
מלון ויטל, הצמוד לאיכילוב, מציע להשכרה חדר ישיבות פרטי 
באווירת לאונג' יוקרתי. 

כאן, במרומי הקומה ה-13, תוכלו לקיים פגישות מקצועיות עם קולגות, ישיבות דירקטוריון, 
ימי עיון, מצגות, סדנאות ואירועים עסקיים. לשירותכם, מערכת ניהול שיחות ועידה. מערכת 

מולטימדיה משוכללת וסלון אירוח.
של  הרמוניה  היוצרים  פינגר-פוד,  מגשי  יוגשו  לנוכחים  המושלם,  האירוח  מחווית  כחלק 
המארגנים,  לכם,  יציע  מונייר  בית  של  היוקרתי  הקייטרינג  תפריט  וצבעים.  צורות  טעמים, 

פאזל של רעיונות למנות טעימות, צבעוניות ומדויקות.
כעובדי איכילוב, הנכם זכאים להנחה של 10% )בתוקף עד 30.12.19(  

לתיאום סיור, בירורים והזמנות: 03-7770019
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הרופאות שעומדות בחזית הטיפולהרופאות שעומדות בחזית הטיפול



יום הבוחר

עשור להגשת טיפול רפואי למרתוניסטים בתל אביב. 
צוות המיון של בית החולים נערך למתן טיפול ראשוני 

למשתתפי המרתון

הלב כואב באיכילוב

היו בעניינים

צלום הקליפ "הלב כואב", של הזמר אלון אולארצ'יק, הצטלם עם המערך 
הקרדיולוגי יחד עם צוות הרופאים ועובדי המערך.

מול 2 מיליארד צופים
כחלק מארועי האירוויזיון, הצטלמה גלויה על מנחת בית החולים, במגדל אריסון. 
גלויה זו תפתח את הופעתו של המתמודד מפינלנד באירוויזיון, ממש אל מול 2 

מיליארד צופים.
בנוסף, הצטלם קליפ עם גלי עטרי וקובי אשרת, יחד עם הילדים המטופלים במחלקה 
להמטואונקולוגיה ילדים. כולם שרו את השיר הללויה שזכה לפני 40 שנה באירויזיון.

כמו כן, לקראת האירוויזיון יתקיימו הופעות קצרות של משתתפי האירוויזיון 
הישראלים לדורותיהם ברחבת הפסנתר במגדל אריסון. ההופעות יהיו לטובת 

המטופלים, המבקרים ועובדי בית החולים. 

ב-9/04/2019,  החולים  בבית  ה-21 שנערכו  לכנסת  הבחירות 
בין  התנהלו בסדר מופתי, ללא תקלות, תוך שיתוף פעולה מלא 
חברי הוועדות בקלפיות לבין חמישה חברי צוות שמונו ע"י ועדת 
גב' מורל שלום שימשה כאחראית בית החולים  הבחירות לכנסת. 
לנושא הבחירות. 1,093 עובדים ומאושפזים הגיעו לארבעה הקלפיות 

שהוקמו בבית החולים ומימשו את זכותם להצביע.
נציג ועדת הקלפי המרכזית, שערך סיור בקלפיות, ציין לשבח את 

ההתארגנות של ביה"ח לבחירות ואת סדרי ההצבעה.

39 מאי 2019 



מאי 2019 3

תוכן

עובדים יקרים, 
ערב יום העצמאות ה-71 למדינת ישראל, אני מלא גאווה הן ברמה הלאומית על ההישגים  
והן ברמה המקומית על הישגי בית החולים שלנו. המרכז הרפואי  המרשימים של המדינה, 
איכילוב מהווה מודל ודוגמה של מערכת בריאות ציבורית, המושתת על שוויון וערבות הדדית, 
מקצועיות של רופאים ואחיות מהטובים בעולם, חדשנות מרגשת של טכנולוגיה רפואית ומחקר. 
מחקר ישראלי פורץ דרך כדוגמת CART T – שהתחיל במעבדה של פרופ' זליג אשחר שלנו 
עוד בהיותו במכון ויצמן, וכיום ניתן כטיפול חדשני לסרטן הדם במבוגרים וילדים, עליו תקראו 

בעמודים הבאים. 
לאחרונה בחנו יחדיו את היעדים שהצבנו בפנינו לפני כשלוש שנים, עת השקנו את החזון 
והאסטרטגיה שלנו, והתמלאתי שוב גאווה על ההישגים, אחד לאחד. בית החולים שלנו התרחב 
ונפתחו מחלקות חדשות בשטח של כ-20,000 מ"ר, הוספנו טכנולוגיות, הגדלנו את פעילות 
האיכות והבטיחות, השקענו מאמצים רבים במניעת זיהומים, שיפרנו את חוויית השירות של 
המטופלים, יצרנו מסלולי קידום לרופאים, לאחיות ולכל המקצועות הפרא-רפואיים, הקמנו את 
מ.ט.ס - המרכז לטכנולוגיה וסימולציה, הוספנו תשתיות ומכשור יקר למחקר, מיחשבנו את כל 

הפעילות הקלינית בבית החולים, וזו רק רשימה חלקית.
המטופלים מצביעים ברגליים ובוחרים בנו לקבלת הטיפול  הן הניתוחי והן האשפוזי והמרפאתי. 
בית החולים שלנו הוא המבוקש ביותר ברוב המקצועות, החל ממקצועות הכירורגיה למיניהם, 
כל התחומים המקצועיים באגף הפנימי בכלל זה הפנימיות שלנו, רפואת נשים וילדים ובדרך גם 
השיקום. הבחירה של המטופלים היא מדד הדירוג הנכון ביותר ולא "דירוג מגזיני" כזה או אחר.

עם זאת, עדיין חסר דבר מה - לי, לכם ולבית החולים - כמחויבים לבית החולים המוביל 
בישראל, החורט על דגלו רפואה מובילה ואנושית.

אנחנו מעניקים רפואה ברמה הגבוהה ביותר - ידע, טכנולוגיה ומיומנות; גם ברמת המלונאות 
אנחנו מובילים בארץ ובין הטובים בעולם - ממש כך. יש בקרבנו את תלכיד הצוות הרפואי הטוב 
בארץ, ומהמובילים בעולם. ובכל זאת, כדי להצדיק את המובילות, את תדמיתנו כמספר 1, עלינו 
להשתפר בשני נושאים: רוח ו"תורה", לא חומר וקמח, אלו המחוברים לערכי עמנו, ערכי מגילת 

העצמאות ומדינת הסטרטאפ.
רוח - חוויית המטופל כערך עליון. חלק מאיתנו עדיין לא הפנימו את השינוי הנדרש על מנת 
וזה לא תלוי בתנאים שמגיעים או לא מגיעים מההנהלה, אלא  לשים את "המטופל במרכז". 
בתחושה הפנימית של כל אחד מאיתנו. רפואה "מצוינת ומתקדמת" - בה המטפל לא פוגש את 
עיני המטופל, לא מרגיש את מגעו, לא חי את מצוקותיו, אדיש לבקשותיו; ולעתים אף מכוון 
לניתוק עקב חוסר סבלנות, עומס, ועייפות – מחסלת את היופי והסיפוק האנושי במקצוע שלנו; 
הופכת אותו לטכני ורובוטי. קראו את מגילת העצמאות שלנו המזכירה בין השאר "חיי כבוד" 

ואת חוק זכויות החולה המחייב אותנו לכבוד ויחסי אנוש. 
עובד באיכילוב צריך להצדיק יום-יום את הסיסמה ״רפואה מובילה ואנושית״, כולה, לא מחציתה.
תורה - המחקר, ההוראה וההכשרה. אומנות הרפואה מבוססת על יסוד 
הסקרנות והלימוד ההדדי, בין מורה לתלמיד, אומן ושולייתו. אין 
אפשרת להצטיינות ללא טיפוח יצר הסקרנות, פקפוק והטלת 
ספק במקובל, חיפוש אובססיבי אחר החדש. מדינת ישראל 
טיפחה לאורך השנים את ערכי ה״חשיבה מחוץ לקופסה״, 
האילתור; "הראש הישראלי שממציא פטנטים"; לרוב עקב 
יצר  זה  "אין ברירה". בהמשך  חוסר במשאבים, בבחינת 
את מהפיכת הסטארטאפ ששינתה את הכלכלה שלנו ואת 
מקומנו בעולם הטכנולוגיה והמדע. בית חולים הוא ״חווה 
חקלאית״ לגידולי חדשנות רפואית. כדי שתצליח היא צריכה 
ראשית לטפח את הערכים של סקרנות, הטלת ספק, נועזות 
בניסוי, תהייה וטעייה. תפקידי כ״מנהל החווה״ הוא להבטיח 
ודשן; תשתיות מחקר,  זרעים  פורייה,  אדמה  תשתית של 

חוקרים, מורים, ומשאבים.
המיון החדש  מבניית  לפנינו, החל  רבות  תוכניות 
בעוד כחודש, תחילת חפירות למגדל חדש תוך חצי 
שנה, ובהמשך מגדל נוסף, בניית חדרי ניתוח חדשים,  
הטמעת טכנולוגיות מתקדמות ומהפכה בשירותים 
הדיגיטליים של בית החולים למען המטופל והמטפל. 
אבל זכרו: ללא שינוי בשני נושאים אלו של רוח 
ותורה – בית חולים "הטוב ביותר" לא יכול להחשב 
ל"מצוין".  ואני יודע שעם "הרוח האיכילובית"  

שלנו - נוכל לעשות זאת! 

שלכם, 
רוני

וגיוס  מערכת  רכזת   | הרפואי  המרכז  דובר  שושן,  אבי  ראשי:  עורך 
צילומים:   | חסויות: אסנת טאוב טגנסקי, מנהלת שיווק פנים ארגוני 
היחידה לצילום רפואי: מירי גטניו, ליאור צור, ג׳ני ירושלמי וגדי סגל | 

בהוצאת האגף לשיווק ושירות בניהולה של גב' אביבה שמר. 

אואקנין  סהר  מפיקה:   | בירבך  יצחקי  אורנה  עריכה: 
בני  הארץ:  סטודיו  מנהל   | אבן  דן  וכתיבה:  ראיונות   |
אכטל ארז  מסחריים:  מוספים  מחלקת  מנהל   |  דניאל 

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

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

ו/או במודעות המלצה מכל סוג שהוא.
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בראש חוקר

חדשות פנים - תוכניות חדשות לאגף 
הפנימי

פתחו את השער – מיון איכילוב מתחדש

חתכים קטנים יתרונות גדולים – 
כירורגיה בילדים

החזה בחזית – המחלקה לניתוחי חזה

השיטה של ד"ר MOHS – גידולי עור 

מובילים להצלחה ארגונית – ראיון עם 
שבי שמלו

סימולציה רפואית – מ.ט.ס

המסע הדיגיטלי של מטופלי בית החולים

פרידה עם שחר – ראיון עם יוסי שחר

עניין לציון

מביאים חיים לעולם – פרויקט הומניטרי

לזכרם

היו בעניינים



פרופ' עירית אביבי ופרופ' זליג אשחר

המרכז הרפואי שלנו הוא בית החולים הראשון בישראל שקיבל אישור של חברת נוברטיס 
העולמית לבצע טיפול מתקדם וחדשני ביותר שמוצע היום לחולי סרטן בעולם. מדובר בטיפול 
פרופ' זליג אשחר, ואשר נחשבת  ידי חתן פרס ישראל  CART T, שפותחה על  בטכנולוגיית 
לפריצת הדרך הגדולה ביותר בטיפול במחלת הסרטן בעשור האחרון. עם כניסת טיפול זה לסל 
 diffuse( B התרופות, הטיפול יוצע באיכילוב לכל חולי סרטן מסוג לימפומה אגרסיבית של תאי

(large cell lymphoma בטופס 17. 
פרופ' עירית אביבי, מנהלת המערך ההמטולוגי במרכז הרפואי איכילוב, מסבירה: "תאי T הינם 
חלק ממערכת החיסון בגוף האדם - תאים אלה מגיבים לזיהומים ומחסלים אותם. תיאורטית 
יכולים תאי T להילחם גם בתאים סרטניים, אך תאים ממאירים מצליחים לדכא את פעילותם 
ולחמוק מהמערכת החיסונית. לכן נדרש תהליך של 'חינוך מחדש', בזכותו רוכשים תאי T יכולת 
להרוג באופן ספציפי את תאי הגידול, כששינוי בצופן הגנטי של תאי ה-T של המטופל מביא 
לכך שהם ׳לומדים׳ לתקוף באופן ספציפי את תאי הגידול״. עוד מדגישה פרופ' אביבי: ״שיטת 
טיפול זו היא פריצת הדרך הרפואית הגדולה ביותר בטיפול בחולי סרטן בשנים האחרונות, וכעת 

עשרות ישראלים שממתינים יוכלו לקבלה באופן מיידי אצלנו באיכילוב״.
כעת, לאחר שנים של ניסויים קליניים, רשויות הבריאות בארצות הברית, אירופה, בריטניה 

וישראל, אישרו את השימוש בטיפול בתאי CART T כמפורט:
n חולים שאובחנו עם לימפומה מסוג DIFFUSE LARGE CELL LYMPHOMA )לימפומה 

דיפוזית(, אשר חזרה או לא הגיבה במידה מספקת על אף 2 קווי טיפול קודמים.
n ילדים וחולים צעירים )עד גיל 25( שאובחנו עם תאי B חוזרים בלוקמיה לימפובלסטית חריפה.

לדברי פרופ' רוני גמזו, מנהל המרכז הרפואי איכילוב: "מדובר בבשורה עצומה עד כדי הצלת 
חיים ממשית לחולי סרטן הדם בישראל עם הכרתו של המרכז הרפואי תל-אביב כמרכז מומחה 
למתן טיפול CART T. למערך ההמטולוגי באיכילוב - בניהולה של פרופ' עירית אביבי ובהובלתו 
ניסיון רב בטיפולים  יש   - ד"ר רונית אלחסיד  יחידת ההשתלות, לצד  ד"ר רון רם, מנהל  של 
המתקדמים ביותר בלוקמיה, לימפומה וכן בהשתלת מח עצם, כשצוות המערך צבר ניסיון גדול 

בטיפול בטכנולוגיה זו". 

איכילוב כחול לבן: מהמעבדה אל מיטת החולה - מנצחים את 
סרטן הדם

ד״ר רונית אלחסיד

מאי 42019
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ד"ר אברהם אברג'ל והמטופלת ליאורה מצנר

לראשונה: ניתוח עצמות פנים 
ממוחשב למטופלות טרנסג'נדריות

ניתוח נישוי פנים ממוחשב, למטופלת טרנסג'נדרית, 
בוצע לראשונה במרכז הרפואי שלנו. הניתוח בוצע 
ידי צוות הרופאים של היחידה לכירורגיית פה  על 
ד"ר  היחידה  מנהל  של  בראשותו  ולסתות,  פנים 
ניתוחי ראש צוואר  שלומי קליינמן, במערך א.א.ג 

פה ולסתות. 
למעלה  כיום  מטופלים  שלנו  הרפואי  במרכז 
שנמצאים  שונים,  בגילים  טרנסג'נדרים  מ-1,500 
בשלבים השונים של ההתאמה המגדרית, כשאחד 
מהשלבים החשובים של התהליך הינו ניתוח התאמת 
הפנים למגדר הנבחר. "הניתוחים כוללים שינוי מתאר 
זוויות הלסת  המצח, תיקון מיקום עצמות הלחיים, 
ד"ר שמרית ארבל,  מסבירה  והסנטר",  התחתונה 
מנתחת בכירה ביחידה לכירורגיית פה פנים ולסתות.
בזכות הימצאות היכולות הטכנולוגיות של תכנון 
וסדי הדרכה לחיתוך  והדפסת מודלים  תלת-ממדי 
של אזור עצמות הפנים, בוצעה לראשונה בישראל 
התאמה ממוחשבת של התוצאה הרצויה, תוך שיתוף 

פעולה עם המטופלת. "היתרונות של ניתוח נישוי פנים ממוחשב - בתכנון מקדים ובאמצעות טכנולוגיית תלת-ממד - הם מתן דיוק, סימטריה מקסימלית 
וקבלת תוצאה אסתטית עדיפה בהתאם לרצון המנותח", מדגישה ד"ר ארבל.

יתרון נוסף של השימוש בטכנולוגיה ממוחשבת הוא בכך שהיא מקצרת את זמן הניתוח באופן משמעותי. "קיצור זמן הניתוח מוביל להקטנה ניכרת 
בתופעות הלוואי ולהקלה במהלך הריפוי", מסכם ד"ר קליינמן.

צוות היחידה והמנתחים שמטפלים באוכלוסייה זו לניתוחי נישוי פנים, כוללים את: ד"ר שמרית ארבל, ד"ר אמיר שוסטר וד"ר קלריאל ינקולוביץ.

הדמיה בתלת-ממד הצוות בניתוח

לראשונה בישראל:
ניתוח סתימת נחיר

בבית החולים שלנו, ולראשונה בישראל, בוצע ניתוח נדיר, שבמהלכו נסתם אפה של חולה 
הסובלת ממחלה גנטית שגורמת בין השאר לדימום מסיבי מהנחיריים. "אמנם איבדתי את חוש 
הריח והטעם, אבל לפחות לא אצטרך לקבל עירויי דם או להסתובב עם ערימות טישו לכל 
מקום", מספרת ליאורה מצנר, המטופלת הראשונה שעברה את הניתוח הנדיר. מצנר מתמודדת 
 .(Heredetary Hemoragic Telangectasia( HHT במשך שנים עם מחלה תורשתית נדירה בשם
"המחלה נגרמת כתוצאה מפגם גנטי המוביל לבעיה מבנית בכלי הדם", מסביר ד"ר אברהם 
אברג'ל, סגן מנהל מחלקת א.א.ג, ניתוחי ראש וצוואר, ומנהל יחידת אף וסינוסים. "היא מתבטאת 
בדימומים תכופים מריריות האף, ולעתים אף בפגיעה באספקת הדם למוח ולאיברים חשובים 
כמו הכבד. במקרים רבים המחלה מתפרצת באמצע החיים, לאחר שהגן הפגום שהיה במצב 
רדום לפתע מתעורר. לרוב היא משפיעה באופן ניכר על איכות החיים ולעתים אף מעמידה 

אותם בסכנה".
לדברי ד"ר אברג'ל: "עד כה, רוב החולים שסובלים מהבעיה של ליאורה, לרוב נאלצים 
להתמודד עם הבעיה ולקבל טיפול תומך, כמו עירוי דם, וכן להימנע מפעולות שגרתיות שכוללות 
ייחודי,  ניתוח  מאמץ וחשיפה לשמש. האופציה הכירורגית היחידה העומדת לרשותם היא 
שבמהלכו נסתמים נחירי האף באמצעות רקמת עור של המטופל, במטרה למנוע חדירת אוויר 
לחלל הראשי שלו, מה שבפועל מונע את הדימום. הפרוצדורה הזאת מעולם לא התקיימה בארץ 
בהצלחה, ולכן לשם כך החלטנו באיכילוב להיעזר בפרופ' גיישטוף אורבן, מומחה מגרמניה, 

שכבר צבר ניסיון רב בניתוחים כאלה".



לראשונה במסגרת הרפואה הציבורית בארץ, בבית 
יכולים מטופלי מחלת קרוהן לבלוע  החולים איכילוב 
צינור העיכול לכל  גלולה חדשנית אשר מתעדת את 
אורכו. כך בסרט וידיאו אחד יכול הרופא המטפל לדעת 
מיידית את היקף פעילות המחלה. הקפסולה תחליף 

בדיקת קולונוסקופיה לחולים אלה וניתנת בטופס 17.
מחלה  היא   )Crohn’s disease( קרוהן  מחלת 

דלקתית כרונית, שיכולה לערב כל אזור במערכת העיכול. לעתים המחלה מגיבה היטב לטיפול נוגד 
דלקת, ולעתים מתלקחת. יש קושי לראות את מערכת העיכול באופן ישיר, וכלים זמינים - כמו בדיקות 
דם או צואה - אינם מספיקים על מנת להעריך פעילות מחלה ויעילות טיפול. גם בדיקות הדמיה של 

המעיים, כמו CT או MRI, אינן מדויקות מספיק.
הכלי הטוב ביותר ברשות הרופא המטפל הוא סקירה אנדוסקופית, כלומר - צפייה במערכת העיכול 
על ידי מצלמה המורכבת על צינור גמיש המוחדר למערכת העיכול, או על ידי בליעת קפסולה מצלמת. 
היות שב-70% ממטופלי קרוהן יש מעורבות של מעי גס ומעי דק או מעי גס בלבד, עד לאחרונה, 
המעקב האנדוסקופי כלל קולונוסקופיה לסקירת המעי הגס ובדיקת וידיאו-קפסולה לסקירת המעי הדק. 
לאחרונה חברת מדטרוניק העולמית, אשר מייצרת את הקפסולה למעי הדק, פיתחה סוג חדש של קפסולה 
אנדוסקופית המצלמת את כל מערכת העיכול לכל אורכה, החל מהוושט, דרך הקיבה, המעי הדק והמעי 
הגס, ועד לפינויה לאסלה. קפסולה זו נכנסה לשימוש כעת במכון לדרכי העיכול והכבד במרכז הרפואי 

איכילוב תל-אביב, והיא ניתנת לחולים בטופס 17 וללא עלות נוספת.
ד"ר ליאת דויטש, מנהלת שירות הקפסולה האנדוסקופית, מסבירה: "מחלת קרוהן שונה בין אדם 
לאדם ואף משתנה אצל אותו אדם בתקופות שונות. לרוב, פונה המטופל עם תלונות חדשות, אך 
הבירור הרפואי יכול להתפרס על פני מספר חודשים. כעת אנחנו יכולים לתת מענה מהיר לשאלות 
הכי שכיחות: איפה ממוקמת המחלה ומה מידת הפעילות שלה, וזאת ללא צורך בהרדמה, קרינה או 
סיכון בבדיקה פולשנית. כמובן שצמצום מספר הבדיקות מונע אובדן ימי עבודה וכאמור מזרז את 

האבחנה ולכן גם את הטיפול". 
ד"ר דויטש מדגישה: "הקולונוסקופיה היא כלי אבחנתי וטיפולי חשוב, בעיקר בתפקידה הקריטי 
למניעת סרטן המעי הגס. אך כאשר נדרשת צפייה בלבד, ללא צורך בטיפול או דגימה, יש יתרון ברור 

לבדיקה שאינה דורשת החדרת מכשיר לגוף המטופל אלא בליעת כדור בלבד".

בשורה לחולים במחלת קרוהן: קפסולה חדשנית הסוקרת את כל 
מערכת העיכול, ללא צורך בהרדמה, קרינה או בדיקה פולשנית!
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הכנסת מכשיר CT חדש לאגף דימות
 לאחרונה, הותקן באגף הדימות מכשיר CT חדש, ה-IQON, מתוצרת פיליפס. זהו מכשיר חדיש והראשון בבית החולים, שהוא בעל יכולת הפרדה 
יותר  יכולות אפיון טובות   ספקטרלית בין סוגים שונים של חומרים. המכשיר מאפשר הפחתה של כמויות חומר הניגוד המוזרקות לנבדקים, ובעל 

של נגעים, כך שפחות נבדקים יצטרכו לחזור לבדיקות השלמה לאחר גילוי ממצאים אקראיים. 

ד"ר ליאת דויטש עם המטופלת הראשונה

לראשונה במרכז הרפואי איכילוב בוצע תהליך הנצלת 
כליות, לצורך תרומת איברים מנפטר כבר בחדר המיון

במהלך החג התקבל במחלקה לרפואה דחופה )חדר מיון( גבר כבן 60 לאחר 
דום לב. לאחר שמאמצי ההחיאה המרובים לא צלחו והרופאים נאלצו לקבוע את 
מותו, צוות בית החולים קיבל במקום את הסכמת המשפחה לתרומת איברים.
"מדובר ביכולת חדשה שפותחה לאחרונה  בבית החולים ועדיין אינה 
עוד בחדר הטראומה פעולות  לפיה מבוצעות  ובעולם,  בישראל  נפוצה 
ד"ר דניאל טרוצקי, מנהל המחלקה  קריטיות לשימור הכליות", מסביר 

לרפואה דחופה במרכז הרפואי איכילוב תל-אביב.
שתי הכליות שהונצלו, הושתלו במהלך החג בשני מטופלים שהיו זקוקים 
להשתלת כליה: בן 35 שהושתל כאן באיכילוב, ובן 46 בבית החולים בלינסון.
פרופ' רוני גמזו, מנהל המרכז הרפואי מדגיש כי על אף שמדובר בפעולה 
מורכבת הדורשת סנכרון ודיוק, ובוצעה לראשונה בבית החולים, היא עברה 
בהצלחה: "סוד ההצלחה הוא בשת"פ בין הכירורגים המשתילים, צוות מערך 
ההשתלות, הרדמה, טיפול נמרץ והמחלקות לרפואה דחופה, כלי דם, לב-

חזה, חדר ניתוח, וכן גורמי הנהלה. הצלחת ההליך היא עדות להצטיינות 
בית החולים בנושא תרומת איברים ואנו גאים על כך".

