני והאחר בן 
שנתיים עם שילוב מחקר וקליניקה. לצידו של 

ד"ר סופר יהיה אחראי על תחום ההשתלמות 
הלפרוסקופי ד"ר אבי ברי. המינוי היוקרתי 

מאפשר כעת לקבל משתלמים מכל העולם 
ללימוד אנדואורולוגיה ולפרוסקופיה, הכרה 
בין־לאומית ביחידה לאנדואורולוגיה בפרט 

ובבית החולים בכלל והידוק הקשרים המדעיים 
ושיתופי הפעולה עם החברה האנדואורולוגית 

העולמית. יישר כוח!

מתוכם סיים 
בהצטיינות:

• ד"ר יגאל קושניר
יבואו על הברכה:

• ד"ר יערה ארזי
• ד"ר אסף אייזיק

• ד"ר טל אורנשטיין
• ד"ר עודד בן ארי
• ד"ר מריאן ברכו
• ד"ר אורי ברזילי
• ד"ר רמי בראשי

• ד"ר זיוון בר
• ד"ר עידן בן חורין

• ד"ר אחיהוד בנדט
• ד"ר תות גלאי

• ד"ר דנה גולדשטיין ברבינג

• ד"ר שמואל גלר שמיר
• ד"ר תומר גולדשמיד

• ד"ר ענבל דבוש
• ד"ר אסנת אסתר ויטמן

• ד"ר שחר ויג
• ד"ר חוליאטה וורטהיין

• ד"ר אבנר טלר־עמרם
• ד"ר יהודה טורנר

• ד"ר אילה יהב
• ד"ר אסף כדר

• ד"ר לאופולדו אוסקר כריסטין
• ד"ר הילה ליבנזון

• ד"ר ליאור ליפסקי
• ד"ר הדר מורן־לב

• ד"ר רפאל מנדלסון
• ד"ר נועה משב־בש

• ד"ר הדר מרינגר

• ד"ר אסי מילביצקי
• ד"ר גלעד מרגוליס
• ד"ר אפרת פלייסיג

• ד"ר אליאן סולו
• ד"ר זאנה סקידן

• ד"ר יפית סגמן
• ד"ר נילי סער

• ד"ר איתי עמית
• ד"ר יסמין פילומנה נתן־עוז

• ד"ר לימור צוק פרידנזון
• ד"ר מיכל צוכמן־כץ

• ד"ר רבקה קסנר
• ד"ר יגאל קושניר

• ד"ר הדר קולב
• ד"ר מורן קדם־הויזמן
• ד"ר אהרון רן־אנקורי

• ד"ר ענת לביא רבינוביץ
• ד"ר אמיר שלייפר
• ד"ר רועי שם טוב
• ד"ר עמרי שינטל

• ד"ר תמר שיינר
• ד"ר גדעון יחזקאל שמואלי

• ד"ר גיא שפירא

מתוכם סיים 
בהצטיינות:

• ד"ר ניר סורקין

יבואו על הברכה:
• ד"ר רני ברנע

• ד"ר שקמה בר־און
• ד"ר רון גלעד

• ד"ר מורסי חשאן
• ד"ר עינב לוין

• ד"ר יעל ליכטר
• ד"ר רותם מרח

• ד"ר קעואר מנאר
• ד"ר שרון מנהיים

• ד"ר אייל עמר
• ד"ר שאול קצן
• ד"ר עפר רתם

עוברי שלב א'

עוברי שלב ב'

82% מהמתמחים במרכז הרפואי תל־אביב שניגשו לבחינות 
שלב א' במועד סתיו עברו בהצלחה את הבחינות. 

82% מהמתמחים במרכז הרפואי תל־אביב שניגשו לבחינות 
שלב ב' במועד סתיו עברו בהצלחה את הבחינות. 

רו קבוצת  נבחרה  השנה  גם  שנה,  ־כמדי 
מצ למורים  שלנו  החולים  מבית  ־פאים 

לרפואה  הפקולטה  ידי  על   ,2014 לשנת  טיינים 
ע"ש סקאלר באוניברסיטת תל־אביב. 

