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הנהלת בית החולים קוראת לכם לבוא ולהתחסן - למען בריאותכם, 
למען בריאות משפחותיכם וכמובן למען בריאות המטופלים שלנו

  מתחסנים כי:

מדי שנה נפטרים משפעת כ-1,000 חולים בישראל  •

את/ה כאיש/ת צוות - חשוף להדבקה יותר מאחרים  •

הנגיף עובר מאדם לאדם דרך עיטוש או שיעול  •

החיסון הינו האמצעי היעיל ביותר למניעת השפעת  •

לא התחסנת - סיכנת את עצמך ואת סביבתך, בני משפחה וחולים כאחד  •

החיסון בטוח ואינו גורם לתחלואה בשפעת  •

מחקרים מצביעים על קשר הדוק בין חיסון הצוות לבין אחוזי תמותה   •
נמוכים יותר של חולים

היכן ומתי ניתן להתחסן?
במחלקה בתיאום עם האחות האחראית  •

במרפאת הפרסונל בימים א'-ה' בין השעות 08:00-13:30  •
בחדר האוכל בימים א'-ה' בין השעות 12:00-14:00  •

עוצרים את השפעת
ומתחסנים עוד היום!

מערכת ניהולית ראויה ומסודרת 
ותשתיות תומכות

השפעה מקומית 
לאומית ובינלאומית

תרבות ארגונית של כבוד,
שיתוף, שקיפות ומחויבות

השקעה ופיתוח
אנשי הארגון חדשנות ומצוינות

מערכת ניהולית ראויה ומסודרת המטופל במרכז
ותשתיות תומכות

השפעה מקומית 
לאומית ובינלאומית

תרבות ארגונית של כבוד,
שיתוף, שקיפות ומחויבות

השקעה ופיתוח
אנשי הארגון חדשנות ומצוינות

המטופל במרכז
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דבר הנמכ"לתוכן

אהבה, זה כל הסיפור
עובדים יקרים, 

בפורומים רבים שאני מקיים לאחרונה, בהם אני נפגש איתכם, מצאתי עצמי אומר בביישנות שאני 
אוהב את בית החולים. התאהבות שהחלה לפני כמעט 25 שנה והפכה לאהבה של ממש והיום אני מגדיר 
את עצמי כ-'הלום אהבה'. בתוך כך גיליתי שרובכם שותפים לאהבה הזו, חלקכם הרבה יותר ותיקים 

ממני באהבה זו.
כשאנחנו מסתובבים כל יום במקום העבודה שלנו, בבית שלנו, במגדל אריסון ובבניין עופר המפואר, 
במסדרונות סוראסקי ובדנה וליס, אנחנו מבינים את מהות הקמתו של הארגון שלנו- המשפחה שלנו- 
יכול לומר בצניעות ובעוצמה  "איכילוב". הארגון שלנו נמצא במרכז ההוויה של העיר תל-אביב. אני 
ש"איכילוב" דואג לבריאות תושביה ויתר אזרחי המדינה הן בזמו חירום והן בשגרה. מצד אחד הארגון 
מוביל ברפואה, במחקר ובהוראה אבל יחד עם זאת באכפתיות, באנושיות ובאתיקה. אני רוצה שתדעו 
שכשאני מסתובב בבית החולים שלנו ורואה אתכם ואת העבודה שאתם עושים - הרגש עולה ומציף 

אותי, ואני מרגיש התעלות נפש וגאווה, ובעיקר אהבה לארגון ולחברים בו, אתם העובדים והמנהלים. 
ובכל זאת, ארשה לעצמי לבקש מכם, מכל אחד ואחת מכם וגם מעצמי לאהוב קצת יותר. לאהוב יותר 
את החולים שלנו, אהבה ללא תנאי, גם אם הם מקשים ו"לא נוחים", ואף פעם לא לשפוט אותם. לאחרונה 
אני נחשף לתחושותיהם ולתלונותיהם של חולים שלא זכו להסבר מספק, שהתייחסו אליהם בקרירות 
ובחוסר סבלנות. חלקנו מסבירים זאת בהיעדר זמן ובעומס עבודה - ואלה לדידי, תירוצים עלובים. אהבה 
למקצוע הרפואה היא בראש ובראשונה התשוקה לעזור ולתמוך באדם בעת חולשתו, ולא רק אהבה לידע 
ולסקרנות. אל תחליפו את מגע היד בטיפול, או את המבט בעיני המטופל; אל תאבדו את הקשר האנושי. 
זכרו: המטופלים שלנו, רוצים יותר מהאהבה שלנו- שלכם; אין איכילוב ורפואה טובה- בלי הערך הזה! 
תאהבו עוד קצת את עמיתכם: הרופא, האחות, עובד-המעבדה, הסניטר, איש-המשק או חבר ההנהלה. 
המחלוקת בין שני רופאים- של מי האחריות הרפואית לקבל או לשחרר חולה, מי יתן את היעוץ ומתי, 
מביישת את כולנו. מתח בין צוות-הסיעוד לבין הרופאים, אופן הדיבור, העברת האחריות והמטלות בין 
צוות הסיעוד לבין הרופאים, או ויכוח עם סניטרים על אי הגעה בזמן, כשהחולה לא מוכן להעברה, כל 
אלה יגיעו לפתרונם כשכולנו נבין שהחולה הוא במרכז. אז נשכיל להפחית יהירות ונרגנות, נגלה רצון 

טוב, גמישות והערכה הדדית, ובעיקר יותר אהבה זה לזה. 
אבל ידידי, לא מספיק שנאהב זה את זה. יש לנו גם אחריות לדאוג, לאהוב ולכבד יותר גם את המשכן 
שבו אנו עובדים והמכשור שבו אנו נעזרים. ראו את ההשקעה שלנו בפיתוח המוסד היקר הזה: עוד 
אגף, עוד קומה ועוד בניין. במאמץ רב אנו שוקדים היום כדי להשלים את הקומות האחרונות בבניין 
עופר, קומה נוספת בסוראסקי ובדנה ובמקביל מתרומם למולנו בניין חדש של מגורי צוות, ואנו מוצאים 
עצמנו סופרים כל קומה מתוך ה-20 בגאווה, כאילו מדובר בעולל חדש שנוסף 
למשפחה. אני מבקש מכם שתשמרו על הנקיון, על הסדר, על הריהוט ועל 
המכשור, באכפתיות ובאהבה, וכן הקפידו לא לעשן, כאילו היה זה הבית 

שלכם, שאתם כל כך אוהבים.
בין  להגדיל את האהבה  אני מציע  טובות,  הכי  וכמו במשפחות 
העובדים לבין דרגי הניהול בכל הרמות, גם למול ההנהלה. ההרמוניה בין 
העובד לבין המנהל בכל תחום, גם כשמדובר בפרופסור כוכב ובמתמחים 
זוטרים, היא המפתח להצלחתו של הצוות, הארגון והמוסד. אין מנהל 
מוצלח בלי עובדים מרוצים. העובד והמנהל צריכים לשאוף להגדלת האמון 
ביניהם, להימנע מיהירות ומעריצות ולהשתדל להכיר כל אחד את יומו של 
השני, את הקשיים ואת השאיפות. כולנו צריכים להשקיע בכך, ברגישות רבה, 
להכיל ולהתגמש כשצריך, ולעשות הכול כדי לשמר את האהבה, כי היא 

המפתח להצלחה בכל מערכי הארגון, התנאי להצלחתנו!
ולאלו שבחרו לא לאהוב, צר לי ש"נתקעתם" במשפחה עם כל 
כך הרבה אהבה. אני רואה אתכם לפעמים, "לא שייכים", "נרגנים" 
וזעופים. אז או שתדבקו באהבתנו או שתפנו את מקומכם לאחרים 

שמחכים ורוצים לאהוב. 
- הוא שלכם, תשמרו עליו, תאהבו אותו, תאהבו  איכילוב 
את החולים שבאים בשעריו וזוכים לשירות שלכם. תאהבו את 
העמיתים שלכם, הגדילו את האהבה בין הרופאים, בין האחיות 

ובין עובדי מקצועות הבריאות המנהל והמשק.
תאמינו לי, קצת יותר אהבה; זה כל הסיפור...

באהבה, 
רוני

04 חדשות ומחקרים
10 השנה שחלפה והשנה הבאה

12 צינתורים
14 בינוי

16 "דנה-דואק": עבר הווה, עתיד
20 איכילוב, סדרת דוקו עונה 2

26 רפואה מונעת
28 סיעוד

30 מאחורי החלוק
32 פתולוגיה

34 פסיכיאטריה
36 קרינה

38 מאחורי החלוק

עורך ראשי: אבי שושן, דובר המרכז הרפואי | 
צילומים: היחידה לצילום רפואי בניהולה של גב׳ מירי 
גטניו | בהוצאת האגף לשיווק ושירות בניהולה של גב' 

אביבה שמר.

עריכה: אורנה יצחקי בירבך | ראיונות וכתיבה: שחר 
בן—פורת | מנהלת הפקה: יפית גרונדשטיין | מנהל 

סטודיו הארץ: בני דניאל מנהל מחלקת מוספים 
 | ereza@haaretz.co.il מסחריים: ארז אכטל

הארץ המחלקה המסחרית: רח' שוקן 21, תל אביב, 
טל' 03-5121188 זכויות היוצרים על התצלומים 

המופיעים בעיתון שייכות למאגרי התמונות אינג אימג' 
ופוטוליה. המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות. 
המערכת מבקשת להבהיר כי המוסף הינו פרסומי 
ואין לראות במאמרים ו/או במודעות המלצה מכל 

סוג שהוא.



חדשות

מחקר: הליכה במציאות מדומה
40% בנפילות מבוגרים לאחר אימון  ירידה של 
במציאות מדומה, זו המסקנה ממחקר שבוצע במרכז 
 The" הרפואי שלנו וזכה לפרסום בכתב העת היוקרתי

. "Lancet
מדובר במחקר אותו הובילו פרופ' ג'ף האוסדורף, 
מנהל המרכז לחקר הליכה וניידות במרכז הרפואי, 
וד"ר ענת מירלמן, מנהלת המעבדה לחקר סממנים 
וסגנית מנהל  נוירו-דגנרטיביות  ראשוניים למחלות 

המרכז לחקר הליכה וניידות שבמערך הנוירולוגי.
האנשים  מכלל  כ-30%  כי  מלמדת  המציאות 
המבוגרים החיים בקהילה, וכ-70% מאנשים מבוגרים 
הסובלים מליקוי קוגניטיבי מתון, דמנציה או מחלת 
פרקינסון, נופלים לפחות פעם בשנה. עלויות הטיפול 
בנפילות מגיעות לכ-1.5% מכלל ההוצאות הרפואיות 
במערכות בריאות בעולם המערבי. תוצאות המחקר 
מרכזים  גם  וכלל  שלנו  החוקרים  ידי  על  שהובל 
מובילים באירופה, הראו שאצל קבוצת המתרגלים 
והתמודדה עם מציאות מדומה  שהלכה על מסוע 
40% בשיעור הנפילות, לעומת  ירידה של  הייתה 

קבוצת המתרגלים שהלכה על מסוע בלבד.
המשתתפים במחקר חולקו לשתי קבוצות משימה 
שונות: האחת - התבקשה להתאמן בהליכה על מסוע 
צפייה בסביבה מדומה,  המשלבת התמודדות עם 

האחרת - התאמנה בהליכה על מסוע בלבד. 
מערכת המציאות המדומה הייחודית, פותחה על 
והיא כוללת משתנה סיטואציות  ידי ד"ר מירלמן, 
שונות של הליכה, מהליכה ברחוב ועד צעידה בפארק 
שונים  במכשולים  נתקלו  שבמהלכן המשתתפים 
המחייבים שינוי באופי הצעידה. מצלמה שצילמה 
את  הכניסה  המשתתפים  רגלי  של  התנועה  את 
נעלי המתאמן לתוך הסביבה המדומה. כך למעשה 
המשתתפים יכלו "לראות" את רגליהם על המסך בזמן אמת. סימולציית המציאות המדומה דמתה למשחק וחייבה את המתאמן להגיב מיד עם 

הופעת המכשולים, ולכן דרשה ריכוז רב של המתאמן בעת שצעד על המסוע. כך למעשה נוצר שילוב של תנועה ותרגול קוגניטיביים.
המשתתפים התאמנו על המסוע 18 פעמים בתקופה של ששה שבועות. שיעורי נפילה נרשמו בששת החודשים שלאחר תום תקופת האימון 
והושוו לדיווח על נפילות בתקופה שקדמה למחקר. ממוצע הנפילות בששת החודשים שקדמו למחקר בקבוצת המסוע בלבד היה 10.7, ובקבוצת 
המתאמנים על המסוע בתוספת מציאות מדומה 11.9 נפילות. לעומת זאת במהלך ששת החודשים לאחר האימון, שיעור הנפילות ירד בשתי הקבוצות, 
אך הירידה הייתה מובהקות סטטיסטית בקבוצת החולים שהתאמנו בהליכה על מסוע תוך התמודדות עם מציאות מדומה )מ-11.9 ל-6.0 נפילות 

בששה חודשים, ירידה של 42%; לעומת ירידה מ-10.7 ל-8.3 נפילות בששה חודשים בקבוצת המסוע בלבד(. 
"במשך שנים רבות, חולשת שרירים והפרעות בשיווי משקל של הגיל המבוגר נחשבו כגורמים המרכזיים לנפילות. בשנים האחרונות הראנו כי 
היבטים קוגניטיביים חיוניים להליכה בטוחה. הליכה כחלק משגרת היומיום, דורשת תכנון מסלול ההליכה, התארגנות נכונה בסביבה שבה האדם 
הולך, יכולת תגובה טובה בהתמודדות עם מכשולים, ויכולת ללכת ולבצע פעולות נוספת כמו לדבר בטלפון או לשוחח עם חבר/ה. כדי להתמודד 
עם אתגרים אלה, פיתחנו מערכת ייחודית המאפשרת שיפור מיומנויות קוגניטיביות הנדרשות להליכה בטוחה: אנשים הולכים על הליכון ומתרגלים 

התמודדות עם משימות שגרתיות בסביבה וירטואלית", מסבירה ד"ר ענת מירלמן.
פרופ' ניר גלעדי, מנהל המערך הנוירולוגי מסביר כי התערבות המשלבת היבטים פיזיים וקוגניטיביים של הליכה, הראתה ירידה במספר הנפילות 

אצל אנשים מבוגרים וחולים עם נפילות על רקע מחלות נוירולוגיות כמו מחלת פרקינסון או ירידה בזיכרון.
"השיפור הגדול ביותר היה בקרב משתתפים עם מחלת פרקינסון. אנו סבורים שלכך יש מספר גורמים, ביניהם: שיעור גבוה יותר של נפילות 

בתחילת המחקר, אימון במציאות מדומה הוביל לשיפורים מוטורים וקוגניטיביים הנפוצים במחלת הפרקינסון", מסביר פרופ' גלעדי.