ד"ר תמר אשכנזי, מנהלת המרכז הלאומי להשתלות מבהירה כי מטרת 
קבלת הסכמה לתרומת איברים בישראל מנפטרים לאחר דום לב כבר בחדר 
המיון, היא להגדיל את מספר תרומות הכליות למען החולים הרבים הזקוקים 
לכך )בשיטה זו ניתן להנציל כליות בלבד(. לדבריה, תהליך זה נמצא בשלבי 

הרצה במספר בתי חולים בארץ.
"אם יש נחמה באובדן חיי אדם באופן פתאומי שכזה היא העובדה ששני 
מטופלים זכו  להשתלה לה הם כה ייחלו", מוסיפה מיכל לוגסי, מרכזת תחום 

מוות מוחי ותרומות איברים במרכז הרפואי איכילוב.
המרכז הרפואי איכילוב והמרכז הלאומי להשתלות מוקירים את משפחת 
המנוח על הגדולה ואצילות הנפש בשעה הקשה והפתאומית של מות יקירם. 

מי ייתן ולא ידעו עוד צער.
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ד"ר שרון מסלוביץ׳

15-20% מכלל הנשים סובלות מבעיות פוריות ונאלצות לעבור בדיקות רבות. 
במשך שנים רבות, במסגרת בירור עקרות או תת-פריון, היה מקובל לבצע צילום 
רחם. הצילום התבצע במערך ההדמיה ובוצע על ידי הזרקת חומר ניגוד שומני 
דרך צוואר הרחם, לטובת צילום הרחם מכמה זוויות שונות. הבדיקה נערכה תחת 
קרינת רנטגן ותוך מתיחה של הרחם על ידי צבתות - פעולה שהיתה כרוכה באי 

נוחות רבה למטופלת וכאב.
גדולה  בשורה  חדשה שמהווה  בדיקה  נכנסה  בישראל,  לראשונה  כעת, 
לאוכלוסייה זו ומהווה פריצת דרך בגישה הטיפולית בנשים עם הפרעות פריון. 
הבדיקה החדשה מבוצעת בחדר אולטרסאונד רגיל במרפאות נשים, תחת הדמיית 
אולטרסאונד ללא כל קרינה. היא מבוצעת בעזרת הזרקה של חומר הנקרא 
exem, שאין לו תופעות לוואי ומאפשר הדגמת הרחם והחצוצרות לרופא המטפל. 

הפעולה עצמה היא ללא מגע פולשני לרחם וללא כאבים. 
לדברי פרופ' יגאל וולמן, רופא בכיר ביחידה לאולטרסאונד נשים ומיילדות 
בבית חולים "ליס" ליולדות ולנשים: "הייתרון של השיטה הוא, שעל ידי הזרקת 
החומר ניתן להדגים את החצוצרות ואת המעבר של החומר דרכן, ובכך לצלם את 
כל איברי האגן, כולל השחלות ומבנה הרחם וחלל הרחם בפעם אחת. מיד בתום 
הבדיקה ניתנת התשובה, בניגוד לשיטה הקודמת, שאילצה המתנה למשך ימים 
ארוכים עד לפענוח. כמו כן, מנתונים של מרכזים אחרים בעולם שכבר עובדים 

פרופ' יגאל וולמןבטכנולוגיה חדשנית זו, ניכרת השפעה בשיפור בשיעור ההריונות לאחריה".

חדש ב"ליס": ניתוח קיסרי עם סיכות נמסות, לתוצאה אסתטית 
טובה יותר

בדיקה חדשנית לנשים הסובלות מבעיות פוריות:
הדמיית הרחם והחצוצרות באולטרסאונד ללא קרינה וכאבים

בית החולים "ליס" לנשים וליולדות הנו בית החולים הראשון שבו 
- סיכות שדכן  יבוצעו התפרים בניתוח קיסרים ב"סיכות נמסות" 
העשויות מחומר נספג, שנועדו לקרב את שולי החתך מתחת לעור 

ולא על פניו. 
לסיכות נמסות יתרונות רבים: סגירה מהירה של החתך, ללא צורך 
יותר.  ותוצאה אסתטית טובה  בהסרת הסיכות, כאב נמוך-עוצמה, 
)חומר סינתטי( הקרוי  החומר הנמס של הסיכות עשוי מפולימר 

polyactide-polyglycolide. חומר זה נעכל ונעלם מן הגוף על ידי תאי מערכת החיסון 
במשך כ-100 ימים, זמן אופטימלי לריפוי מלא של הצלקת טרם היעלמות הסיכות. 

לדברי ד"ר שרון מסלוביץ', מנהל מיון נשים ויולדות וסגן מנהל "ליס": "המראה הסופי 
של הצלקת תלוי במספר הניתוחים בעבר ובעיקר באופן ההצטלקות של הגוף, אך ניתן 
יותר מהסיכות הרגילות. עם  לומר שהתוצאה האסתטית במרבית המקרים הינה טובה 
ההתאוששות לאחר הניתוח הקיסרי גם אפשר להתקלח כרגיל ואין צורך להשתמש בסבון 

מיוחד או במשחות".
כאמור, ניתוח קיסרי הינו חיתוך דופן הבטן לשם לידה. זהו הניתוח השכיח ביותר ברפואה, 

והוא מבוצע בכ-20-30% מהלידות. 
עד כה היו קיימות שתי צורות לסגירת החתך העורי בניתוח קיסרי:

n סיכות מתכת - זוהי גם הדרך המהירה והקלה ביותר. יתרונותיה של שיטה זו: הניסיון 
הרב, מהירות הסגירה, והאפשרות להוציא סיכה אחת או שתיים אם מתפתח זיהום. חסרונות 
השיטה: לעתים הסיכות "נתפסות" ומסיבות כאב ואי-נוחות, יש צורך בהסרת הסיכות לאחר 

כ-5-8 ימים, התוצאה האסתטית לא מספיק טובה.
n תפר עורי נספג באמצעות חוט עדין - היתרונות הינם קירוב מצוין של שולי החתך, אין 
צורך בהסרת התפר )משום שנספג(, פחות כואב. החסרונות: פעולה המאריכה משמעותית 
את זמן הניתוח, דורשת מיומנות וניסיון, כרוכה לעתים בשיעור גדול יותר של דימום מתחת 

לצלקת ואף לזיהום עקב מעברים רבים של המחט וחוט התפירה בשולי החתך. 
כעת מוצעת אפשרות נוספת ליולדות, רק כאן בחדרי הלידה של "ליס": השירות החדש 

הוא ללא עלות נוספת ויוצע לכל אשה שמתאימה לכך. 
"רוב הניתוחים הקיסריים מתאימים לסגירה על ידי סיכות נמסות, אך בניתוחים קיסריים 
ולכן  ניתוחים חוזרים, תוצאת הסגירה פחות טובה  מורכבים או צלקות מרובות, עקב 

בניתוחים אלה נמליץ בדרך כלל על סגירה בסיכות רגילות", מבהיר ד"ר מסלוביץ'.
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הפגיות  כלל  את  בחן  הבריאות  משרד 
בארץ, במודל ארצי לבחינת איכות הפגיות, 
שכלל בין היתר בדיקה של איוש משרות 
זיהומים, הימצאות  ובעלי תפקידים, היקף 

מכשור נדרש, תקינות המתקנים ועוד.
הפגיות  בקבוצת  דורגה  שלנו  הפגייה 

המצטיינות בארץ.

הפגייה בקבוצת הפגיות 
המצטיינות בארץ

לאחרונה פורסמו נתוני הסקר הלאומי השלישי של 
מב"ר, לבחינת חוויית המטופל במחלקות האשפוז. בית 
החולים שלנו זכה בציון משוקלל של 82% - עלייה 
של 4% מהסקר הקודם, שבוצע בשנת 2016, ומעל 
 .81% על  החולים, שעמד  בתי  יתר  של  הממוצע 
בהשוואה בין תוצאות הסקר לאורך השנים, קיימת 
מגמת שיפור ברורה, כאשר השיפור המשמעותי ביותר 
בא לידי ביטוי במדדים של העצמת המטופל, מידע 
והסברים, יחס וכבוד למטופל, רצף הטיפול ויעילות, 

ועל כך תודתנו לכם. 

בית החולים שלנו בראי מערכת הבריאות הציבורית

מערכת ראשונה מסוגה בעולם למתן טיפול של ברכיתרפיה 
בסרטן נשים במכון הקרינה

ד"ר טטיאנה רבין

מכון הקרינה שבמערך האונקולוגי במרכז הרפואי שלנו הצטייד בימים אלה במכשיר חדש 
ומתקדם בשם: HDR-BRAVOS של חברת וריאן העולמית. עם כניסת המכשיר החדש, נפתח 

השירות לברכיתרפיה, בראשותה של ד"ר טטיאנה רבין, רופאה עתירת ניסיון בטיפולים אלה.
"היתרון הגדול של הטיפול הוא בכך שהוא מאפשר מתן קרינה במנה גבוהה לגידול עצמו, 
כמעט ללא פיזור קרינה לרקמות שסביבו. בשל עוצמתו של המקור הרדיואקטיבי והטווח הקצר 
שלו ברקמה, הוא מאפשר להעלות את מנת הקרינה לגידול ובכך מגדיל משמעותית את שיעור 

הצלחת הטיפול ואת הסיכוי לריפוי המחלה", מסבירה ד"ר רבין.
גם  יורחב  גינקולוגיים, אך בעתיד  גידולים  יינתן למטופלות עם  בשלב הראשון השירות 

לתחומים נוספים.
הטיפול מתבצע על ידי הכנסת אפליקטור מיוחד לתוך הנרתיק, אשר לתוכו מוכנס המקור 
לצורך ביצוע ההקרנה. הטיפול מתבצע בהרדמה ספינלית, כך שבמהלכו המטופלת אינה חשה 
דבר. הטיפול אורך מספר דקות בלבד והוא, כאמור, משפר משמעותית את הסיכוי לריפוי של 

מטופלות אלה.
המכשיר החדש, HDR-BRAVOS, של חברת וריאן העולמית, מאפשר לצוות הרפואי תכנון 
מדויק ביותר. המכשיר מצויד במערכות מתקדמות לבקרת איכות ודיוק הפעולה, מאפשר בדיקה 
וניטור של מיקום המקור בכל נקודה, ומוודא התאמה בין מערכת התכנון לבין הביצוע בפועל. 
לדברי ד"ר רבין, יכולות המכשיר הינן רבות ומגוונות, ובעתיד יורחב השירות גם לתחומים אחרים, 

כגון סרטן הערמונית וגידולים נוספים.

שיעור ההיענות הממוצע להיגיינת ידיים בכל בית החולים 
לשנת 2018 עומד על כ-80%

מנתוני הבקרות של היחידה לאפידמיולוגיה לשנת 2018 עולה, כי המחלקות שעמדו ביעד של 90% )בממוצע(, בהיענות 
ילדים, כירורגיה  ידיים הן: המחלקה לאשפוז כירורגי קצר, המטואונקולוגיה והשתלות מח עצם, המטואונקולוגיה  להיגיינת 

פלסטית, טיפול נמרץ כירורגי ואורולוגיה.

מעל הממוצע בסקר שביעות 
רצון מטופלים של מב"ר

מודלי  תוצאות  פורסמו  לאחרונה 
מבוגרים  במלר"ד  מב"ר.  של  התמרוץ 
בתי החולים   9 2 מתוך  דורגנו במקום 
בקטגוריה. במלר"ד ילדים דורגנו במקום 
גם  בתי החולים בקטגוריה.   8 3 מתוך 
במודל מניעת זיהומים בית החולים שלנו 

דורג גבוה.

מקום שני במודל 
תמרוץ מלר"ד



חוזרים לחיים

ליד אחד המתקנים, מימין לשמאל:  יעל דרומי, משנה 
למנכ"ל בנק הפועלים, ישראל קסירר, הבעלים של 
מיזם Wheelshare, ופרופ' רוני גמזו, מנכ"ל איכילוב

עובדים,  כ-3,900  החורף התחסנו 
העובדים -  מכלל   51% שמהווים 
היענות גבוהה ועלייה בכל הסקטורים 
שפעת,  נגד  ההתחסנות  בשיעורי 
הרופאים  הינו  שמוביל  כשהסקטור 
המחלקות  התחסנות.   67% עם   -
הינן:  בפרס,  וזכו  השנה  שהצטיינו 
המחלקה להמטואונקולוגיה והשתלת 
ג', מחלקת  מח עצם, מחלקה פנימית 
עור, היחידה למחלות זיהומיות והיחידה 

לאפידמיולוגיה. יישר כוח!

לאחרונה הושקו שלוש עמדות להשאלת כיסאות גלגלים באופן דיגיטלי באמצעות חברת 
Wheelshare ובסיוע בנק הפועלים. 

 Wheelshare בית החולים שלנו היה שותף לפיתוח הפלטפורמה החדשה עם חברת 
והראשון לממשה. 

העמדות ממוקמות בכניסה לבניין סוראסקי, סמוך לתחנת המוניות, בבניין סמי עופר, 
קומה מינוס 1, ובכניסה לבית החולים "דנה-דואק" לילדים.

השאלת כיסא הגלגלים הינה ללא תשלום לשמונה השעות הראשונות, ולאחר מכן העלות 
הינה 5 שקלים לשעה, באמצעות תשלום בכרטיס אשראי.

מנהלי המחלקות המצטיינות 

המחלקות המצטיינות במבצע חיסוני השפעת

לראשונה בארץ: השאלת כיסאות 
גלגלים  - בדיגיטל

כ-100 מושתלי כבד וכליה חוגגים את נס השתלות האיברים יחד עם 
צוות מרפאת השתלות והמנתחים שליוו וטיפלו בהם כאן באיכילוב 

עד להחלמה וחזרה לחיים.
ד"ר רוני ברוך, מנהל מרפאת השתלות, מציין כי בשנה שחלפה 

בוצעו למעלה מ-80 השתלות איברים כאן באיכילוב.

של  לרפואה  הספר  בבית  הוקם  החודש 
מסוגו  הראשון  אביב המרכז  תל  אוניברסיטת 
בארץ לטיפול ולמניעת פרקינסון. המרכז הוקם 
הודות לתרומתה של משפחת אופצין מארצות 
למניעת  המחקר  קידום  ומשימתו  הברית, 
פרקינסון באוניברסיטת תל אביב ובישראל בכלל. 
את המרכז מנהלים במשותף פרופ' קרן אברהם, 
ניר  ופרופ'  לרפואה,  בבית הספר  דקאן  סגנית 

גלעדי.
המרכז יחלק מענקי מחקר בהיקף של 600,000 

דולר בשנה כשחלק מהכסף מיועד לקידום המחקר באיכילוב. 
בנוסף, יקדם המחקר השתתפות סטודנטים בכנסים, בכינוסים בינלאומיים 

ובסמינרים ייעודיים, בארץ ובחו"ל.

כבד פי 100 מרכז ראשון לטיפול ולמניעת 
פרקינסון

פרופ׳ ניר גלעדי

מאי 2019 9
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בובה של גינה תלמדו, תצטיינו ותצליחו! צוות בית החולים עם תלמידי תיכון באופקים

"שותפים לדרך" - 
מועצות מטופלים

לאחרונה הושק פרויקט ייחודי במרכז הרפואי 
שלנו, שמטרתו איתור מוקדם של מחלות עיניים 
הייחודיות של  במטופלים בסיכון ברחבי הארץ. 
הפרויקט היא שימוש בטלהמדיסין - רפואה מרחוק, 
באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, על מנת למנוע 
אובדן ראייה ועיוורון. אוכלוסיית היעד היא בעיקר 
אוכלוסייה מבוגרת )מעל גיל 60(, בדגש על נבדקים 
עיניים, במיוחד  עם סיפור משפחתי של מחלות 
בקרב אוכלוסיות שאינן מודעות לצורך בביצוע 

בדיקות עיניים שגרתיות.
שיושם  באמצעות טלהמדיסין  בקהילה  סקר  בדיקות  מודל  על  מבוסס  הפרויקט 
בפילדלפיה, ארצות הברית, במסגרת בית החולים Wills Eye Hospital - אחד המרכזים 

המובילים ברפואת עיניים בעולם. 
פרופ׳ מיכאל ויסבורד, מנהל המרכז לחקר הגלאוקומה במערך העיניים, היה שותף מרכזי 
בפרויקט בדיקות הסקר בפילדלפיה, ועם שובו ארצה לבית החולים איכילוב, החליט ליישם 
את הידע שרכש בחו״ל ולהביאו לארץ, כדי לאתר מחלות עיניים בשלב מוקדם,ולמנוע 

אובדן ראייה ועיוורון באוכלוסיות בסיכון. 
צוות המחלקה יוצא לאזורים שונים בארץ ומבצע בדיקות עיניים ובתוך מספר ימים 

מקבל הנבדק את התשובות לביתו.

פינת חמד במרכז השיקוםמחנכים להצלחה
איכילוב מחנכים להצלחה הוא פרויקט חדש ביוזמתו של אבי שושן, דובר המרכז 
הרפואי, ובשיתוף פעולה עם תנועת "תור הזהב", במסגרתו אחת לחודש יוצא צוות 
רפואי וסיעודי מבית החולים לבתי ספר בפריפריה הגיאוגרפית של ישראל לשוחח 
עם תלמידי תיכון על הגשמת חלומות, העצמה, חשיבותה של השכלה ובעיקר מתן 
כלים עבורם על מנת שידעו שלא משנה מאין באו, מה צבע עורם, היכן הם גרים 
או שם המשפחה שלהם - ההצלחה תלויה רק בהם. המפגש הראשון נערך בשני 
בתי ספר באופקים והשתתפו בו: ד"ר ערן ממן, מנהל יחידת כתף, ד"ר אבי גדות, 
 מ"מ מנהל המחלקה הנוירולוגית, המיילדת טרי טסמה ונסים סבח מנהל החניונים.
אנשי צוות המעוניינים לקחת חלק בפרויקט נא ליצור קשר עם אבי שושן, דובר המרכז 

רישרד ברון, סיים  צוות הגינון של בית החולים, בראשותו של מר 
להקים בימים האחרונים פינת חמד במרכז השיקום. בשטח נשתלו צמחי 
תבלין שהטיפול בהם מסייע לשיקום מטופלים במרפאה הפסיכיאטרית. 
פסלי הדולפינים, שהוקמו בפינת החמד, שופצו על ידי מר רישרד ברון, 
רגע לפני שפונו על ידי אגף תברואה של עירית תל אביב למרכז מיחזור.

פרופ' מיכאל ויסבורד

פרויקט טלהמדיסין עיניים: 
איכילוב למען הקהילה

במטרה לשפר את חוויית המטופל בבית החולים, החלו 
לאחרונה במערך האונקולוגי המערך הנוירולוגי ובמחלקה 
פנימית ח' לגייס מטופלים ובני משפחה להשתתף בתוכנית 
"שותפים לדרך" )מועצות מטופלים( ולשמש כיועצים לצוות 
המחלקה בנושאים שונים הנמצאים במוקד העשייה של בית 
החולים, כגון: העברת מידע, תקשורת בין הצוותים, תהליכי 
עבודה ועוד. המודל של "מועצת מטופלים" הוצג בתוכנית 
ונחשפו לעשייה  "מטאור", והמנהלים שהשתתפו בתוכנית 
זו בביקורם בארצות הברית, החליטו לקיים פיילוט אצלם 
במחלקה. בתום הפיילוט תיבחן האפשרות ליישם את המודל 

גם במחלקות נוספות.

שותפי�
לדר�

 לאחרונה נפתחה בבית החולים מרפאת ה-PICS, מרפאה ייחודית ראשונה 
מסוגה בארץ, שמטרתה לבצע מעקב אחר חולים שהתאוששו ויצאו בשלום 
כללי. מדובר בחולים שלכאורה החלימו,  נמרץ  מאשפוז ממושך בטיפול 
 - ואף מבני משפחתם, סובלים ממגוון רחב של תופעות  אך רבים מהם, 
ניצולי אסון  - הדומות מאוד לאלו שחווים  ונפשיות  פיזיות, קוגניטיביות 
 POST  - PICS טבע או מלחמה. מכלול זה מוכר היום כתסמונת הנקראת 

מרפאת מעקב טיפול נמרץ מבוגרים
INTENSIVE CARE SYNDROME. מרפאת ה-PICS מפגישה את המחלים 
ואת משפחתו עם צוות היחידה, ובליווי פסיכיאטר ויועצים נוספים, במידת 
לאחר  או התעוררו  בעיות שנותרו  אותן  בכל  ומטפלת  הצורך, מאבחנת 
וכן מפגשי מעקב נוספים.  האשפוז. בתום המפגש מותווית תוכנית טיפול 
צוות המרפאה כולל את ד"ר אסתר דהאן, מומחית ותיקה בטיפול נמרץ כללי, 
ואת ד"ר אליעזר פלדינגר, פסיכיאטר עתיר ניסיון, ועד כה טופלו בה 42 חולים.



האם תינוקך מקבל את הטוב ביותר ?

מרכיבים אלו מעניקים ומטפלים בתפרחת חתולים, מגנים מפני צריבות, שפשופים וגירויי עור הנגרמים ע"י חיתולים וזיעה ויוצרים שכבה 
המונעת את המגע בין עור התינוק לבין החיתול הרטוב ומשאירה ריח נעים ורענן. מוצרי גליסומד בייבי מיוצרים באירופה מזה כ – 200 שנה, 

המוצרים משווקים בכל רחבי העולם מקנדה ארה"ב ועד המזרח הרחוק.
בסידרה גליסומד בייבי: תחליב רחצה לגוף ולשיער, קרם גוף לתינוק, שמן לתינוק, קצף אמבט, קרם טיפולי לתינוק לעור הפנים והגוף.  

קרם ההחתלה מכיל מרכיבים כגון: 
זינק אוקסיד – חומר בעל תכונות ריפוי פצעים ואנטי דלקתיות היוצר שכבה אטימה ומגן מפני רטיבות.  

קמומיל – חומר מרגיע ומרפא.  
שמן שקדים – מזין ומרכך עור יבש ורגיש.  

פנתנול – חומר לחותי במיוחד בעל תכונות אנטי דלקתיות.  
.A,D,E שמן חמניות – חומר המכיל ריכוז גבוהה של ויטמינים  

ללא פרבן, PH נטרלי וללא תוספת צבע.        *

 למידע נוסף למבצעים והזמנות :

www.glysomed.shop 
Glysomed Baby      ,09-7456220 'אייס פ.ג. מסחר ושיווק בע"מ, שיווק והפצה בלעדי,  טל 

קרם החתלה לתינוק                               פותח במיוחד לעורו העדין של תינוקך.