רופאה  אסיה,  אילה  ד"ר  המצטיינים:  המורים 
מנהל  ארצי,  אופיר  ד"ר  ילדים;  במחלקת  בכירה 

אלי ד"ר  לאסתטיקה;  המשולב  המרכז  ־משותף 
וריכוז;  זיכרון  להפרעות  המרכז  מנהלת  אש,  סיה 

לה ביחידה  המעבדות  מנהלת  יוסף,  בן  דלית  ־ד"ר 
היחידה  מנהלת  דותן,  איריס  ד"ר  גופית;  חוץ  פריה 
למחלות מעי דלקתיות; ד"ר פבני דמיטרי, מומחה 

בכירורגיית לב־חזה; ד"ר מאיר זמל, רופא מתמחה 
מתמחה  רופא  כהן,  ברק  ד"ר  הכירורגית;  בחטיבה 

לטי השירות  מנהל  עובדיה,  דרור  ד"ר  ־בהרדמה; 
פול במחלות עמוד השדרה במחלקה האורתופדית 
לילדים; פרופ' פואד עזאם, מנהל השירות לשימור 

־פוריות; ד"ר קובי עצמון, מנהל היחידה לפרמקולו
גיה קלינית והמרכז למחקר קליני; ד"ר ארנון קרני, 

־מנהל מרפאת נוירו אימונולוגיה; ד"ר גליה רוזן, רו
וד"ר  ממוחשבת  לטומוגרפיה  ביחידה  בכירה  פאה 

בועז שגיא, מנהל מחלקה בחטיבה הכירורגית. 
כל הכבוד!   ||

מצטיינים גם בהוראה
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 ד"ר אהובה גוטרייך
מנהלת אגף המעבדות

אם  נשואה,  גוטרייך  ד"ר 
לנכ וסבתא  בנים  ־לשלושה 

את  שמואל.  בגבעת  גרה  רבים,  דים 
שנים  לפני  החלה  עבודתה  מסלול 
החולים  בבית  הרפואי,  במרכז  רבות 

בתור ת"א,  הקריה  ליולדות  ־סרלין 
הדחופה  במעבדה  ולילה,  ערב  נויות 
במכון  עבדה  בהמשך  הדם.  ובבנק 
לחקר הפוריות ובמקביל סיימה את 
של  בהדרכתו  שני  לתואר  לימודיה 
את  סיימה  גוטרייך  ד"ר  פז.  פרופ' 
במחלקה  הדוקטורט  לימודי 
תל־אביב  באוניברסיטת  לזואולוגיה 

ואנדוק פוריות  פיזיולוגיה,  ־בתחום 
במנהל  שני  תואר  לימודי  תל־אביב  באוניברסיטת  סיימה  ובנוסף  רינולוגיה, 

.MHA ,עסקים, במסלול מערכות בריאות
בשנים  במרת"א  הדם  בנק  של  המעבדה  את  וניהלה  חזרה  גוטרייך  ד"ר 
בקהילה.  מגוונים  בתחומים  רפואיות  מעבדות  ניהלה  ובהמשך   1999-1997

־בתפקידה האחרון ניהלה את רצפת הייצור של מנות הדם ומרכיבי הדם בי
שראל בשירותי הדם במד"א. 

בנוסף, ניהלה את המעבדה למחלות זיהומיות שאחראית לביצוע בדיקות 
דם מנדטוריות למניעת העברת זיהומים בעירויי דם. בד בבד עם עבודתה 
תל־אביב,  באוניברסיטת  מעבדה  עובדי  של  להשתלמויות  קורסים  ריכזה 

למ בקורס  הדם,  בשירותי  והרצאות  מקצועיים  בכנסים  הרצאות  ־העבירה 
תרימי דם ולפרמדיקים. 

אנו מאחלים לאהובה הצלחה בתפקידה החדש. ||

 קובי גרסטלר
מנהל אגף התפעול 

התפ אגף  למנהל  מונה  ־קובי 
עול של בית החולים. במסגרת 
של  ותפעול  לניהול  אחראי  תפקידו 
מחלקת  (סניטרים),  שינוע  מחלקת 
מטבח  הכולל  המזון  מערך  ביטחון, 
וחדר אוכל, מחלקת תחבורה, מחלקת 
מחלקת  וטקסטיל,  משקית  תחזוקה 

־חניונים, יחידת הגינון ומחלקת שירו
תים כלליים הכוללת מודיעין, בקרה, מרכזייה ודואר. 