מעבדת הליכה
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טכנולוגיה: מעולם הטייסים לעולם 
המנתחים

משקפי טייסים ומערכות צילום מתקדמות מתוצרת 
המיקרו  הניתוחים  שיטת  את  משנות  מערכות  אלביט 

כירורגים.
ביוניקס, מיזם רפואי מבית אלביט מערכות, ממסחרת 
טכנולוגיה מתקדמת שפותחה עבור טייסי קרב. הטכנולוגיה 
מבוססת על תצוגת מערכת ראש וצילום ברזולוציות מאוד 
גבוהות כדי לספק למנתח סביבת עבודה וירטואלית עם 

ריבוד אינפורמציות.
מתקדמות  יכולות  למנתח  מספק  במערכת  שימוש 
הכוללת  ממדית,  תלת  אינפורמציה  הצגת  של  ביותר 
 CT אינפורמציית  של  שילוב  עצומה,  בהגדלה  דימות 
ו-MRI תוך כדי ביצוע הניתוח והצגת מידע ממערכות 
בית החולים. למערכת ייחודיות שלא קיימת כיום בעולם 
הכירורגי - כל האינפורמציה שהמנתח צריך כדי למקסם 
את ביצועיו מאוגדת ומסודרת בסביבת העבודה הכי רגישה 

ולחוצה. המידע זמין לו בזמן אמת ומוקרן היישר לתוך עיניו בצורה רבודה בחלל חדר הניתוח. 
המערכת פותחה לשימוש ראשון בניתוחי עיניים. את הניתוחים הראשונים ביצעו פרופ' ענת לבנשטיין, מנהלת מערך העיניים ופרופ' עדיאל ברק, מנהל יחידת 
רשתית, בבית החולים שלנו. כיום השיטה המקובלת לניתוחי עיניים היא ע"י שימוש במיקרוסקופ. המיקרוסקופ מגביל את תנוחת המנתח ואת סוג המידע שזמין 
למנתח במהלך הניתוח. ע"י שימוש במערכת התצוגה וההדמיה של ביוניקס, ישירות לעיני המנתח מוזרק וידאו תלת ממדית מוגדל עד כדי פקטור 30 יחד עם מידע 

קליני הקריטי לביצוע מוצלח ויעיל של הניתוח.
המערכת נוסתה בסדרת ניסויים קליניים מוצלחים בבני אדם וכעת תשולב בניתוחי רשתית מורכבים.

"אנחנו רואים ביכולת להינתק מהמיקרוסקופ, ביכולת לשיפור הרזולוציה, כמו גם ביכולת לשלב בשדה הניתוחי תמונות הדמיה רלוונטיות, פריצת דרך בתחום ניתוחי 
הרשתית. פריצת דרך לה חיכינו שנים רבות", מסבירה פרופ' לבנשטיין.

 לדברי פרופ' ברק, חוקר ראשי בניסויים הקליניים, העוצמה הגדולה של המערכת היא בהפיכת התמונה לדיגיטלית באיכות מעולה. "תמונה דיגיטלית מאפשרת עיבוד 
מידע והצגתו ברמה שלא הכרנו עד כה. תמונה כזו פותחת דלת לאין ספור יישומים דיגיטליים אשר יאפשרו לנו לנתח בצורה בטוחה ונוחה מזו שהורגלנו אליה עד כה".

בתקופה הקרובה עתידה המערכת לעבור הסבה לתחומים ניתוחיים מתקדמים נוספים והיא צפויה להיכנס לשוק הרפואי בשנים הקרובות.

מחקר: נמצא קשר הדוק בין העין והראיה לבין תפקודם המוחי של קשישים
מחקר חדש שבוצע במרכז הרפואי שלנו מצא שקשישים עם חדות ראיה טובה יותר, הם בעלי תפקודים שכליים טובים יותר ויכולת קוגנטיבית גבוהה 

יותר, בהשוואה לקשישים עם חדות ראיה לא טובה. 
המחקר בדק כאמור את הקשר בין תפקודים שכליים )מצב קוגניטיבי( לבין חדות ראיה והרכבת משקפיים בקרב 190 קשישים ללא דמנציה או 
מחלת אלצהיימר. במסגרת המחקר השיב כל קשיש על שאלון "מיני מנטל" )mini mental( - שאלון שנועד להעריך את התפקוד הקוגניטיבי 
ותפקודים שכליים שונים. מטרת שאלון זה, בין השאר, לאבחן דמנציה ואלצהיימר. השאלון כלל שאלות על התמצאות בזמן ובמקום, זיכרון, 
הבנה וחישוב. לאחר שהנבדק השיב על השאלון הוא עבר בדיקת ראיה ובדיקת רפרקציה )מדידת ה"מספר" בעין( על ידי רופא עיניים. 

זהו מחקר ראשון מסוגו בישראל והוא בוצע על ידי ד"ר אוריאל שפירר במערך העיניים של המרכז הרפואי. מסקנתו העיקרית 
היא שישנו קשר הדוק בין העין והראיה לבין תפקודם המוחי של קשישים. בנוסף נמצא שלקשישים המרכיבים 
משקפי קריאה בשגרה, יש תפקוד קוגניטיבי טוב יותר בהשוואה לקשישים שאינם משתמשים במשקפי קריאה. 
"השערה אפשרית להסבר ממצאים אלה היא שקשיש שאינו רואה טוב, עוסק פחות בפעילות פיזית ושכלית, 
כלומר 'מפעיל פחות את המח', בפעילויות שונות כגון קריאה, טיול וכדומה כי הוא פשוט לא רואה טוב. 

מצב כזה עלול לגרום להידרדרות בתפקודים השכליים שלו", קובע ד"ר שפירר.
כידוע, המלצה ותיקה של רופאי העיניים לאוכלוסייה המבוגרת היא לעבור בדיקת עיניים שגרתית 
אחת לשנה כדי לאתר מחלות עיניים כגון קטרקט, ניוון רשתית וגלאוקומה ששכיחות בגיל 
המבוגר. לאור המחקר הנוכחי, לשמירה על בריאות העיניים והראייה הטובה יש חשיבות 
גם מבחינת שימור התפקודים השכליים ומניעת דמנציה. בנוסף, לנוכח המחקר, ייתכן 
שלאמצעי פשוט וזול כמו משקפי קריאה, יש תפקיד משמעותי גם בשמירה על 

יכולת קוגניטיבית גבוהה יותר בגיל המבוגר. 
פרופ' מיכאל בלקין מאוניברסיטת  המחקר בוצע בשיתוף פעולה עם 

.MEDICINE – תל-אביב ופורסם בכתב העת הרפואי היוקרתי

 פרופ' ענת לבנשטיין בניתוח עיניים מיקרו כירורגי
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שירות: פגישה עם אונקולוג בתוך 48 
שעות מהפניה הראשונית של החולה

במסגרת מהפיכת השרות בבית החולים שלנו והצבתו 
של החולה במרכז, אנו מפעילים שירות חדש המאפשר 
לחולה פגישה ראשונה עם רופא אונקולוג תוך 48 שעות 

בלבד, מרגע קבלתו את ההפניה הראשונית. 
"48 השעות הראשונות מרגע קבלת האבחנה לראשונה, 
זהו הזמן הקשה ביותר לחולה ולמשפחתו. בשלב הזה 
לגבי המחלה,  גדולה  וודאות  באי  עדיין  נמצאים  הם 
הטיפול וסיכויי ההחלמה. לכן, המטרה שלנו היא לקצר 
את זמן ההמתנה עד לפגישה הראשונה עם אונקולוג, 
מתוך כוונה להפוך את ההתמודדות עם הבשורה אודות 
יותר קלה ולהתחיל טיפול מציל חיים  המחלה, למעט 
בהקדם האפשרי", מציין פרופ' עידו וולף, מנהל המערך 

האונקולוגי.
פרופ' וולף, רואה במהלך חשוב זה, מהפכה בתודעת 
וקביעת  השירות של בתי החולים הציבוריים בישראל 

סטנדרט שירותי חדש עבור החולים. 
"מדובר בחלק ממגמה כללית ורחבה באיכילוב לקיצור 
וטיפול בבית החולים" מדגיש  משך ההמתנה לביקור 

פרופ' רוני גמזו, מנהל המרכז הרפואי איכילוב. 

שירות: בדיקת התאמה לטיפול אימונותראפי לחולי סרטן
בית החולים שלנו הוא היחיד בישראל ומהבודדים בעולם, שבו מתבצעת בדיקה 
מיוחדת המאפשרת לזהות את החולים שהטיפול האימוני )המפעיל את מערכת 

החיסון כנגד תאי הסרטן( יביא לתגובה יעילה ולשרידות גבוהה יותר עבורם. 
הטיפול האימוני מהווה כיום מהפכה בטיפול בחולי סרטן. בשיטה זו מפעילים 
את מערכת החיסון נגד תאי הסרטן, והם נלחמים ומחסלים את הגידול. טיפול זה 
מתאים אמנם רק לחלק מהחולים ורק לחלק מהגידולים. המרכז הרפואי איכילוב 
הוא היחידי בישראל, ומהבודדים בעולם שהוסמך רשמית לבצע את הצביעה 
ל-PDL-1 המומלצת ע"י ה-FDA, כדי לדעת למי מתאים טיפול אימונותראפי. 
הצביעה מתבצעת בעזרת מכשור טכנולוגי מתקדם, מהשורה הראשונה הכולל רובוט 
שהובא במיוחד לשם כך מדנמרק. הטיפול האונקולוגי ב-2016 הוא טיפול מותאם 
אישית, ובעזרת צביעה ל-PDL-1 יכול האונקולוג להתאים טוב יותר את הטיפול 
האימוני לחולה הספציפי וגם לנסות ולהציע לחולה להשתתף במחקרים קליניים.
"זו אכן הבדיקה היחידה של PDL-1 עליה אנחנו האונקולוגים יכולים לסמוך 
לצורך החלטה על הטיפול בתרופה האימונית קיטרודה. במרכז שלנו קיימים 
מחקרים בהם נבדקת יעילות הטיפול האימוני במגוון גידולים, ובהם סרטן השד, 
גידולי דרכי העיכול ועוד. ביצוע בדיקת הצביעה ל-PDL-1 במוסדנו הוא מרכיב 
נוסף וחיוני המעמיד את המרכז הרפואי תל-אביב בחזית הטיפול האימוני העולמי, 

מדגיש פרופ' עידו וולף, מנהל המערך האונקולוגי.

חדשות

מחקר: בדיקת דם לבחירת טיפול בדלקת מפרקים
בדיקת דם פשוטה תנחה ותנווט את בחירת הטיפול הביולוגי בחולי דלקת 

מפרקים שגרונתית.
דלקת מפרקים שגרונתית המכונה בקיצור - דמ"ש, היא מחלה שכיחה 
הפוגעת באחוז אחד מהאוכלוסייה ומתאפיינת בתהליך דלקתי רב מפרקי, 
לרוב סימטרי, כאשר המפרקים הקטנים של כפות הידיים והרגליים מעורבים 

בשכיחות גבוהה. 
Genefron, מבוססת על ביטוי של  ידי חברת  בדיקת דם חדשה שפותחה על 
– חלבונים המקשרים בין התאים, במגוון מחלות   Interferon-גנים הקשורים ל
אוטואימוניות ובכללן דמ"ש. מטרתה של הבדיקה לנבא את התגובה של החולים 

 .TNF לתרופות מסוג חוסמי
במחקר במכון הראומטולוגי, ביצענו את בדיקת הדם הזו ל-26 חולים, 18 מהם 

סובלים מדלקת מפרקים שגרונתית והאחרים סובלים מדלקת מפרקים פסוריאטית. 
"ממצאי המחקר מוכיחים שבדיקת הדם מסוגלת לנבא תגובה )חיובית או שלילית( לטיפול ביולוגי 
מסוג חוסמי TNF בכ-85%-95% מהחולים. מבחינת החולה, מדובר אמנם בבדיקת דם פשוטה, 
אך במעבדה מדובר בהליך מורכב יותר שבסיומו יודע הרופא המטפל להחליט ולבחור את הטיפול 
זו יביאו לצמצום תהליך הניסוי  הביולוגי המתאים. הצלחתו של המחקר והשימוש בבדיקת דם 
והטעייה של התאמת התרופה לחולה, ולסלילת הדרך לרפואה מותאמת אישית בראומטולוגיה", 

מסביר פרופ׳ אורי אלקיים, מנהל המכון הראומטולוגי. 
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בדיקה: גם לגידול הסרטני יש פרופיל גנומי
רפואה מותאמת אישית באמצעות בדיקת Foundation One, מספקת מידע מקיף ומדויק של הפרופיל 

הגנומי של תאי הסרטן.
שיתוף פעולה בין המרכז הרפואי שלנו לבין חברת התרופות Roche מאפשר לאונקולוגים שלנו להעניק 

לחולי הסרטן טיפול אשר מותאם אישית לסרטן הספציפי שלהם. 
חברת Roche, משווקת את בדיקת Foundation one - בדיקה חדשנית, אשר במהלכה נסרקים ביסודיות 
מספר רב של גנים מרקמה שנלקחה בביופסיה או בניתוח, מתוך תאי הגידול הסרטני. המידע המתקבל 
מהבדיקה מתייחס לשינויים שהתרחשו בגנים וגורמים לגידול להתפשט. Foundation One יודעת לזהות מגוון 
סוגי שינויים הקיימים במכלול הגנים הרלוונטיים: שברים ב-DNA, הכפלות ומחיקת ו/או הכנסת מקטעי 
DNA. הבדיקה מספקת מידע אמין, מקיף ומדויק ביותר של הפרופיל הגנומי של תאי הסרטן ותוצאותיה 

מסייעות להתאים את הטיפול המתאים ביותר לכל חולה.
לצורך הבדיקה מספיקה, דגימת רקמה קטנה שכבר הוצאה בביופסיה או בניתוח, וברוב המקרים אין צורך 
בהליכים רפואיים נוספים. תוצאות הבדיקה מתקבלות תוך פרק זמן קצר יחסית: 14-18 יום ממועד קבלת 

דגימות הגידול במעבדה בארצות הברית.
"שיתוף הפעולה עם חברת Roche מאפשר לנו להציע למטופלים שלנו בלבד, הנחה משמעותית בעלות 
הבדיקה. זאת ועוד, רופאי המרכז נמצאים בקשר עם המרכזים המובילים בעולם כדי לשתף את הניסיון המצטבר 
בטיפול המותאם לפרופיל הגנומי הספציפי של המטופל. הטכנולוגיות האלה מאפשרות לנו להתאים את 
הטיפול לחולה לפי המאפיינים הייחודים של הגידול שלו, ולא לפי סטטיסטיקה כללית", מדגיש פרופ' עידו וולף, 
המערך  מנהל 

האונקולוגי.