200 שנות איכותללא פרבניסברישיון משרד הבריאותלא נוסה על בע“ח 

גליסומד בחר את הטוב ביותר עבור תינוקך
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חוקרים מאיכילוב אפיינו חלבון החיוני לפעילות דלקתית תקינה 
של תאי חיסון בהתמודדות עם מחלות דלקתיות וזיהומים

החלבון נמצא כמבקר חשוב של הפעילות של תאי דלקת בזרם הדם. בכך יכול להימנע נזק דלקתי 
לרירית המעי ולאיברים פנימיים בזמן זיהומים חיידקיים ובמחלות מעי דלקתיות. בנוסף, החלבון קריטי 

להתמודדות מערכת החיסון עם סטפילוקוק זהוב, חיידק אלים שאחראי למקרי מוות רבים.
שכיחותן של מחלות מעי דלקתיות מסוג קוליטיס כיבית וקרוהן נמצאת בעלייה תלולה בשנים האחרונות. 
במחלות אלה יש הפעלת יתר של תאי מערכת החיסון בשם מונוציטים, אשר מסננים את הרקמה החולה 
וגורמים לדלקת כרונית ולנזק. תהליך דומה מתרחש בזמן זיהום חיידקי )אלח דם, Sepsis(, כאשר נוכחות 
חיידקים בזרם הדם ובאיברים פנימיים, כמו כבד ומעיים, גוררת הסננה של מונוציטים והפעלה דלקתית 

שלהם, וכתוצאה מכך נזק לאיברים. אולם, הגורמים השולטים על פעילות המונוציטים אינם ברורים.
קבוצת המחקר, בראשותם של ד"ר נתן גלוק וד"ר חן ורול, יחד עם החוקרת ד"ר שני בן שלמה והסטודנטית לדוקטורט אודליה מוהדב, 
מהמרכז לחקר מחלות דרכי העיכול והכבד, חיפשו חלבונים שרמת הביטוי שלהם נפגעת בחולי מחלות מעי דלקתיות. במסגרת החיפוש הם 
מצאו כי החלבון COMMD10 יורד מאוד ברקמת המעי של החולים ואף במונוציטים הדלקתיים שנלקחו מזרם הדם בחולים. מכך, שיערו 

החוקרים, כי החלבון נחוץ לשליטה על תאי הדלקת, וחסרונו מאפשר את התפתחות המחלה. 
כדי לבדוק את ההשערה, יצרו החוקרים עכברים החסרים את החלבון בתאי המונוציטים. עכברים אלה אכן סבלו מדלקות חמורות יותר 
במעי ומאלח דם חמור יותר. המונוציטים חסרי COMMD10 תקפו יותר את האיברים הפנימיים והיו פעילים הרבה יותר ביצירת התגובה 

הדלקתית הגורמת נזק ברקמות.
אחד הנזקים המשמעותיים שנגרמו כתוצאה מהפעילות הדלקתית של המונוציטים, בהיעדר COMMD10, היה נזק לשלמות רירית המעי. הדם 
זורם מהמעי לכבד ומשם לכל הגוף. כאשר המחסום של רירית המעי נפרץ, חיידקי המעי יכולים לפלוש דרך הפרצה הזו אל זרם הדם. למרות 
זאת, החיידקים יכולים עדיין להיעצר על ידי תאים חיסוניים בכבד. תאים אלה נקראים מקרופאג'ים והינם חלק מהמערכת החיסונית המולדת. 
ד"ר ורול וד"ר גלוק מסכמים: "מחלות מעי דלקתיות וזיהומים חיידקיים מחייבים פעילות מוכוונת ומרוסנת של התאים הדלקתיים. הממצאים 
שלנו חושפים לראשונה תפקיד חשוב לחלבון COMMD10 בהכוונה של תאי הדלקת לכיוון ריפוי על פני נזק. דרכים להגברת הביטוי או הפעילות 
של החלבון COMMD10 עשויות לספק אפיק חדש לריפוי של מחלת המעי הדלקתית ושיפור התמודדות האדם עם זיהומיים חיידקיים אלימים". 

.iScience-ו Frontiers in Immunology תוצאות המחקרים פורסמו לאחרונה בעיתונים היוקרתיים

בראש חוקר

פריצת דרך בחקר ההשמנה: חוקרים מאיכילוב אפיינו הורמון 
המפחית השמנה דרך פעילותו על מערכת החיסון

השמנה והתסמונת המטבולית הפכו למגיפה של המאה הנוכחית, המשפיעה על כ-1.9 מיליארד אנשים 
עם עודף משקל ו-600 מיליון אנשים שמנים ברחבי העולם. ההשמנה מלווה בתחלואה הכוללת: יתר לחץ 
דם, סוכרת מסוג 2, הפרעה בשומני הדם, כבד שומני וטרשת העורקים עם מחלת לב איסכמית. העלייה 

המשמעותית בהיקף ההשמנה והתחלואה הנלווית מצריכות טיפולים חדשים. 
בזמן השמנה, מתפתחת דלקת כרונית ברקמת השומן, שבמהלכה נוצרים חומרים מעודדי דלקת, הפוגעים 
ביכולת התאים בגוף להגיב בצורה נאותה לאינסולין )תנגודת לאינסולין(. התנגודת לאינסולין היא הגורם 
העיקרי להתפתחות התסמונת המטבולית על שלל תחלואיה. מחקרים חדשים מצביעים על כך שהשומן 
יכול לעבור תהליך הנקרא "השחמה" )beiging( ובו תאי השומן "שורפים״ עודפי קלוריות בצורת חום. 
תהליך אבולוציוני זה קיים בשומן החום בבעלי חיים הישנים שנת חורף )hibernation(. תהליך זה קיים 
גם ברקמת השומן בבני אדם ועוזר לשמור על מאזן אנרגיה תקין. הדלקת הנוצרת ברקמת השומן בזמן 
השמנה פוגעת ביכולתה לעבור "השחמה" ולאבד עודפי קלוריות בצורת חום. לכן, דיכוי הדלקת ברקמת השומן יכול להגביר את הרגישות 

לאינסולין, לעודד את תהליך ההשחמה, ובכך להפחית את ההשמנה ותחלואיה.
קבוצת המחקר, בראשותם של ד"ר חן ורול וד"ר סיגל פישמֿן, יחד עם החוקרת ד"ר איזבל צויבל והסטודנטית לדוקטורט פרננדה מנטלמשר 
מהמרכז לחקר מחלות דרכי העיכול והכבד, הראו במחקרם שהורמון ה-glucose-dependent insulinotropic polypeptid) GIP( יכול לדכא 

את הדלקת ברקמת השומן ובכך לשפר את התנגודת לאינסולין ואת יכולת ה"השחמה" של השומן.
הורמון ה-GIP מיוצר במערכת העיכול ומופרש בתגובה לאכילה ומעודד יצירת אינסולין בלבלב. לצד פעילותו זו, נודעות ל-GIP השפעות 

גם על רקמות ואיברים אחרים, למשל בניית עצם ודיכוי תיאבון במוח.
ד"ר ורול וד"ר פישמן גילו תפקיד נוסף של הורמון זה, והוא עיכוב ההליך הדלקתי ברקמת השומן ובכך שמירה על מאזן אנרגיה תקין. החוקרים 
הראו לראשונה במודל השמנה של עכברים ש-GIP מוריד בתאי חיסון מסוימים את הייצור של חלבון מעודד דלקת הנקרא קלפרוטקטין, שהינו סמן 
ידוע של תסמונות דלקתיות רבות. הם הראו שבהיעדר הפעילות של GIP בתאי חיסון, ייצור יתר של הקלפרוטקטין פוגע ברגישות לאינסולין ובתהליך 
"ההשחמה" ברקמת השומן, כלומר - פוגע ביכולת של תאי שומן "לבזבז" עודפי אנרגיה בצורת חום, ומביא על כן לצבירת עודפי הקלוריות כשומן. 
ד"ר ורול וד"ר פישמן מסכמים: "מחקרים קודמים אודות הורמון אחר מהמשפחה של GIP והוא GLP1 הביאו ליצירת טיפולים מהפכניים 
בהשמנה ובתסמונת המטבולית. יותר ויותר מחקרים קושרים בין הפעילות של תאי מערכת החיסון לבין ויסות הפעילות המטבולית בגוף, אך 
ההבנה של השחקנים והמנגנונים העובדים בתווך הזה עדיין בחיתוליה. המחקר שלנו מהווה פריצת דרך בהבנה כיצד GIP, הורמון שמיוצר 
במעי בתגובה לאכילה, משפיע על מאזן האנרגיה והתנגודת לאינסולין דרך השפעתו המעכבת על הפעילות הדלקתית של תאי חיסון. אנו 

מאמינים שתוצאות המחקר מהוות בסיס לפיתוח תכשיר תרופתי חדש לטיפול בהשמנה". 
.Nature Metabolism תוצאות המחקר פורסמו בעיתון היוקרתי
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נמצא הגן שגורם להתקרחות בקרב נשים שחורות
פריצת דרך פרי תגלית ישראלית מעוררת הדים בעולם: קבוצת מחקר בינלאומית, בהובלתו של פרופ' אלי שפרכר, מנהל מערך העור, גילתה 
בתום מחקר של 7 שנים כי תפקוד לקוי של חלבון בשם PADI3 עומד בבסיס מחלה שכיחה ביותר בקרב נשים שחורות ממוצא אפריקאי, אשר 

באה לידי ביטוי בהתקרחות ואובדן שיער בלתי הפיך. 
אחת מתוך כל 20 נשים שחורות ממוצא אפריקאי סובלת מאובדן שיער והתקרחות. המחלה נובעת משילוב של טכניקות אגרסיביות לעיצוב 
 central centrifugal - CCCA שיער ופגם גנטי שעד כה לא היה ידוע. לעתים המחלה המוכרת בשם התקרחות צלקתית מרכזית, ובשמה הרפואי

cicatricial alopecia, מועברת בין בני המשפחה, עובדה שמלמדת על חשיבותם של פקטורים גנטיים בגרימת המחלה. 
פרופ' שפרכר: "לעיצוב תסרוקות שכולל החלקות רבות, משיכת השיער בחוזקה לאחור ועוד טיפולים רבים ואינטנסיביים - תיתכן השפעה 
ישירה וקבועה על צמיחתו של השיער אצל אנשים בעלי נטייה גנטית מסוימת. למרות שהשיער שלנו אינו איבר חיוני, הוא משחק תפקיד מרכזי 
בחיינו האישיים והחברתיים. התקרחות, במיוחד כאשר היא בלתי הפיכה כמו ב-CCCA, יכולה להיתפס כארוע חיים בעל השלכות שליליות רבות". 
"PADI3 - החלבון הפגום ב-CCCA, הוא בעל תפקיד קריטי בהתפתחות השיערה. חולים עם CCCA נושאים צורה פגומה של החלבון, 
ולכן כששיערם נחשף לפגיעה פיזית או כימית בעת עיצוב שיערם, צמיחת זקיק השיערה נעצרת והעור נעשה צלקתי, תהליך שמונע צמיחה 
מחודשת של השיער שאבד", מסביר ד"ר לירון מלכי, חוקר ראשי במחקר. ד"ר עופר שריג, שותף בהובלת המחקר, מוסיף: "תפקוד פגום של 
אותו חלבון עומד בבסיס מחלה נדירה מולדת, המלווה שינוי במראה השיער, תסמונת UHS, מחלה שממנה סבלה ככל הנראה הדמות מהספרות 

הגרמנית המוכרת בארץ כיהושע הפרוע". 
.New England Journal of Medicine הממצאים פורסמו בעיתון היוקרתי

פרופ' אלי שפרכר

השיטה היעילה ביותר לטיפול בצלקות אקנה היא שילוב של טיפול הכולל הזרקת חומר מילוי 
לפנים עם שימוש במכשיר לייזר

מחקר בהובלתו של ד"ר אופיר ארצי, מנהל המרכז המשולב לאסתטיקה במערך העור, 
מצא כי טיפול משולב המבוסס על הזרקת חומר מילוי מסוג קלציום הידרוקסילאפטיט 
(CaHA-CalciumHydroxylapatite(, ולאחריו טיפול בלייזר מסוג CO2, הינו היעיל 

ביותר לטיפול בצלקות אקנה אטרופיות - צלקות הכוללות ניוון של רקמות בעור. 
לסוג צלקות זה השלכות שליליות על איכות החיים והוא מאפיין כ-95% מהאנשים 
שלקו באקנה בצעירותם, כאשר כ-22% מתוכם יסבלו מהתופעה ביתר שאת. צלקות 
אקנה קשות )"חורים" בפנים( כרוכות בהשפעות על הדימוי העצמי, חיי זוגיות ותפקוד 

חברתי. 
נותחו, במבט אל העבר )רטרוספקטיבי(, תוצאות סדרת טיפולים ב-352  במחקר 
מטופלי צלקות אקנה: נשים וגברים בשנות ה-20 לחייהם, אשר טופלו במרכז הרפואי 
שלנו בין השנים 2013-2016 באמצעות סוגים שונים של טכנולוגיות עם/וללא הזרקות 

חומר מילוי לצלקות. 
המחקר בדק נתונים דמוגרפיים, מאפייני עור )סוג וגוון העור(, מאפייני צלקות )חומרת 
ההצטלקות, גיל וסוג הצלקות(, ומאפיינים שונים הקשורים בטיפול: הטכנולוגיה בה 
נעשה שימוש, החומר שהוזרק, תזמון ומספר הטיפולים שנעשו, תופעות לוואי וזמן 
ההחלמה עד לחזרה לשגרה. מועד סיום הטיפול נקבע על פי הערכת מידת השיפור של 
הצלקות על ידי הצוות הרפואי, שביעות רצון המטופל והחלטה משותפת של הצדדים. 
המטופלים צולמו לפני הטיפולים ולאחריהם, כאשר צוות דרמטולוגים מומחים חיצוני 
ובלתי תלוי בדק את תוצאות התהליך לאור התמונות לפני תחילת הטיפול ועד שנה 
לאחר סיומו, בהתבסס על סולם הערכה בינלאומי מקובל. במקביל, הנבדקים אשר סיימו 
את הטיפול התבקשו להעריך את מידת שביעות רצונם בהתבסס על אומדנים שונים.

ממסקנות המחקר עולה כי שילוב טיפול בלייזר משייף מקטעי מסוג CO2 עם הזרקת 
חומר מילוי מסוג קלציום הידרוקסיל אפטיט )לא באותו טיפול( - הינו היעיל ביותר 
לצלקות אקנה ומשיג את התוצאות האסתטיות הטובות ביותר. זאת לעומת טיפולים 
בטכנולוגיות שונות אחרות ו/או הזרקת חומרי מילוי בלבד. המחקר הראה כי לא ניתן 
להעלים צלקות אקנה, אולם מטופלים שיכולים ורוצים לעבור טיפול משולב זה, ירוויחו 

מתוצאה טובה יותר, בפחות טיפולים. 
לדברי פרופ' אלי שפרכר, מנהל מערך העור: "מרבית המחקרים על צלקות אקנה 

בוצעו על מספר קטן של מטופלים ולא בחנו פקטורים שונים 
להצלחת הטיפול. המחקר שבוצע כאן בבית החולים מתבסס 
על מספר רב של מטופלים שסיימו טיפול ומצביע על הגורמים 

להשגת מירב התוצאה הסופית". 
קבוצת החוקרים כללה את: ד"ר אמיר קורן, ד"ר גילה אייזמן, 
ד"ר אפרת בר-אילן, ד"ר פארס סלאמה, פרופ' אלי שפרכר וד"ר 

שרית כהן.
 Clinical and experimental המחקר פורסם בירחון המדעי

 .dermatology



מחקר חדש מצא שיטת טיפול חדשנית, מתקדמת ובמינימום צלקות 
וכאב לחולי שושנת יריחו 

2014-2017 במערך העור, מצא כי גישת טיפול חדשה למחלת הלישמניה, המוכרת  מחקר חדש, שנערך בשנים 
גם בשם "שושנת יריחו", יכולה להביא לריפוי מלא ללא הרדמה, עם מינימום כאב ובתוצאה אסתטית הטובה ביותר 

שמוצעת כעת לחולים אלה. 
שושנת יריחו היא מחלה הנגרמת על ידי טפילי הלישמניה )Leishmania(. המחלה מועברת על ידי נקבת זבוב החול 
ומשפיעה על מיליוני אנשים בכל שנה: המחלה העורית מתבטאת בפצעים על פני אזורים חשופים )פנים או גפיים( 
המותירים צלקות שקועות גדולות )"חורים"(, חומות או לבנות. לפי פרסומי משרד הבריאות, חלה עלייה דרמטית 

בשיעורי ההיארעות של המחלה, בשכיחותה ובהתפשטותה גם לאזורים חדשים בארץ. 
הפרוטוקול הטיפולי המקובל מתמקד בקיצור המחלה, אך לא מטפל בצלקות הקשות שמותירה המחלה לכל החיים. 
הטיפול המקובל, במקרים הקשים, הינו הזרקת חומר אנטי-טפילי לתוך הנגע העורי, כאשר יש לחזור על הפרוצדורה 
מספר פעמים, עד ריפוי. ההזרקה הכרוכה בטיפול זה מכאיבה מאוד ואצל ילדים במיוחד דורשת הרדמה נלווית: 
חלקית/מלאה. גם לאחר הסבל הכרוך בטיפול, נותרות צלקות אטרופיות קשות, המייצרות עכבות אישיות, חברתיות, זוגיות ותעסוקתיות לכל החיים. עד כה 

לא היה קיים טיפול הוליסטי שהתייחס לריפוי הקליני, כמו גם למניעת הצלקת וחתירה לתוצאה אסתטית ראויה יותר. 
במהלך המחקר, שנערך על ידי ד"ר אופיר ארצי, מנהל המרפאה לטכנולוגיות מתקדמות והמרכז המשולב לאסתטיקה, נבחנו כ-178 נגעים של שושנת יריחו 
במטופלים )נשים וגברים בגילי 18-60(, אשר הופיעו במרבית המקרים בפלג הגוף העליון, כאשר למחציתם הוזרקה, באופן אקראי, התרופה האנטי-פרזיטארית 
)הטיפול המקובל עד כה(; ובחלקם האחר בוצע תחילה טיפול בלייזר אבליטיבי משייף מסוג CO2 )ללא צורך בהרדמה( ולאחר מכן נמרח החומר האנטי-טפילי 

)החומר שהוזרק בחצי מהנגעים(. 
כלל הנגעים צולמו ונשלחו להערכה מקצועית אובייקטיבית ובלתי תלויה על ידי רופאי עור לאחר תום הטיפול האחרון, ובמקביל מילאו הנחקרים שאלוני 
אומדן כאב אישיים, אשר סקרו את חוויית הטיפול וביקשו הערכת תוצאות טיפוליות של הנגעים שעברו הזרקה - אל מול הנגעים שעברו את הטיפול החדש: 

לייזר ואחר כך מריחה של החומר האנטי-טפילי. 
התוצאות שהתקבלו מפתיעות: במטופלים בהם בוצע הטיפול החדש התוצאות היו גבוהות לאין ערוך מבחינת שיפור גוון העור, המרקם ועובי הצלקת באזור 

הפצע. בנוסף, מדד הכאב הופחת בכמחצית )43%( לעומת קבוצת הביקורת. 
לדברי ד"ר אופיר ארצי: "תוצאות המחקר שנערך בארץ עשויות להוביל לשינוי הטיפול בלישמניה עורית בעולם ולהקל על תוצאותיה אצל החולים. הטיפול 

החלופי, שאושש במחקר זה, ממזער את חותם הצלקות ומשכך את חשש המתמודדים עם המחלה".
הטיפול החדשני כבר מוצע לחולים תחת טופס 17 )בכפוף לאישור הקופה(, או באופן פרטי בעלות של כ-1,800 שקל לטיפול )נדרשים בין 2-5 טיפולים(.

ד"ר אופיר ארצי
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ד"ר איריס יעיש

תפקוד השחלה נשמר בגברים טרנסג'נדרים גם לאחר שנה של טיפול הורמונלי 
מחקר חדש שבוצע במרכז הרפואי שלנו מצא כי פוטנציאל הפוריות של גברים טרנסג'נדרים נשמר גם לאחר שנה של טיפול 

בטסטוסטרון )הורמון מין זכרי(. תוצאות המחקר הוצגו בכנס האנדוקריני האמריקאי השנתי.
"הראינו במחקר לראשונה שאחרי טיפול במשך שנה בטסטוסטרון התפקוד השחלתי נשמר בדרגה המאפשרת פוריות", מסבירה 

ד"ר איריס יעיש, החוקרת הראשית ורופאה בכירה במכון האנדוקריני.
ד"ר יעיש מדגישה כי תוצאות המחקר מהותיות עבור מטופלים טרנסג'נדרים ובני זוגם המעוניינים בילדים ביולוגיים. 

הטיפול בטסטוסטרון ניתן לצורך התאמה מגדרית בגברים טרנסג'נדרים שחלקם מעוניינים להרות בעצמם או באמצעות פונדקאות. 
בשל העובדה שהשלכות ארוכות טווח של טיפול בטסטוסטרון על הפוריות אינן ידועות, ההמלצה הנוכחית היא להפסיק טיפול 

בטסטוסטרון שלושה חודשים לכל הפחות לפני טיפולי פוריות. 
במחקר הנוכחי נכללו 52 גברים טרנסג'נדרים, בטווח גילים 17-40 )גיל ממוצע 23( אשר טופלו בטסטוסטרון במשך שנה. 17 
מהם היו בזוגיות, רק 4 )7%( מתוכם עברו שימור פריון על ידי הקפאת ביציות. 9 )17%( מהמטופלים הביעו רצון לילדים בעתיד 

ו-26 )50%( לא בטוחים עדיין לגבי הרצון לילדים.
במחקר נבדקו רמות הורמון AMH, המשמש כמדד לרזרבה שחלתית, וכן בוצעה בדיקת סונר גינקולוגי להערכת הפעילות 
השחלתית. "למרות העלייה הצפויה ברמות הטסטוסטרון, והירידה הצפויה ברמות האסטרוגן בדם לאחר שנה של טיפול, למטופלים 

היו רמות AMH בטווח התקין המאפשר פוריות", מדגישה ד"ר יעיש. 
רמות ה-AMH הממוצעות באוכלוסיית המחקר ירדו מעט )מ-ng/ml 5.65 לפני תחילת טיפול ל-ng/ml 4.89 לאחר שנה של 

טיפול(. רמות אלו מצביעות על תפקוד שחלתי שמור. 
"למרות שיש צורך לחקור את ההשפעה של טסטוסטרון על פרמטרים נוספים הקשורים לפוריות, כגון איכות הביציות וההפריות, 

תוצאות אלה הן נדבך נוסף בדרך להענקת הזדמנות שווה לפוריות לאוכלוסיית הטרנסג'נדרים", מסכמת ד"ר יעיש. 
המחקר נעשה בשיתוף פעולה בין המכון לאנדוקרינולוגיה ומטבוליזם )ד"ר איריס יעיש, חוקרת ראשית, פרופ' קרן תורג'מן, 
ד"ר דנה זייד, ד"ר יעל סופר, פרופ' נפתלי שטרן והאחות נחמה גולני( והמכון לפוריות במרכז הרפואי )פרופ' פואד עזם, ד"ר הדר 

אמיר, פרופ' גד מלינגר(, בהדרכתה של פרופ' יונה גרינמן, מהמכון האנדוקריני. 

בראש חוקר
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מחקר חדשני הוכיח כי קנאביס מפחית כאב באמצעות השפעה על מנגנוני עיבוד כאב במוח
מחקר ראשון מסוגו בעולם בדק בזמן אמת השפעת קנאביס בחולי כאב על ידי הדמיה מוחית. תוצאות המחקר מראות כי ל-THC השפעה 
מיטיבה על הכאב, המתבטאת במוח בירידה בקישוריות בין אזורים מוחיים המעבדים אספקטים שונים של חוויית הכאב. לדברי ד"ר חגי שרון, 

רופא בכיר: "שיכוך הכאב באמצעות קנאביס מוביל לשינוי באיכות חוויית הכאב".
המחקר, שבוצע במכון סגול לתפקודי המוח בשיתוף מכון הכאב, בדק את התגובה המוחית של חולים הסובלים מכאב כרוני לנטילת קנאביס. 
בתוצאות המחקר נמצא כי קנאביס גורם לשינויים בפעילות וקישוריות של אזורי מוח המעורבים בחוויית הכאב, והוכח קשר בין שינויים אלה לבין 

השיפור הקליני בכאב בעקבות טיפול בקנאביס. 
.Neurology התוצאות פורסמו בכתב עת המדעי היוקרתי

ד"ר יואב דומני

קטמין הוא טיפול בטוח, יעיל ומהיר לאנשים הסובלים מדיכאון
מחקר חדשני בחן את ההשפעה של מתן קטמין על חולים הסובלים מדיכאון עמיד ואשר לא הגיבו לטיפולים תרופתיים קיימים אחרים. תוצאות 

המחקר הראו כי קטמין הינו טיפול בטוח, יעיל ומהיר לאנשים הסובלים מדיכאון.
קטמין הינה תרופת הרדמה בטוחה המצויה בשימוש נרחב בהרדמה, ברפואת כאב, ברפואת ילדים, וברפואת חירום. בנוסף, קטמין ידוע גם כסם 
מסיבות. בשנים האחרונות הצטבר מידע כי מתן קטמין בעירוי מסייע בהפחתת תסמינים דיכאוניים, וכי הפחתה זו הינה מהירה )תוך שעות( ובטוחה. 
טיפול מהיר בדיכאון הינו תחום חדש ומתפתח, כיוון שלתרופות הקיימות כיום נדרש פרק זמן של לפחות שלושה שבועות עד להשגת אפקט 

קליני משמעותי. 
במחקר זה בדקו החוקרים, בהובלת ד"ר יואב דומני, מהמחלקה הפסיכיאטרית, ד"ר מאיה בלייך וד"ר חגי שרון, ממרכז סגול לתפקודי המוח, 
את האפשרות למתן התרופה בבליעה, בניגוד למחקרים הקודמים אשר בחנו מתן קטמין בעירוי. אפשרות זו עשויה לסלול את הדרך לטיפול הניתן 

בביתו של המטופל או במרפאות בקהילה.
המחקר היה אקראי, מבוקר פלצבו, כפול סמיות )גם החוקרים וגם הנבדקים לא היו מודעים אם קיבלו תרופה או תרופת דמה - פלצבו(. אל 
המחקר גויסו נבדקים הסובלים מדיכאון עמיד לטיפול תרופתי. נבדקים אלו חולקו באופן אקראי לשתי קבוצות - האחת קיבלה קטמין והשנייה 
קיבלה פלצבו. החולים קיבלו את התרופה/ פלצבו למשך 21 יום, 3 פעמים בשבוע, כאשר את המנות הראשונות הנבדקים קיבלו בבית החולים 
ולאחר מכן חלק מהמנות ניתנו בביתם של הנבדקים. לאורך תקופת המחקר נאספו נתונים אודות חומרת הדיכאון של החולים באמצעות שאלונים 

ייעודיים המודדים תסמיני דיכאון. 
תוצאות המחקר הראו שקטמין סייע בהפחתת תסמיני הדיכאון באופן מהיר - תוך שעות - וכי ההקלה נמשכה לאורך כל תקופת המחקר; 
בעוד קבוצת החולים אשר טופלה בתרופת דמה לא הדגימה שיפור דומה. יתר על כן: בקבוצה שקיבלה קטמין 27% הפגינו היעלמות של תסמיני 
הדיכאון; ולעומתם אף אחד מקבוצת הפלצבו לא הפגין היעלמות דומה של התסמינים. מבחינת בטיחות הטיפול, נרשמו תופעות לוואי קלות, 

ברובן של עייפות, בחילות וסחרחורות, וכל תופעות הלוואי חלפו תוך שעה.
ד"ר דומני מסביר: "מחקר זה הינו פורץ דרך, כיוון שהוא מעלה אפשרות של מתן קטמין בבליעה, אשר עשוי לסלול את הדרך למתן טיפול זה 

בקהילה". 