קובי יליד 1968, נולד וגדל בתל־אביב. בשל אהבתו הגדולה לארץ, למורשתה 
החקלאי "פרדס  ספר  בבית  התיכוניים  לימודיו  את  סיים  האדמה,  ולעבודת 
חנה" ולאחר שירותו הצבאי בחטיבת גבעתי אף העמיק את ידיעותיו וסיים 
תואר ראשון ושני בגיאוגרפיה באוניברסיטת בר אילן. קובי נשוי לרחלי, אב 

לשני ילדים, נטע ואלון, ומתגורר ביישוב הכפרי יעף שבאזור השרון. 
שונים.  תפעוליים  בתפקידים  יפו  תל־אביב  בעיריית  שנים   17 עבד  קובי 
הנכסים.  באגף  ופינויים  פיקוח  מדור  את  ניהל  שנים  כ־8  ובמשך  תחילה 
ובש־ הסביבה  לשיפור  מבצעים  מחלקת  מנהל  שימש  שנים   6 כ ־בהמשך 
עסק  תפקידיו  במסגרת  שפ"ע.  אגף  מנהל  כסגן  האחרונות  השנים  לוש 

מקרק פולשים  פינוי  שכללו:  ובעייתיים  מורכבים  בנושאים  בטיפול  ־קובי 
איכות  במפגעי  טיפול  רבים,  הריסה  צווי  של  ביצוע  העירייה,  ומנכסי  עות 
בשעת  התפעול  מכלול  וניהול  טיפול  ואסבסט,  בניין  פסולת  כגון  הסביבה 
חירום, טיפול במבנים מסוכנים שבין השאר קרסו או נשרפו ועוד מפגעים 
רבים אחרים. במסגרת עבודתו באגף שפ"ע יזם קובי וקידם שינויי חקיקה 
בתחום מקרקעי ציבור ואיכות הסביבה וכן היה שותף פעיל בתחום הקמת 

פארקים, גינות ומתקני משחק תוך כדי שיתוף הציבור ועוד. 
אנו מאחלים לקובי בהצלחה בתפקידו החדש. ||



הניתוח  בחדר  התרחשה  מיוחדת  חוויה 
אלישוב,  כשנעמי  שלנו  החולים  בית  של 
הלאומית  בפילהרמונית  שניגנה  מקצועית  כנרת 
בתזמורת  ניגנה  לישראל  עלייתה  ועם  ליטא  של 
העניקה  גבעתיים,  ובקונסרבטוריון  הקאמרית 
שעברה  בזמן  פרטי  מופע  הרפואי  הצוות  לאנשי 
DBS לדיכוי רעד ראשוני שממנו היא סוב־  ניתוח

לת זה 20 שנה.
אבל  בכינור  הנגינה  היא  שלי  הגדולה  "האהבה 
לצערי היום אני מסתפקת בלימוד נגינה. הרעד לא 
קשה  וזה  מקצועי  באופן  לנגן  להמשיך  לי  אפשר 
חייה",  כל  לנגן  רגילה  שהייתה  אישה  עבור  מאוד 

סיפרה נעמי לפני כניסתה לחדר ניתוח.
לנוירוכירורגיה  היחידה  מנהל  פריד,  יצחק  פרופ' 
הניתוח.  על  ומסביר  נעמי  את  ניתח  תפקודית, 

־"השתלנו לה קוצב עם אלקטרודה הממוקמת בא
זור ההפרעה במוח, על מנת להשיג דיכוי של הרעד 
בוצע  הניתוח  שלה.  היום־יומי  לתפקוד  המפריע 

־בהרדמה מקומית. על מנת להשיג את שיתוף הפ
אופטימלי  מיקום  לשם  הניתוח  בזמן  שלה  עולה 
של האלקטרודה היא התבקשה לנגן בכינור. בזמן 
הניתוח היא לא הרגישה כל כאב מכיוון שבאזורים 

אלה בתוך המוח אין תחושת כאב. 
תכנון  ביצעתי  הניתוח,  לפני  הראשון,  "בשלב 

סטראו־טקטי, שאפשר לי להגיע בדיוק של מ"מ 
האל הושתלה  שם  במוח,  האופטימלית  ־לנקודה 
הגו באזור  זעיר  חור  דרך  בוצע  הניתוח  ־קטרודה. 