 

מחקר: התרופה קיטרודה אינה יעילה בגידולי מוח 
במחקר שפורסם כעת בעיתון Journal of Neuro-Oncology ונערך ביוזמת היחידה 
לגידולי מוח במערך האונקולוגי בבית החולים שלנו, נבדק טיפול בחולי GBM )הגידול 
הנפוץ והקטלני ביותר במוח(, שמחלתם התקדמה ולאחר מיצוי כל קווי הטיפול המקובלים, 

הם טופלו בתרופה האימונולוגית קיטרודה. 
מדובר במחקר הראשון בעולם המתאר את יעילות הטיפול בקיטרודה בחולים אלה וזאת 
לאחר שהתרופה נמצאה יעילה בטיפול בחולי מלנומה וסרטן ריאות בלבד. במסגרת הניסוי, נבדקו 
22 חולים ישראלים החולים בגידול זה שטופלו בתרופה קיטורדה. ותוצאותיו הראו כי התרופה קיטרודה 
אינה יעילה בגידולי מוח מסוג גליובלסטומה מולטיפורמה )GBM( בשלב מתקדם. המחקר מראה כי 
למרות הטיפול בקיטרודה, המחלה התקדמה בכל המטופלים ולמעשה לא נמצאה שום יעילות לטיפול.
ד"ר דבורה  "לעתים קרובות יש התלהבות רבה מתרופה חדשה שטרם הוכחה כיעילה", מציינת 

בלומנטל, החוקרת הראשית ומנהלת משותפת של היחידה לגידולי מוח. 
לדברי פרופ' עידו וולף, מנהל המערך האונקולוגי, יש להיזהר מפני שימוש בתרופות במצבים שבהם 
אין עדיין הוכחה ליעילותן. "במקרים כאלה, השימוש הראוי בתרופה הוא במסגרת מחקר קליני. לצערי, 
אנו רואים חולים רבים יוצאים למרוץ להשגת תרופות שונות גם בהעדר אסמכתה רפואית. המחקר 

החדש הוא דוגמה נוספת לכך שיש להיזהר בנטילת תרופות טרם הוכחה יעילותן כנדרש במחקר".
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טיפול: גם ילדים סובלים מכאב כרוני
מרפאה רב תחומית לטיפול בכאב כרוני בילדים בבית חולים "דנה-דואק" לילדים.

שליש מהילדים והמתבגרים סובלים מכאב שבועי בשרירים ובשלד. כחמישית מכלל הילדים סובלים 
מכאב כרוני. מדובר בתופעה נפוצה ביותר בקרב ילדים, והמודעות לכאב כרוני בילדים גוברת. הכאב 

הכרוני הוא מחלה בפני עצמה אשר נגרמת מפציעה, ממחלה, מאירועים פסיכולוגיים, מלחץ נפשי 
ופיזיות, כמו פחד  יש השפעות פסיכולוגיות  ועוד. לכאב הכרוני  גופנית  חמור, מחוסר פעילות 

והימנעות מסיטואציות העלולות לגרום לכאב, אסטרטגיות הסתגלות להתמודדות עם כאב, חרדה 
ונרחבת ואינה מתמצה לטיפול  ירוד. ההתמודדות עם כאב כרוני היא רב מימדית  ומצב רוח 
תרופתי או התערבותי בלבד. לכן, טיפול יעיל ומוצלח מבוסס על הגישה הרב תחומית לניהול 

כאב כרוני בילדים.
המרפאה לטיפול בכאב כרוני בילדים בבית חולים "דנה-דואק", בניהולו של ד״ר דניאל סטוקי, 
היא מרפאה רב תחומית הכוללת רופא מרדים וכאב ילדים, פסיכולוגית ופיזיותרפיסטית. כאן, 
מעניקים טיפול לילדים ובני נוער, עם מגוון רחב של מצבי כאב, כולל כאבי בטן פונקציונליים, 
כאבי שרירים ושלד, כאבים נפוצים כרוניים, כאב נוירופתי, כאבי ראש, תסמונות היפר-מוביליות, 
מחלות סינדרומיות וכאב ממושך לאחר ניתוח. במפגש במרפאה, מספרים הילד ומשפחתו על 

הכאב ועורכים לילד בדיקה גופנית ממוקדת לכאב. בסופו של המפגש ניתנות המלצות   
לטיפול המבוססות על שלושת ה-P: פרמקולוגיה, פסיכולוגיה ופיזיותרפיה. 

מטרת הטיפול היא לשפר את תפקודו של הילד הסובל מכאב, להחזירו לבית הספר, 
לפעילות גופנית, לאפשר לו שינה טובה ורגועה ולהפחית את המתח והחרדה. 

חדשות

מכשור: בדיקת חלב
מכשיר חדש וייחודי בפגיית בית החולים "דנה-דואק" הבוחן את איכותו 

של חלב האם.
יולדות רבות מתמודדות עם השאלה: האם חלב האם שהן מייצרות איכותי מספיק 
עבור תינוקן?  מכשיר חדשני הנמצא רק במעבדת המחקר בפגיה של בית חולים "דנה-דואק" 
לילדים, יודע להשיב על שאלה זו באמצעות הזלפה של 1-2 מ"ל מחלב האם. בעקבות תוצאות הבדיקה יודע הצוות 
הרפואי להתאים את הטיפול התזונתי לפגים לאחר לידה ולתינוקות הזקוקים למעקב גדילה מיוחד בחודשי החיים 
הראשונים. מחקרים שבוצעו בעזרת המכשיר מצאו כי אין הבדל באיכות החלב של יולדות בגילאים שונים, ומאשר 
את ההנחיה להניק גם בגיל המבוגר ללא חשש מאיכות החלב. מחקר נוסף מעיד כי אין הבדל באיכות החלב בין 
השד בו מתבצעת ההנקה לבין השד השני. מחקר שלישי שנערך במעבדה מלמד שאיכות חלב האם של אימהות 

שילדו פגים אינה שונה מאיכות החלב של תינוקות שנולדו במשקל שתואם לגיל ההיריון. 
לדברי פרופ' דרור מנדל, מנהל מחלקת ילודים ופגים ומנהל בית החולים "דנה-דואק" לילדים, מדובר במכשיר 
ייחודי המאפשר לזהות חסרים בחלב אם של אימהות לפגים ולהתאים את התוספות התזונתיות הניתנות במדויק 

לכל פג, מתוך הבנה וידיעה שתזונה נכונה לפגים משפרת את התפתחותם בעתיד.
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מחקר: כריתת השקד השלישי לילדים הסובלים 
מדום נשימה בשינה 

של  בכריתה  להסתפק  ניתן  הרפואית,  בספרות  להמלצה  בניגוד 
ילדים  - ה"שקד השלישי", בלבד ללא כריתה של בקרב  האדנואידים 

שסובלים מהפרעה של דום נשימה בשינה.
ההמלצה בספרות הרפואית, לילדים הסובלים מדום נשימה בשינה, היא 

לכרות גם את השקדים וגם את האדנואידים באופן שגרתי. במחקר חדש שבוצע 
בבית חולים "דנה-דואק" לילדים, מצאו החוקרים שבחלק מהילדים ניתן להסתפק 

בניתוח כריתה של השקד השלישי בלבד שהוא קל יותר ופחות מסוכן לילד. 
מטרת המחקר הייתה לבדוק האם אכן כריתת השקדים הכרחית בכל מקרה של דום נשימה 
בשינה בדרגה בינונית ומעלה, או שניתן לפחות בחלק מהילדים להסתפק בכריתה רק של 

האדנואידים, שמשמעותה ניתוח קטן בלבד עם הרבה פחות תחלואה וסיכון מופחת לילד.
במחקר נבדקו 515 ילדים ונמצא שבילדים עם דום נשימה בדרגה בינונית, שהשקדים שלהם 

לא מאד גדולים, ניתוח כריתת אדנואידים בלבד הספיק והביא לשיעורי החלמה שלא נפלו מאלה 
של כריתה משולבת של האדנואידים וגם של השקדים. 

לדברי פרופ' יעקב סיון, מנהל מכון ריאות, טיפול נמרץ והמרכז לרפואת שינה בבית חולים "דנה-דואק", 
מסקנות המחקר החדש יובילו לייזום מחקרים בינלאומיים נוספים ולמחשבה מחודשת בקרב הרופאים 

לגבי דרכי הטיפול לבעיה שכיחה זו. 

יוזמה: תו תקן לעסק מעודד הנקה 
תו מיוחד לבתי עסק שמכבדים את זכותה של 

האם להנקה במקום ציבורי. 
נשים  של  לסיפוריהן  עדים  אנו  לאחרונה 
מניקות, המודרות מהמרחב הציבורי בשל היותן 
מניקות. נשים מניקות גורשו מתאי הלבשה, בתי 
קפה וממקומות ציבוריים אחרים, וכל זאת בשל 

העובדה שבחרו להניק את תינוקם במרחב הציבורי.
יוזמה חדשה של בתי החולים "ליס" ליולדות ונשים ו"דנה-דואק" לילדים, מעניקה תו 
מיוחד לבתי עסק המכבדים את זכותן של אימהות להניק את ילדיהן במרחב של בית 
העסק. בין בתי העסק שכבר זכו בתו: בתי קפה, מסעדות ומקומות בילוי אחרים. קבלת 
התו מותנה בהימצאותו של צוות עובדים המאפשר ומכבד הנקה, בהימצאותה של פינת 

החתלה בבית העסק וכן בנגישות לעגלות. 
ילדים בבית החולים "דנה-דואק" לילדים:  ד"ר רונית לובצקי, מנהלת מחלקת  לדברי 
"הנקה היא הדרך הטבעית והפיזיולוגית, להזנת תינוקות, וחלב אם הוא החלב המותאם 
באופן מיטבי לתינוקות. האקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים ממליצה על הנקה כאמצעי 
הבלעדי לתזונת התינוק בששת החודשים הראשונים לחייו. ההנקה מגינה על בריאות התינוק 

ומסייעת להתפתחותו הגופנית, הרגשית והקוגניטיבית בצורה הטובה יותר". 
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פרופ' רוני גמזו, 
מנכ"ל בית החולים

 השנה שהייתה והשנה שתהיה

בסימן 6 ערכי הליבה 
שנקבעו בחזון בית 

 החולים, מביט 
פרופ' רוני גמזו, מנכ"ל 
המרכז הרפואי שלנו, 

על השנה שחלפה ואל 
השנה הבאה. יש למה 

לצפות
וחדשנות;  צוינות 
במרכז;  המטופל 
ופיתוח  השקעה 
אנשי הארגון; תרבות 
ארגונית של כבוד, שיתוף, שקיפות 
ומחויבות; השפעה מקומית, לאומית 
ובינלאומית; מערכת ניהולית ראויה, 
– אלה  מסודרת ותשתיות תומכות 
בית  בחזון  הליבה  ערכי   6 הם 
מסכם  בהשראתם  שלנו.  החולים 
פרופ' רוני גמזו, מנכ"ל בית החולים, 
לעבר  ומביט  השנה שהייתה  את 

השנה החדשה.

מ

6x6
ICHILOVE



6 הלקחים שהפקנו 
במהלך השנה

• לטפל בחילוקי דעות עם מנהלים בכירים 
הקטנת  תוך  ופשרות,  גישור  באמצעות 

המאבקים מהם נפגעים כולם.
כלכליים  להישגים  הדרישה  בין  לאזן   •
מהמחלקות לבין דרישות של הצטיינות באיכות 

קלינית וברמה השירותית. 
ועד  מול העובדים, באמצעות  • לשקף אל 
את  המכתיבים  השיקולים  את  העובדים, 

מדיניות ההנהלה.
• להגדיר נהלים בנושאים לא ברורים, ולעיתים 
רגישים, שיבהירו לכלל העובדים מהן כוונות 

ההנהלה תוך פיזור ערפל ניהולי.
• לעמוד באתגר של הצמדת סמכות ואחריות 
והאגפים בכל הקשור  של מנהלי המחלקות 

להתנהלות בנושאים ניהוליים ורפואיים.
כולל  בית החולים,  מדיניות  • להסדיר את 
פיתוח והשקעה בטכנולוגיות רפואיות וראיית 
להתמקד  ופחות  הטווח,  ארוכת  התמורה 

בעלויות ובמשאבים הנדרשים לטווח  הקצר.

6 איחולים לחולים 
• שתוכלו לתת אמון וביטחון במטפלים בבית 
החולים בכל שלבי האבחון, הטיפול והשיקום.

• שתזכו ליחס אמפטי ואנושי, שתפגשו את 
עיני המטפל, תחושו את ידיו, ותשמעו מילים 

טובות.
• שתזכו לטיפול בתנאים המכבדים אתכם כבני 
אדם, את פרטיותכם, ללא פרוזדורים, כיסאות 

ועמידה אינסופית בתורים.
• שתמצאו אוזן קשבת להעיר, לבקר ולהתלונן, 
והכל כדי לשפר את הטיפול לבאים אחריכם, 
מבלי שהדבר יעורר את חמתם של המטפלים 

וצוות בית החולים, ולבסוף לומר תודה.
• שתזכו לקבל טיפול בתוך מערכת ציבורית 

ולא תזדקקו לרפואה פרטית. 
לבריאות  תזכו  ובני משפחותיכם  • שאתם 

מלאה.

6 איחולים לצוות
• שנמשיך לאהוב את המקצוע בו אנו עוסקים, 
ונזכה  בעולם,  היפה  שהרי מדובר במקצוע 
לחזור הביתה כל יום עם רמת סיפוק גבוהה.

מכבדת  עבודה  סביבת  לכולנו  שתהיה   •
ומעודדת יצירתיות, חדשנות ושינוי מתמיד.

מובנת  בינינו תהיה  והידידות  • שהחברות 
מאליה ותתבטא גם בפרטים הלכאורה ברורים, 

כמו אמירת שלום בכל מפגש.
• שנרגיש בין כותלי בית החולים כמו בין כותלי 
ביתנו, מחויבים ואכפתיים לשמירה עליו ועל 

המראה שלו וגם ערבים לתדמיתו.
• שהבריאות, שאנו כל כך עמלים עליה לטובת 

מטופלינו, תהיה גם מנת חלקנו.
גאים לעבוד במערכת הבריאות  •  שנרגיש 

הציבורית, במדינה הראויה לאזרחיה.

6 האתגרים עימם אנחנו 
מתמודדים

והרחבת התשתיות בבית החולים,  • פיתוח 
לנוכח העובדה שיש מיצוי מלא של כל שטחי 

האשפוז והשטחים המחקריים והמנהליים.
• פיתוח וקידום המחקר הבסיסי והקליני.

• קיצור זמני ההמתנה לפרוצדורות וניתוחים 
תמיד  לא  כשהדבר  גם  המטופלים,  למען 

משתלם כלכלית.
הרפואי  הצוות  בין  התקשורת  שיפור   •
למטופלים, מסירת מידע פרו-אקטיבית ומתן 
הסבר ועדכון שוטפים תוך העצמת המטופל 

ומשפחתו.
• שיפור תהליכי הטיפול בעובד, משלב האיתור, 
דרך הקליטה והקבלה, ובהמשך בניהול אופקי 

הקידום שלו.
המנהלים  העובדים,  בין  האמון  שיפור   •
וההנהלה, ושיפור ההיתוך של איכילוב כבית 
חולים, בו פועלים יחד צבעים וגוונים שונים, 

עם אחווה וגאווה משותפת.