סקר שבוצע באיכילוב מצא כי 54% מרופאי הכאב 
בישראל תומכים בלגליזציה של קנאביס

 חוקרים מהמרכז הרפואי שלנו ערכו סקר מעמיק ראשון מסוגו, אשר בחן את 
עמדותיהם של רופאי כאב בישראל באשר לטיפול בקנאביס בחולים הסובלים מכאב 
כרוני. מטרת המחקר היתה לבחון את הניסיון המצטבר והתרשמותם המקצועית של 
רופאים מומחים ברפואת כאב בישראל באשר לשימוש בקנאביס רפואי לטיפול בכאב 
79 רופאי הכאב בישראל המומחים הרשומים  כרוני. בסקר השתתפו כ-2/3 מתוך 
 95% תוצאות הסקר מצאו כי  זה.  גבוה במיוחד במחקרים מסוג  - שיעור הנחשב 
5% בלבד אינם  מרופאי הכאב בישראל רושמים קנאביס רפואי לחוליהם. כלומר, 
63% מרופאי הכאב בישראל סבורים כי  עושים שימוש בטיפול זה לעולם. כמו כן, 
מדובר בטיפול יעיל )במידה בינונית או גבוהה(. רק 5% מהרופאים הנשאלים מצאו 

אותו חסר תועלת לחלוטין. 
באשר לבטיחות הטיפול, רוב הרופאים ציינו כי נתקלו בתופעות לוואי קלות בלבד 
כתוצאה מהטיפול. רק כ-1/3 מהם ציינו כי אכן נתקלו בתופעות לוואי חמורות במספר 
חולים בודדים. 5% בלבד חשבו כי מדובר בטיפול מזיק במידה משמעותית. באופן 
12% חשבו כי מדובר בטיפול שהינו מזיק יותר מאופיאטים, תרכובות  מעניין, רק 
דמויות מורפין אשר מהוות עדיין תרופות נפוצות בטיפול בכאב כרוני, אשר חולים 
נדרשים לקבל לפני הפניה לשקילת טיפול בקנאביס רפואי. עם זאת, יש לציין כי רוב 
המשיבים העריכו כי 15% מהמטופלים בקנאביס מפתחים התמכרות מסוימת לחומר. 
עוד נמצא כי ההתוויות השכיחות ביותר למתן הטיפול בקנאביס על ידי רופאי 
כאב הן: כאב שנובע מפגיעה עצבית כרונית, כאב ממקור סרטני, כאבי פרקים קשים 
וכאב כרוני עמיד למגוון רחב של טיפולים מקובלים אחרים. רוב הרופאים סברו כי 
אין להציע את הטיפול לסובלים ממחלת נפש פסיכוטית קשה, כגון סכיזופרניה, כמו 

גם לנשים בהריון או מניקות ולחולים ומתחת לגיל 18. 
בחלקו של השאלון אשר בחן עמדות אישיות יותר, עלה נתון מפתיע כי 45% מרופאי 
הכאב בישראל מעדיפים טיפול בקנאביס רפואי מאשר באופיאטים במקרה שהם או 
בני משפחתם יסבלו מכאב כרוני, וזאת כאמור בניגוד להנחיות הרפואיות הקיימות 
ולמדיניות משרד הבריאות המחייבת. רק 9% סברו כי היחידה לקנאביס רפואי במשרד 
הבריאות עובדת על פי קריטריונים מקצועיים ברורים, מתוקפים ומעודכנים. בדומה, 
מעל 80% השיבו כי לא קיבלו הכשרה מספקת אודות קנאביס כטיפול רפואי במהלך 

הכשרתם המקצועית הפורמלית. 
לבסוף, כ-54% מרופאי הכאב בישראל ציינו, על סמך ניסיונם במעקב אחר חולים 
המשתמשים בקנאביס לאורך תקופות ארוכות, כי הם תומכים בלגליזציה של קנאביס. 
לדברי ד"ר חגי שרון, רופא בכיר במכון כאב ובמכון סגול לתפקודי המוח, אשר 
הוביל את המחקר: "אין עוד גוף קליני בעולם שיש לו ניסיון בהיקף ובמידה של רופאי 
הכאב בישראל, שבה מספר מאוד מצומצם של רופאים מומחים מרכז את הטיפול 
בקנאביס רפואי בחולים אלו. כיוון שכך, לניסיונם המצטבר יש משמעות רבה. הסקר 
המדובר מהווה בעצם 'דעת מומחים' ראשונה מסוגה באשר לטיפול בקנאביס רפואי 

בקונטקסט של כאב כרוני".
ד"ר סילביו בריל, מנהל המכון לטיפול בכאב באיכילוב, מוסיף: "אין כיום תרופה 
אחרת ברפואה המערבית אשר ניתנת בצורה דומה לזו בה ניתן קנאביס - למרות 
ודאות באשר לתכשיר הסופי שהחולה מקבל, חוסר עדויות  הכשרה לקויה, חוסר 
מדעיות בסטנדרט מקובל, והיעדר מידע מבוסס מספיק אודות סיכונים ותופעות לוואי. 
כיוון שכך יש להשקיע מאמצים רבים במחקר, הדרכת מטופלים והכשרת רופאים. 
חשוב להזכיר בהקשר זה כי הדבר הנכון הוא שהרופא הרושם את הטיפול יהיה מומחה 
במחלתו של החולה והמכיר את החולה הספציפי, ובמקרה של כאב כרוני רופא מומחה 

ברפואת כאב, ולא רופא אשר הכשרתו היא בנוהלי רישום קנאביס בישראל". 
.Journal of Pain Research תוצאות הסקר פורסמו לאחרונה בכתב העת

ד"ר חגי שרון

ד"ר סילביו בריל

מאי 162019

בראש חוקר



וברמה הארצית מבחינת איכות הרופאים 
והמינויים האקדמיים הבכירים", מדגיש 

פרופ' הרשקוביץ. 
הרפואי  האנושי  ההון  מחיזוק  כחלק 
בבית החולים בכלל ובאגף הפנימי במיוחד, 
בנתה הנהלת בית החולים מסלול לקליטת 
לעבודה  מצטיינים  מתמחים  רופאים 
כלכלית  תמיכה  מתן  תוך  במחלקות, 
ומדעית. בתוכנית מסלול "אוריון" - שכבר 
פועלת בבית החולים כבר מספר שנים, 
מצטיינים  מתמחים  רופאים  מקבלים 
מענק  הרפואי,  במרכז  דרכם  בתחילת 
פעילות  למימון  שנים,   5 למשך  כספי 
ומשתלבים במעבדות המחקר  מחקרית, 
של בית החולים לביצוע מחקרים בתחומים 
שונים, לרבות הנחיית מתמחים למחקר או 

סטודנטים לרפואה.
המרכז הרפואי מוביל כבר שנים במדד 
הביקוש של סטודנטים לרפואה לסטאז', 

ולדברי פרופ' הרשקוביץ, "אנו שואפים לפתח את 
ונרצה לגייס מתוך  זו,  ההון האנושי כבר מתקופה 
הסטאז'רים המצטיינים את המתמחים שלנו". כמו 
תוכנית להשתלמויות  כן, מתוכננת באגף פתיחת 
בחו"ל למומחים לרפואה פנימית בוגרי בית החולים, 
הכוללת הבטחה לחזרה לעבודה בבית החולים בתום 
ההשתלמות והבטחת תקן עתידית: "כך נוכל ליצור 
שיהוו את השדירה  מומחים  רופאים  עתודה של 
בית החולים",  והניהולית העתידית של  הרפואית 

מציין פרופ' הרשקוביץ.
רופאים  באגף הפנימי שואפים לפתוח משרות 
אחר  בשעות  גם  )עבודה  "פולטיימר"  במתכונת 
נוסף( גם במחלקות הפנימיות,  הצהריים בתשלום 
בעוד שכיום ישנם רופאים פולטיימרים רק באגף 
לרופאים  בכנסים  וכן לממן השתתפות  הכירורגי, 
בכירים שפועלים באגף כחוקרים. "מטרתנו להחזיר 
במחלקה  לעבודה  בגאווה  הפנימאי  הרופא  את 

הפנימית", אומר פרופ' הרשקוביץ.

תחילת חודש פברואר נכנס לתפקידו 
רמי  פרופ'  החדש,  האגף  מנהל 
את  במקביל  המנהל  הרשקוביץ, 
מחלקה פנימית ט'. לצדו של פרופ' 
המורכב  מוביל  צוות  לראשונה  מונה  הרשקוביץ 
אורי  פרופ'  הפנימי:  לאגף  בכירים  ממנהלי-על 
אלקיים, מונתה לאחראית על המכונים באגף, ד"ר 
על  והאחראית  האגף  יו"ר  סגנית  מירב אינגביר, 
על  פרופ' דודי זלצר האחראי  ההוראה,  תוכניות 
פרויקטים מיוחדים באגף, פרופ' ג'ריס יעקב, האחראי 
על תוכנית העבודה מול חדר המיון, ד"ר ענבל חורי, 
עוזרת למנהל האגף, ואושרה וולוך, מזכירת האגף. 

הצוותים  חיזוק  על  דגש  לשים  הוחלט  באגף 
הרפואיים שעובדים במחלקות הפנימיות, בשאיפה 
במחלקות.  והתנאים  הטיפול  איכות  את  לשפר 
"המציאות הקשה במחלקות הפנימיות בארץ מקשה 
גורף.  ארצי  פיתרון  ודורשת  בחולים  על הטיפול 
האגף  את  פנימה  לחזק  שאיפתנו  זאת,  כל  לצד 
אווירת מצוינות תוך טיפוח  וליצור  הפנימי שלנו 

ההון האנושי", אומר פרופ' הרשקוביץ.

רופאים מצטיינים
האגף הפנימי במרכז הרפואי הוא הגדול בישראל, 
מ-10  שמורכבת  הפנימית  החטיבה  את  וכולל 
יותר מ-300 מיטות  מחלקות אשפוז פנימיות בהן 
לרפואה  לפקולטה  הפנימי מסונף  אשפוז. האגף 
ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל אביב. באגף הפנימי 
ויחידות בתת-המקצועות השונים,  קיימים מכונים 
למחלות  המכון  הראומטולוגי,  המכון  וביניהם: 
)גסטרו(, המערך ההמטולוגי,  דרכי העיכול והכבד 
המערך הקרדיולוגי, מכון ריאות, היחידה לאלרגיה 
זיהומיות,  היחידה למחלות  ואימונולוגיה קלינית, 
המכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת, מטבוליזם ויתר לחץ 
דם, והמחלקה לנפרולוגיה ודיאליזה, וכן את המערך 
האונקולוגי, מערך רפואת העור והמערך הנוירולוגי, 
סך של כ-40% מכלל מיטות האשפוז במרכז הרפואי. 
"מדובר במכונים המובילים בתחומם בבית החולים 

פניםחדשות

פרופ׳ רמי הרשקוביץ, מנהל 
האגף הפנימי ומחלקה פנימית ט׳

ב

תוכניות הוראה חדשניות ופיתוח מחקר
גם את הצוותים  לחזק  באגף הפנימי מבקשים 
הפנימיות  במחלקות  עובדים  שכבר  הרפואיים 
בין השאר תוך חיזוק ההוראה  בתנאים מורכבים, 
זו הוחלט לשלב את המכונים  האקדמית. במסגרת 
המשתייכים לאגף בתוכניות ההוראה ולבצע הכשרות 
במסגרת מרכז מ.ט.ס לטכנולוגיה וסימולציה רפואית.

גם חיזוק המחקר מהווה את אחד הנדבכים החשובים 
בחזון האגף הפנימי, ובאחרונה הוחלט על מינוי פרופ׳ 
שלמה ברלינר, מנהל מחלקה פנימית ה׳, לרכז מחקר 
חטיבתי למחלקות הפנימיות, וכן על הקמת אתר מחקר 
חטיבתי שישולב באתר האינטרנט של בית חולים - 
אתר שיהיה נגיש לכלל רופאי האגף הפנימי ויסייע 
בגיבוש תוכניות מחקר עתידיות תוך שיתופי פעולה 
בין רופאים-חוקרים. באגף הפנימי מתכננים גם לגייס 

מענקים שיכוונו לחיזוק הפעילות המחקרית.

ויצירתיות לחיזוקו של האגף הפנימי,  תוכניות חדשות 
המוביל והגדול ביותר בין בתי החולים בארץ
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"מהמשובים אנו למדים על הצורך בחיזוק חוויית 
השירות במלר"ד. שמענו על מטופלים שעוברים 
מחדר לחדר ולא יודעים עם מי מאנשי הצוות יוכלו 
ידע כל  לברר מה מצבם. במודל ההפעלה החדש 
לו  ותהיה  בו  הייעודי שמטפל  הצוות  מי  מטופל 
כתובת. כמו כן, הטיפול הסיעודי שיקבלו המטופלים 
בשיטה החדשה יהיה מקצועי יותר, בשל ההיכרות עם 

המטופלים שבאחריותם", מסבירה נגרי.
אחד הנושאים שמטופלים במסגרת שינוי סדרי 
"למדנו  בכאבים:  הטיפול  הוא  במלר"ד  העבודה 
מהמשוב שמכיוון שמטופלים הועברו בין אנשי צוות 
נגד כאבים.  בזמן טיפול  קיבלו  שונים, חלקם לא 
בשיטה החדשה, כשלכל פונה יהיה צוות מטפלים 
ייעודי, נוכל לשפר משמעותית גם את הטיפול בנושא 

הכאב", אומרת נגרי.

מלר"ד חדש ומרווח
גולת הכותרת בשינוי פני המחלקה לרפואה דחופה 
היא הקמתו של מבנה חדש למחלקה, שיתנשא לגובה 
שלוש קומות, בשטח של 8,000 מ"ר. התכנון השלדי 
של המבנה החדש כבר הושלם, ובימים אלה עתידה 
להתחיל עבודת הבנייה שצפויה להימשך כשנתיים. 
וישפר את  ומרווח  גדול  יהיה  "המלר"ד החדש 
נעימה  חוויה  לייצר  ומטרתו  קליטת המטופלים, 
ומקצועית הן למטופלים והן לאנשי הצוות", מציין 

ד"ר טרוצקי. 
בשלב הביניים, בתחילת מאי, תוסט הכניסה למלר"ד 
למבנה בכיכר שבין מגדל אריסון לבניין הלב ע"ש 
סמי עופר, בקומה מינוס 1 )"סובה"(. במקביל, החלל 
שבו מוקם בעבר המיון האמבולטורי מוסב לאשנבי 
יבוצע מיון הפונים לאגפים החדשים  ובהם  קבלה, 
של המחלקה לרפואה דחופה בתהליך שקרוי בעגה 
המקצועית "טריאז'", וזאת לצד עמדות לנטילת דם. 

באופן  מונה  ינואר  חודש  תחילת 
למנהל  טרוצקי  דניאל  ד"ר  רשמי 
החדש של המחלקה לרפואה דחופה, 
לאחר חפיפה של כשנה עם המנהל 
הקודם פרופ' פנחס הלפרן, ועם מינויו יצא לדרך 
המהלך להקמת מלר"ד חדש במרכז הרפואי, בהובלה 
משותפת של צוותי המחלקה והנהלת בית החולים 
שינוי תפיסתי דרמטי בתפעול  פרויקט שכולל   -

המלר"ד. 
"עבורי זו גאווה גדולה לעמוד בחוד החנית של 
הרפואה הדחופה בישראל, בתקופה של התפתחות 
שינוי  של  ובתקופה  הדחופה  הרפואה  מקצוע 
וצמיחה", אומר ד"ר טרוצקי, הנמנה עם הבוגרים 
דחופה,  ברפואה  להתמחות  בישראל  הראשונים 

שהוכרה כהתמחות רפואית נפרדת בשנת 2011.
הדינמיות  בגלל  מרתק  מקצוע  זה  "בעיניי, 
וההוליסטיות שלו. כשמתחילים יום עבודה במלר"ד, 
אי אפשר לדעת מה צופן היום. במלר"ד מטפלים 
באנשים ברגעים קריטיים בחייהם, עם פציעות שונות 
ובמצבי חולי שונים במגוון הגילים, ומדובר בסיפוק 

מקצועי אדיר". 

חלוקה מחדש
במסגרת "פרויקט המלר"ד החדש" הוחלט לבצע 
חלוקה מחדש של המחלקה לרפואה דחופה לאגפים: 
אגף למטופלים שוכבים )הכולל את חדרי הטראומה(, 
קצר  לאשפוז  ומחלקה  למטופלים מהלכים,  אגף 
וזאת במקום החלוקה  48 שעות )השהיה(,  של עד 
המסורתית שהונהגה מזה שנים לחמישה חדרי מיון 

- פנימי, כירורגי, אורתופדי, אמבולטורי והשהיה.
אוקטובר  בחודש  כבר  החל  הביניים  שלב 
האחרון, במטרה להקל על השינוי הדרמטי: המיון 
האמבולטורי, אליו הוכוונו כ-15% מהפונים למלר"ד.
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"בחודשים האחרונים כבר ב לדברי ד"ר טרוצקי: 
הפך המיון האמבולטורי לאחד האגפים המשמעותיים 
של מלר"ד איכילוב, ומטופלים בו אנשים עם פגיעות 
שטופלו עד כה באתרי המלר"ד השונים. שינוי זה 
יוצר הפרדה מקצועית על פי דרגות חומרה של המצב 
הרפואי, ומקל על העומס במיון הפנימי והכירורגי. 
כך מתאפשר המהלך הבא של איחוד אגפים וביטול 
החלוקה למיון פנימי וכירורגי, כך שבפועל יהיו ב'אגף 
השוכבים' שלושה אגפים - א', ב', ו-ג', שלכל אחד 

מהם צוות מטפלים ייעודי".
השינוי יביא לכך שלכל מטופל יהיה צוות מטפלים 
קבוע, רפואי וסיעודי, אשר ישמשו כמנהלי האתרים 
מבחינה  גם  וילווה   )floor managers( השונים 
מקצועית ושירותית את המטופל במהלך כל שהותו 
במלר"ד. השינויים התפעוליים החלו כבר עכשיו, 
כל אתרי המלר"ד השונים ברופאי  איוש  לדוגמה 

רפואה דחופה.

בובות חכמות
כחלק מההתפתחות המקצועית, ופרט לעבודה בכל 
אתרי המלר"ד, הוקם מערך הדרכה ייחודי באמצעי 
סימולציה במלר"ד, שבו מבוצעות הדרכות על "בובות 
על  במלר"ד  לכלל הסקטורים שעובדים  חכמות" 
ניהול הטיפול במתאר הדחוף, לרבות מתן החייאה 
בגיל המבוגר.  מורכבים  ובחולים  בילדים   וטיפול 
בהפעלה  בבעיות שהתגלו  לטפל  המהלך  מטרת 
נגרי,  נטע  כפי שמספרת  המלר"ד,  של  הנוכחית 
שמונתה בחודש דצמבר האחרון לתפקיד האחות 
האחראית במחלקה לרפואה דחופה, לאחר 20 שנות 

עבודה במרכז הרפואי במיון ובמרפאות העיניים. 
בחודשים האחרונים, עם הכנסת סקר שביעות 
גם הפונים למלר"ד  דיגיטלי למרכז הרפואי,  רצון 

מתבקשים למלא משוב.

פיתחו את השער:

במהלך ראשון מסוגו, עוברת המחלקה לרפואה דחופה בבית 
החולים שלנו תהליך התחדשות מקיף, שכולל שינוי תפיסתי 

בתהליך מיון הפונים והקמת מבנה חדש

מיון איכילוב
מתחדש
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ד״ר דניאל טרוצקי, מנהל המחלקה 
לרפואה דחופה

נטע נגרי, מנהלת הסיעוד 
במחלקה לרפואה דחופה

פרופ׳ פיני הלפרן,
המנהל היוצא של המלר"ד

מהלך זה של התחדשות המיון יורגש 
במרכז הרפואי כולו, מציינת סספורטס, 
ומדגישה: "מטבע הדברים, המיון מוצב 
במקום מרכזי בבית החולים ובקשר עם כל 
מחלקות בית החולים. לכן, לצד הפעילות 
נוסף של  במיון החדש, מתוכנן מהלך 
אגפיו  על  המיון  בין  העבודה  ממשקי 
החדשים לבין המחלקות השונות. השינוי 
למהלכים  הפונים  במיון   - התפיסתי 
- הוא שינוי תפיסתי עמוק,  ולשוכבים 
שישפיע על הפעילות בכל בית החולים". 

בנוסף לתפיסה התפעולית הרפואית 
גם סטנדרט  במיון  הוכנס  המתחדשת, 
שולבו  ולאחרונה  שירות,  של  חדש 
בעבודה במיון מתנדבים שמטרתם לדאוג 

לרווחת המטופלים, אם במתן שמיכה, כרית וכיסא, או כוס תה. עד כה כבר 
20 מתנדבים, ואנו ממשיכים בגיוס מתנדבים נוספים.  זו  שולבו בפעילות 
בנוסף החלה העסקתן של נציגות שירות שתפקידן לסייע למטופלים ולהיות 

גורם מקשר עם הצוותים המטפלים.

"שינוי שישפיע על כל בית החולים"

 תהליך התחדשות המחלקה לרפואה דחופה )מלר"ד( צפוי להשפיע על 
כלל מחלקות המרכז הרפואי, וזאת כיוון שחדר המיון מתפקד כדלת כניסה 

של מאושפזים דחופים ולא מתוכננים למרכז הרפואי. 
ובישראל  "בשנים האחרונות עוברים המרכזים לרפואה דחופה בעולם 
– פנימאים  שינויים משמעותיים. אם בעבר רופאים מהמחלקות השונות 
וכירורגים – היו יורדים למיון כדי לבדוק את המטופלים, נולד תחום התמחות 
רפואית חדש של 'רפואה דחופה', וכיום משולבים בעבודה במיון רופאים 
שתחום התמחותם הוא רפואה דחופה ושמיומנים לאבחן ולטפל במטופלים 
רפואי  רות סספורטס, סמנכ"לית לתפעול  בשעות הקריטיות", מדגישה 

במרכז הרפואי. 
עוד לדבריה, ההחלטה על התחדשות המיון התקבלה כבר לפני למעלה 
משלוש שנים, עם מינויו של פרופ' רוני גמזו למנהל המרכז הרפואי, שיזם את 
המהלך. "אחד האתגרים המרכזיים שקבעה הנהלת בית החולים הוא שיפור 
התפעול במיון, שכולל בינוי נרחב ושינוי תפיסת ההפעלה - מחלוקה למיון 
פנימי, כירורגי ואמבולטורי, לאגפי שוכבים ומהלכים", מציינת סספורטס. 
"לצד שינויים אלה אנחנו מבקשים לשפר גם את השירות במיון, ולמרות 
שאיכילוב ממוקם שני בישראל מבחינת מדדי איכות, אנחנו שואפים להמשיך 
ולהשתפר למען המטופלים ובני משפחותיהם, כי אנחנו מאמינים ששביעות 

רצון גבוהה נוטה לבוא יחד עם רפואה טובה".