המורכבת  האלקטרודה  הוחדרה  שדרכו  לגולת, 
האלקטרו־ מ"מ.   1.3 כ וקוטרה  מגעים  ־מארבעה 
דה הושתלה בדיוק רב באזור ה־thalamus במוח 
 ventral intermedius וליתר דיוק במרכז שקרוי
nucleus או VIM - שהוא אחד ממוקדי התנועה 
במוח. בשלב השני בוצע רישום אלקטרופיזיולוגי 
נתן  והרישום  באזור ההפרעה,  של פעולת התאים 
ביצעתי  בהמשך  המדויק.  למיקום  אינדיקציה  לנו 
וביקשתי  ההפרעה  במוקד  החשמלי  הגירוי  את 

כתו לה  שנגרמו  לוואי  תופעות  על  לדווח  ־מנעמי 
צאה מהגירוי. ואכן, כשהפעלנו את הגירוי במיקום 
המדויק ראינו איך הרעד נעלם ונעמי המשיכה לנגן 
כעת,  אך  מוצארט,  של  יצירה  גדולה  בהתרגשות 

ללא הרעד וללא תופעות לוואי של הגירוי".
"לא יכולתי להמשיך במצב הזה ואני מחכה כבר 
לחזור לחיים נורמליים", סיפרה נעמי בהתרגשות, 
"אני רוצה לנגן, לחתום על מסמך, לשתות כוס תה 

גילי עכשיו  שרק  מצטערת  ואני  שיישפך  ־מבלי 
מוסיף:  פריד  פרופ'  סיכמה.  הזה",  הניתוח  על  תי 

־"זוהי הפעם הראשונה שיצא לי לנתח חולה שני
שזכי שמח  ואני  הניתוח  כדי  תוך  נגינה  בכלי  ־גנה 

מוכשרת  נגנית  של  פרטי  מקונצרט  גם  ליהנות  נו 
ושר ולהופיע  לחזור  שתוכל  מקווה  אני  ־ואצילה. 

בים נוספים ייהנו מכישרונה". ||

ניגנה בכינור בזמן ניתוח מוח
נעמי אלישוב הייתה כנרת בפילהרמונית הלאומית של ליטא • לפני 20 שנה 
חלתה ברעד ראשוני ונאלצה להפסיק לנגן • היא נותחה בבית החולים שלנו 
לדיכוי הרעד וכבר בזמן הניתוח חזרה לנגן בכינור ללא הפרעה • "חבל שרק 

עכשיו שמעתי על הניתוח הזה. כעת אני חוזרת לחיות", היא מסכמת • סרקו את 
הקוד משמאל לצפייה בסרטון המיוחד שלה מנגנת צ'ייקובסקי בזמן הניתוח

נעמי אלישוב מנגנת במהלך הניתוח. למעלה: הסיקור 
הבין־לאומי הנרחב שקיבל ההליך המרגש
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INSPIRE
נציגי חברה ”פייזר" סניף אירופה ביקרו במהלך חודש יוני בבית החולים 

שלנו. הביקור הוא חלק מבדיקה שוטפת של החברה לעמידתנו 
בסטנדרטים הנדרשים לביצוע מחקרים קליניים בשלבים המוקדמים שבית 

החולים מבצע מטעם החברה, כחלק מתכנית ”INSPIRE" היוקרתית שלה. 100 
מרכזים רפואיים בעולם כלולים בתכנית זו וכחלק מהדרישות להיכללות 

בתכנית יש מעקב צמוד על דרך עבודתנו, התקדמות המחקר הקליני, קבלת 
משוב מהחוקרים לגבי הפרוטוקולים עצמם בשל חדשנותם ועוד. 