6 המהלכים שהייתי 
רוצה שיתרחשו במערכת 

הציבורית בשנים 
הקרובות

שיתאימו  כאלו  יהיו  • שתקציבי המערכת 
ובכללם  לצרכיה של האוכלוסייה המזדקנת, 
"עומס" המחלות הכרוניות ועלותן הגבוהה של 

הטכנולוגיות הרפואיות.
• שממשלת ישראל תמשיך לשים את מבטחה 
התקציבים  את  ותגדיל  הציבורית  ברפואה 
הציבוריים מתוך מקורותיה, ולא מתוך מקורות 
והשתתפויות  היטלים  כמו מיסים,  אזרחיים 

עצמיות.
• שמשרד הבריאות יידע ליישם אסטרטגיה של 
שקיפות, מדידת איכות ורמת שירות, לטובת 

שיפור הרפואה במערכת.
לרסן  יידעו  והאוצר  הבריאות  שמשרדי   •
ולהעדיף את הרפואה  את הרפואה הפרטית 
משאבים  לוקחת  שהיא  הגם  הציבורית, 
זו הרפואה  דבר,  בסופו של  כי  ממשלתיים, 
הנכונה והמתאימה למבנה החברתי בישראל.

• שממשלת ישראל תשכיל להשקיע בקידום 
בריאות ומניעת חולי, על ידי הקצאת משאבים 
ולקידום  ומגפת ההשמנה  להפחתת העישון 

אורח חיים פעיל ובריא של אזרחי המדינה. 
והרפואה  הנפש  בריאות  כמו  • שתחומים 
הסיעודית, יזכו למשאבים ותשומת לב הולמים, 

לה הם ראויים.

6 הדברים שהייתי עושה 
בעולם אוטופי בו אין 

מגבלות תקציב
• זמינות מיידית של כל שירותי בית החולים, 

עם המתנה מינימלית.
• שיפור סביבת העבודה והתגמול של סקטורים 

שאינם במרכז העשייה הרפואית.
• הגדלת זמינותן של האחיות והחזרתן למגע 
המטופל  עם  יותר  ועמוק  מתמשך  רחב, 

ובצמידות אליו. 
• שיפור המעורבות של הצוות הרפואי לאחר 
סיום הטיפול בבית החולים והעמקת הרצף 

הטיפולי.
• הגדלת סל הטכנולוגיות המותאמות אישית 

לחולים, ללא קשר לסל הבריאות.
והבקרה על  כלי הפיקוח, הניטור  • הגדלת 
איכות הטיפול הרפואי ואיכות החוויה והשירות. 

 11 אוקטובר 2016 
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לפני כעשור החלו באיכילוב להחדיר מסתמים בצינתור ולהשתילם 
בעורק, עכשיו חוגגים את הצינתור ה-1,000. הליך שנמשך כ-50 דקות 

ומשפר משמעותית את איכות חיי המטופלים   

צינתורים לא יצליחו 
לעצור אותנו

 צינתורים

פרופ'  ביצע  האחרון  באוגוסט   21—
הצינתור  את  פינקלשטיין  אריאל 
ה-1,000 ביחידת הצינתורים שבמערך 
הקרדיולוגי במרכז הרפואי איכילוב 
בתל-אביב. לכאורה אין כאן חדשה, אלא שלא מדובר 
בצינתורים המקובלים, אלא בצינתורים בהם מחליפים 
במטופלים  בעיקר  נעשים  אלה  צינתורים  מסתם. 
ניתוח לב פתוח,  נזדקקו לעבור  מבוגרים, שבעבר 
ניתוח שהסיכוי לצאת ממנו בשלום אינו גדול. "תחום 
זה, של טיפול במחלות לב מבניות מתפתח מאוד 
בשנים האלה, וכיום יש לנו האפשרות לבצע הליכים 
זעיר-פולשניים במקום ניתוחים", מסביר פרופ' שמואל 
בנאי, מנהל היחידה לקרדיולוגיה התערבותית במרכז 
40-50 דקות,  הרפואי. "כיום, אחרי צינתור שנמשך 
ומשפרים משמעותית את  משתילים מסתם חדש 

איכות חיי המטופלים". 
יגאל זונשטיין בן ה-84 זכה להיות המטופל שעבר 
את הצינתור ה-1,000 במרכז הרפואי. שבועיים לאחר 
הצינתור הוא מלא התפעלות מהטיפול, ומתכנן לחזור 

לעבודה שלו בעסק אותו הקים, "יוליוס הנדסה". 
וקיבלתי המלצה  "הייתה אי ספיקה של המסתם 
להחליף אותו. אחרי תלאות רבות הגעתי לאיכילוב, 
לנוכח התוצאות הטובות של בית החולים בנושא זה. 
כשאבי היה מעל גיל 80 הוא עבר ניתוח פרוסטטה. 

ב

1,000  חדר הצינתורים 
בבית החולים
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צינתורים לא יצליחו 
לעצור אותנו

אמרתי לו 'אבא, בגילך אתה תעבור ניתוח פרוסטטה? 
'בני היקר, או שאחיה כמו בן  כדאי?' והוא אמר לי 
אדם או שאמות כמו בן אדם'. המשפט הזה הנחה אותי 
לאורך כל הדרך, והייתי מוכן לעבור ניתוח לב פתוח. 
יחידת הצינתורים  פרופ' אריאל פינקלשטיין, מנהל 
את  להחליף  הציע  באיכילוב,  הקרדיולוגי  במערך 
לי שתי היצרויות בעורקים,  היו  המסתם בצינתור. 
ופרופ' פינקלשטיין אומנם ציין שאין 100% הצלחה, 
ובכל זאת כשסיים את ההליך בישר לי 'עוד הצלחה, 
הכל הסתיים בשלום'. בית החולים הזה הוא מדהים. 
אין לי ניסיון רב, תודה לאל, עם בתי חולים, אבל אני 
לא חושב שיש כזה יחס בבתי חולים אחרים. הגישה 
שלו אליי הייתה כאילו הוא מכיר אותי חמישים שנה, 

כך הוא מתייחס לכולם". 

הצינתור שייך למבוגרים 
הקרדיולוגיה  תחום  שעובר  המהפכה  במסגרת 
ההתערבותית, מחלות הלב המבניות הבולטות ביותר 
זו הן מחלות המסתמים,  כיום בדרך  בהן מטפלים 
ובעיקר מחלות של המסתם האאורטלי, שנמצא בין 
הלב לבין אבי העורקים. תפקידו של המסתם הזה הוא 
למנוע חזרה של דם מאבי העורקים אל תוך הלב", 
מסביר פרופ' שמואל בנאי, מנהל היחידה לקרדיולוגיה 
התערבותית במערך הקרדיולוגי. "אצל חלק מהאנשים, 
בשלב מסוים בחיים המסתם הופך להיות צר ומקשה 
מאוד על יציאת הדם מהלב אל הגוף. הטיפול המקובל 
ניתוח בו פותחים את בית החזה, עוצרים את  הוא 
התכווצות הלב ומחליפים את המסתם הצר במסתם 

מכאני, ביולוגי או תותב". 
זה פוגעת בעיקר באנשים  "ההיצרות של מסתם 
65", מוסיף פרופ' פינקלשטיין,  גיל  מבוגרים, מעל 
"אבל גם בכ-2% מהאוכלוסייה שנולדים עם מום לב 
מולד במסתם הזה. הטיפול היחידי במחלה הזו הוא 

החלפה של המסתם, שכן אין טיפול תרופתי שיכול 
לשנות את המהלך הטבעי של המחלה. 

גדולה,  מאוד  דרך  פריצת  הייתה  כעשור  "לפני 
כאשר הצליחו לייצר מסתמים אותם ניתן להחדיר 
את  למדנו  אנו  הזה.  באופן  ולהשתילם  בצינתור 
לבצע  והתחלנו  שנים  כ-8  לפני  הזו  הפרוצדורה 
אותה ביחידה. מאז אנו מבצעים את הצינתור הזה 
מאוד.  גבוה  ההצלחה   ושיעור  יומיומית,  ברמה 
התוצאות הראו ששיעור הסיבוכים בצינתורים נמוך 
בצורה משמעותית משיעור אותם הסיבוכים בניתוח 
מיועד  לא  זה  שצינתור  לציין  חשוב  פתוח".  לב 
לכלל החולים במחלה של המסתם האאורטלי, אלא 
למטופלים  או  ומעלה,   80 בני  למטופלים  בעיקר 
שהסיכון הניתוחי שלהם גבוה עקב סיבות אחרות, 
כמו מחלות נלוות או היסטוריה של ניתוח מעקפים. 
ומבוגרים  חולים  בעיקר  גדול מהמטופלים,  "חלק 
יותר, לא עוברים את הניתוח כי המנתחים חוששים 
לנתח", מסביר פרופ' בנאי. "הסיכון הניתוחי גבוה 
הזו לא  ועד שהתפתחה הטכנולוגיה  במקרים אלו, 
היו מחליפים להם את המסתם, למרות שהם זקוקים 
לזה". כדי לסבר את האוזן נציין כי מדובר במחצית 
ממספר המטופלים הסובלים מהיצרות של המסתם 

האאורטלי. 

הצינתור בשגרה
"פעולה זו, שלפני מספר שנים הייתה מאוד מורכבת 
ודרשה חדר צינתור עם צוות של 15 איש, מתבצעת 
צוות  עם  הצינתור  בחדר  שגרתית  כפעולה  היום 

מינימאלי וללא מרדים", מספר פרופ' בנאי. 
מאז הצינתור ה-1,000, ממשיכים רופאי היחידה 
וגדל.  הולך  רק  והמספר  דומות,  לבצע פרוצדורות 
היחידה לקרדיולוגיה התערבותית במרכז הרפואי היא 
הגדולה ביותר בארץ בנפח פעילותה, והדבר מתבטא 

הצינתורים  40% מכלל   – גם בהשתלות מסתמים 
הנעשים בארץ בתחום, נעשים כאן. ההצלחה הרבה 
מרחיבה אט אט את היקף השימוש בהם. "ההצלחה 
זה שגם חולים  גדולה, שהיום אנו מדברים על  כה 
שבסיכון נמוך, כלומר הצעירים יותר והפחות חולים, 
צריכים לעבור החלפה של המסתם בצינתור", אומר 
פרופ' בנאי. זה עדיין לא מוסכם על כולם, אבל זה 
הכיוון אליו התחום הולך. בעתיד הלא רחוק, כל מי 
שיצטרך החלפה של מסתם יעבור זאת בצינתור. יותר 

הגיוני ופשוט". 
בתחום  נמצא  פינקלשטיין,  פרופ'  לפי  העתיד, 
החלפת המסתם המיטרלי בעזרת צינתור. "הטכנולוגיה 
טובות,  לא מספיק  עוד  והתוצאות  בתחילת הדרך 
10-12 שנה עם החלפת המסתם  אך כך היה לפני 
האאוטרלי, וראה היכן אנו היום. תוך עשור נגיע למצב 
דומה גם עם המסתם המיטרלי – פחות אנשים יצטרכו 
ניתוח לטובת ההחלפה שלו, ויעברו את זה בצינתור". 

יגאל זונשטיין, לאחר הצינתור

מימין: פרופ' פינקלשטטין ופרופ' בנאי
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 שחר 
של בניין 

חדש

בינוי

מגדל המתנשא ל-20 קומות, ובו 280 
יחידות דיור לצוות בית החולים, 10 חדרי 

ניתוח חדשים, 5 קומות תת-קרקעיות 
לחנייה, ומגדל המטפס ל-8 קומות ובו  

מרכז ספורט, רפואה מונעת ואשפוז 
שיקומי. כל אלה ועוד נמצאים על שולחנו 
של יוסי שחר, כתכניות בינוי. אז מה הפלא 

שהוא לא נח לרגע?

יוסי שחר, משנה למנכ"ל
בית החולים
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פני כ-20 שנה השתרע המרכז הרפואי 
של  בנוי  שטח  פני  על  תל-אביב 
כ-140,000 מ"ר. כיום משתרע השטח 
הבנוי על פני כ-300,000  מ"ר, ובעוד 
400,000 מ"ר, כך  5 שנים צפוי המרכז להשתרע על 
יוסי שחר )אל"מ במיל'(, המשמש כמשנה  מבטיח 

למנכ"ל בית החולים.
"אנו נמצאים בתנופת בנייה. ובונים במקביל תוספת 
של קומה לבית החולים ליס על פני שטח של כ-6,000 
מ"ר, שתכלול את המרכז לאם ולילוד, מגדל חדש המשלב 
מגרש חניה עם מגורים לאנשי בית החולים, המתנשא 
לגובה של 20 קומות, מגורים שיכללו כ-280 יחידות דיור, 
ובכלל זה מתחם לרווחת הדיירים, כולל גני ילדים, וגם 10 
חדרי ניתוח חדשים; ובעתיד בניית מגדל נוסף, שייבנה 
באזור הצפוני של בית החולים על שטח שבו הבנייה 
בוצעה שלא לגובה, אשר יכלול בשלב הראשון 5 קומות 

של חנייה תת-קרקעית ו-8 קומות של מרכז ספורט, 
רפואה מונעת ואשפוז שיקומי. בשלב השני של המגדל, 
ייבנו עוד כ-17 קומות, שישמשו למחקר ולפונקציות 

עתידיות", מסביר שחר.

לא בנסיגה!
שחר חולש במסגרת תפקידו על מרבית תחומי התפעול 
הלוגיסטי של בית החולים. "אני ואנשיי, המעולים בכל 
התחומים, גאים להיות מובילים בתחומי העיסוק שלנו 
ולהעניק שירות בכל הקשור לתפעול השוטף של בית 
החולים - לוגיסטי, תפעולי, רכש, תשתיות וכו'. בית 
חולים שאינו מחדש את עצמו במכשור רפואי ובתשתיות, 
הוא בית חולים בנסיגה, שלא יוכל להעניק לרופאים 
האיכותיים שלו כר בטוח כדי להמשיך ולהתקדם. לכן 
האתגר החשוב שלנו הוא להגיע למצב שכל הנושא 
הלוגיסטי אינו מהווה צוואר בקבוק להתפתחות רפואית 

ושירותית".

יש לנו אב
שחר אחראי על הכנתן של תכניות אב להמשך 
השיפוץ והבנייה של המרכז הרפואי. "על ידי יצירת 
הזמינות המידית של תכנית אב, ניתן להציג לתורמים 
את התחומים להם הם יכולים לתרום, ובדרך זו אנו 
יכולים להתקדם מהר יותר. יש לנו תכניות אב לשיפור 
המלונאות והגדלת היחידות ואף לשיפור מערכות מיזוג 
האוויר, אספקת המים והחשמל. הבולטות שבין תכניות 
האב  הן התכניות שהביאו להקמת מגדל סמי עופר עם 

בית חולים חירום מוגן ראשון מסוגו בעולם, והתכניות 
שבימים אלו אנו מבצעים – הקמת מגדל צפוני חדש 
ומגדל מגורי הצוות, וכן הרחבת ליס על ידי בנייה של 

קומה נוספת בסוראסקי. 
"במסגרת תכניות האב שלנו אנו ממפים את התשתיות 
שלא נוצלו בצורה מיטבית, את האפשרות לבנות לגובה. 
אנו בוחנים יכולת קונסטרוקטיבית, ואם המבנים הקיימים 
לא עומדים בתנאים הללו, הם נהרסים לטובת בנייה של 
מגדלים חדשים. בפרויקט בסוראסקי אנחנו בונים על 
תשתיות קיימות, תוך חיזוק המבנה לעמידות ברעידות 
אדמה, פרויקט ראשון מסוגו שמתבצע בבתי חולים 
ממשלתיים תוך שילוב מערכת משככים מהמתקדמים 

בעולם. 
"כל זה הוא חלק מפעילות נרחבת של שיפוץ תשתיות 
קיימות. כל תשתיות בית החולים עברו בשלב כלשהו 
ב-15 השנים האחרונות תהליך של הריסה פנימית ושיפוץ 
כולל. כל זה כדי להביא את תנאי האשפוז בבית החולים 

לרמת מלונאות ושירות בסטנדרטים גבוהים". 