גב׳ רותי סספורטס, 
סמנכ"ל תפעול של ביה"ח

ידי  תהליך המיון הראשוני )טריאז'( מבוצע על 
ובקרוב  ייעודית,  מנוסות שעברו הכשרה  אחיות 
רק  ולא   ,)24/7( היממה  בכל שעות  לפעול  יחל 
בשעות העומס. כמו כן מתוכננת הצבה של רופא 
בתהליך הטריאז' בחלק משעות היום,  "וזאת במטרה 
 Fast( לשפר את ניתוב המטופלים לייעוצים והדמיות

Track( בזמני העומס", מדגיש ד"ר טרוצקי.
במחלקה לרפואה דחופה יש 16 רופאים מומחים 
8 מומחים ברפואה  באחוזי משרה שונים, מתוכם 
דחופה, ובנוסף - 23 מתמחים ברפואה דחופה. לצדם, 

78 אחיות, 9 אנשי צוות כוחות עזר ו-13 מזכירות.
צוות  בתהליך של הקמת  לאחרונה  הוחל  עוד 
ולצדם של המנהל החדש  ניהולי חדש למחלקה, 
ד"ר טרוצקי והאחות הראשית נטע נגרי, מתוכננים 

לאגפי  אחראית  ואחות  רפואי  מנהל  להתמנות 
השוכבים, המהלכים והאשפוז הקצר, שצפויים לקום 

במסגרת המהלך. 
בתהליך משותף עם הנהלת בית החולים מבוצעים 
ותפעול,  אדם  כוח  צוותי  והתאמות של  תכנונים 
שיאפשרו את איחוד חדרי המיון המסורתיים וחלוקת 

המלר"ד לשיטה החדשה. 
וההתפתחות המקצועית,  גדול,  "מדובר באתגר 
השירותית, התפעולית והמבנית לא היתה מתאפשרת 
ללא המעורבות וההכוונה של הנהלת בית החולים, 
וללא מסירות הצוות במחלקה לרפואה דחופה. אנשי 
יום לעבודה  הצוות מכל הסקטורים מגיעים מדי 
תחת עומס בלתי נתפס ובמצבים רפואיים ואנושיים 
ומשקיעים מכל הלב. אני מוקיר תודה  מורכבים, 

הנהלת  ולצוות  דחופה  לרפואה  לצוות המחלקה 
צוות  עם  יחד  חלק,  לקחת  בזכות  החולים  בית 
המחלקה, בתהליך המורכב במחלקה שמהווה את 
חלון הראווה של המרכז הרפואי כולו", אומר ד"ר 

טרוצקי.
את התהליך כולו ליווה בחודשים האחרונים מנהל 
המלר"ד היוצא פרופ' פיני הלפרן, שנמצא עתה בשנת 
שבתון, ולדברי ד"ר טרוצקי, "היו לי הזכות והכבוד 
והכוונתו  עזרתו  את  ולקבל  לצדו  לעבוד תקופה 

בקידום התהליך".
המחלקה לרפואה דחופה באיכילוב היא השנייה 
בהיקף הפונים אליה אחרי בי"ח סורוקה, ובשנת 2018 
היו 179,600 פניות של נפגעים )ללא יולדות(, 76% 
מתוכם עקב מחלה ו-24% על רקע פגיעה חיצונית.



שבבית  ילדים  לכירורגית  מחלקה 
חולים "דנה-דואק" לילדים התחדשה 
פרופ' איגור  לאחרונה במנהל חדש, 
סוחוטניק, שנכנס לתפקידו בתחילת 
חודש ינואר, ומביא עמו את בשורת מזעור הניתוחים 

לילדים בישראל.
המחלקה היא הראשונה בישראל שמציעה כיום 
שלוש גישות כירורגיות שונות לניתוחי בקע )הרניה, 
ביותר  "קילה"(, הניתוחים השכיחים  ובשפת העם 
לילדים, בשיטה לפרוסקופית, כלומר בגישה זעיר-
פולשנית וללא צורך בפתיחה מלאה של הבטן, וזאת 
בשאיפה למזער ככל האפשר את החתכים הנדרשים 

לניתוח ולצמצם את הסיכון לסיבוכים.

3 מי יודע?
"בגישה הראשונה, אנו מבצעים ניתוח בקע בחתך 
רגיל בצד המפשעה, ודרך שק הבקע הקיים מחדירים 
לפרוסקופ עם מצלמה, כדי לבחון האם קיים בקע 
בגישה  סוחוטניק.  פרופ'  השני", מסביר  בצד  גם 
השנייה ופורצת הדרך שלמד פרופ' סוחוטניק בעשור 
האחרון במסגרת השתלמות באוניברסיטת סטאנפורד 
 5 או   3 בגודל  זעיר  חתך  מבוצע  שבקליפורניה, 
וחתך  לגילו של הילד( בטבור,  )בהתאם  מילימטר 
נוסף בגודל של 2 מילימטר בלבד מעל הבקע, דרכו 
צלקת  מותיר  הניתוח, חתך שאינו  כלי  מוחדרים 
הזו, המצלמה  גלויה לעין בתום הניתוח. "בשיטה 
הניתוח  באזור  לצפות  כדי  הטבור,  דרך  מוחדרת 
השני  בצדה  גם  בקע  קיים  האם  לבחון  כדי  וגם 
ניתוח  מבוצע  בשיטה השלישית  של המפשעה". 
לפרוסקופי לתיקון "בקע כלוא" - מצב קטלני שבו 
חלק מהמעי נכלא בתוך הבקע ועלול להפוך לנמק 
מסכן חיים. "לניתוחים לפרוסקופים יתרון במניעת 
יותר והחלמה  צלקת נראית, זמן התאוששות קצר 
הסיכון  הניתוחי, צמצום  יותר של הפצע  מהירה 
לסיבוכים שונים, כמו זיהומים, וצורך בפחות משככי 
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כאבים אחרי הניתוח", מסביר פרופ' סוחוטניק.ה
כמו כן, המחלקה ממשיכה לבצע את כל ניתוחי 
האפנדציט לילדים, שמבוצעים במקרים של דלקת 
בתוספתן, בגישה לפרוסקופית, ללא קשר לשלב של 
וסיבוכיה, דרך שלושה חתכים  התפתחות המחלה 
זעירים בלבד, וללא צורך בחתך גדול לרוחב הבטן 
התחתונה. "אנו מבצעים ניתוחים לפרוסקופים בכל 
גם אם התוספתן רק מודלק,  מצב של אפנדציט, 
וגם אם הוא כבר התפוצץ", אומר פרופ' סוחוטניק. 
הלפרוסקופית  הגישה  התפוצץ,  "כשתוספתן 
נוזל  מאפשרת לבחון במצלמה היכן בבטן הצטבר 
מוגלתי, ושואבים אותו החוצה. בשיטה זו יש פחות 
סיכון להידבקויות בבטן ופחות זיהומים של הפצע 
הניתוחי". בשנת 2018 כלל ניתוחי כריתת התוספתן 

לילדים במרכז הרפואי נעשו בגישה לפרוסקופית.

הארכות מעי
בחודשים האחרונים תוגברה במחלקה פעילות 
ניתוחים  לרבות  במעי,  הלפרוסקופים  הניתוחים 
ניתוחים   - כיבית  וקוליטיס  קרוהן  עם  לילדים 
ניתוחים  שמבוצעים בשיתוף פעולה עם מחלקת 

במחלות דלקתיות כרוניות של מבוגרים. 
השנים  עם  פיתח  סוחוטניק  פרופ'  אלה,  לצד 
ניתוחי הארכת  מיומנות ברמה בינלאומית בביצוע 
מעי לילדים שמאובחנים עם תסמונת המעי הקצר 
- תסמונת נדירה שמתבטאת בהיעדר שטח ספיגה 
מספק במעי, באופן שדורש הזנה תוך-ורידית שעלולה 
ולפגיעה בכבד. בשיטה מיוחדת  לזיהומים  להוביל 
מבצע פרופ' סוחוטניק הארכות של המעי הדק מאורך 
סיכות  של חצי מטר למטר, תוך שימוש במכשיר 
מיוחדות - ניתוח שמאפשר ל-80% עד 90% מהילדים 

עם התסמונת להיגמל מהצורך בהזנה מלאכותית. 
ב"דנה-דואק" מבוצעים בשנים האחרונות בגישה 
לתיקון  ניתוחים  קיבה,  ניתוחי  גם  לפרוסקופית 
כריתת  מרה,  כיס  ניתוחי  קיבתי-ושטי,  ריפלוקס 

מנהל  סוחוטניק לתפקיד  איגור  פרופ'  כניסתו של  עם 
ילדים, הופך המרכז הרפואי שלנו  המחלקה לכירורגיית 
ניתוחים זעיר-פולשניים ראשונים מסוגם  למוביל בביצוע 

לילדי ישראל. מהפכת המזעור בניתוחי ילדים

חתכים קטנים
יתרונות גדולים

וטיפול באשכים  ציסטות שחלתיות  טחול, הסרת 
גידולים קטנים, כריתות  טמירים בילדים, כריתות 
דופליקציות )"שכפול מערכת העיכול"( של מעי דק, 
מעי גס וקיבה, ניתוחים על רקע מחלת הירשפרונג 
)מחלה מולדת שמתבטאת במחסור בעצבים במעי(, 
כריתות ציסטות מזנטריאליות )המצויות ב"מתלה 
המעי", המזנטריום(, סגירת בקעים מולדים בסרעפת 

וניתוחים אחרים רבים.
בשלב הבא מתוכננת במחלקה לכירורגיית ילדים 
ניתוחים רובוטיים בילדים, בדומה  בחינה לביצוע 
במחלקה  רובוט  בעזרת  המבוצעים  לניתוחים 

האורולוגית.

שבועת הרופא
פרופ' סוחוטניק הוא חיפאי, והגיע ל"דנה-דואק" 
לאחר שניהל את המחלקה לכירורגיית ילדים בבית 
חולים בני ציון. לדבריו, הגיע לתחום של כירורגיית 
ילדים למרות שהבטיח לעצמו בעבר לבחור במקצוע 
רפואי אחר. "כשהייתי סטודנט לרפואה באוקראינה, 
נאלצו  שרופאים  קטן  ילד  של  צרחות  ושמעתי 
לקטוע לו את האצבע, אמרתי לעצמי שלא אהיה 
כירורג ילדים לעולם, אבל כשעליתי ארצה, כמומחה 
רק  פנוי  תקן  שיש  לי  אמרו  כללית,  בכירורגייה 
וכעולה חדש שנאלץ לפרנס את  ילדים,  לכירורג 
משפחתו - הסכמתי, והבטחתי לעצמי שאעשה ככל 
שביכולתי להקל על ילדים ולמנוע מהם ככל שניתן 

בכי וכאבים".
הרפואי  במרכז  ילדים  לכירורגיית  המחלקה 
בישראל  הציבורית  ברפואה  לראשונה  מאפשרת 
ילדים מתוך  לבחור מנתח  למשפחות המטופלים 
צוות של ארבעה רופאים בכירים. המחלקה מטפלת 
16 מיטות אשפוז  18, ובה  גיל  ובנוער עד  בילדים 
מוסמכות,  אחיות   15 שמונה  רב-מקצועי  וצוות 
פיזיותרפיסטית, מרפאה בעיסוק, דיאטנית, עובדת 

סוציאלית, קלינאית תקשורת ופסיכולוג.

פרופ' סוחוטניק



ד"ר מיכאל פאר

במרכז  נפתחה  מרץ  חודש  תחילת 
לכירורגית  חדשה  מחלקה  הרפואי 
חזה - מחלקה המציעה מגוון רחב של 
פתרונות ניתוחיים בריאות ובית החזה, 
וזעיר-פולשניות  שמרניות  בשיטות 

מתקדמות.
במחלקה החדשה מבוצעים ניתוחים לאבחון ולטיפול 
נפחת  לחולי  ניתוחים  לחולי סרטן הריאה,  כירורגי 
הריאות, או בשמה המלא "מחלת ריאות חסימתית-
כרונית" COPD, וכן ניתוחים נוספים למומים מולדים 
וגידולים בדופן בית החזה, ניתוחים להוצאת גידולים 
חזה  ניתוחי  הריאות,  המצוי בין  החלל   – מהמיצר 
אוויר"  ל"חזה  ניתוחים  בפגיעות טראומה,  לטיפול 
הריאות  אוויר סביב  - מצב שמתאפיין בהצטברות 
באופן שמונע מהן להתרחב ולהתכווץ כהלכה, ניתוחים 
על  לניתוק העצב שאחראי   - יתר  בהזעת  לטיפול 
ושט  ניתוחי  בגוף,  הזיעה  בלוטות  יתר של  פעילות 

ואחרים.
"אנחנו מתקדמים בצעדים מדודים, ומטרתנו להפוך 
את המחלקה החדשה למובילה בארץ בתחום כירורגית 
ד"ר מיכאל פאר, מנהל  ובית החזה", מסביר  הריאות 

המחלקה. 
השנים  בשבע  ששימש  פאר,  ד"ר  של  לצדו 
האחרונות כמנהל מחלקת ניתוחי חזה במרכז הרפואי 
כן כשלוש שנים כמנהל היחידה  ולפני  אסף הרופא, 
לניתוחי חזה במרכז הרפואי וולפסון, שני מנתחי לב-
ופרופ' נחום  יוסי פז  ד"ר   - חזה מהמובילים בארץ 
 נשר – שעברו מהמחלקה לניתוחי לב מהמרכז הרפואי.

האחות האחראית היא ילנה מילייקובסקי.

הרובוטים באים
במחלקה החדשה שמונה מיטות אשפוז, והפעילות 
מבוצעת בחדרי הניתוח בשלב זה שלוש פעמים בשבוע. 
בנוסף, מוקמת בימים אלה יחידת ביניים גדולה לאשפוז 
את  משמעותית  להרחיב  כוונה  וקיימת  מטופלים 

הפעילות בשנים הקרובות. 
במחלקה  פאר, מבוצעים  ד"ר  לדברי  בין השאר, 
ניתוחי חזה זעיר-פולשניים בעזרת וידיאו וניתוחי חזה 

ב
במחלקה החדשה לכירורגית חזה, שנפתחה לאחרונה, מוצעים מגוון ניתוחים לחולי סרטן 

הריאה ונפחת הריאות, על ידי צוות שכולל שלושה מנתחי לב-חזה מובילים

החזה בחזית:
המחלקה לכירורגית חזה
פותחת שעריה

רובוטיים, ללא צורך בפתיחה של בית החזה. תחום 
זה, הקרוי "כירורגיה טורקוסקופית", משמש לאבחון 
ולטיפול כירורגי במגוון רחב של פתולוגיות בריאות 
ובבית החזה, לרבות כריתה חלקית של ריאה וכריתת 
ניתוחים  גידולי בלוטת התימוס,  אונת ריאה, כריתת 

אבחנתיים בבית החזה ואחרים. 
"כבר כיום רוב הניתוחים מבוצעים בשיטה זעיר-
חתכים   4-2 ודרך  אנדוסקופ  באמצעות  פולשנית, 
זעירים, באופן שמפחית את הסיבוכים, מקצר את זמן 
ההתאוששות, מפחית בכאבים ומאפשר חזרה מהירה 

יותר לשגרה לאחר הניתוח", מדגיש ד"ר פאר.
הרובוט  פועל  כבר  הניתוח של המחלקה  בחדרי 
"דה וינצ'י", ובשלב זה מבוצעים באמצעותו ניתוחים 
להוצאת גידולים מאזור המיצר, והפעילות הניתוחית 

באמצעותו צפויה אף היא להתרחב. "הרובוט מאפשר 
יותר והגעה לאזורים שקשה להגיע אליהם  דיוק רב 
יותר את שיעור הסיבוכים  באנדוסקופ, ומפחית עוד 

וימי האשפוז לאחר הניתוח", מספר ד"ר פאר.
לאחר הניתוח, המטופלים במחלקה לרוב מאושפזים 
ההתאוששות,  ביחידת  או  נמרץ  לטיפול  ביחידה 
ובהמשך מועברים למיטות במחלקה החדשה לניתוחי 
חזה. בכוונת רופאי המחלקה לפתוח אותה למתן שירות 
למטופלים שנזקקים לניתוחי חזה מאזור תל אביב וכן 
מהמדינה כולה ואף מחו"ל. "אנו מציעים פעילות ברמת 
מקצועיות גבוהה, שואפים לשלב את המטופל בכל שלב 
בתהליכי קבלת ההחלטות, ומקימים מחלקה ידידותית 
למטופל שמבוססת על עבודת צוות ושיתוף פעולה בין 

רופאים בכירים ומתמחים", מסכם ד"ר פאר.
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במערך  הדרמטואונקולוגיה  ירות 
העור בבית החולים, מעניק שירות 
וכוללני למטופלים הסובלים  מקיף 
מכל סוגי סרטן העור, כל זאת תוך 
שימת דגש מיוחד על קשר אישי חם עם המטופלים 
הפרקטיקות  פי  על  ומקצועי  אדיב  שירות  ומתן 
המתקדמות הנהוגות בעולם. לרגל התרחבותו של 
מערך העור, נפגשנו עם ד"ר יואב מצגר, רופא בכיר 
ומנתח בשיטת MOHS, כדי להבין מהי שיטת הטיפול 
הזו, מה החשיבות שלה בשיקום חולי סרטן, וגם מהו 

החזון האישי של הרופא הצעיר והמבטיח.

מי אתה ד"ר יואב מצגר?
"אני בוגר בית הספר לרפואה של האוניברסיטה 
העברית בירושלים. עשיתי התמחיתי ברפואת עור 
סיום  עם   .2012 העור, משנת  במערך  כאן,  ומין 
ההתמחות נסעתי להשתלמות קלינית באוניברסיטת 
ורמונט )UVM(, להתמחות בניתוחים מיקרוגרפיים 
במהלך  ובדרמטואונקולוגיה.   MOHS בשיטת 
ההתמחות הדרכתי סטודנטים כמדריך קליני בבית 
ובתום ההשתלמות שבתי למערך  הספר לרפואה, 

."MOHS העור כרופא בכיר ומנתח בשיטת

כמה שכיח סרטן העור?
"סרטן העור הוא הסרטן הנפוץ ביותר מכל סוגי 
ועולה  הולכת  יחד. שכיחותו  גם  הסרטן האחרים 
באופן עקבי במהלך 40 השנים האחרונות. סרטני עור 
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בדיקה מדוקדקת, אחוזי ריפוי גבוהים ותוצאות אסתטיות ותפקודיות מיטביות באבחון 
MOHS ובטיפול בגידולי עור סרטניים – שירות חדש לטיפולי בסרטן עור בשיטת

השיטה של
MOHS ד״ר

נפוצים יותר באוכלוסייה המבוגרת, אך עם השנים 
גיל האבחנה הולך ויורד בעקביות. מטופלים בעלי 
סיכון מוגבר לחלות בסרטן העור הם בעיקר בעלי 
ועיניים בהירות, כאלה שנחשפו באופן  עור בהיר 
מצטבר לאורך השנים לקרינת UV רבה והסובלים 
מדיכוי חיסוני )בעיקר מושתלי איברים סולידיים או 

מטופלים בתרופות ביולוגיות(".

מה החשיבות של אבחון מוקדם?
באופן  מגדיל  העור  סרטן  מוקדם של  "אבחון 
משמעותי את הסיכוי להחלמה מלאה ועל כן מומלץ 
להגיע לרופא/ת עור לבדיקת עור מלאה אחת לשנה, 
ובמקביל לבצע בדיקת עור עצמית אחת לחודש. 
הסימנים בעור שמצריכים פנייה מיוחדת לרופא/ת 
30, קיומה  עור הם הופעת שומה חדשה מעל גיל 
גוונים, או שומה שגדולה  של שומה בעלת מספר 
מכ-6 מ"מ. כמו כן, שינוי בשומות קיימות )כגון שינוי 
בגודל, צבע, צורה או מרקם( או שומות שמגרדות 
או מדממות - זקוקות לבדיקה. בנוסף, פצעים על 
פני העור שאינם נרפאים לאחר מספר שבועות של 

טיפול הולם מחייבים שימת לב מיוחדת".

מהי שיטת הטיפול העיקרית?
כירורגיה  הוא  העור  בסרטן  העיקרי  "הטיפול 
הרקמה  עוד  כל  הגידול.  של  מלאה  כריתה   -
הסרטנית לא נכרתת בשלמותה, יש סיכוי להישנות 
)Recurrence(. לאור העובדה שרבים מגידולי העור 

הסרטניים מתפשטים באופן תת-קליני מתחת לפני 
השטח, בניתוח רגיל לכריתת נגעי עור המנתח כורת 
שולי ביטחון רחבים של עור הנראה בריא, על מנת 
ולהבטיח את הסרת כל הרקמה הסרטנית.  לנסות 

שיטה זו היא 'בזבזנית' ולא יעילה. 
בפתולוגיה  הסטנדרטי  העיבוד  לכך,  "בנוסף 
Bread Loafing - חתך ורטיקלי דרך  הוא בשיטת 
הרקמה, כמו שפורסים כיכר לחם. בצורת עיבוד זו, 
הבדיקה הפתולוגית של הרקמה היא מדגמית בלבד 
)הערכה של כ-1% מהרקמה בלבד( ועלולה לגרום 
לאי דיוק בכל הקשור לאבחנה של מידת החדירה 
של הגידול הסרטני )Staging( ובכל הקשור להערכת 
רצנטיים  )Margin analysis(. מחקרים  השוליים 
להערכה  מוביל  פתולוגי שכזה  עיבוד  כי  מראים 
)Understaging( בכשליש מהמקרים שבהם  בחסר 
 Squamous cell carcinoma in מתבצעת אבחנה של
 .Melanoma in situ ובכרבע מן האבחנות של ,situ
כמו כן, עבודות רבות לאורך השנים הראו ששיטת 
הטיפול הניתוחית הסטנדרטית, הכוללת כריתה עם 
שוליים רחבים ועיבוד פתולוגי רגיל, מביאה לריפוי 

מלא בכ-86% מהמקרים בלבד".

?Mohs מה הן יתרונותיה של שיטת
"לאור זאת, בשנות ה-40 של המאה הקודמת פיתח 
ד"ר פרדריק מוהס )MOHS( שיטה ניתוחית שבה 
מתבצעת בדיקה פתולוגית מיידית בחתך קפוא של 
100% משולי הגידול. במידה שמתגלה אזור שבו 
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גידול בשוליים, ממשיכים  יש מעורבות של  עדיין 
בניתוח עד להסרה מלאה של הגידול".

שיטה זו מאפשרת שני יתרונות מרכזיים: 
חיסכון ברקמה - העובדה שניתן לבדוק מיד את 
שולי הדגימה ולהרחיב במידת הצורך את הכריתה 
המונעת ואת הצורך בכריתת שולי ביטחון רחבים 
בכמות  "חסכוני"  להיות  למנתח  ובכך מתאפשר 
הרקמה שנכרתת, מבלי להתפשר על הסרה מלאה 
של הגידול הסרטני. בהתאם לכך, השחזור שיידרש 
לאחר הניתוח הוא קטן יותר, עם התוצאה האסתטית 

והתפקודית המיטבית האפשרית.
 MOHS אחוזי ריפוי גבוהים )כ96-99%( - לשיטת
אחוזי הריפוי הגבוהים ביותר מכל שיטה טיפולית 
עור, בשל הבדיקה המדוקדקת של  אחרת לסרטן 
וחזרה על הכריתה  הגידול שנכרת  100% משולי 

במידת הצורך עד להגעה לשוליים נקיים.

האם שיטת MOHS נפוצה בעולם המערבי?
"ניתוח בשיטת MOHS הוא מקובל ונפוץ בעולם 
ומהווה את השיטה היעילה ביותר להסרת גידולי עור 
סרטניים. ניתוח זה נמצא בשימוש בעיקר לטיפול 
באזורים בעלי  עור סרטניים הממוקמים  בגידולי 
חשיבות קוסמטית ותפקודית שבהם חשוב לשמר 
כמה שיותר רקמה בריאה, כגון אזור הראש והצוואר, 
כפות הידיים והרגליים ואיברי המין. כמו כן מקובל 
עור סרטניים  בגידולי  זו לטיפול  להיעזר בשיטה 
שנשנו לאחר הסרה קודמת, או בכאלה שהם בעלי 

סיכון גבוה להישנות מקומית".