במשך הביקור כאן נפגשו נציגי החברה עם רופאים האחראים למחקרים 
קליניים: ד"ר איריס דותן, ד"ר סיגל פישמן, פרופ' אביבה פתאל, פרופ' שלומי 

קונסטנטיני, ד"ר עפר חבקוק, ד"ר קובי עצמון ופרופ' דודי זלצר וכן עם פרופ' גבי 
ברבש ונציגי האגף למו"פ. בסיום הביקור הביעו הנציגים את התרשמותם הרבה 

מבית החולים על אגפיו השונים, שיבחו את רמת המחקר הקליני כאן וחידשו 
כאמור את האישור לשנה נוספת. בסיום הביקור הודתה ד"ר מיכי רול, מנהלת 

האגף למו"פ לכל העוסקים במחקר הקליני: רופאים, מתאמי מחקר, חברי ועדת 
הלסינקי וצוות האגף על העבודה מקצועית, האמינה והמצטיינת. ||

השגריר הסיני
משלחת ממחוז שנגחאי שבסין, המאגדת 25 בתי חולים, חתמה על 

הסכם שיתוף פעולה עם פרופ' דרור מנדל, מנהל בית החולים דנה־
דואק לילדים, שבמסגרתו תתבצע העברת מידע בין הצדדים והכשרת 

רופאים סינים ברפואת ילדים. מי שליווה את שיתוף הפעולה הוא ד"ר דני 
שאו שהיה מתמחה של פרופ' שלומי קונסטנטיני והיום עובד באחד מבתי 

החולים שבמחוז. ||

יש מכבי יש חברים
היחידה לבקרת בתי חולים ומכונים של מחוז מרכז במכבי 

שירותי בריאות סיירה בבית החולים שלנו והתרשמה בעיקר 
מהמאיצים החדשים שבמכון הקרינה ומהשיקום הגריאטרי והכללי, 

|| .ONE STOP SHOPלרבות ה־

כשאבי הטחול 
פוגש את הרופאים 

של מתים לרגע
”מתים לרגע", הסדרה בכיכובם של אגם רודברג ועפר 

שכטר צילמה פרומו לחברת ”הוט" בחדר הטראומה 
שלנו. במסגרת הפרומו טיפלו השניים, המגלמים רופאים 

בסדרה, בלא אחר מאשר אבי הטחול - השחקן שלומי 
קוריאט מהסדרה ”הבורר". לשלושה שלום. ||
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לכבוד: פרופ' ניר גלעדי, מנהל המחלקה הנוירולוגית
 בשם משפחתנו בכלל ובשם אבי בפרט אני מוצא לנכון להעלות 

עלי כתב את תודתנו הכנה על הטיפול המסור, הסבלנות, האכפתיות 
וההקשבה של צוות המחלקה הנוירולוגית תחת פיקודך.

 אבי הגיע אל המחלקה הנוירולוגית באיכילוב לאחר אשפוז ממושך 
בבית חולים אחר (חודש ושבוע) ולאחר התקף אפילפסיה גדול (שלישי 

במספר, לאחר שניים בבית החולים הקודם), ואנו לא ידענו את נפשנו 
מרוב דאגה ובעיקר סימני שאלה. קיבל את פנינו ד"ר סדן, מחויך, 

מאיר פנים וסבלני. משם, כמעט מיד הבנתי שאני במקום אחר ובידיים 
טובות. לא אאריך, הסיפור סבוך גם כך, וזו לא מטרת פנייתי. אבי 

 ,LGI1 אובחן (על ידכם כמובן) כסובל ממחלה אוטואימונית נוגדן בשם
ומטופל כיום אצל ד"ר קרני.

 אבקש לציין כי כל מי שנתקלנו בו לאורך אשפוזו של אבי במחלקה 
תחת שרביטך, היה לא פחות ממדהים. קיבלנו יחס סבלני, טוב ומיטיב. 

הסברים מפורטים לשאלותינו (הרבות), הקשבה ואף התחבטות (יחד 
איתנו, המשפחה) בשאלות שהתעוררו בדרך.