מתרחבים עם העיר
המרכז הרפואי שלנו משתרע על פני שטח של 80 
דונם בסך הכל. התכנית היא לבנות מגדלים ולהרחיב 
מבנים קיימים על הרוב המוחלט של הקרקעות. "עתודת 
הקרקע בבית החולים מוצתה, ועלינו להביט סביב, לבחון 
אפשרות שיעבוד של שטחים ציבוריים מסביב למרכז 
הרפואי, או למצוא שטחים אחרים, מרוחקים יותר, שיהוו 

זרוע ארוכה של איכילוב, בדומה לחדר מיון קדמי". 
אחד האתגרים העיקריים העומדים לפתחו של המרכז 
הרפואי, הוא התרחבותה של העיר תל-אביב: הצפי הוא 
ל-40,000 תושבים חדשים בעיר ב-5 השנים הקרובות. 
"על כן, אנו בוחנים האם התשתיות הקיימות יהיו מספיק 
נגישות תחבורתית. אנו בוחנים זאת במסגרת תכניות האב 
שלנו, כדי ליצור פתרונות מוכנים לסוגיות אותן אפשר 
לצפות מראש, כגון הוספת מנהרה תת-קרקעית, שתחבר 

מתחנת שאול המלך לתוך בית החולים".

ל
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 25 שנה לדנה

מחלקת הילדים של תל-אביב הוקמה בשנת 
1925 בהדסה בלפור. בית החולים העירוני 

הוקם תחילה ברחוב נחלת בנימין 18 ונחנך 
בשנת 1918, ורק לאחר שנים ספורות, עבר 

למשכנו הקבוע ברחוב בלפור.

6

המחלקה לאורתופדיה 
ילדים, שהייתה 

הראשונה מסוגה בארץ, נוסדה 
בסוף שנות השבעים על ידי ד”ר 

עובד חרמוש בהדסה בלפור.

8 מחלקות הילדים בדנה 7
היו האחרונות שעזבו את 
בניין הדסה בלפור, ביום 

ראשון ה-20.10.1991.

העברת מחלקת הילדים מהדסה בלפור 
לבניין דנה נקבעה ל-20.10.1991. 

 ב-19.10, במוצאי שבת, העבירו
 פרופ’ צבי שפירר; ד”ר שמואל דיאמנט - 
מנהל היחידה לקרדיולוגיה לשעבר; הדסה 

שליט - אחות אחראית; וליאורה שוהם 
- יד ימינו של פרופ’ שפירר; את הציוד 

של המחלקה באופן עצמאי, כדי שהמעבר 
יהיה קל ופשוט יותר. המחלקה הועברה 
מבלי שהופסקה הפעילות בה, אפילו לא 

ליום אחד.

בשנת 2005 הושגה 
תרומה נוספת לבית 

החולים. הייתה זו 
של משפחת דואק, 
האחיינים של רנה 

דנה, והוקמו קומות 
4 ו-5, שיועדו להרחבת היחידה לטיפול 

נמרץ ילדים, הרחבת אשפוז יום 
המטואונקולוגי ומעבדת ההליכה.

מעבדת ההליכה הראשונה בארץ 
נחנכה בבית החולים בשנת 2011, 
וזאת ביוזמתו ובניהולו של פרופ’ 

14שלמה וינטרוב.
הוקמה בדנה מחלקה נוירוכירורגית, 

בראשותו של פרופ’ שלומי קונסטנטיני. 
מי שהיה אדריכל ההקמה היה פרופ’ 

שאול הראל, מנהל המכון לנוירולוגיה 
13והתפתחות הילד דאז.

 בית החולים "דנה-דואק" מציין בימים אלה 
25 שנה להקמתו, וזו הזדמנות נפלאה להכיר 
את בית החולים, עברו, פועלו וההון האנושי 

שלו, באמצעות 25 עובדות

 עבר, הווה
וגם עתיד

"דנה-דואק"

15
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5

עשרות אלפי הילדים שטופלו 
בבית החולים במשך 25 שנה, 

הינם הילדים של הזוג רנה וסובחי 
דנה, התורמים של בית החולים, 

אשר היו זוג חשוך ילדים.

מבנה בית החולים דנה תוכנן תחילה כשפניו 
פונות לרחוב הנרייטה סולד, ורק בעקבות צו 

מניעה של הדיירים, הוחלט על הצבתו באלכסון, 
והכניסה אליו התאפשרה מרחוב ויצמן.

24

3
אבן הפינה של בית החולים 

דנה הונחה בחגיגות ה-25 
לבית החולים איכילוב בשנת 

בפברואר שנת 1986.

בית החולים "דנה-דואק" 
לילדים הינו בית החולים 

הראשון בארץ שיועד 
במיוחד לילדים, ושעריו 

נפתחו ב-20.10.1991. פרופ’ צבי שפירר, מייסד בית 
החולים דנה, איחד בדנה את 
שתי מחלקות הילדים שהיו 

בהדסה בלפור למחלקה אחת.

10
מחלקת ילודים ופגים הופרדה למשך 

40 שנה מחטיבת הילדים בהדסה 
בלפור, בשל העברת בית החולים 

ליולדות לקריה והצורך לטפל בילודים 
בצמוד ליולדות. עם פתיחת בית 

החולים ליס בשנת 1997, אוחדו מחדש 
המחלקות תחת בית החולים דנה, והן 

נמצאות במתחם "ליס".

12

קומה 1- בבית החולים הוקמה 
בסתר, כי לא הושג באותה העת 

אישור משרד הבריאות.

עם מעבר בית החולים והקמתו, כלל 
מבנה דנה 3 קומות בלבד, ובהן: מחלקת 

הילדים, מחלקה כירורגית-אורתופדית 
ילדים, יחידה לטיפול נמרץ, אשפוז יום 

9המטואונקולוגי וקומת מרפאות. 
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“דנה-דואק”, מובילה היום במספר תחומים בארץ: 
נוירוכירורגיה, נוירולוגיה, התפתחות הילד, א.א.ג ילדים, 

אורתופדיה ילדים, תזונה, אורולוגיה, אנדוקרינולוגיה, 
אורתופדיה אונקולוגית, נאונטולוגיה, ריאות ושינה.

 25 שנה לדנה

בפתיחת דנה עבדו בה 
4 רופאים בעלי תואר 

פרופ', היום יש 10! 22

מנהלי המחלקות בבית החולים "דנה-דואק" 
במשך השנים, כיהנו בתפקידים בכירים בפקולטה 

לרפואה באוניברסיטת תל-אביב ובאיגודים 
19מקצועיים.

25

בשנת 2006 נפתחה בדנה מרפאת כאב 
לילדים על ידי ד”ר רוברט מרוואני. בית 

החולים היה הראשון בארץ שהכניס 
17פרוטוקולים טיפוליים במיון נגד כאב. “יחידת החלומות” שהוקמה לפני 5 שנים, 

במרפאות דנה, פועלת מידי יום ומאפשרת 
טיפול כירורגי/בדיקות ללא כאב באמצעות 

18סדציה – הרגעה וטשטוש.

מאז הקמת החטיבה לרפואת ילדים בתל-אביב, סיימו בה את התמחותם מאות רופאים מעולים ביניהם מנהלי מחלקות בכל 
בתי החולים בארץ ובעולם. מי שלא זכה להתמחות בדנה, היה החבר ד”ר שאול טשרנחובסקי, אשר נדחה על ידי פרופ’ 

שמעון רוזנבאום - מנהל החטיבה בהדסה בלפור. אלא שבשל כבודו, סידר לו פרופ’ רוזנבאום משרה חלקית כרופא הילדים 
בגימנסיה הרצליה. בתקופה ההיא העירייה מימנה משרות לא רק של אחיות בבתי ספר אלא גם של רופאים. 21
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פרופ' דרור מנדל, מנהל בית החולים "דנה-דואק"

לילדים הוא  "דנה-דואק"  החזון של בית החולים 
להעניק רפואת ילדים רב תחומית, מובילה, אנושית 
ושוויונית לכל הילדים ובני משפחותיהם. החזון הזה
 מתורגם בבית החולים בכל חדר, בכל מחלקה, 
בכל הליך ובכל מפגש עם הילדים המטופלים ובני 

משפחותיהם.
כזו באמצעות  "החזון שלנו הוא להעניק רפואה 
־מיטב הרופאים, האחיות והצוותים הרפואיים בסבי

בה ידידותית ומותאמת לילדים ולבני משפחותיהם, 
תוך הצטיינות בטיפול, בהוראה, במחקר ובחדשנות", 

מסביר פרופ' דרור מנדל, מנהל בית החולים.
השאיפה לממש את החזון הלכה למעשה באה לידי 
ביטוי בששת ערכי בית החולים: מצויינות קלינית 
ומחקרית, תשתיות מובילות, הילד ומשפחתו במרכז, 
יכולת ניהול איכותית ועצמאית, והובלה מקומית, 

ארצית ועולמית בתחומים של רפואת הילדים. 
"דנה-דואק" נחשב למוביל בתחומי רפואה רבים, 
שירות מקצועי מתקדם, טכנולוגיה מובילה ומחקרים 
פורצי דרך, בהם נוירו-כירורגיה ילדים, נוירולוגיה, 
־התפתחות הילד, אורולוגיה, ניאונטולוגיה, גידולי סר

קומות בילדים, תזונת ילדים, רפואת ריאות ושינה. 
"אנו שואפים להמשיך ולשפר את התחומים שבהם 
אנו מובילים כיום, ולשים דגש על התחומים שבהם 
יותר", מבטיח פרופ'  אנו טובים כדי לשפרם עוד 

מנדל.
אחד התחומים שיזכו לתשומת לב יתרה בעתיד הוא 
המרחב הפיזי והתאמתו לילדים ולבני משפחותיהם.
"בית החולים שלנו הוא אחד מבתי החולים היפים 
בארץ. וחשוב לנו להמשיך ולשפר את התשתיות 
הקיימות, כך שנציע רצף של תשתיות ומלונאות 
מותאמת. זאת במקביל להרחבה עתידית של בית 
החולים אשר תכלול  פיתוח תחומים שחסרים כאן 
כמו מחלקות אשפוז יום ושיקום. בחשיבה העתידית 
אנו שמים דגש על המצוינות הקלינית תוך שילוב 
ראייה אנושית ואמפתית לילד ולמשפחתו. כבר היום 
בית החולים שלנו מצטיין בכך, עובדה שמציבה אותו 

כמוביל בתחומו".

ד”ר אורי יורגנסון, שהיה מנהל בית החולים 
"דנה-דואק", בין השנים 2006-2008, הינו 

נכדו של פרופ’ אפרים סיני שהיה מנהל בית 
החולים הדסה בלפור.

רוב הצוות הרפואי הניהולי הנוכחי 
בבית החולים "דנה-דואק" הינו על 

טהרת המין הנשי והחזק!

בית החולים "דנה—דואק" טיפל 
בפג הצעיר ביותר שטופל 

מאז ומעולם בארץ, פג שנולד 
בשבוע 22. 

החזון של דנה דואק

16

23

 מספר המתמחים 
שהתמחו בדנה, עומד עד כה 

20על 230.

24
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בקרוב תעלה ב"רשת", ערוץ 2, העונה השנייה של סדרת הדוקו "איכילוב", בה משתתפים 3 
רופאים ו-2 אחיות מבית החולים שלנו. הסדרה חושפת סיטואציות אנושיות, כואבות ואינטימיות, 

ומעלה דילמות מוסריות רפואיות וקשרים בין האחיות והרופאים למטופליהם ומשפחותיהם. סדרה 
בלי פילטרים ובלי חנופה. מוזמנים להתרווח על הכורסא

איכילוב העונה השנייה

סדרת דוקו

עיסוק ברפואה נחשב מאז ומתמיד 
לעיסוק קשה ותובעני, ויחד עם זאת, 
מעניין, רווי אתגרים ומציב דילמות לא 
פשוטות. העוסקים ברפואה מצילים 
חיים, מרפאים ומלווים את האדם ומשפחתו בשעות 
קשות וגורליות. אין ספק שנדרשות איכויות ותכונות 
מיוחדות כדי להצליח במשימות העומדות לפתחם 
נתפסים  ולכן לעיתים הם  של העוסקים ברפואה, 
רובנו אומנם חוששים  כגיבורי-על.  בעיני הציבור 
מאשפוז או הזדקקות לטיפול רפואי, אבל מוכנים 
להציץ אל הנעשה במסדרונות בית החולים, בחדרי 
האשפוז ובחדרי הניתוח, כאשר אלה מופיעים על 

מסך הטלוויזיה.
כולנו להתרווח על הכורסא בסלון  נוכל  בקרוב, 
ולצפות בכל ההתרחשויות האלה ועוד, בעונה השנייה 
של הסדרה הדוקומנטרית “איכילוב", שנוצרה על ידי 

רותי שץ ועדי ברש ותעלה לצפייה ברשת.
ביקשנו לשוב  “לאחר הצלחת העונה הראשונה, 
ולהעמיק את השיח העוסק ביחסים המורכבים בין 
איכילוב,  העונה השנייה של  מטפלים למטופלים. 
בה משתתפים 3 רופאים ו-2 אחיות, מייצגת באופן 
מובהק את החברה הישראלית על כל גווניה", מסבירים 

שץ וברש.
השניים בחרו להציג את העשייה בבית החולים 
סיטואציות  ולחשוף  חנופה,  ובלי  פילטרים  בלי 
אנושיות באופן מזוקק ואינטימי, סיטואציות כואבות 
ודילמות מוסריות רפואיות. לכל אלה נלווים מערכות 
היחסים והקשרים בין האחיות והרופאים למטופליהם 

ומשפחותיהם. 
“סוגיית האמפתיה וההזדהות של הרופאים והאחיות 
עם המטופלים ומשפחותיהם תופסת מקום משמעותי 
בעונה החדשה. הגילויים האלה פותחים דיון רחב על 

והמשפחות, כמו  והמסירות של המלווים  ההקרבה 
גם המחיר שהם משלמים על משך ומהלך הטיפול 

ולעיתים התמודדות קשה של אובדן", מסביר ברש.
היוצרים הקפידו לא לרכך את המציאות ולא 
העומדים  והקונפליקטים  הכאב  את  לטשטש 
אותם  לתווך  אלא  והאחיות,  הרופאים  בפני 
באופן שכל אחד מהצופים יוכל להביט, למצוא 
עצמו ולקבל פרספקטיבה ואף השראה מכוחם 

של החיים.
“העונה החדשה נוגעת בחיים של כל אחד מאיתנו, 
ואין אחד שלא ימצא את עצמו, את הוריו, קרוביו או 
ילדיו בתוך הסיפורים והסיטואציות המאוד ישירות", 

מבטיחה שץ.
רגע לפני עלייתה של הסדרה, אתם מוזמנים להכיר 
את חמשת המשתתפים בסדרה, להתרגש מדבריהם 

ומעשייתם בבית החולים שלנו.