האם מדובר בניתוח ממש?
בצורה  מבוצעים   MOHS בשיטת  "ניתוחים 
שאין  כך  מקומית,  הרדמה  תחת  אמבולטורית 
צורך בצום או בהכנות מיוחדות לניתוח. תוצאות 
אופטימליות של ניתוח זה מושגות במצב שבו הרופא 

לבצע בעצמו  הוא בעל הכשרה מספקת  המנתח 
את הבדיקה המיקרוסקופית של הרקמה )הבדיקה 
להיות חלק ממערך העור,  גאה  אני  הפתולוגית(. 
פלסטית,  לכירורגיה  המחלקה  עם  יחד  שמבצע 
MOHS. את הניתוחים אני מבצע יחד עם  ניתוחי 
וד"ר רוית ינקו,  ד"ר איתן הולצר, רופא עור בכיר, 
כן אנחנו עובדים  בכירה. כמו  כירורגית פלסטית 
בשיתוף פעולה הדוק ופורה עם הרופאים מהמרפאה 
לגילוי מוקדם של סרטן העור והמרפאה לטכנולוגיות 

מתקדמות ברפואת עור, מחלקת אונקולוגיה ומכון 
הקרינה".

 
ומהו החזון שלך?

"החזון הרפואי שלי הוא להצעיד קדימה את מערך 
הדרמטואונקולוגיה המלווה את המטופלים הסובלים 
מכל סוגי סרטן העור, החל משלב הסקר הראשוני לגילוי 
מוקדם של הסרטן, שלב הטיפול )תרופתי, כירורגי או 

אחר(, וכלה בטיפולים משלימים במידת הצורך".
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 - בוד, אנושיות, מקצועיות ומסירות 
אלה ארבע אבני הדרך שחרט על דגלו 
המרכז הרפואי, כפי שמשתקפים בחזון 
החדש שמוביל האגף למשאבי אנוש. 
באגף, שאחראי על קליטת עובדים ותנאי העבודה 
של כ-7,400 עובדי בית החולים, הוחלט באחרונה 
יעדים,  והצבת  חזון  על תהליך מקיף של הגדרת 
במטרה לשפר את חוויית העבודה, עבור העובדים 

ולמען המטופלים.
בחודשים האחרונים עמלו באגף למשאבי האנוש 
על ניסוח חזון מלכד, שיעניק השראה לכלל עובדי 

המרכז הרפואי. 
"פעלנו בשני מעגלים", מספר שבי שמלו, סמנכ"ל 
משאבי אנוש במרכז הרפואי בשלוש וחצי השנים 
האחרונות. "תחילה ישבנו עם קבוצות מיקוד של 

עובדי המרכז הרפואי מתלכדים סביב החזון החדש שהציג לאחרונה האגף למשאבי אנוש, המשלב 
פעילות להעצמת ההון האנושי, שיפור בתנאי העבודה וגיבוש בין עובדי בית החולים
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כ

שבי שמלו

להצלחה ארגונית
מובילים ביחד

מחלקות  ממנהלי  החל  החולים,  בבית  עובדים 
ורופאים, ועד לעובדים במקצועות הבריאות ועובדי 
ישבנו במעגל הפנימי של  ובהמשך  מינהל ומשק, 

עובדי האגף למשאבי אנוש". 
בשביל  "עובדים  בכותרות  זכה  שנכתב  החזון 
העובדים" ו"העובד במרכז", ובראשו דגש על ערכים 
הרצון  שביעות  העובד,  איכות  לרבות  ארגוניים, 
"אלו תנאים הכרחיים להצלחת  והגשמה עצמית: 
יעדיו", לשון החזון החדש.  ולמימוש  בית החולים 
"האגף פועל לטיפוח, העצמה וליווי העובד לאורך 

דרכו בארגון".

גיוס עובדים פנימי
ברוח החזון החדש, שואף האגף למשאבי אנוש 
לחבר את הפעילות הארגונית לאסטרטגיה של בית 

גיוס  החולים. "הדבר מתבטא, בין השאר, בתהליך 
עובדים חדשים למרכז הרפואי. בשונה מבתי חולים 
אחרים שמגייסים עובדים דרך משרדים חיצוניים 
וחברות כוח אדם, במרכז הרפואי הוחלט להטמיע את 
גיוס העובדים בפעילות הארגונית של בית החולים, 
ובשנת 2015 אף עבר אגף משאבי האנוש מהפעילות 
בתאגיד הבריאות של המרכז הרפואי לפעילות בבית 

החולים הכללי עצמו", מסביר שמלו. 
"אם ברצוננו לקלוט לעבודה אנשים איכותיים, כדי 
להוביל את השירות בבית החולים ולהתחבר לקדמה 
הטכנולוגית, חשוב שגיוס כוח האדם יתבצע מתוך 

הארגון עצמו", הוא מדגיש.
עובדים  כיום  מאותרים  אנוש  למשאבי  באגף 
עובדות שתי  ולדבריו,  בית החולים,  יחידות  לכל 
לכלל שורות הארגון,  עובדים מדהימות  מגייסות 



צוות מנצח
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מה מספרים המספרים

בית החולים שלנו הכפיל את ממדיו בארבע השנים האחרונות והוא כולל אלפי עובדים בסקטורים 
שונים: 

68% מהם נשים, ובכללם כ-1,900 צוותי סיעוד – אחיות ואחים.  n
כ-1,600 רופאים.  n

כ-900 אנשי מקצועות הבריאות הפרא-רפואיים, ובהם דיאטנים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים,   n 
פיזיותרפיסטים ונוספים.  

כ-2,600 עובדי מינהל ומשק.  n
כ-400 חוקרים שמהווים את הסקטור המתפתח ביותר.  n

לכך ערך שהן מכירות את  "יש  כולל סמנכ"לים. 
ומגייסות עובדים שלא רק  בית החולים מבפנים, 
עומדים ברמה המקצועית הנדרשת, אלא מתאימים 

ל-D.N.A הארגוני".
האחרונות  בשנים  מוטמעות  הרפואי  במרכז 
תוכנות להדרכת העובדים. ההדרכות הממוחשבות 
מוטמעות במטרה לאפשר לעובדים להמשיך ולתת 
שירות איכותי למטופלים והן עוסקות בתחומי כבוד 
האדם, טיפול במצבים של אלימות כלפי אנשי צוות 

בבית החולים ומניעת הטרדות מיניות.

שילוב אנשים עם מוגבלויות
האגף  בהובלת  הארגונית  הפעילות  במסגרת 
למשאבי אנוש, הוחלט לאחרונה לשים דגש ולהגביר 
את מעורבות המרכז הרפואי בקהילה. כך, במסגרת 
גויסו עובדי בית החולים  "יום המעשים הטובים", 
ארועים  ואורגנו  חולים  לילדים  תרומות  לאסוף 
כן, לראשונה בישראל הוחלט על  קהילתיים. כמו 
הדגשת העסקת אנשים עם מוגבלויות, בתנאי עבודה 

מקבילים לעובדים שאינם בעלי מוגבלויות. 
"חשוב לנו לקלוט עובדים מכל החברה הישראלית, 
עבודה  תנאי  מוגבלויות  לאנשים עם  גם  ולהציע 
זה כ-45  גויסו באופן  הוגנים ושכר הולם. עד כה 
עובדים, המשולבים בפעילות השוטפת במחלקות 
בבית  כאן  נולדה  המרכז הרפואי. אחת העובדות 
ונמצאת  התפתחותית,  פגיעה  עם  דנה  החולים 
מילדותה במעקב רפואי. לפני שנה היא פנתה אלינו 
ואמרה שיש לה חלום לעבוד בבית החולים, והיום 
היא מזכירה באחת המחלקות ב׳דנה׳, בשכר מלא. 

זוהי סגירת מעגל מרגשת במיוחד", מספר שמלו.
בימים אלה מוקם במרכז הרפואי מרכז שירות 
ראשון מסוגו, שיספק לכלל עובדי המרכז הרפואי 
מהיר  מענה  מתן  לשם  אדמיניסטרטיבי  שירות 
לעובדים )תוך 48 שעות מהפנייה(, ובאמצעות מתן 

תמיכה מיחשובית ודיגיטלית לנושאים תעסוקתיים 
שונים, כגון דיווחים על יציאות לחופשה ולשירות 

מילואים. 
למשרדי  יבואו  שעובדים  רוצים  לא  "אנחנו 
ניתן  ולחכות בתור. כיום  האגף כדי למלא טפסים 
להישאר  לעובדים  ולאפשר  לספק שירות מרחוק 
במחלקותיהם ולהעניק שירות טוב יותר למטופלים. 
אמנם בית חולים משקיע את מירב כספו בשיפור 
וראוי, אך חשוב לא  נכון  וזה  התנאים למטופלים, 
חייהם  תנאי  ובשיפור  בעובדים  להשקיע  פחות 

הארגוניים". 

"משפחת איכילוב"
ביוזמת האגף למשאבי אנוש, המרכז הרפואי הוא 
בית החולים הראשון בישראל שמוציא בשלוש השנים 
האחרונות מדי שנה משלחת לפולין שמונה כ-45-40 
עובדים, "משלחת שכוללת גם נציג בכיר של ההנהלה 
וכן חברים מכל הסקטורים בבית החולים - רופאים, 
מינהל  עובדי אחזקה,  בריאות,  אחיות, מקצועות 

ומשק", מספר שמלו.

כמו כן, בשנתיים האחרונות עמלים באגף על ארגון 
בית החולים. לאחר מסיבת  גיבוש לעובדי  ארועי 
יזם האגף  הפורים שנערכה בשנה שעברה, השנה 
בחג פורים ארוע ענק במתחם הקולנוע "סינמה סיטי" 
בראשון לציון, שנסגר לטובת כ-3,000 מעובדי המרכז 
הרפואי ומשפחותיהם, שהוזמנו ליהנות מבוקר של 

סרט ופופקורן. 
"אנחנו שמים דגש על 'משפחת איכילוב' ומתכננים 

להרחיב את הפעילות לארועים מסוג זה".
איכילוב  עובדי  לגיבוש  ביותר  הגדול  הפרויקט 
הצוות, שהושק במתחם המרכז  מגורי  בניין  הוא 
הרפואי לפני כשנה - בניין ובו 274 דירות בשכירות 
מוגנת, הנגישות לכל עובדי המקום, ומתגוררים בו 
משפחותיהם של עובדים מכל שורות בית החולים, 
החל ממנהלי מחלקות ועד לעובדי מטבח. "חברות 
ובתי חולים רבים פונים אלינו כדי ללמוד על התפיסה 
והשיטה בבניין החדש", אומר שמלו, ומוסיף: "הבניין 
החדש מחזק את הכבוד המקצועי והאנושי שמוענק 
בבית החולים לכל העובדים במגוון המקצועות, תוך 

כבוד הדדי האחד לשני".



חוויה של למידה

נטע פור אייזנברג

המוכרת  האימרה  את  מכירים  ולנו 
 Practice  - מוביל לשלמות"  "ניסיון 
makes perfect. האם אכן כך? זהו, שלא 
 Practice makes permanent תמיד. 
ניסיון עשוי להוביל להרגל,  - כלומר, 

לקיבעון, לעתים של תהליכי עבודה לא נכונים. 
אז מה עושים? "מסמלצים" - אימון מקצועי, מובנה, 

מלווה במשוב מפורט ומדויק המוביל לשלמות.
למידה  תהליך  מתרחש  איכותית  בסימולציה 
משמעותי שמעלה את המודעות של הלומד לפרטים, 
לשלבים, לפעולות ולאופן קבלת ההחלטות המרכיבים 
כזו  למידה  הוא משתתף.  התהליכים שבהם  את 
מרחיבה את מודעות המתאמן לאפשרויות הבחירה 
הקיימות בתוך תהליך העבודה, מחזקת את תחושת 
לקחת  אותו  ומעודדת  בסיטואציה  השליטה שלו 

אחריות על אופן התנהלותו ועל תוצאותיה.

כשטעויות הופכות להזדמנות ללמידה 
סימולציה היא טכניקת למידה המדמה ולעתים 
או  הטבעית  בסביבה  אמיתיות,  חוויות  מעצימה 
בסביבה דומה מאוד, שמתקיימים בה המאפיינים 
והיא  האמיתית,  ההתרחשות  של  המשמעותיים 
מאפשרת ומעודדת מעורבות פעילה של המתאמן. 

עיקריות:  ארבע מטרות  הרפואית  לסימולציה 
למידה, הערכה, מחקר ושיפור בבטיחות המטופל. 

יתרונות  סימולטיבית בעולם הרפואה  ללמידה 
ברורים:

ליכולות  מותאמת  חוזרת,  להתנסות  יכולת   n
ולקצב הלמידה של המתאמן, עד הגעתו לרמת 

המיומנות הנדרשת.
סביבה בטוחה שבה ניתן להביע חשש, לשאול   n

שאלות ולהתעמק בסיטואציות מורכבות.
להזדמנויות  הופכות  טעויות  שבה  סביבה   n

ללמידה.
של  להתנסות  מטופלים  של  חשיפה  פחות   n

"טירונים" ולסכנות.

מ.ט.ס - מה עושים?
מ.ט.ס בנוי כמרכז למידה חווייתי, המדמה בית 
חולים בשטח של כ-500 מ"ר. בבית החולים מגוון 
ולפרוצדורות רפואיות,  חדרים מותאמים לצרכים 
ציוד רפואי אותנטי, בובות סימולציה מתוחכמות, 
שחקנים, מערכות צילום ושמע מהמתקדמות בתחום, 
המאפשרים תרגול ואימונים המדמים מצבי טיפול 
מורכבים בסביבת למידה המתנהלת באופן הקרוב 
ביותר להתנהלות בסיטואציות אמת. המרכז מספק 
פלטפורמה בטוחה ללמידה ולטעייה, בסביבה מובנית 

כ

מ.ט.ס - המרכז לטכנולוגיה וסימולציה בבית החולים שלנו, מדמה בית חולים ובו מתרגלים ומתאמנים 
ביותר להתנהלות  חווייתית באופן הקרוב  צוותים רפואיים מצבי טיפול מורכבים, בסביבת למידה 

בסיטואציות אמת. נטע פור אייזנברג, מנהלת מ.ט.ס - המרכז לטכנולוגיה וסימולציה 

סימולציה רפואית

ומבוקרת המעודדת את הצוותים הרפואיים להתאמן 
ולהתנסות בתהליכי חקר, הערכה ומשוב, ללא חשיפת 
הלומדים או המטופלים לסכנה העלולה להתרחש 

בשלבי הלימוד. 

גישת התחכים - תחקור ברוח חיובית 
האימון  משתתפי  בו  מפגש  הוא  התחכים 
את  להעמיק  שמטרתו  מקצועי  תהליך  מנהלים 
הלמידה שהתרחשה במהלך התרגול, למקסם את 
השיפור במיומנויות שניתן להפיק מהסימולציה. 
ההתרחשויות  את  מחדש  בוחנים  המשתתפים 
יותר  טוב  לניהול  שיסייעו  לתובנות  ומגיעים 
שתורגל.                                                                                                            לתרחיש  דומים  עתידיים  מקרים  של 
ידי  על  ומונחה  התרגול  בתום  התחקור מתרחש 
מדריך מקצועי ומנוסה, שמנהל את התהליך בגישה 
חיובית ותוך שמירה על סביבה פסיכולוגית בטוחה. 
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כל משתתף בסימולציה מקבל גם משוב אישי, שבו 
ואובייקטיבי אודות  לו תחילה מידע ממוקד  ניתן 
יעלה את  תפקודו בתרגול. תהליך משוב מקצועי 
המודעות של המתרגל לצורת החשיבה דרכה הוא 
מפרש את המידע החדש וישפר את יכולתו לעבד 
את המידע באופן שיתורגם לתהליך התפתחות בונה 

ולשיפור בביצועים.

המשתתפים במ.ט.ס
למידה  תרבות  להטמיע  במ.ט.ס  שאיפתנו 
באמצעות  ואפקטיבית,  חווייתית  מתמשכת, 
סימולציות, בתחומים הרפואי, התקשורתי והבטיחותי, 
במרכז הרפואי ובארץ. זאת, על מנת לשפר את איכות 
קליניות,  במיומנויות  שיפור  באמצעות  הרפואה 
במיומנויות תקשורת ובהיבטי בטיחות המטופל.                                                                
בין התחומים שבהם מתקיימות הכשרות במ.ט.ס: 
כירורגיה,  נשים,  פנימית,  רפואה  דחופה,  רפואה 
הרדמה, פגים, רפואה דחופה ילדים, אולטרסאונד, 
מיומנויות תקשורת, המטפל כאדם, טיפול ממוקד 

מטופל ועוד.
ייחודיים,  במ.ט.ס מתקיימים גם מסלולי הכשרה 
המתמקדים במטפל כאדם, לפיתוח כלים ומיומנויות 
חיים  באיכות  לשיפור  מיטיבה,  מטפל  לחוויית 
ולהפחתת שחיקה, ואימונים לשיפור תקשורת אכפתית 

אמפתית ויעילה המיושמת במפגש ממוקד מטופל.

נטע פור אייזנברג, היא בעלת תואר שני מהאוניברסיטה 
העברית, יועצת ארגונית. בתפקידיה האחרונים ניהלה את 
מחלקת למידה, הדרכה ופיתוח מנהלים בשירותי בריאות 
כללית, ניהלה צוות פיתוח משאבי אנוש במרכז הרפואי 
רבין )בתי החולים בילינסון והשרון(, צוות פיתוח ארגוני 

בהנהלת בתי המשפט, ועוד.



הרופאים שלנו בסלון שלכם 
רב שיח במכוון נושאים רפואיים בפלטפורמה דיגיטלית.

סקרי שביעות רצון דיגיטליים
הפעלת מערכת מתקדמת של סקרי שביעות רצון המטופלים לשיפור חוויית 

המטופל.

מה חדש בבית חולים דיגיטלי?
נמשך

המסע הדיגיטלי
של המטופל

זימון תור בלחיצת כפתור

מסך חיפוש יולדת

רויקט "בית חולים דיגיטלי", שיצא לדרך לפני כשנתיים מתרחב 
ולמבקר, המאפשר  ומממש את חזון המסע הדיגיטלי למטופל 

שימוש במגוון שירותים בנקודות ובשלבים שונים.
מרחוק ומקרוב, מהנייד או מהמחשב, באמצעות מסך אישי או 
ציבורי, הכל כדי לאפשר למטופלים ולמבקרים חוויית שירות נוחה ומתקדמת 
המנגישה מידע, מקצרת ומשפרת את תהליכי השירות ותורמת למתן טיפול איכותי.
חזון בית החולים הדיגיטלי רואה במסע הדיגיטלי חלק בלתי נפרד ומשלים 

לאיכות הטיפול ולחוויית המטופל. 

פ
אנו ממשיכים להשקיע ולהרחיב הפלטפורמות הדיגיטליות הקיימות, לעבות 

אותן ולהוסיף שירותים חדשים: 

זימון תור ב"לחיצת כפתור"
המרכז הרפואי שלנו הינו בית החולים הציבורי הראשון בישראל המאפשר לכלל 
הציבור הזמנת תור ב"לחיצת כפתור" – דרך אתר האינטרנט של המרכז הרפואי.

מדובר במערכת מתקדמת ומקוונת לזימון תורים למרפאות המרכז הרפואי. 
המערכת מאפשרת תהליך ידידותי, נוח ומדויק, מהמחשב או מהמכשיר הנייד, 
ללא צורך בהמתנה, השארת פרטים או שיחות עם מוקד זימון תורים. המערכת 

מאפשרת גם מעקב, ביטול או שינוי מועד התור. 

ניווט פנימי

online מידע רפואי

אתר אישי חדש – התיק הרפואי האישי אונליין
בימים אלו אנו משיקים אתר אישי חדש, המאפשר לכל מטופלי בית החולים 
צפייה בכל עת ומכל מקום בתיק הרפואי האישי. כך יכול המטופל לצפות בסיכומי 
ביקור במרפאות, סיכומי אשפוז, תוצאות בדיקות ועוד. הגישה לתיק הרפואי 
האישי הינה פשוטה ונוחה ומתבצעת באמצעות סיסמה או קוד כניסה חד פעמי.

מעטפת שירותים דיגיטליים ליולדת 
ב"ליס"

"להגיע ללידה מוכנה מכל בחינה", טופס רישום 
לרשות  הלידה  להודעת  מקוון המשמש  יילוד 
האוכלוסין ומאפשר תהליך שחרור מהיר ופשוט. 

סיור, קורס הכנה ללידה והדרכה 
להנקה - הכל אונליין

פעילויות אונליין לקראת הלידה: סיור מקדים 
ב"ליס", קורס הכנה ללידה, הדרכה להנקה ועוד 
– הכל בלי לצאת מהבית באמצעות שידור חי 

בחדר הוירטואלי.

עמדות דיגיטליות להתמצאות והכוונה 
10 עמדות דיגיטליות ב-8 שפות, להתמצאות 

והכוונה בקמפוס.

מזל טוב. ויש לנו עוד, גם אחרי הלידה
מסרוני עדכון המעדכנים את היולדת בזמן אמת על הטיפול ביילוד בתינוקייה: 

בדיקות, האכלה, נתוני שקילה ועוד.

סרטוני הדרכה ייעודיים לטיפול בתינוק במסך האישי לאחר הלידה
מסך חיפוש יולדת 

ובקרוב יצטרפו גם:

DocTalk – שירות טלמדיסין 
ייעוץ רפואי אונליין עם מומחי  שירות המאפשר למטופלי איכילוב מפגש 

המרכז הרפואי באמצעות שיחת וידיאו – פיילוט למרפאות נבחרות.

צ'ק אין מהבית
שירות המאפשר הליך קליטה מהירה לתור במרפאות המומחים וחוסך למטופל 

זמן המתנה במועד התור.

תזכורת חכמה לתור 
הפעלת תזכורת חכמה לתורים למרפאות ולבדיקות.

מסך המאפשר למבקרים 
איתור מיקום היולדת. 
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למנכ"ל  המשנה  פרש  במאי   1
יוסי  )מיל.(  המרכז הרפואי, אל"מ 
חלש  בהן  שנה   20 לאחר  שחר, 
במסגרת תפקידו על מרבית תחומי 

הפעילות במרכז, למעט התחום הרפואי והסיעודי.

פגישה בחיל אוויר
שחר, בוגר בית הספר לפיקוד ומטה של צה"ל, 
הגיע למרכז הרפואי לבקשתו של המנהל הקודם 
פרופ' גבי ברבש, כשהשתחרר משירות קבע בחיל 
האוויר ותכנן להיכנס למשרד לייעוץ אסטרטגי של 
איש החייל אביאם סלע. "פרופ' ברבש הכיר אותי 
במפגש אקראי, כשהיה בהרצאה באחד מבסיסי חיל 

28

ב-

"עוזב בית חולים הייטקי, מהמתקדמים בעולם, עם צוות מקצועי מסור", לאחר 20 שנה בתפקיד, נפרד 
המשנה למנכ"ל אל"מ )מיל.( יוסי שחר מהמרכז הרפואי, ונזכר בתקופה דרמטית במהלכה הורחבו ביותר 

מפי שלושה התשתיות והפעילות בבית החולים

פרידה עם

האוויר, ורצה שאעבוד איתו", מספר שחר. "הייתי איש 
החיל והגעתי מעולם התעופה, ומצאתי את עצמי 
בפגישה לוחצת והדוקה עם ברבש, שביקש שאצטרף 
לצוות הניהולי של בית החולים. כל זה היה בסמוך 
למספר ארועים חריגים שאירעו במוסד, בהם שריפה 
ובעיות בצנרת הגזים הרפואיים. הסכמתי להגיע, 

והשאר היסטוריה".
במרכז הרפואי הנהיג שחר מהפכה במערך בית 
ציוד  ברכישת  והציוד,  החולים, בתחומי האחזקה 
טכנולוגי חדיש, במיחשוב ובשיקום ובניית תשתיות. 
של  הקמתם  בהובלת  שותף  היה  השנים  לאורך 
שלושה מגדלים חדשים במתחם בית החולים: מגדל 
האשפוז על שם תד אריסון, בניין הלב על שם סמי 

עופר, ולאחרונה מגדל מגורי הצוות החדיש, בהוספת 
קומות חדשות למבנה המרכזי של סוראסקי ולבית 
החולים ליס ליולדות, שהשיק לפני שנה לראשונה 
וכן בהוספת  בארץ חדרי אשפוז אישיים מפנקים, 
חדרי ניתוח חדשים ושיפוץ מרפאות המרכז הרפואי. 
כמו כן יזם שחר תוכנית-אב להרחבת בית החולים 

גם לאחר מיצוי הקרקעות שיועדו לבנייה חדשה.