 אשר על כן אבקש לציין בפניך, בשמותיהם, את החבר'ה האלה, מגיע 
להם המון, ואשמח אם תוכל להעביר להם את המסר: ד"ר עופר סדן, 
ד"ר אברהם אלון, ד"ר אליסה אש, ד"ר יאיר מינא וד"ר ג'רמי מולד. 
המשיכו את העבודה הנפלאה שאתם עושים, אני מחזק את ידיכם - 

יישר כוח.
 מעומק הלב, 

ר"ג

לכבוד: פרופ' אייל גור, מנהל המחלקה לכירורגיה פלסטית 
ברצוני להודות ולהביע את הערכתי העמוקה לצוות המחלקה 

לכירורגיה פלסטית על הטיפול המסור והמקצועי שקיבלתי במהלך 
שלושת אשפוזיי במחלקה בששת החודשים האחרונים, לצורך ניתוחי 
הסרת עודפי עור שביצע ד"ר מייליק המדהים. אבקש לציין במיוחד 
את ד"ר איהאב מדאח האנושי, המקסים, שניתח אותי אף הוא, על 

מקצועיותו, יחסו האדיב, האישי, הנוגע, על סבלנותו כלפיי וכלפי בני 
משפחתי, על חוש ההומור שלו ומסירותו הרבה למקצוע ולמטופלים. ד"ר 
מייליק וד"ר מדאח חיזקו בי את אמונתי בבני אדם וברפואה, שאכן יש 
עוד מלאכים טובים כגון אלו שחודרים מיד ללב. כולי גאווה שהם חלק 

ממערכת הבריאות שלנו. לעולם אזכור את כל שעשו בעבורי, טיפולם 
בי ויחסם לבני משפחתי. נתברכתי!

תודה מכל הלב,
ע"ר

תיבת דואר
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ממכתבי התודה 
שהגיעו לבית החולים

לכבוד: פרופ' ענת לבנשטיין, מנהלת מערך עיניים
שלום רב. לפני כשנתיים, לאחר מספר פעמים שבהן חוותה בתנו הקטנה רוני 

בת התשע תופעות של ראייה כפולה, אשר אובחנו כנובעות מפזילה שבה היא 
לוקה, ולאחר שהופנינו בהמלצות חמות לבדיקה ולאבחון אצל ד"ר נועה דלמן, 
התקבלה ההחלטה, ובהחלט בחששות לא קטנים, ללכת להליך כירורגי לתיקון 
הפזילה. לאחר תהליך מקדים לא קצר, שהפתיע אותנו ביסודיותו, לאבחון רמת 

הפזילה המדויקת ובדיקת התקדמות ע"י מספר רופאים ולא אחד, אושפזה 
ר' במחלקת עיניים במרכז הרפואי תל־אביב ונותחה ע"י ד"ר דלמן ופרופ' 

סטולוביץ. לאחר תהליך ההתאוששות לא קל, כולל תופעות ראייה כפולה קבועה 
שחלפה לאחר כעשרה ימים, אובחנה הצלחה מלאה בתיקון הפזילה.

אנו מבקשים להודות בראש ובראשונה לד"ר דלמן על היחס האישי, 
האנושיות, המקצועיות והמענה המהיר בכל יום ובכל שעה. לאורך כל הדרך 
ד"ר דלמן חיזקה אותנו וגרמה לנו להבין, למרות הקושי הרב לקבל זאת, 

שיש לחכות בסבלנות שהזמן יעשה את שלו ואכן הוא עשה.
אנו מבקשים להודות לצוות המדהים של מחלקת עיניים: פרופ' סטולוביץ, 
רופאים תורנים, אחיות וצוות עזר במרכז הרפואי תל־אביב על הטיפול 
המסור, הגישה האנושית ובעיקר על הסבלנות אין קץ בטיפול בר', לפני 

הניתוח ואחרי. בייחוד בימים אלה על רקע כל הבעיות ברפואה הציבורית, 
מקרה זה מבחינתנו היה חוויה מתקנת של טיפול מקצועי, יעיל, טוב ומעל 

לכל אנושי וסבלני. 
משפחת א'