ה
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מנו ולר )41(, אחות 
אחראית אשפוז יום 

אונקולוגי, נשואה ואם 
לשלושה ילדים

עובדת בבית החולים איכילוב: 
“7.5 שנים".

על ההשתתפות בסדרה: 
“הצילומים הפכו לחלק משגרת 
היום בבית החולים. ביצעתי את 
תפקידי כרגיל, מבלי להתחשב 

במצלמות".
המסר שאת מבקשת להעביר 

לצופים בסדרה: “הסכמתי 
להשתתף בסדרה כדי לחשוף 
את מקצוע הסיעוד וחשיבותו 
בפני קהל הצופים. חשוב לי 

להראות את העבודה המקצועית 
שעושה צוות הסיעוד למען 

המטופלים". 
מוטו בחיים: “אכול ושתה כי 

מחר נמות".
תחביבים: “האזנה למוזיקה 

קלאסית, יין ואוכל טוב".
היכן תרצי להיות בעוד 5 שנים 

מבחינה מקצועית? “אני מרוצה 
בתפקידי הנוכחי, ושואפת לקדם 

את מקצוע הסיעוד ולהעלות 
את המודעות למקצוע החשוב 

הזה".
שאיפה אישית: “להיות 

מאושרת". 
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סדרת דוקו

ענת מילמן )37(, רופאה 
 מתמחה בקרדיולוגיה 

עובדת בבית החולים איכילוב: “כמעט 
עשור שנים. את כל דרכי ברפואה 

עברתי באיכילוב; סטודנטית, עוזרת 
רופא, סטאז׳רית, מתמחה בפנימית, 

רופאה בכירה בפנימית וכעת מתמחה 
 בקרדיולוגיה".

על ההשתתפות בסדרה: “ההשתתפות 
בסדרה גרמה לי להביט על הדברים 

מזווית אחרת, לעשות חשבון נפש 
עם עצמי, ולחשוב מחדש על סדרי 

העדיפויות".  
המסר שאת מבקשת להעביר לצופים 

בסדרה: “מקווה שהצלחתי להעניק 
הצצה לדבר האמיתי, לעולם שנקרא 

רפואה ולחייהם האמיתיים של הרופאים. 
חשוב לי שהצופים יבינו שאנחנו לא 

חיים בסדרות טלוויזיה. מדובר בחבר'ה 
צעירים שמקריבים הרבה מאוד כדי 

לעזור ולרפא, אין בחיינו זוהר או יוקרה, 
ותמיד מתלווה לתהליך מחיר אישי 

אותו עלינו לשלם. רציתי להראות את 
המציאות היומיומית, אותה קשה לתאר 

במילים. חבריי למקצוע מכירים אותי 
בפן המקצועי, אבל לא בפן האישי, ודאי 
שלא לעומק, פשוט כי אין לנו זמן. לכן 
היה לי חשוב שחבריי לעבודה יכירו גם 

את ענת האחרת".
מוטו בחיים: “להיות ולחיות".

תחביבים: “אני תולעת ספרים, אוהבת 
לקרוא )במיוחד על חוף הים(, מכורה 

לספורט, בעיקר לריצה, שעוזרת לי 
להירגע, ולגלישה, שפשוט גורמת לי 

לחייך".
היכן תרצי להיות בעוד 5 שנים מבחינה 
מקצועית? “החלום שלי הוא להישאר 
במסגרת של בית חולים, זה מה שאני 

אוהבת. הייתי רוצה לפתוח יחידה 
שמשלבת את שתי האהבות הכי גדולות 

שלי - קרדיולוגיה וספורט, ומכאן אני 
יכולה לפנטז על אינסוף אפשרויות".

שאיפה אישית: “השאיפות האישיות שלי 
די פשוטות: להיות מאושרת ובריאה ועם 

משפחה משלי".
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פביאן גרסטנהבר   
)38(, מתמחה בחטיבה 

הכירורגית, נשוי ואב לשתי 
בנות 

עובד בבית החולים איכילוב: 
“נמצא בשנה החמישית 

להתמחות".
על ההשתתפות בסדרה: 

“חוויה לא שגרתית, לעיתים 
אף מביכה. מקווה שהצלחנו 

להעביר חלק מהמציאות 
המטורפת שבה אנו חיים".

המסר שאתה מבקש להעביר 
לצופים בסדרה: “בעיניי, רפואה 

היא המקצוע היפה ביותר. 
למרות קושי רב וההקרבה 

הנדרשת )אישית ומשפחתית(, 
גם היום הייתי בוחר לעסוק בו, 
באותה התמחות ובאותו מקום".

תחביבים: נגינה ורכיבה על רולר 
בליידס עם בנותיי, אבל בגדול - 

אין לי חיים בשביל תחביבים".
היכן תרצה להיות בעוד 5 שנים 

מבחינה מקצועית? “לאחר 
תת-התמחות, משתלב במערכת 

הבריאות הציבורית כרופא 
בכיר, ממשיך בעשייה הרפואית 
היומיומית, ממשיך להיות חלק 

ממערכת חוקרת ומתפתחת".
שאיפה אישית: “שתהיה שנה 

נהדרת לי ולמשפחתי".
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מיכל לוגסי )42(, מתאמת 
השתלות  

עובדת בבית החולים איכילוב: “14 שנה".
על ההשתתפות בסדרה: “ההשתתפות 

בסדרה היא שליחות. ההתעסקות בנושא 
המוות המוחי, נושא רגיש וקשה להבנה, 

להסביר למשפחה שיקירם נפטר בזמן 
שהוא עדיין מונשם, עם דופק ולחץ דם 

בטיפול נמרץ, זו משימה מאוד קשה. היו 
לא מעט רגעי שבירה במהלך הצילומים, 

מכיוון שהסיטואציות בתפקיד שאני 
עוסקת בו הן תמיד קשות והמעמד הוא 

תמיד עצוב, גם עם משפחות שמאוד 
רוצות לתרום איברים ולהציל חיי אחרים. 

הדיסוננס הגדול והקו הדק שבין חיים 
למוות, בין הצלת חיים של אדם בזמן 

שאדם אחר מת, אותו ‘מעגל חיים', שהוא 
מאוד עצוב ומרגש כאחד".

המסר שאת מבקשת להעביר לצופים 
בסדרה: “מוות מוחי הוא מוות, על פי 
הרפואה, על פי ההלכה ועל פי חוקי 
מדינת ישראל והעולם כולו. חשוב לי 

שאנשים בבית יחשפו למושג ‘מוות מוחי' 
ויבינו מהי האבחנה המדוברת, יבינו שזהו 

מוות אבסולוטי. חשוב שמשפחות יבינו 
שהאסון שפקד אותן יכול להציל חיי אדם 
אחר, שיש ביכולתן למנוע סבל ומוות של 

מספר נפשות ולהציל את חייהן. אני רואה 
במעשה הזה דרגת חסד גבוהה ואצילות 

נפש שראויה להערצה".
מוטו בחיים: "להיות מאושרת".

תחביבים: “ים, קריאה, ספורט וטיולים 
בעולם".

היכן תרצי להיות בעוד 5 שנים מבחינה 
מקצועית? “בעידן שבו המודעות 

וההיענות לתרומת איברים ולהשתלות 
יהיו ברורות ויימצאו בעדיפות עליונה, כי 

מדובר בהצלת חיים".
 שאיפה אישית: “להיות מאושרת".

סדרת דוקו
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רועי גיגי )37(, אורתופד, נשוי 
ואב לשני ילדים

  
עובד בבית החולים איכילוב: “7 שנים". 
על ההשתתפות בסדרה: “למרות הרצון 

לחשוף את הציבור הרחב לעבודת 
האורתופד במיון, בחדר הניתוח ובמחלקה, 

החשיפה למצלמות הייתה קשה ומביכה 
מתחילת הצילומים ועד הרגע האחרון. 

שמחתי לגלות שהצוות שעבד על הסדרה 
לא לחץ  ולא התערב, ונתן לי את המרחב 

הדרוש להיות אני עצמי ולהרגיש בנוח 
בנוכחות המצלמות". 

המסר שאתה מבקש להעביר לצופים 
בסדרה: “חשוב לי שצופי הסדרה יחשפו 
לעבודת האורתופד בחדר הניתוח, יראו 
את מגוון הניתוחים בהם אנו מוכשרים 
ויבינו שרוב העבודה שלנו היא  עבודה 

כירורגית". 
מוטו בחיים: לכבד את הבריות ללא כל 

הבדל ולקבל את האחר באשר הוא.  מגיל 
צעיר מלווה אותי איגרת הרמב"ן, וציטוט 
חשוב ממנה: “ְוָכל ָאָדם ִיְהֶיה ָגדֹול ִמְמָך 
יר הּוא - ָעֶליָך  ֵעיֶניָך: ִאם ָחָכם אֹו ָעִשׁ בְּ

יר אֹו ָחָכם  ה ָעִשׁ דֹו. ְוִאם ָרׁש הּוא, ְוַאתָּ ְלַכבְּ
ב ִמֶמנּו,  ה ַחיָּ י ַאתָּ ָך כִּ ִלבְּ ב בְּ ִמֶמנּו – ֲחֹשׁ

אי ִמְמָך..." ְוהּוא ַזכַּ
תחביבים: “אין  לי זמן לתחביבים, ובכל 

זאת, משתדל לרוץ לפחות פעמיים בשבוע, 
וחולם שאוכל לחזור לנגן בסקסופון שלי". 

היכן תרצה להיות בעוד 5 שנים מבחינה 
מקצועית?  “מתכנן להיות אורתופד 
בכיר, אשר מתמחה בטיפול כירורגי 

בטראומה, פציעות ספורט ועיוותי גפיים 
בכל הגילאים, כל זאת במסגרת המחלקה 

לאורתופדיה בבית החולים דנה-דואק". 
שאיפה אישית: “להעניק לחולים רפואה 

כירורגית איכותית, מקצועית, בגובה 
העיניים, ברמה הגבוהה ביותר, ולהשתלב 
בצוות המנתחים המעולה של המחלקה".
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טסט לרכב אנחנו מבצעים כל שנה, 
נכון? ובכן, מעתה נוכל לבצע בדיקות 

תקופתיות גם לאבחון המצב הבריאותי 
שלנו - במערך לרפואה מונעת, שנפתח 

כאן במרכז הרפואי שלנו. לדידו של 
פרופ' נדיר ארבר, מנהל המערך, מדובר 

במשימת חיים

רפואה מונעת

להקדים 
תרופה למכה

פרופ' נדיר ארבר
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"המערך  לפעול  החל  אלה  ימים 
לרפואה מונעת" של המרכז הרפואי 
איכילוב. בראש המערך עומד פרופ' 
נדיר ארבר, אשר שימש עד להקמת 
המערך כמנהל המרכז לגילוי מוקדם ומניעת סרטן. 
המערך החדש מאחד, למעשה, את הפעילות של 
המרכז לגילוי מוקדם ומניעת סרטן עם המכון המיוחד 
בו מתבצעות בדיקות תקופתיות  לסקרי מנהלים, 

לאבחון מצב בריאותי. 

בדיקות בהתאמה אישית
"הגיע הזמן לעשות שינוי בתחום הרפואה המונעת, 
ולהתאים אותה לתפיסה של רפואה מותאמת אישית", 
"היום אנו מבינים שאין צורך  מצהיר פרופ' ארבר. 
לעשות לכל אחד את אותן הבדיקות. קיימים הבדלים 
בין גברים לנשים, ישנם הבדלים הנובעים מהגיל, וגם 

הרקע של מחלות במשפחה דורש בדיקות שונות. 
לא צריך   20 בן  בדיקות הסקר, לצעיר  "בתחום 
לעשות בדיקת מאמץ, אך לאדם מבוגר עם נתוני סיכון 

יכולים להיות  צילומי חזה  צורך.  יש  בהחלט 
מיותרים גם הם במקרים מסוימים, אבל כיום 

עושים לכולם את אותן הבדיקות. 
סרטן,  של  מוקדם  גילוי  "בתחום 
הגנטיקה גם היא חשובה. היום ידועות 
ברפואה 57 מוטציות המחייבות דיווח 
כזו  קיומה של מוטציה  ומעקב, שכן 

בסרטן  לחלות  הסיכון  את   מגבירה 
ב-2.5%-2%. אחד הדברים שאני מתכוון 

להכניס למערך החדש הוא בדיקות המלמדות 
על הסיכון של אדם לחלות בסרטן, כאשר בבדיקות 

אלה בוחנים אם יש בגופו מוטציות שונות".
המערך החדש מתחיל אט אט בפעילותו, ובימים 
אלה שוקדים על הקמתו של מבנה חדש אשר עתיד 

לאכלס אותו. 
שינויים  להכניס  ארבר  פרופ'  מתכנן  במקביל, 
נוספים: "מלבד בדיקות חדשות אנו מתעתדים להוסיף 
אמצעי הדמיה חדשים, כולל אולטרה-סאונד משוכלל. 
נשלב שאלונים שונים כדי לאבחן מצבים רפואיים כמו 
התחלה של אלצהיימר. בכל המקרים מדובר בבדיקות 
שאם הן חושפות בעיה, מדובר בבעיה שאפשר לטפל 
בה מבעוד מועד. אפילו במקרה של אלצהיימר, ניתן 
המוח  את  לאמן  כדי  תרגילים  למטופלים  להציע 

ולחזק אותו". 
מהי החשיבות בפעילותו של המערך החדש?

"במרכז לרפואת סרטן, שמקבל 15 אלף איש בשנה, 
הצלחנו למנוע מוות של 400 אנשים ולהביא לגילוי 
מוקדם של עוד מאות מקרים, שאם לא היינו מאבחנים, 

הם היו מתפתחים לסרטן. כלומר, הקונספט עובד. 
"חשוב שהבדיקות ייעשו במקום אחד, תחת קורת גג 

אחת ובאותו מועד, כך שאם מוצאים 
משהו באחת הבדיקות, אפשר מייד 
מבלי  נוספות,  לבדיקות  להמשיך 

לבקש מהאדם לחזור במועד אחר, ולעיתים 
למקום אחר, כדי לעבור בדיקה נוספת. זה נכון למעט 
מקרים המחייבים ביופסיה או קולונסקופיה, הנעשות 
במועד אחר, אבל במקרים אלו אני דואג שאחד מאנשי 

הצוות של המערך יעשה את הבדיקות".
מה אתם מחפשים בבדיקות?

"בתחום הסרטן אנו מחפשים סימנים ל-11 סוגי 
סרטן. בתחום בדיקות הסקר אנחנו בודקים את הלב, 
וייעוץ  תזונתי  ייעוץ  ומספקים  והשמיעה,  הריאות 

לשינוי אורחות חיים". 
למה חשוב בכלל הגילוי המוקדם?