מובילים בבנייה ירוקה
"במסגרת תוכניות-האב שלנו לאורך השנים, אנחנו 
ממפים את התשתיות שלא ניצלו בצורה מיטבית את 
האפשרות לבנות לגובה", מספר שחר, "אנו בוחנים 
יכולת קונסטרוקטיבית, ובמידה שהמבנים הקיימים 
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שחר
יוסי שחר
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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 
כיום, כשעתודת הקרקע  בבתי חולים ממשלתיים. 
בבית החולים מוצתה, יש להסתכל מסביב אם רוצים 
להסתכל על הרחבה של התשתיות הקיימות – לבחון 
אפשרות שיעבוד של שטחים ציבוריים הקיימים סביב 
המרכז הרפואי, או למצוא שטחים אחרים, מרוחקים 
יותר, שיהוו זרוע ארוכה של איכילוב, בדומה לחדר 

מיון קדמי".
אם בתחילת דרכו השתרע המרכז הרפואי על פני 
שטח בנוי של כ-100,000 מ"ר, כיום משתרע השטח 
גם היקף  פני למעלה מ-300,000 מ"ר.  הבנוי על 
"עברנו ממכשיר  דומה.  באופן  הפעילות התרחב 
MRI אחד לארבעה מכשירים, וממאיץ קווי אחד 
לחמישה מאיצים מהמתקדמים בארץ. כל המערכות 

עברו שדרוג אדיר". 
לאורך תקופת כהונתו של שחר זכה המרכז הרפואי 
בפרסים בתחרויות על קידום בנייה ירוקה, ולדבריו, 
"עוד לפני החוקים בנושא, השקענו באיכות הסביבה 
בין בתי החולים  וכיום אנחנו  ובחיסכון באנרגיה, 

המובילים בעולם בתחום". בביקורות אחרונות של 
הארגון הבינלאומי המאוחד להסמכת בתי חולים 
ציינו המבקרים   )JCI( ברפואה  ובטיחות  לאיכות 
את בית החולים לשבח בתחום המערכת הלוגיסטית 
נראות כמותה בעולם.  המתקדמת, "מערכת שלא 
כשמסתובבים במרתפי בית החולים, אפשר לראות 
של  ברמה  שמתוחזקים  מכונות  וחדרי  מעבדות 
לצוותים המקצועיים  באופן שמאפשר  מעבדות, 
בבית החולים את השקט להתעסק בנתינה למטופלים 
שלנו. לאורך השנים סגרנו פערים בנגישות ובפערי 
מערכות  בהתקנת  שותפים  והיינו  אש,  בטיחות 
חולים  בית  עוזב  אני  וכיום  מיחשוב מתקדמות, 
הייטקי עם רמת מלונאות מהמתקדמות בעולם ועם 
צוות מקצועי ומסור שנותן ביטחון לצוות הרפואי 

לעשות בבטחה את עבודתו".

צוות לוגיסטי מנצח
ברקע לעשייה העניפה, החשובים מכל הם לדבריו 
צוותי המערך הלוגיסטי במרכז הרפואי, שהיו שותפים 
לעשייה במהלך השנים. "אנשים איכותיים שהייתי 
צריך רק לסמן מטרה, וידעתי שהם בעבודת צוות 
מיוחדת עם מנהלי המחלקות והצוותים הרפואיים 

והפרא-רפואיים משתפים פעולה ליצור מרכז של 
מצוינות רפואית וסיעודית, שבבסיסו כמו בפירמידה 
חדורי  אנשים  על  לוגיסטית שמבוססת  מצוינות 

יוזמה", מעיד שחר. 
"היה לי תענוג גדול לשרת את יחידות בית החולים 
בעבודה עם צוות רופאים ואחיות ועם צוות לוגיסטי 
שרואה בעבודתו שליחות. אני מסיים את תפקידי 
בתחושה שאני משאיר את המערכת בידיהם הטובות 
של אנשים מסורים מאוד". הצוות הלוגיסטי במרכז 
אנשי אחזקה,  עובדים, בהם  מונה מאות  הרפואי 

אפסנאות, הנדסה, רכש ומינהלה.
זמן, אך  לאחר עזיבתו מתכנן שחר לקחת פסק 
את  שאפיין  העשייה  במסלול  להמשיך  בכוונתו 
"עוד לא התפניתי לגבש  תפקידו במרכז הרפואי. 
תוכנית מסודרת לעתיד. יש הצעות לכיוונים אפשריים 
בעולם הבנייה, הרפואה והטכנולוגיה, ובחברות ייעוץ. 
אני מתכנן לקחת פסק זמן, ואז להמשיך ולתרום את 
חלקי, בשאיפה להשתלב באותם מקומות שחורטים 
על דגלם שאיפה למצוינות ותרומה לסביבה ירוקה, 

כמו המרכז הרפואי". 
יוסי שחר, תושב רעות, נשוי לגילי ואב לארבעה 

בנים, כולם סיימו שירות משמעותי בצה"ל.

סיירת שחר אומרת תודה
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קבלת פרס מנשיא ארה"ב לד"ר מרים אדלסון
 ד"ר מרים אדלסון, מי שהקימה את מרפאת אדלסון לטיפול בהתמכרות לסמים 
ומומחית בתחום, קיבלה בחודש נובמבר פרס מנשיא ארה"ב דונאלד טראמפ. 
הפרס ניתן על פועלה המקצועי, הפילנתרופי, התרבותי, החברתי והחשוב לטובת 
מטופלים במשך השנים. הכישרון המשולב שלה כמטפלת מצטיינת, חוקרת 

איכותית ופילנתרופית נדיבה, זכו כעת להכרה פומבית.

מינוי בכיר:
ד"ר נאוה גרוס פלדמן, מנהלת בי"ס 

לסיעוד ע"ש שיינברון.
טרום  תחום  מנהלת  עזרון,  מיכל 
ניתוח )בנוסף להיותה מנהלת שעת 

חירום(.

מינויים בהנהלה:
פרופ׳ אלי שפרכר, סמנכ"ל מו"פ וחדשנות, 

בנוסף לתפקידו כמנהל מערך עור.
אשר מזרחי, סמנכ"ל לוגיסטיקה ותשתיות.
אתי עוזיאל, סמנכ"לית שירותי הסיעוד.

הד"ר חגית פדובה, מנהלת המערך לאיכות 
ובטיחות המטופל.

היחידה לקידום  ד"ר אורלי ברק, מנהלת 
רופאים. 

ורד רוט, מנכ"לית עמותת הידידים.

ד"ר חגית פדובה

עניין לציון

מינויים אקדמיים:
 פרופ' סובחי אבו עביד, פרופ' חבר קליני בכירורגיה.

ד"ר מינדי אברהמוף, PhD בבריאות האישה ומיילדות.  
ד"ר אברהם אלון, מרצה בכיר קליני בנוירולוגיה ונוירוכירורגיה.

ד"ר ערן אשואל, מרצה בכיר קליני לגינקולוגיה ומיילדות. 
ד"ר פליקס בוקשטיין, מרצה בכיר קליני בנוירולוגיה ונוירוכירורגיה. 

פרופ' שמואל בנאי, מופקד על הקתדרה לקרדיולוגיה התערבותית ע"ש וולטון.
ד"ר יובל בר-יוסף, מרצה בכיר קליני לכירורגיה.

פרופ' טניה גורביץ, פרופ' חבר קליני לנוירולוגיה.
פרופ' ניר גלעדי, מנהל מרכז אופצין לטיפול ומניעת פרקינסון באוניברסיטת 

תל אביב. 
פרופ' יעקב ג'ריס, ראש החוג לרפואה פנימית באוניברסיטת תל אביב. 

פרופ' גליה גריסרו, פרופ' חבר קליני בחוג לרפואת ילדים.
פרופ' יאיר הרשינו, פרופ' חבר בהמטולוגיה.

ד"ר אמיר זוננבליק, מרצה בכיר לאונקולוגיה.
ד"ר יוסף רוני חסון, מרצה בכיר קליני לגינקולוגיה ומיילדות.

ד"ר נטע כהן, מרצה לפדיאטריה.
ד"ר ענת ירושלמי פלר, מרצה לפדיאטריה.

ד"ר נדאל מוהנא, מרצה בכיר לאף אוזן גרון וכירורגיה של ראש וצוואר. 
ד"ר הדר מורן לב, מרצה במסלול הקליני בחוג לרפואת ילדים.

פרופ' מריו סופר, פרופ' חבר קליני לכירורגיה.  
ד"ר אנה סג'ין, חבר הוראה בדרגת מרצה קליני.

ד"ר קרן ערמוני דומני, מרצה בחוג לרפואת ילדים.  
פרופ' גדליה פז, חבר בוועדה לאתיקה מדעית של הפקולטה לרפואה 

)זהו המינוי בפעם השלישית של פרופ' פז כחבר בוועדה זו(.
פרופ' דפנה פארן, פרופ' חבר קליני לרפואה פנימית. 

מיוחד  מינוי   - קליני  מרצה  בדרגת  הוראה  חבר  ד"ר שרון פלס-אברהם, 
באונקולוגיה.

ד"ר אור פרידמן, מדריך קליני בחוג לכירורגיה.
פרופ' אביבה פתאל ולבסקי, פרופ' מן המניין לרפואת ילדים.

ד"ר עינת קליין, מרצה לאופתלמולוגיה. 
- מינוי מיוחד  ד"ר יוסף קוריאנסקי, חבר הוראה בדרגת מרצה בכיר קליני 

בכירורגיה.
פרופ' אהוד ראט, פרופ' חבר קליני בכירורגיה אורתופדית. 

פרופ' יונתן רוט, פרופ' חבר קליני בנוירולוגיה ונוירוכירורגיה. 
ד"ר שירי שולמן, מרצה בכירה קלינית באופתלמולוגיה. 

 ד"ר ורד שכנר, מרצה בכירה לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת. 
ד"ר אמיר שטרנהיים, מרצה בכיר קליני לכירורגיה אורתופדית.

ד"ר ניר שני, מרצה בכיר לכירורגיה.

פרופ' ענת לבנשטיין

הוקרה בינלאומית לפרופ' ענת לבנשטיין

עיניים  מערך  מנהלת  לבנשטיין,  ענת  פרופ' 
 Power List-ב  3 למקום  נבחרה  באיכילוב, 
בעולם  הנחשב  העיניים  רפואת  מגזין  של 
והובלה של  Ophthalmologist, בתחום הנהגה 
רפואת העיניים בעולם כולו. ענת היא הישראלית 
היחידה ברשימה והאשה הראשונה. כבוד גדול 

למערך עיניים ולבית החולים איכילוב.

מינויים בינ"ל:
פרופ' נדיר ארבר, יו"ר הקבוצה למניעת סרטן באיחוד האירופאי לסרטן. 

.EFIC - ד"ר סילביו בריל, מזכיר האיגוד האירופאי לטיפול בכאב
פרופ' עידית מטות, יו"ר הועדה המדעית הבאה של איגוד הרופאים המרדימים האירופי.
 International  - פרופ' שלמה שניבאום, נשיא החברה הבינ"ל למחלות השד 

פרופ' תלמה הנדלר

ברכות לפרופ' תלמה הנדלר על בחירתה למנטורית 
מצטיינת של האגודה לפסיכיאטריה ביולוגית.

ד"ר נאוה גרוס פלדמן
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מינויים בסקטור רופאים:
ד"ר שמרית אוליאל סיבוני, מנהלת היחידה לאפילפסיה בילדים.
פרופ' בנימין אלמוג, מ"מ מנהל היחידה לכירורגיה של הפריון.

פרופ' שמואל בנאי, מנהל המערך הקרדיולוגי.
ד"ר חגית בריס פלדמן, מנהלת המכון הגנטי. 

ד"ר יפתח בירן, מנהל תחום האשפוז הנוירופסיכיאטרי במערך הנוירולוגי.
ד"ר נעה ברגמן, מ"מ מנהל שירות להפרעות קוגניטיביות במערך הנוירולוגי.

אבי גדות, מ"מ מנהל המחלקה לנוירולוגיה כללית.
ד"ר אילן גולדברג, מנהל תפעול ותחום הוראה ומחקר במערך העור.

ד"ר תומר גולדשמיד, מנהל האשפוז במערך עור.
פרופ' פנחס הלפרן, מנהל מערך הרפואה הדחופה. 

ד"ר מירב חשין בקנשטיין, מנהלת המרפאה לראומטולוגית ילדים.
פרופ' ריבי טאומן, מנהלת המרכז לרפואת שינה. 

האשפוז  ומנהל  הקרדיולוגי  המערך  למנהל  משנה  יאן טופילסקי,  פרופ' 
הקרדיולוגי.

ד"ר דניאל טרוצקי, מנהל המחלקה לרפואה דחופה. 
ד"ר ג'רמי מולד, מנהל דופלר tcd במחלקת נוירולוגיה שבץ, במערך הנוירולוגי.

פרופ' נחום נשר, מ"מ מנהל יח' לניתוחי ריאה זעיר פולשניים. 
ד"ר אחינועם סוחר, מנהלת המרפאה לנוירומודולציה ביחידה להפרעות תנועה.  

פרופ' איגור סוחוטניק, מנהל המחלקה לכירורגית ילדים. 
ד"ר יעל סופר, מנהלת המחקרים הקליניים במכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם, 

סוכרת ויתר לחץ דם.  
ד"ר מיכאל פאר, מנהל המחלקה לכירורגית חזה. 

ד"ר יואב פרג, מ"מ מנהל יחידה לנוירורדיולוגיה אבחנתית באגף דימות. 
ד"ר שרון פלס-אברהם, מנהלת השירות לגידולי מערכת העיכול. 

ד"ר שמעון קורץ, מנהל המרכז לגלאוקומה. 
ד"ר אליה לוינגר, מנהל השירות לניתוחי קטרקט.

ד"ר קרן ערמוני דומני, מנהלת שירות לתמיכה נשימתית - ריאות ילדים. 
ד"ר איתן קראוזה, מנהל המרכז לבריאות הפה והשיניים. 

ד"ר ארנון קרני, מנהל היחידה לנוירואימונולוגיה וטרשת נפוצה. 
ד"ר מיטל רופא, מנהלת המרכז למניעה ולשיקום הלב. 

ד"ר קרן רגב, מנהלת השירות לטרשת נפוצה. 
ד"ר מיכאל שנהב, מנהל אשפוז יולדות.

ד"ר יובל שפירא, מנהל היחידה לשחזור עצבים פריפריים.

מינויים בסקטור סיעוד:
מירי אטיאס שרביט, מתאמת נושא נוירוכירורגיה תפקודית, נוירומודולציה וכאב.

טוקז'אן בלן, אחות אחראית קבלה והתעוררות מתחם ב'. 
בלה הדסה ברכר, א.א טיפול נמרץ ילדים.      

רונית גולד, מתאמת נושא מטופלי ה-CART T במערך ההמטולוגי. 
תמרה דוידוב, מרכזת תחום מערך קבלה והתעוררות. 

אירינה טרייבס לוי, מ"מ א.א מחלקת נשים.                 
אלה יוחננוב, אחות אחראית מחלקה פנימית ג'. 

רותי ליבוביץ, מנהלת הסיעוד בשיקומים )כללי וגריאטריה(, בנוסף לתפקידה 
כמנהלת הסיעוד במערך הנוירוכירורגי.  

ציפי מאיר, אחות אחראית קבלה והתעוררות - מתחם א'.
ילנה מילייקובסקי, אחות אחראית המחלקה לכירורגית חזה. 

לילי מערבי, מ"מ א.א מחלקת ניתוחי לב וחזה.         
נטע נגרי גלעם, מרכזת תחום בכירה רפואה דחופה. 

סטלה פזילוב, מתאמת נושא אורואונקולוגיה וגינקואונקולוגיה. 
ורוניקה קוסייב, מ"מ אחות אחראית מיון ילדים.

נטליה קיקירוב, אחות אחראית מרפאה המטולוגית.

מינויים בסקטור מינהל ומשק:
נטע פור אייזנברג, מנהלת מ.ט.ס.

שירה פרץ, מנהלת סקטור מינהל ומשק.
רוני סיני, מנהל תפעול המלר"ם.

נתאי רייכנר, מנהל מחלקת שכר. 
אורן שמואל, מנהל מערך המזון )מנהל המטבח(.

סיון חבר

מינוי בסקטור מקצועות הבריאות:
 סיון חבר, מנהלת השירות הסוציאלי.
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בחינות סיום התמחות 2019 
22 הרופאים שניגשו מביה"ח שלנו עברו את הבחינות, כשהמצטיינים הם: 

מינהל רפואי - ד"ר אורלי ברק-צפריר 
גסטרואנטרולוגיה - ד"ר אביב כהן נתנאל

גריאטריה - ד"ר ג'ייסון בילק אהרון 
ראומטולוגיה - ד"ר טלי אביתר-ישועה

כל הכבוד!

חלוקת מלגות מטעם "אופק" לרופאים מצטיינים
לאחרונה חולקו מלגות הצטיינות במסגרת מסלול "אופק" לרופאים מצטיינים. 
המלגה הינה מלגת לימודים בחו"ל ע"ס 10,000$ לכל רופא. למסלול "אופק" 

השנה נבחרו הרופאים הבאים: 
ד"ר עפרת ביאר כץ מהמערך ההמטולוגי.

ד"ר לירן הירש מביה"ח "ליס" ליולדות ונשים.
ד"ר רן לדור מהמערך הנוירוכירורגי.

ד"ר אייל כהן ממערך עיניים. 
ד"ר הדר מורן לב מביה"ח "דנה-דואק" לילדים.

ד"ר ענת רבינוביץ מביה"ח "ליס" ליולדות ונשים.

עוברי בחינות שלב א' ברפואת ילדים - מועד אביב 
 כל ששת הנבחנים שניגשו לבחינות שלב א' מועד אביב ברפואת ילדים 

עברו אותם בהצלחה, כשהמצטיינות הן: ד"ר ליאת לרמן וד"ר עדי ענפי.

מעבר בחינות שלב ב' - מועד סתיו
72 רופאים מביה"ח שלנו עברו בהצלחה את הבחינות מתוך 76 שניגשו, 

כשהמצטיינים הם: 
אורתופדיה - ד"ר אלון גרונדשטיין

ילדים - ד"ר עדי ענפי, ד"ר רוני גור לביא וד"ר יעל קורן
כירורגיה פלסטית - ד"ר איהאב מדאח

נוירולוגיה - ד"ר אניס סער
עיניים - ד"ר עומר טריביצקי, ד"ר עאזם נור וד"ר גלעד רבינא

רפואה פנימית - ד"ר סיון שורצברד, ד"ר אורלי אריאס גוטמן מפנימית ב',  
ד"ר גדי לוין מפנימית ו', ד"ר מיטל אלבז, ד"ר ליאור לופו מפנימית ט', ד"ר 

רועי ויתקון, וד"ר אבירם הוכשטט מפנימית י'.
כן ירבו!

מקום ראשון ביום המחקר של אוניברסיטת ת"א בפעם 
שנייה ברציפות

  שהתקיים לרפואה,  הפקולטה  של  המחקר  ביום  כיכב  שלנו  ביה"ח 
באוניברסיטה ב16/4/2019. מלבד העובדה כי ביה"ח שלנו נבחר כמרכז 
הרפואי המצטיין בתחום המחקר לשנת 2019 )בפעם השנייה ברציפות!(, 
נבחרו בית חולים "ליס" ליולדות ונשים ומערך עיניים כיחידות מצטיינות 
בתחום המחקר. כמו כן, רוב זוכי הפרסים בכל התחומים )עבודת סטודנט 
מצטיין, פוסטר מצטיין, עבודות גמר( גם הם חברי בית החולים שלנו: ד"ר 
קרן כהן בהנחיית ד"ר חן ורול וד"ר נתן גלוק )המרכז לחקר מחלות דרכי 
העיכול והכבד(, ד"ר שלי לבנשטיין וד"ר גיא להט )החטיבה הכירורגית(, 
עדי פורת  עיניים(,  )מערך  וד"ר חיים סטולוביץ  ד"ר דפנה מיצד-קורש 
וד"ר אלקסיס מיטלפונקט, בי"ח  פרופ' אורי קרמר  )בהנחייתם של  ריין 
"דנה-דואק" לילדים(, הדר שמחוני )בהנחייתם של פרופ' צבי רם וד"ר אילן 
וולוביץ, המערך הנוירוכירורגי( וברדוידוב )בהנחייתם של פרופ' עידו וולף 

וד"ר תמר רובינק, המערך האונקולוגי(.
פרופ' יריב יוגב וד"ר יוני כהן ניהלו את הגשת 325 )!( התקצירים שהוגשו.

מקום ראשון ל"ליס" בהנחיית סטודנטים בחוג למיילדות 
וגינקולוגיה 

ביה"ח "ליס" ליולדות ונשים הוא הזוכה האולטימטיבי ובמקום הראשון, זו 
השנה השישית ברציפות, בהנחיית סטודנטים בחוג למיילדות וגינקולוגיה.

כבוד!

הזוכים במלגת "אוריון"
רופאים- לקידום  "אוריון"  מלגת  החולים  בית  מעניק  שנה,  כמדי   

מוריס  קרן  ע"י  מוענקות  המלגות  דרכם.  בתחילת  חוקרים מצטיינים 
בשווי  מלגות  על  מצטיינים  מתמחים   6 התמודדו  השנה  קאהן. 
במלגה:  הזוכים  הם  ואלה  שנים,  חמש  למשך  שקל  אלף   500  של 

ד"ר יואב ביננבאום, מביה"ח "דנה-דואק" לילדים.
ד"ר דנה ישי רונן, מהמערך האונקולוגי. 

ד"ר ליונה קמפל פורמן, מהמערך לאף אוזן גרון, ניתוחי ראש, צוואר, פה 
ולסתות. 

עניין לציון
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ד"ר יואב ברנעד"ר נידאל מוהנא

מענק מחקר ייחודי מהקרן 
הלאומית למדע הוענק 

לד"ר נידאל מוהנא
 ד"ר נידאל מוהנא, מהמערך לאף 
וצוואר,  ראש  וניתוחי  גרון  אוזן 
זכה לאחרונה במענק מטעם הקרן 
בנושא  למחקרו  למדע  הלאומית 
רתימת אקסוזומים לטיפול בסרטן 

הראש והצוואר. יישר כוח!

פרס מאמר מצטיין 
לד"ר יואב ברנע 

ברנע  יואב  ד"ר  של  המאמר 
קיבל פרס בעיתון המוביל של 
 Plastic  - פלסטית  כירורגיה 
 and Reconstructive Surgery
בתחום  עבודה  על   ,Journal
השד, המתארת טכניקה ניתוחית 
ייחודית לשחזור שד בנשים עם 
גידול  כריתת  והיקף  שד קטן 
הכנס  במסגרת  זאת  גדול. 
השנתי של האיגוד האמריקאי 
בשיקגו,  פלסטית  לכירורגיה 

ארצות הברית.

הרופאים והעבודות הזוכים ביום המתמחה והמחקר של ביה"ח "דנה-דואק" לילדים 
בחודש שעבר התקיים יום המתמחה של ביה"ח "דנה-דואק" לילדים ואלה הם הזוכים:

ענת גאוזמן ולאלי יונג׳י חלפוןד״ר עמית בלומוביץד״ר יואב ביננבאום ד״ר נטע כהןד״ר יעל וינטרוב

האחיות ענת גאוזמן ולאלי יונג'י חלפון 
מהמחלקה לכירורגית ילדים.

מקום שלישי: ד"ר עמית בלומוביץ.מקום שני: ד"ר נטע כהן. מקום ראשון: ד"ר יואב ביננבאום וד"ר יעל וינטרוב.

המתמחים הזוכים ביום המחקר וכנס "ליס"
מקום שלישי: ד״ר יוסי צור.מקום שני: ד״ר נטע סולומון.מקום ראשון: ד״ר יעל שולמן.



רשומות ומידע רפואי - צוות מנצח!

תעודת הוקרה מיוחדת הוענקה לצוות 
רשומות ומידע רפואי

שהביא  ייחודי,  פרויקט  הובלת  על 
לחיסכון והתייעלות של 25% בהכנסות 

היחידה. יישר כוח!
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זוכי פרס מנכ"ל מרת"א למתנדבים מצטיינים לשנת 2018
בחודש שעבר התקיים גם טקס מנכ"ל למתנדבים מצטיינים, ואלה הם: 

יוכבד אלדר ממחלקת א.א.ג, אלכסנדר הורוביץ מהמחלקה להמטולוגיה והשתלות מח עצם.
ג'ולי סטרולי ממערך השירות וחוויית המטופל. 

יישר כוח!

ג'ולי סטרוליאלכסנדר הורוביץיוכבד אלדר

עניין לציון
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ידידיי היקרים, 

24 שנים עברו מאז "גויסתי" על ידי פרופ' גבי 
ברבש לנהל את עמותת הידידים.