לכבוד: ישראל יזראלוב, תחזוקה
ברצוני להודות לעובד המרכז הרפואי ישראל יזראלוב, שתיקן את הקלנועית 

שלי מיוזמתו והציל לי את היום. הוזעקתי בבהילות לבית החולים לאחר 
שמצבה של אמי המאושפזת אצלכם הידרדר. בשל מגבלת הליכה, אני 

משתמש בקלנועית חשמלית קטנה, אבל כשיצאתי מהמעלית, בדרכי למחלקה, 
היא נתקעה וסירבה להמשיך לנוע. לא הועילו כל ניסיונותיי להחיות אותה 

ונאלצתי לבקש שידחפו אותי למיטת אמי. בין לבין קלטתי שמסתובב במחלקה 
טכנאי של בית החולים בשם ישראל יזראלוב שבאמתחתו ארגז כלים והרשיתי 
לעצמי לבקש ממנו בהשאלה מברג על מנת שאנסה לתקן בעצמי את התקלה.
ישראל קלט מיד את מצוקתי ואמר: "אני אתקן את הבעיה". ואכן, תוך רגעים 

ספורים הוא חזר עם הציוד המתאים, כמו מלאך, ולקח את הקולנועית 
למעבדה כדי לתקן את התקלה המסובכת. הצעתי לו תגמול על טרחתו אבל 

הוא סירב בתוקף ואף השאיר לי את מספרו האישי על מנת שאאתר אותו 
במקרה שהתקלה תחזור בעודי בשטח בית החולים.

במעשהו הכל כך אנושי הוא הציל לי את היום וממש השיב לי את רגליי - בלי 
מרכאות. בזכותו יכולתי ללוות את אמי בחופשיות ובעצמאות באחד מהימים 

הקשים שעברה משפחתי. בהוקרה והערכה רבה,
א"פ

לכבוד: ד"ר עירית אביבי, מנהלת המערך ההמטולוגי
שבתי הביתה אחרי 18 יום של תהליך השתלת מח עצם באיכילוב. התהליך 
התנהל בתנאי אשפוז מן המעלה הראשונה ולא יכולתי לצפות ליותר מזה. 
צוות הרופאים והאחיות העוסקים במלאכה, בהנהלת ד"ר אביבי ובהובלתו 

של ד"ר רון רם, פעלו באופן מקצועי ואישי ללא לאות להשלמת התהליך 
המורכב והרגיש בצורה המיטבית. אף זיהום שהופיע לפתע טופל בצורה 

הולמת ונחרצת אשר הביאה להסרתו במהרה ללא גרימת עיכוב לתהליך 
עצמו. לא נותר לי אלא להודות לכל המערך. יישר כוח ובריאות!

א"ג
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לכבוד: ד"ר יצחק קורי, מנהל היחידה לאנגיוגרפיה
עברתי ניתוח בריאטרי (שרוול) בבית החולים איכילוב. בכל 

התקופה הזאת ביקרתי בבית החולים פעמים רבות וד"ר להט גיא 
שניתח אותי טיפל בי במסירות אין קץ, לא רק רופא ומנתח טוב - 

גם בן אדם.
כמו רבים שצריכים לקבל הזנה מלאכותית הייתי מאושפז כמעט 

חודש וחצי בכירורגית א' - איזו מחלקה ואיזה צוות נהדר.
הועברתי ליחידה לרדיולוגיה פולשנית. פגשתי שם את ד"ר סמואלס 

דוד עם צוותו המעולה כל כך, האחות ילנה אקילוב והרנטגנאית 
תמי נוסרי. אינני מתכוון לציין או לדרג את הצד הרפואי־מקצועי, 
נראה לי שזה היה פרפקט. אבל הצד האנושי, השיחה שהתנהלה 

במשך כל הטיפול המיוחד, העידוד, ההסברים, הסבלנות, אפשרו לי 
לעבור את ההתערבות הפולשנית בדרך נעימה וידידותית. הייתה לי 
הרגשה נהדרת שישנם רופאים וצוותים מקצועיים שהם לא רק בעלי 

מקצוע - הם קודם כל אנשים, בני אדם טובים. היום, פחות 23 
קילוגרמים, בלי סוכרת ובלי אינסולין, עם כדורים ועם הרגשה טובה 

- אני סוגר מעגל עם העברת תודות לצוות היחידה לרדיולוגיה 
שחיזק את רוחי בשהייה הארוכה במחלקה.