"סרטן זו הדוגמה הכי טובה. מישהו שיש לו סרטן 
בשלב מוקדם לא יודע על כך, כי אין לסרטן תסמינים. 
כשיש תסמינים, זה שלב מאוחר, לפעמים מאוחר מדי. 
ראו, למשל, את  הגילוי המוקדם.  לכן חשוב מאוד 
המלנומה. אם מוצאים מלנומה על העור, במספר דקות 
של טיפול מוציאים את הנגע הסרטני - ובזה 
העניין נגמר. אבל אם המלנומה יצרה 
למות מהסרטן  גרורות, אפשר  כבר 

הזה תוך מספר חודשים". 
מה המשמעות הכלכלית של גילוי 

מוקדם?
"העלות של בדיקות לגילוי מוקדם 
לטיפול  שקולה  אנשים   100 של 
באדם אחד עם סרטן במצב מתקדם. 
קולונוסקופיה עולה 2,000 שקלים, לטפל 
בחולה סרטן עולה 22,000 אלף שקלים. אין בכלל 
אפשרות להשוות ביניהם, אין ספק שהגילוי המוקדם 
עדיף. הוצאה של מלנומה שהתגלתה מוקדם נמשכת 
אנשים  מוקדם,  לא מאבחנים בשלב  דקות. אם   3
משקיעים הרבה כסף בטיפול וגם מערכות הבריאות 
והרווחה משקיעות סכומים גדולים, ולבסוף המטופל 

עלול למות בייסורים". 
ומה העלות לבדיקה במערך?

"העלות של הבדיקות לאדם נמוכה מאוד, פחות 
בעוד  רופא בקליניקה פרטית,  ביקור אצל  מעלות 
שאצלנו עוברים את כל הבדיקות ולא רק בדיקה אחת, 
כמו שקורה כשהולכים לרופא אחד. כמובן שישנם 
הסדרים עם ביטוחים פרטיים המכסים את העלות 

של הבדיקות אצלנו".
תן לנו סיסמה, שתשכנע את האנשים להגיע ולהיבדק.

"היי, אתה עושה טסט לאוטו כל שנה? מדוע? הרי 
האוטו מרגיש טוב. בוא ותעשה בדיקות, כי מי שמגיע 
אלינו מקטין את הסיכוי לחלות ולמות. אני רואה זאת 
כמשימת חיים. אני ציוני ואכפת לי מהמדינה, ואני 

אדאג שהיא תהיה בריאה יותר". 

ב
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סיעוד

סיעוד
הייעוד
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אתי עוזיאל ונציגים מצוות הסיעוד

"מקצוע הסיעוד הוא אחד 
המקצועות המספקים ביותר מכיוון 
שהוא כולל עשייה שאין בה רגע 
דל", אומרת אתי עוזיאל, מנהלת 

הסיעוד החדשה שנכנסה לתפקידה 
ומצאה שעה קלה לראיון

פני כחודשיים מונתה אתי עוזיאל לתפקידה כמנהלת 
הסיעוד של בית החולים. למינוי זה הגיעה, לאחר 
שבמשך ארבע שנים הייתה מנהלת מערך חדרי 
הניתוח הכולל 34 חדרי ניתוח. אין ספק, אתגר גדול 
ניצב לפניה והיא בהחלט מכוונת למשימה: "ניהול הסיעוד הוא תפקיד 
גדול ומורכב, במיוחד בעידן שבו המושגים  'איכות', 'שירות' ו'צורך 
בהתייעלות'- הם מושגים שיש לתרגם אותם למעשים. אני מבינה 
שהתפקיד לא פשוט, אבל מבחינתי השמיים הם הגבול. אני שואפת  

להצליח ולהביא את הסיעוד למקום הטוב ביותר".
הסיעוד במרכז הרפואי כולל שורה ארוכה של אנשי מקצוע 
שתפקידם לספק טיפול איכותי, מקצועי ובטיחותי למטופלים, מבלי 
לשכוח את השירות והיחס האישי. לשאלה מהו תפקידו של הסיעוד 
בבית החולים, יש לעוזיאל תשובה ארוכה המלמדת על חשיבותו ועל 

הגאווה שלה בהיותה שייכת לו.
"הכוח הסיעודי הוא הכוח המניע של בית החולים בכל הקשור 
לטיפול בחולים, והוא כולל את כל האחים והאחיות, את כוחות העזר, 

וכמובן את הצוות המנהלתי - המזכירות של המחלקות. 
האחיות האחראיות על תפעולה השוטף של המחלקה: החל מקבלת 
החולה, ניהול הטיפול הסיעודי בו במהלך כל אשפוזו, עד לשחרורו.  
מנהלת הסיעוד מחליטה על התמהיל התפעולי הנכון בין האחיות לבין 
כוח העזר במחלקה, מקשרת בין הגורמים הרפואיים לבין הגורמים 
הסיעודיים והגורמים הקהילתיים מחוץ לבית החולים. לדעתי, למעשה 

מנהלת הסיעוד היא הדמות המרכזית בחייו של החולה".
בהיותה דמות מרכזית, מגיעה עוזיאל לתפקידה עם חזון, המביא 
לידי ביטוי את אחד מערכי הליבה בחזונו של בית החולים – הצבת 

המטופל במרכז, אבל לא רק.
"החזון שלי הוא להביא את איכות הטיפול בחולה למצוינות. 
לנגד עינינו נמצאים המטופל ומשפחתו, והיעד שלנו יושג כאשר  
המטופל ישוחרר מבית החולים כשהוא במצב הבריאותי הטוב 
ביותר. בנוסף, אינני שוכחת ליצור גאוות יחידה של כלל האנשים 

הפועלים בסיעוד".
מה תעשי כדי לשפר את הפעילות של הסיעוד?

"אפעל לחיזוק המנהלים והצוותים, ולבניית מערך סיעודי חזק 
התומך באחים ובאחיות הנמצאים בשטח. כלומר אני אשקיע בסביבת 
העבודה, בשיפור הרמה המקצועית וכמובן בתמיכה בהם גם בעתות 
מצוקה. עד כה ל'אני מאמין' הזה אני זוכה לתמיכה מחברי הנהלת 
בית החולים, אשר בכוחות משותפים פועלים לחיזוק מתמיד של 

הסיעוד בבית החולים".
מהו המסר שלך למתלבטים לגבי הצטרפות המקצוע?

"לדעתי זהו אחד המקצועות המספקים ביותר מכיוון שהוא כולל 
עשייה שאין בה רגע דל. מקצוע הסיעוד פותח בפנינו אפשרויות 
קידום, ובכללן  קידום למשרות ניהול מעניינות. כיום מקצוע הסיעוד 
ומומחיות קלינית  ומוכר בעל התמקצעות  הינו מקצוע אקדמי 
בתחומים מורכבים ומגוונים. אינני מתחרטת לרגע על שבחרתי בתחום 
הזה וממליצה לכל מי שמבקשים לעסוק בתחום המשלב רפואה, נתינה 

ומגע אנושי, ללמוד סיעוד. בכל בוקר מחדש אני מגיעה לעבודתי.
שמחה על העשייה מלאת סיפוק".

ל



מאחורי החלוק

?

בת 50 ועוד קצת. נשואה ואם ל-3 ילדים. 
למדתי רפואה לפני ח"י  שנים. מתגוררת 
בחיפה, מגיעה מידי בוקר לבית החולים 

ברכבת בשעה 7:15.  

אוהבת טיולים וקריאת ספרים, לא ספרי 
טיסה או ספרי מתח. 

בארץ אוהבת נוף מדברי, בעולם מעדיפה 
מקומות עירוניים; סין היא מקום מרתק 

בעיניי.
 

תחום ההתמחות שלי הוא תחום נהדר, ומה 
שעושה אותו נהדר הוא הקשר הממושך 

עם חולים; אני מלווה אותם לאורך שנים. 
בנוסף, הידע גדל ובזכותו מתפתחים 

טיפולים חדשים המאפשרים לנו להעניק 
לחולים טיפולים מתקדמים ומוצלחים 

שמאריכים חיים ונותנים תקווה. עובדה 
זו גורמת לי סיפוק רב.

עד שהחלטתי על התמחות זו, שיניתי 
את דעתי 4 פעמים!

שקלתי להתמחות ברפואת עור, 
ברפואת ילדים ולבסוף החלטתי 

להתמחות בתחום הזיהומים. רגע 
לפני שיצאתי להתמחות בארה"ב, 

שכנע אותי אחד המנהלים 
ברמב"ם לנסות  את תחום 

ההתמחות הנוכחי שלי, למשך 3 
חודשים. הוא טען שכל הזיהומים 

קשורים גם בתחום הזה. הגעתי 
למחלקה ומהר מאוד הרגשתי 
שזה התחום בשבילי. ביטלתי 
את התוכניות ושיניתי כיוון. 

ומאז אני כאן.

 התשובה 
בעמ' 38

אוקטובר 2016  30



לפני שאורזים - מתייעצים עם המומחים
 תחנה נוספת לפני הטיול המשפחתי, צוות המומחים של השר״ל, 

יעניק לכם ייעוץ וחיסונים בהתאם ליעד נסיעתכם וידאג שתיסעו ותחזרו בשלום!
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פתולוגיה,
לא מה

שחשבתם!

נעים להכיר
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"מאז ריצוף ה-DNA יכולותיה של הפתולוגיה השתפרו באופן 
דרמטי והיא יכולה להציג מידע רב ולהשפיע על אבחון מחלות 
ודרכי הטיפול בהן", מסביר פרופ' דב הרשקוביץ, מנהלו החדש 

של המכון הפתולוגי, בראיון מיוחד

הפתולוגיה  לתחום  נחשפים  ובינו 
מתח,  בסרטי  או  טלוויזיה  בסדרות 
שבהם ניצב הפתולוג במרכז הזירה, 
ובעזרת חקירתו את הגופה הוא מסייע 
בפתרון תעלומות רצח. אבל הפתולוגיה, עוסקת לא רק 

במתים אלא בעיקר בחיים.
הוא  פתולוגיה  המילה  של  המילולי  "התרגום 
'תורת המחלה', ואכן, בפתולוגיה אנו מסתכלים על 
מניע  ומה  להיווצרותה  גורם  המחלה, מבינים מה 
את ההתפתחות שלה. בכך אנו הפתולוגים מביאים 
להכוונת הטיפולים המתאימים עבור החולים. ולא די 
בכך, תרומתה של הפתולוגיה לפיתוח אמצעים חדשים 
הן לאבחון והן לטיפול במחלות, לא יסולא מפז", מציין 
בגאווה. פרופ' דב הרשקוביץ, מנהלו החדש של המכון 

הפתולוגי בבית החולים שלנו. 

אודות
פרופ' הרשקוביץ החל את דרכו כעתודאי, למד 
החולים  בבית  ואת הסטאז' עשה  בטכניון  רפואה 
גדודי בחיל השריון  בילינסון. בצה"ל שירת כרופא 
והמשיך במכון לרפואה ימית בחיפה. לאחר שחרורו, 
עשה את ה-PHD אצל פרופ' אלי שפרכר, כיום מנהל 
ימים מנהל  ובאותם  מחלקת העור במרכז הרפואי, 

המעבדה לדרמטולוגיה מולקולארית ברמב"ם. 
במרכז הרפואי רמב"ם התמחה פרופ' הרשקוביץ 
בפתולוגיה, והקים את היחידה לפתולוגיה מולקולרית, 
אשר מעניקה שירות רפואה מותאם אישית לחולי 

סרטן. 
לפתולוגיה המולקולרית תפקיד מכריע בהצלחת 

הטיפול במחלות הסרטן השונות.
"בעבר התייחסו לכל הגידולים הסרטניים באופן 
שווה והטיפול היה מכוון נגד תאים בחלוקה. גישה 
וכן לתופעות  זו הביאה לטיפולים לא אפקטיביים 
לוואי רבות, שכן, הטיפול פגע גם בתאים הבריאים. 
עם הזמן השתפרה ההבנה של מחלת הסרטן, וכיום 
יש מספר לא מבוטל של תרופות המוכוונות לטפל 
ישירות בגידול. השג זה יכול להיזקף בחלקו לפתולוגיה 
המולקולרית, אשר יודעת לבדוק את רקמת הגידול, 
אותו,  יצרו  גנטיים ספציפיים  איזה שינויים  לבחון 
לגבי התרופה  וכך לסייע לאונקולוג לקבל החלטה 
פרופ'  המסוים", מסביר  לחולה  ביותר  המתאימה 

הרשקוביץ בגאווה רבה.
הישגים מרשימים ועדיין, המושג פתולוגיה מתקשר 

בעיני רבים עם ניתוח גופות?
נכון, מרבית האנשים שאיתם אני  "לצערי הדבר 

מדבר ובכללם רופאים - שומעים את המילה 'פתולוג' 
בזכות  זאת,  עם  גופות.  נתיחת  על  חושבים  ומיד 
התפתחותה של הרפואה המותאמת אישית, לפחות 
בקרב חלק מהרופאים קיימת הבנה אודות חשיבות 
מבקשים  לרפואה  סטודנטים  הפתולוגיה.  מקצוע 
להתמחות בפתולוגיה, ואפילו מטופלים מודעים יותר 

לחשיבותן של אבחנות ממוקדות".
אז מה כוללת עבודתו של הפתולוג העוסק בחיים?

"העבודה שלנו כוללת אבחון של רקמות שהוצאו 
בניתוח או בביופסיה בעזרת טכנולוגיות שונות. האתגר 
שניצב לפנינו הוא אבחון מדויק של כל מה שהרקמה 

מראה לנו והדגש הוא על אבחון מדויק".
ומה עושים כדי למנוע אבחונים שאינם מדויקים?

"מספרן של הדגימות העוברות אבחון בכל בתי 
גדול  הוא  באיכילוב,  ובמיוחד  הגדולים,  החולים 
למנוע  כדי  עלולות להתרחש טעויות.  ולכן  מאוד, 
זאת מתבצע הליך מבוקר על תהליך עיבוד הרקמה, 
החיתוך והאבחון שלה. בנוסף, מתקיימות התייעצויות 
עם רופאים אחרים במכון, ובמקרים מיוחדים אנו גם 
מתייעצים עם גורמים בארץ או בחו"ל. מאז פיתוחן 
יכולים לקבל  של טכנולוגיות לריצוף ה-DNA, אנו 
ובעלויות  קצר  זמן  בפרק  אותו  ולאבחן  רב  מידע 
נמוכות, וכך לאפיין גידולים בצורה רחבה ולזהות את 
נקודות התורפה שלהם, כדי לכוון את הטיפול. בכל 
שנה נכנסות לסל הבריאות תרופות המבוססות על 
מרקר רקמתי, המזהה איזה גידול יגיב לטיפול תרופתי 
מסוים. בית החולים איכילוב היה החלוץ בארץ להכניס 
בדיקה לחלבון PD-L1, במסגרת טיפולים המפעילים 

את מערכת החיסון נגד גידולים סרטניים". 
מהן מטרותיך כמנהל המכון?

"המטרה הראשונה והחשובה ביותר היא להעניק 
שירות אבחוני ברמה הגבוהה ביותר למטופלים של בית 
החולים. השאיפה לעתיד היא שאנשים יבחרו לעבור 
ניתוח או ביופסיה באיכילוב ביודעם שבמכון הפתולוגי 
שלנו הם יקבלו את האבחון המדויק והמקצועי ביותר, 
עם הטכנולוגיות המתקדמות ביותר, וכל זאת בפרק 
זמן מהיר ככל האפשר. אני חושב ששאיפה זו ריאלית 

ומאמין שנגיע לשם".
כיצד תגשים את השאיפה הזו?

"יש במכון צוות מצוין שמעניק שירות ברמה מאוד 
גבוהה; המודעות לעשייה של המכון צריכה להשתפר, 
לא רק בקרב הציבור אלא גם בקרב העובדים במכון. 
יבינו את המשמעויות הדרמטיות  ככל שהעובדים 
של ההחלטות המתקבלות במכון, המוטיבציה של 

כולנו תגדל".

ר

פרופ' דב רופ' דב הרשקוביץ, מנהל המכון הפתולוגי
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פסיכיאטריה

מיטות  הרבה  נסגרו  האחרון  עשור 
הארץ,  ברחבי  פסיכיאטרי  אשפוז 
נוצרה מצוקת אשפוז עם  ובישראל 
יצרה  - עובדה אשר  תורים ארוכים 
קושי במתן מענה לצרכיהם של פגועי הנפש. בשנים 
הצורך  את  הבריאות  במערכת  הבינו  האחרונות 
בפתיחת מחלקות חדשות ומיטות נוספות. המהלך 
לפתיחת המחלקה הפסיכיאטרית החדשה במרכז 
הרפואי תל-אביב נותן מענה למצוקת המיטות הגדולה 
שיש בישראל בתחום בריאות הנפש, והמטופלים זוכים 
לתנאי אשפוז גבוהים במיוחד ולטיפולים מהשורה 

הראשונה. 
7 חודשים מאז נפתחה המחלקה הפסיכיאטרית, 
34 המיטות שיש  היא נמצאת בתפוסה מלאה, על 
בה  פעילה,  פסיכיאטרית  במחלקה  מדובר  בה. 
מאושפזים מטופלים בהסכמה. היא מיועדת לתושבי 
מרכז הארץ, והעומד בראשה הוא פרופ' מיקי בלוך, 
מומחה לבריאות הנפש של האישה ומנהל המחלקה 
הפסיכיאטרי  במערך  אמבולטורית  לפסיכיאטריה 

בבית החולים. 
להיצע האפשרויות  המחלקה החדשה מצטרפת 
הטיפוליות הפיסיאטריות, הפועלות מזה שנים רבות 

במרכז הרפואי, כולל מרפאת מבוגרים, מרכז לבריאות 
הנפש של האשה, מחלקת יום, מכון פסיכוגריאטרי, 
ונוער ומרפאת מתדון  מרפאה פסיכיאטרית לילדים 

)מרפאת אדלסון למחקר וטיפול בנפגעי סמים(.
"בבית חולים לא הייתה מחלקה לאשפוז מלא, 
רק מחלקה לאשפוז יום", מסביר פרופ' בלוך על 
הרקע לפתיחת המחלקה בינואר 2016. "במקביל, 
אחת המטרות ברפורמה בבריאות הנפש בישראל 
היא להביא לפתיחת מחלקות פסיכיאטריות בבתי 
התדמית  בשינוי  לסייע  ובכך  כלליים,  חולים 
שיש לבריאות הנפש בקרב האזרחים. פרופ' רוני 
הכפפה  את  הרים  הרפואי,  המרכז  מנהל  גמזו, 
על  שהוחלט  מהרגע   - שיא  בזמן  זאת  ועשינו 
4 חודשים עד  פתיחת המחלקה עברו בסך הכל 
לפתיחתה בפועל. בזמן הזה שיפצנו אזור בבית 
צוות  אנשי  גייסנו  המחלקה,  לטובת  החולים 
המערך  כל  את  גייסנו  אותם,  והכשרנו  חדשים 
הלוגיסטי לניהול המחלקה, כולל רופאים, עובדים 
קלינית  פסיכולוגית  פסיכולוגים,  סוציאליים, 

וצוות סיעודי". 
האשפוזים במחלקה מיועדים, כאמור, למטופלים 
יחסית.  קצרים  אשפוזים  לתקופת  והם  בהסכמה, 

ממוצע משך האשפוז, מספר פרופ' בלוך, הוא פחות 
מ-4 שבועות. "זו מחלקה המאפשרת למטופלים, לאחר 
שהובהר כי מצבם מאפשר זאת, לצאת מהמחלקה 

באופן יחסית חופשי". 
מהן הבעיות השכיחות בהן אתם מטפלים?

"מופנים אלינו לא מעט חולים עם דיכאון עמיד 
בטכניקות  משתמשים  ואנחנו  תרופתי,  לטיפול 
מתקדמות של טיפול, כולל טיפול בחשמל ובסימולציה 
במגוון  אנחנו מטפלים  בדיכאון.  לטיפול  מגנטית 
הפרעות חרדה ובמטופלים עם הפרעת אימה. אנחנו 
מקושרים למחלקה הנוירו-כירורגית, ויש לנו פרוטוקול 
לטיפול נוירו-כירורגי במצבי הפרעה טורדנית כפייתית 
העמידה לטיפול תרופתי. אנו עובדים בצורה מאוד 
הדוקה עם מחלקות שונות בבית החולים, במיוחד 
עם המחלקה הנוירולוגית, וחלק מהמטופלים שלנו 

מקבלים טיפול נוירולוגי במקביל".
מהם תנאי האשפוז במחלקה?

ב

 בשביל 
הנפש 

בקרוב נציין שנה אחת להקמתה של המחלקה 
 הפסיכיאטרית במרכז הרפואי. המחלקה, המיועדת 

 לתושבי מרכז הארץ, נמצאת מאז הקמתה בתפוסה 
מלאה. בראיון מיוחד מספר פרופ' מיקי בלוך, מנהל 

המחלקה, על הטיפולים בה ועל ייחודה כמחלקה הפועלת 
בין כותלי בית החולים
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"המחלקה מרווחת, והמאושפזים זוכים לתנאים 
מטופלים   2-3 על  עומד  החדרים  אכלוס  טובים. 
והכל  צמודים,  ושירותים  מקלחות  עם  בחדר 
בתנאי מלונאות טובים. בנוסף, מתקיימת תכנית 
דבר   - שונות  פנאי  ופעילויות  בעיסוק  ריפוי 
מעבר  עצמם  את  להעסיק  למטופלים  המאפשר 
לשעות הפעילות של המחלקה. כל מטופל נפגש 
טיפול  מקבלים  וכולם  שלו,  האישי  הרופא  עם 
אנחנו  במקביל.  סוציאלית  והתערבות  פסיכולוגי 
שמים דגש מאוד חזק על נושא השיקום; מנסים 
להם  שיאפשרו  שיקום,  לתכניות  אנשים  להוציא 
והן  מגורים  של  בהיבט  הן  בקהילה,  להשתלב 
בהיבט של תעסוקה. לטובת הדבר אנו משתפים 
פעולה עם המוסד לביטוח לאומי ועם סל שיקום 

של משרד הבריאות". 
מה היתרון של מחלקה פסיכיאטרית הנמצאת בבית 

חולים כללי?
"ברמה עקרונית, אנו טוענים שהפסיכיאטריה היא 
מקצוע ברפואה, בדיוק כמו כל מקצוע אחר, והמטופלים 
צריכים לקבל טיפול שאינו שונה מטיפול בכל מטופל 
אחר. לכן אין סיבה להפריד בין המטופלים הפסיכיאטריים 
יותר נכון לפתוח  זה,  לבין מטופלים אחרים. במובן 
מחלקות בבתי חולים כלליים, וזה מה שעשינו - באיכילוב 
המחלקות  בין  ממוקמת  הפסיכיאטרית  המחלקה 

הפנימיות השונות, ללא הפרדה ובאותו מסדרון.
מאפשרת  כללי  חולים  לבית  הקירבה  "בנוסף, 
לבעיות  ומהירה  מדויקת  יותר  הרבה  התייחסות 
לנושאים  מדויק  יותר  ומתן מענה הרבה  גופניות, 
הקשורים לגוף ולקשר בינו לבין הנפש. אנו נמצאים 
אנדוקריניים,  יועצים  עם  הדוקה  באינטראקציה 
גניקולוגיים, אורתופדיים, נוירולוגיים וכו'. הם נותנים 
להרבה תסמינים שהחולים הפסיכיאטריים  מענה 
סובלים מהם, עם ובלי קשר למחלה הנפשית. זה דבר 

יותר קשה ומסובך לקבל בבית חולים פסיכיאטרי".
למי מתאימה המחלקה?

"במחלקה מאושפזים אנשים הסובלים מדיכאון 
או מאניה בדרגות חומרה שונות, מצבים פסיכוטיים 
הניתנים לטיפול במסגרת פתוחה, הפרעות אכילה 
שמאפשרות טיפול במסגרת פתוחה, משברים כמו 
אובדנות בדרגה שניתנת לטיפול במסגרת, כאמור, 
לגברים  נפרדים  חדרים  כוללת  המחלקה  ועוד. 
ולנשים, כולל שני חדרים ייעודיים למטופלות של 
הזקוקות  מינית',  לטיפול בטראומה  - מרכז  'לטם 

לאשפוז". 
הפסיכיאטרי  הטיפול  על  לאחרונה  מדובר  רבות 

לנפגעות תקיפה מינית, מה ייעודו?
טראומה  לנפגעות  יחידה  זו  במחלקה  "ייעדנו 
ואוטונומית  ייחודית  ביחידה  מינית, המתאשפזות 
הכוללת 4 מיטות אשפוז. ביחידה פועל צוות מומחה, 
בכל הקשור  אינטנסיבי  טיפול מאוד  והן מקבלות 
בטראומה המורכבת של הפגיעה המינית והפרעות 
נלוות אחרות. זו יחידה ברמה ארצית, ואנו, כאמור, 
משתפים בנושא זה פעולה עם 'לטם - מרכז לטיפול 

בטראומה מינית'". 
פרופ' מיקי בלוך, מנהל המחלקה לפסיכיאטריה אמבולטורית
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במכון הקרינה בבית החולים 
מבצעים הקרנות ישירות לאזור 

הנגוע מבלי לפגוע ברקמות 
הבריאות. כל זאת בזכות שיטת 

הרדיו-כירורגיה, במהלכה מצלמים 
את המקום המוקרן בזמן-אמת 
ומקרינים באופן ממוקד, בחדר 

שנראה ממש כמו חללית. זה כבר 
לא מדע בדיוני!

בסרטן  שנה   11 לפני  חלתה  כהן  מרים  רופ' 
הכליות. לאחר שהכליה הנגועה בסרטן הוצאה 
מגופה, גילו הרופאים כי הסרטן שלח גרורה 
למוח. אחרי הניתוח להוצאת הגרורה, הגיע 
תורו של טיפול ברדיו-כירורגיה - שיטה בה מקרינים בעוצמה 
גבוהה את האזור הנגוע במוח, תוך חשיפה מזערית של הרקמות 

הבריאות לאותה הקרינה. 
ד"ר אנדרו קנר, נוירו-כירורג ומומחה בניתוחים של גידולים 
במוח, ביצע את הטיפול המתקדם בראשה של פרופ' כהן. 
הטיפול ברדיו-כירורגיה הוא כמו טיפול הלקוח מאחד הסיפורים 
הבדיוניים, אלא שהוא אמיתי לגמרי. לטיפול קודמות מדידות 
מדויקות של פיזיקאים, כדי לוודא שרק האזור הנגוע בסרטן 

יקבל את הקרינה.
"הטיפול נעשה עם הרבה חוכמה ואמפתיה, וללא תופעות 
לוואי. הסבירו לי לפני הטיפול שיש סיכון כלשהו, אבל הייתי 
מוכנה לקבל כל סיכון, ולשמחתי לא הייתה כל פגיעה בתפקודו 

של המוח", מספרת פרופ' כהן.

 בול 
קרינה

קרינה

פ
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פרופ' בן קורן

ד״ר אנדרו  קנר

היא אחת מ-2,000 המטופלים שעברו  כהן  פרופ' 
המערך  של  הקרינה  במכון  המתקדם  הטיפול  את 
"רדיו-כירורגיה היא  האונקולוגי במרכז הרפואי שלנו. 
שיטה המבוססת על מערכת בה מצלמים את המקום 
אנו  זו  "בדרך  קנר.  ד"ר  בזמן-אמת", מסביר  המוקרן 
מסוגלים לזהות את המיקום המדויק של הגידול ולהקרין 
את המקום ישירות ובעוצמה גבוהה מאוד. לרוב מדובר 
בטיפול חד-פעמי, או לכל היותר ב-5 טיפולים ברצף". 

היתרון העיקרי של השיטה טמון בהשפעה על הרקמה 
הבריאה. "בטיפול הזה הקרינה היא לאזור הנגוע בלבד, 
בעוד שבטיפולי קרינה אחרים הרקמה הבריאה מקבלת 

גם היא את היקפי הקרינה", מסביר ד"ר קנר. 
פרופ' בן קורן, מנהל המכון, מציין כי למרות שבית 
החולים איכילוב לא היה הראשון שהשיק את הטיפולים 
בתחום,  המובילים  לאחד  הפך  הוא  ברדיו-כירורגיה, 
ומטפל במטופלים מבתי חולים ברחבי הארץ כמו גם 
מהעולם. "ב-5 השנים האחרונות צברנו ניסיון רב בשיטה 
זו, ואנו מטפלים בכל המחלות ששיטה זו מתאימה לטפל 
ניתן  וכן במחלות שלא  גרורות של סרטן,  בהן, ביניהן 

לנתח עקב המיקום שלהן. 
"במרוצת השנים רכשנו מערכות המאפשרות לנו לטפל 

בצורה היעילה ביותר, לבדוק היטב את התכנון ולבצע 
יכול לקום ממיטת  – המטופל  את הטיפול במהירות 
הטיפולים אחרי 12 דקות במקום אחרי שעה וחצי; זו 

אחת התועלות של השיטה". 
רב-מערכתי  טיפול  הוא  ברדיו-כירורגיה  הטיפול 
ושונים,  המחייב את מעורבותם של אנשי צוות רבים 

כולל נוירו-כירורגים, אונקולוגים, פיזיקאים וטכנאים.
"אצלנו מתקיים שיתוף פעולה בין כל אנשי המקצוע, 
בין  פיצול  יש  בהם  בעולם  בשונה ממוסדות אחרים 
האונקולוגים לנוירו-כירורגים המטפלים בשיטה זו. אנחנו 
מציבים את המטופל במרכז, והכל נעשה בשילוב ידיים", 

מסביר פרופ' קורן.
בעתיד, השיטה תמשיך להתרחב לאזורים נוספים בגוף 
נוספות, כשם שקורה כל העת מאז הושקה  ולמחלות 
לראשונה. בעבר הטיפול היה מכוון לראש בלבד, וכיום 
הוא נעשה גם בעמוד השדרה, בריאות, בכבד ובלבלב, 
כאשר במכון הקרינה של המרכז הרפואי מטפלים לפי 
כל האינדיקציות הקיימות. "אנו מאוד גאים בכך שבסקרי 
שביעות רצון, בהם אנו שואלים את המטופלים האם הם 
ימליצו על התכנית, כמעט 100% מהמטופלים משיבים 

בחיוב", מסכם ד"ר קנר.



מאחורי החלוק

פרופ' עירית אביבי,
מנהלת המערך ההמטולוגי
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באיכילוב נושמים לרווחה
שוברים את ההרגל ומפסיקים לעשן!

 המרכז הרפואי תל-אביב 
ע”ש סוראסקי 

רפואה מובילה ואנושית 
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