כל הכבוד ויישר כוח.
י"נ

 מכתב תודה עבור מחלקה פנימית ב', שהגיע 
לפרופ' גבי ברבש מאחד הרופאים הבכירים בארה"ב:

Gabi ,
Last week I spent a few days following my 
mother care at your center.
It was a very impressive and a positive 
experience with regards to the level of care 
and professionalism from the staff at Pnimit 
B, from the head of the department Prof Gur, 
the attending, residents, the nursing and the 
support staff. It may have been a routine week 
at the hospital but I could tell the intense 
of the workload and the seriousness and 
responsibility on every aspects that I have 
seen including, the service of the imaging 
departments with fast scheduling prompt 
interpretation of the studies and other tests, 
consultants, transport of the patients etc, and 
the hospital was clean and pleasant to stay in .
Having the perspective of a tertiary care 
hospital in the US you should be proud on the 
level of care and service that your hospital 
provides to the community.
On behalf of my family and my Mom please 
accept our gratitude for a superb care 
Best Wishes 
Ron 

 לצוות מחלקת ילדים א', 
בית החולים דנה־דואק

יש ניסים בעולם ויש גם נפלאות 
וכאשר מתאמצים רואים גם תוצאות
ולכם באמת יש על מה להתגאות 

על עבודה ומסירות שאין סוף ואין די לה
על "ראש גדול" מבוקר עד לילה

על שאינכם עובדים לפי הכללים והספר
על כך שאתם נותנים לילדים מעל ומעבר

על שפע החיוכים המבט והסבר
שעוזר לכולם בשעת מצוקה או בזמן שבר

תודה! מלב אוהב של אימא!

על שאתם עוזרים להצעיד את ילדי קדימה
תודה! על שטובת הילד לנגד עיניכם 

אפילו יותר מטובת עצמכם

זה לא נס אך בוודאי זהו פלא
כי היום לא רואים הרבה שכאלה!
כאלה שנותנים את הנשמה והלב

ועוזרים לחולים בין ילדים להשתלב 
למצוא בכבוד את השביל והדרך

ואני צופה בילדי ורואה תוצאות 
שמחה בשמחתו ובעיניי חיוך ודמעות 

הרופא לשבורי הלב ייתן בידכם את המפתח
מתוך בריאות והרחבת לבבות לשמח

אתם צוות מיומן ומוכשר
אשר מסוגל לעשות ולו אדם אחד מאושר

עבודתכם היא עבודת קודש
שלא תדעו מצרות בזכות מעשיכם 

ורק שמחות יהיו בביתכם!

אז תודה לכל צוות הרופאים המסור, לאחיות הנפלאות, לכוח העזר, 
למזכירות ולבנות השירות! בתודה,

ש"ב ובני משפחתה 

לכבוד: טלי חודק־בארי, אחות אחראית חדר לידה
הגעתי לבית החולים ליס ללדת את בני הבכור וברצוני לשבח את היחס 

החם והמקצועי שקיבלתי בחדר הלידה. המיילדת יונית העניקה לי יחס 
אנושי, מקצועי וחם, הייתה עבורי אוזן קשבת ונתנה יחס מבין תוך הכרה 

והתחשבות בצרכיי. כשהתחלף הצוות הכרתי את דלית גרינפלד המיילדת 
שיילדה אותי במסירות ובמקצועיות רבה. היא הרגיעה והדריכה בכל רגע 

באופן מקצועי, תמכה בי באופן מיומן והשפיעה לחיוב על כל חוויית הלידה 
וכן דאגה בסיום לקשר ביני לבין התינוק.

ברצוני להודות לכן על החוויה החיובית שהשארתן בי.
כן ירבו מיילדות כאלו.

ל"א

תת 
צאותצאות

ממכתבי התודה 
שהגיעו לבית החולים