ועד לתוצאות  24 שנים אותן התחלנו מאפס 
המדהימות שכולם עדים להן בכל פינה בבית 

החולים. עשיתי זאת גם בעזרתכם.
שיתוף הפעולה והעבודה המצוינת שלכם סייעו 
רבות בגיוס התורמים הנדיבים, ועל כך אני מודה 
לכם ומוקירה כל אחד מכם בתחומו. אהבתי כל 
רגע והשתדלתי מאוד לעשות ככל שניתן כדי 

לסייע לבית החולים המדהים הזה.
24 שנים ליוויתי בגאווה ובסיפוק את המפעל 
האדיר הזה שלכולכם חלק חשוב בתפעולו. המטרה העיקרית של כולנו הינה 

המטופל, רווחתו והענקת הטיפול הטוב ביותר עבורו.
הגיע הזמן להיפרד מהתפקיד, לנוח מעט ולהמשיך הלאה.

אני מקווה, ידידיי היקרים, שניפגש בשמחות בלבד, צופה בכם כל יום ממרפסת 
ביתי. כתל אביבית, עבורי זה המרכז הרפואי המוביל.

מאחלת לכולכם המשך עשייה טובה ומוצלחת.

אוהבת אתכם
רונית בלום

מוזמנים להכיר את ורד רוט 
החולים  בית  של  הידידים  עמותת  מנכ"ל 

איכילוב
ועידו,  לדור  ואם  לאורי  נשואה  רוט  ורד 

תושבת רמת גן. 
עסקים.  מנהל  בלימודי  שני  תואר  בוגרת 
בתפקידה האחרון הקימה וניהלה את אגודת 
יו"ר  לצד  צה"ל,  נכי  ארגון  של  הידידים 

האגודה, האלוף )מיל'( אליעזר שקדי. 
במסגרת תפקידה זה יזמה פרויקטים ייחודיים 
וגייסה משאבים לטובת שיקומם של פצועי 
"טיול  הדגל השיקומי  מיזם  ביניהם  צה"ל, 
שחרור", המאפשר לפצועי צה"ל להשלים את חווית טיול התרמילאים במזרח 
תוך עמידה באתגר פיזי ומנטאלי מורכב המאפשר להם לבחור מחדש בחיים. 
צמד המילים "אתכם ובזכותכם" משקף את תפיסת עולמה, ומסמל את חשיבות 
החיבור והשותפות בין החברה הישראלית, לבית החולים איכילוב כמוביל 
וחמלה אנושית עבור כלל הקהילה הנשכרת משירותיו  מצוינות רפואית 

בשגרה ובחירום. 
בחזון עמותת הידידים יופיעו ערכי המופת וההשראה כמובילים את העשייה 
כזרועות המקרינות כלפי חוץ. עמותת הידידים עומדת בפתחה של תקופה חדשה 
ומאתגרת של פריצות דרך. צוות צעיר, מנוסה ורתום למשימה מצטרף בימים 

אלו אל ורד, לעשייה שכולה שותפות, יצירתיות ויצירת שיח רענן ועכשווי.

זוכי פרס עת"א לעובדים מצטיינים
2018 של עיריית ת"א בחסות   הזוכים בפרס עובדים מצטיינים לשנת 

העיתון "ידיעות אחרונות" הם:  
n ד"ר חדוה לרמן שחם - סגנית מנהלת המכון לרפואה גרעינית.
n ויקטוריה גדי - סגנית אחות אחראית כירורגית ב' טיפול נמרץ.

n חיה מור - מזכירה רפואית חדר ניתוח.
n עופר עובדיה - מנה"ע ראשי הידראוליקה בשירותים טכניים.

n יבגני ולדימר - מחסנאי אחראי ברכש וציוד משרדי.
n אנסטסיה פירסוב - מרכזת תחום פרמקוגנטיקה במעבדה המרכזית.

n צוות U.S באגף הדימות.
יישר כוח!

העובדים המצטיינים

קבלת פרס עובד מצטיין של אגף המעבדות לשנת 2018 
 אורלי שרון, מהמעבדה האנדוקרינית, קיבלה השבוע פרס עובד מצטיין של אגף 
המעבדות  לשנת 2018. אורלי עובדת במעבדה האנדוקרינית כמעט 40 שנה. 
בשנותיה הראשונות עבדה כחוקרת במכון ויצמן בתחום הפוריות והיתה בין 
הראשונות שיישמה שיטות לביצוע IVF. מאז ועד היום אורלי עובדת מעבדה 
טובה, מסורה ומחויבת, בעלת אופי טוב ונוח המקרין על איכות ומצוינות השירות 

שהיא מעניקה ללקוחות פנים וחוץ. יישר כוח!

הזוכה המאושרת

פנים חדשותפרישה מתפקיד

ורד רוטרונית בלום



שנה החולפת השיק המרכז הרפואי 
ויוצא דופן:  פרויקט הומניטרי חדש 
 Bringing( לעולם"  חיים  "מביאים 
Lives into the World(, שמטרתו 
ותחלואה אימהית  להפחית תמותה 

ועוברית במדינות מתפתחות.
הפרויקט  מנהלת  אלמוג,  רונית  ד"ר  לדברי 
ליס  החולים  בבית  הלידה  בחדר  בכירה  ורופאה 
והעוברית  "בישראל התמותה האימהית  ליולדות, 
ליס למעלה  היא מהנמוכות בעולם. בבית חולים 
מ-12 אלף לידות בשנה. הצוות הרפואי מאוד מנוסה 
וזהו אחד מבתי החולים המובילים בארץ  ומיומן, 
בתחום. לפיכך אנו מחויבים לתרום מהידע שלנו 
למדינות עולם מתפתחות, שבהן יש שיעור מאוד 

גבוה של תמותת אימהות וילדים".

לאם ולילד
במסגרת הפרויקט, בשנה האחרונה יצאו מספר 
משלחות רופאים מבית החולים לפעילות התנדבותית 
)מיאנמר(  בבורמה  והיילוד  בריאות האם  בתחום 

ובליבריה שבאפריקה. 

ב
במסגרת פרויקט הומניטרי חדש, יוצאות משלחות רופאים למדינות מתפתחות על מנת לסייע בלידות 

מורכבות, לתרום ציוד חיוני ללידה, ולהדריך את הצוותים המקומיים

מביאים חיים
לעולם
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המשלחת הראשונה לבורמה, באוגוסט האחרון, 
 TAG יצאה בשיתוף פעולה עם הארגון ההומניטרי
חלב",  "טיפת  מיזם בשם  רוטרי, שהקימו  וארגון 
שד"ר מיכל דישי, רופאה בכירה בליס, נטלה חלק 

פעיל בהקמתו. 
נשים  יום בממוצע שמונה  בבורמה מתות מדי 
מסיבוכי הריון ולידה. פעילות המשלחת התמקדה 
פניות  פינדאה, שמרכז  בכפר  אזורי  חולים  בבית 
אלף  מ-100  יותר  ובהם  קטנים,  כפרים  מ-138 
תושבים. ד"ר אלמוג וד"ר דישי הצטרפו לפעילות 
ובניתוחים  הרופאים המקומיים, השתתפו בלידות 
קיסריים, וערכו הדרכות לצוות המקומי במצבי חירום 
בהריון, מצבי הריון בסיכון גבוה, טיפול ביילוד ועוד. 
"פגשנו אנשים חמים, מסבירי פנים ומוקירי תודה, 
אנשים משתפי פעולה שמשתוקקים ללמוד", מספרת 
ד"ר אלמוג. "ניתן היה לחוש עד כמה הם שמחים 
לבואנו. הבאנו מישראל מכשיר אולטרסאונד שכבר 
אין בו שימוש בבית החולים. זו היתה חוויה לראות 
עד כמה התרגשו המטופלות לראות לראשונה עובר 
על המסך ולשמוע דופק. אין ספק שמכשיר זה יהווה 

עזרה משמעותית בבדיקות של הריונות בשבועות 
מוקדמים ובאיתור הריונות מחוץ לרחם, שעלולים 
לגרום למצב חירום מסכן חיים במידה שאינו מזוהה 
וגינקולוגיים  וכן בסיוע במצבים מיילדותיים  בזמן, 
נוספים. הבאנו גם מכשיר ואקום נייד, שאינו מצריך 
לסייע  ״קיווי״( שיאפשר  )הקרוי  שימוש בחשמל 

בלידות חירום בכפרים המרוחקים מבית החולים".
בעקבות הצלחת הנסיעה הראשונה, הוחלט במרכז 
חיים  "מביאים  המיזם החדש  על הקמת  הרפואי 
לעולם". על אף שהמיזם הוקם רק בשנה האחרונה, 
מאז הקמתו יצאו משלחות נוספות מבית החולים, 
זאת היוותה  נסיעה  נוספת לבורמה.  בהן משלחת 
הצלחה משמעותית, מאחר שמעבר לעזרה בפועל 
ביקורת שהידע שהועבר  בוצעה  לצוות המקומי, 
על ידי רופאי ליס בביקורים קודמים אכן הוטמע, 
ויושמו מסקנות שהופקו בעקבות הנסיעה הקודמת. 
צורפה למשלחת  כחלק מתהליך הפקת הלקחים, 
זו ד"ר רונלה מרום, מנהלת יחידת היילודים בליס, 
לצוות  יילוד  להחייאת  ותרגול  הדרכות  שביצעה 
הרפואי המקומי בבורמה. "במהלך השהייה השתתף 
עלולים  שהיו  וארועים  החייאות  במספר  הצוות 
להסתיים באופן טרגי ללא נוכחותם", מספרת ד"ר 

אלמוג. 

דברים שרואים משם
ג'ורג'  ליבריה  נשיא  בישראל  ביקרו  לאחרונה 
וואה ושרת הבריאות ד"ר וילהלמינה ג'אלה, רופאת 
נשים בעצמה, ובהמלצת משרד החוץ הוחלט לשגר 
לליבריה.  החולים  בית  מטעם  נוספת  משלחת 
למשלחת הצטרף גם פרופ' אריאל מני, מנהל חדרי 
הלידה בליס, שיש לו ניסיון עשיר בטיפול במדינות 
עולם מתפתחות לאחר שהשתתף בעבר במשלחות 

לנפאל ולאתיופיה. 
מאשר  יותר  קשה  אפילו  המצב  "באפריקה 
בבורמה", מספרת ד"ר אלמוג. "לעתים כשמתבצע 
ניתוח דחוף, הגנרטור נופל ועלולה להיות הפסקת 
מחסור  בגלל  נדחים  דחופים  ניתוחים  החשמל. 
בכפפות או גנרטור שלא עובד". צוות המשלחת נאלץ 
להתמודד עם תנאי תברואה מורכבים, שמאפיינים 

פרופ' אריאל מני, ד"ר רונית אלמוג
וד"ר רונלה מרום, עם הילדים בליבריה
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מדינות מתפתחות, ואת ליבריה בפרט, שמצויה בשלבי התאוששות ממגיפת 
אבולה קשה וממלחמת אזרחים. "כך, למשל, לפני הכניסה לניתוח אין מים 
זורמים בברז, והצוות נדרש לשטוף ידיים באמצעות שקיות מים. כלי ניתוח 
לליבריה סיפקה  גם  ד"ר אלמוג.  בדליים מלאים במים", מספרת  נשטפים 
לניטור עוברי,  ציוד רפואי שיצא משימוש בליס, לרבות מכשיר  המשלחת 
דפיברילטור חשמלי, מד לחץ דם וסטורציה, ובינואר האחרון המרכז הרפואי 

אף תרם לליבריה 60 מיטות לבית החולים JFK בבירה מונרוביה.
לשתי המשלחות - בבורמה ובליבריה - הצטרף הצלם זיו קורן, שיש לו 
ובבית החולים  עולם שלישי,  דוקומנטרי של מדינות  בתיעוד  ניסיון עבר 

מתכננים בהמשך לארגן תערוכה עם התמונות המרגשות. 
במסגרת הפרויקט מתוכננים עוד שיתופי פעולה רבים לקידום רפואת האם 
והיילוד במדינות מתפתחות בהובלת המרכז הרפואי, ובימים אלה שוקדים על 
שיתוף פעולה אפשרי מתמשך בפיתוח תוכנית לימודים אקדמית במיילדות 
מול אוניברסיטת מיאנמר בבורמה ונבדקת האפשרות לשיגור משלחות לסיוע 

בלידות ולהכשרת צוותים ביעדים נוספים כגון נפאל.
"מטרתנו אינה להגיע כדי להראות עד כמה אנחנו יודעים ומתקדמים. המטרה 
העיקרית היא הבאת הידע והמקצועיות של הצוות מבית החולים שהינו בעל 
ערך רב. ידע זה יישאר ויוטמע על ידי הצוות הרפואי המקומי גם עם עזיבתנו", 

מדגישה ד"ר אלמוג.

איך אומרים "ללדת" בסינית?

ד"ר יעל פארן באוגנדה

ד"ר אלמוג וד"ר רונלה מרום בבורמה

פרופ' מלינגר בבדיקה

כחלק מפעילות חובקת עולם של מומחי המרכז הרפואי, בשנה החולפת 
פורסם בסין תרגום לשפה הסינית לספרו של פרופ' גוסטבו מלינגר, מנהל 
יחידת אולטרסאונד נשים בבית החולים ליס, אודות אולטרסאונד של מוח 

העובר התקין והפתולוגי. 
ספרו של פרופ' מלינגר, מומחה בעל שם עולמי בתחום חקר המוח העוברי, 
יצא לאור במהדורה השלישית באנגלית בשנת 2012, וכעבור שנתיים תורגם 
2020, בשיתוף כל רופאי  לספרדית. המהדורה הרביעית מתוכננת לשנת 
 Ana( היחידה. הספר נכתב בשיתוף אילן טימור, פרופ' אנה מונטאגודו 

 .)Gianluigi Pilu( ופרופ' ג'יאנלואיג'י פילו )Monteagudo
לאולטרסאונד  הבינלאומית  החינוכית של החברה  כחלק מהפעילות 
במיילדות וגינקולוגיה, מוזמן פרופ' מלינגר תכופות לכנסים בסין, ולאחרונה 
יזם את תרגום הספר לסינית - במטרה לסייע בהדרכת אבחון מומים עובריים 

במדינה בעלת האוכלוסייה הגדולה בעולם.
המהדורה הראשונה של הספר בסינית הושקה בחודש מאי שעבר )2018( 
בטקס חגיגי שנערך בסמוך לכפר האולימפי בבירה בייג'ינג, בהשתתפות 
מנהלת תחום רפואת האם והעובר במשרד הבריאות הסיני ומנהלי מחלקות 
 Qingqing( נשים ויחידות אולטרסאונד רבים במדינה. פרופ' ג'ינגקווינג וו
Wu(, מנהלת מחלקת נשים בבית חולים בייג'ינג ליולדות ופרופ' מלינגר 

חתמו את כל 300 העותקים המודפסים של הספר שנמכרו באותו היום.
מאז פורסמו מהדורות נוספות של הספר, ובקיץ האחרון הוא הפך עוד 
יותר רלוונטי לצוותי המיילדות בסין, מאז הודיעו השלטונות במדינה על 
הכוונה לבטל לחלוטין את ההגבלה הקיימת כיום על ילודה במדינה של ילד 
בודד - החלטה שצפויה להוביל בשנים הקרובות לעלייה דרמטית במספר 

הלידות בסין.
"הגרסה המתורגמת של הספר מיועדת לרופאי נשים בסין שעוסקים 
יוצא  "התרגום  מלינגר.  פרופ'  הטרום-לידתי", מסביר  האבחון  בתחום 
דופן, כי הסינים לא נוהגים לתרגם הרבה ספרי רפואה, ומשתמשים לרוב 
בספרות רפואית פנימית שנכתבה בסין, אך בתחום הזה הרגישו שעדין לא 
היתה להם יכולת לכתוב ספר בעצמם, ולכן ביקשו מבית ההוצאה לתרגם 
את הספר, ורופאים סיניים סייעו בפעולת התרגום. יש כיום כ-150 חברות 
סיניות שמייצרות מכשירי אולטרסאונד למיילדות, ויש צורך עצום במדינה 
למידע רפואי בנושא". בשנת 2018 דווח בסין על יותר מ-15 מיליון לידות.

פרופ' גוסטאבו מלינגר, זכה להיות הישראלי הראשון שספרו "אולטרה 
סאונד של העובר התקין והפתולוגי", תורגם לסינית.



לזכרם

קלאסית, אחת האהבות הגדולות שלנו. ראינו 
יחד אומנות.

"רישרד הפך לא רק למנהיג של השתלות 
ואחרים  מרחב  הדר  פרופ'  של  בעזרתם 
ובעידן הזה נחמני, ד"ר ניר לובצקי ותלמידו 
האהוב ד"ר יעקב גויכמן. כולם אהבו והעריכו 
הצוות.  וכל  החולים  במיוחד  מאוד.  אותו 
בדרך  שלימד  בנשמתו,  מורה  היה  הוא 
ידי  של דוגמה אישית. לא בכדי נבחר על 
דיקאן הפקולטה לרפואה לשמש כיו"ר החוג 
לכירורגיה, עד לפני כשנתיים. על תכונות 
ללמוד  ניתן  רישרד  האופי המיוחדות של 

מההתמודדות שלו עם מחלתו הקשה. 10 שנים של משברים, חולי, טיפולים 
קשים ביותר וסבל. מעולם לא שמעתי ממנו קיטור, תלונה, הוא תמיד שמר 

על פאסון. הקפיד להיות חיובי ולהביע תקווה.
"זהו אובדן קשה ביותר - לי באופן אישי ולכל החטיבה הכירורגית וביה"ח 

איכילוב. נוח בשלום על משכבך רישרד חברי היקר כל כך".

ד"ר רוני ברוך, מנהל מרפאת השתלות, מספר כי רישרד היה אדם מיוחד, 
אהוב על כולם, נערץ בשל היותו רופא וכירורג גדול, ובשל האישיות הנפלאה, 
והייחודית לעולם ההשתלות בארץ  ותרומתו הענקית  צניעותו  חוכמתו, 
קירבה  ומייסרת,  "תקופת המחלה שלו, שהיתה ארוכה  ובביה"ח שלנו. 
אותנו לפן האישי שלא הכרתי. פגשנו משפחה מלוכדת, אוהבת ותומכת, 
כשהוא היה מוקף באהבה ובאמונה. עם כל הכאב שנכח בפגישות בינינו, 
היה תמיד מקום גם לתקווה ולשותפות ברמות הכי עמוקות. אנו מודים על 
הזכות שהיתה לנו להכיר ולעבוד איתו שנים רבות, שכן רישרד היה מסוג 
האנשים המיוחדים שמשאירים חותם בלב כולנו, ובלכתו הוא השאיר חלל 

גדול בלבנו ויחסר לנו מאוד כחבר וכרופא".

פרופ׳ נקש היה רופא אציל שהיווה דוגמה למקצוענות רפואית לצד יחס 
נפלא לחוליו. בית החולים מבכה את מותו ומשתתף בצער המשפחה.

יהי זכרו ברוך.

לזכרו
פרופ׳ רישרד נקש, מחלוצי השתלות האיברים בישראל, ממייסדי המועצה 
הלאומית להשתלות, והרופא הראשון בישראל שביצע בהצלחה השתלת 
כליה-לבלב משולבת, והראשון שהצליח להשתיל כליה מתורם חי בגישת 
זעיר-פולשני, נפטר לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן, כשהוא בן 65 בלבד.

נקש, יליד צרפת, עלה לישראל בתחילת שנות ה-80 מציונות ואהבת הארץ, 
ונשאר באהבה הזו עד יום מותו. מפעל חייו היה הצלת חיים של חולים 
הזקוקים להשתלות איברים, ולאורך השנים הכשיר בתחום רפואת ההשתלות 
עשרות רופאים והביא לישראל את כל החידושים הגדולים בתחום. פרופ׳ 
נקש גם סייע בהצלחה בגיוס ההכשרים מהמימסד הרבני לתרומות איברים 

ומוות מוחי בישראל.

פרופ׳ יוסי קלאוזנר, מנהל האגף והחטיבה הכירורגית, מספיד את חברו 
פרופ' רישרד נקש:

"את רישרד הכרתי בקורס קציני רפואה בו הדרכתי. מיד נקשרתי אליו. היה 
בו משהוא כובש. הוא היה עדין, קומוניקטיבי, אוהב אדם ומלא בחוכמה 
ואינטליגנציה, רגישות נפלאה ושארם. אדם שקט, אבל כובש באישיותו 
המיוחדת. שכנעתי אותו לבוא להדסה בלפור, והוא בילה שם תחת המנהל 
האלמותי שלנו פרופ' רוזין ז"ל למשך זמן קצר ועבר לעבוד כמשתיל בכיר 

בבילינסון.
"לפני כ-25 שנה, זמן קצר לאחר מינויי כמנהל מחלקה כירורגית, קיבלתי את 
ברכתו של פרופ' גבי ברבש וההנהלה באיכילוב לנסות לפתח יחידת השתלות.
"פניתי לרישרד, נפגשנו לפלאפל וכוס קפה בשוק הכרמל )ליד הדסה(, ותוך 
כ-15 דקות הצלחתי להדליק אותו. הוא לא ביקש דבר. נשבה ממנו התלהבות 
כבושה וצניעות. נערכנו, התגייסנו וקיבלנו רישיון. מאז ההשתלה הראשונה 
חלפו 25 שנה. פרויקט ההשתלות קרם עור וגידים, והיחידה בראשות פרופ' 

נקש ביצעה מאות רבות של השתלות כליה, כבד ולבלב.
"רישרד נקש התגלה כרופא מדהים: ידע עצום, שיקול דעת מבריק, כושר 
החלטה, יכולת ניתוח אקסטרווגנטית. מי שמבין בניתוחים והסתכל עליו 
כמנתח - הבין מיד כמה האיש הזה עדין. ה-handling של הרקמות והתנועות 
העדינות רק שיקפו זאת, ומעל הכל - אנושיות, טוב לב, אינטליגנציה רגשית.
"בתוך זמן קצר הוא הפך לחבר נפש שלי. בילינו יחד, שמענו יחד מוזיקה 

פרופ' רישרד נקש ז"ל

לזכרה
חליל ג'יהאן ז"ל, אחות עם אישיות מדהימה ומיוחדת, נפטרה בטרם עת. היא החלה את עבודתה אצלנו כסטודנטית לסיעוד 
בחטיבה הכירורגית, בשנת 2005. עם סיום לימודי הסיעוד המשיכה להתפתח מבחינה מקצועית וסיימה הכשרה על-בסיסית 
בטיפול נמרץ ובהדרכה קלינית. בהמשך, מונתה כמנהלת הדרכה בכירורגית ב', שבמסגרת תפקידה הדריכה את הצוות הסיעודי, 
הכשירה אחיות חדשות ותרמה מאוד לקידום ולפיתוח הצוות. במהרה מונתה כסגנית אחות-אחראית במחלקה פנימית י', 

והמשיכה לתרום מהידע ומהניסיון הרב שצברה במהלך השנים. 

את עבודתה ביצעה ברמת מקצועיות גבוהה ביותר, באמפתיה ובמסירות גדולה למטופלים.

בשנים האחרונות נלחמה ג'יהאן במחלת הסרטן ובשנה האחרונה לחייה עבדה במרפאת כאב. איבדנו היום אחות נפלאה, 
ששימשה מודל לאחיות הוותיקות והצעירות ותרמה רבות במהלך שנות עבודתה לבית החולים.

אנו משתתפים בצער המשפחה.
יהיה זכרה ברוך!

כתבה: אתי עוזיאל, סמנכ״ל הסיעוד

חליל ג׳יהאן ז"ל
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יום הבוחר

עשור להגשת טיפול רפואי למרתוניסטים בתל אביב. 
צוות המיון של בית החולים נערך למתן טיפול ראשוני 

למשתתפי המרתון

הלב כואב באיכילוב

היו בעניינים

צלום הקליפ "הלב כואב", של הזמר אלון אולארצ'יק, הצטלם עם המערך 
הקרדיולוגי יחד עם צוות הרופאים ועובדי המערך.

מול 2 מיליארד צופים
כחלק מארועי האירוויזיון, הצטלמה גלויה על מנחת בית החולים, במגדל אריסון. 
גלויה זו תפתח את הופעתו של המתמודד מפינלנד באירוויזיון, ממש אל מול 2 

מיליארד צופים.
בנוסף, הצטלם קליפ עם גלי עטרי וקובי אשרת, יחד עם הילדים המטופלים במחלקה 
להמטואונקולוגיה ילדים. כולם שרו את השיר הללויה שזכה לפני 40 שנה באירויזיון.

כמו כן, לקראת האירוויזיון יתקיימו הופעות קצרות של משתתפי האירוויזיון 
הישראלים לדורותיהם ברחבת הפסנתר במגדל אריסון. ההופעות יהיו לטובת 

המטופלים, המבקרים ועובדי בית החולים. 

ב-9/04/2019,  החולים  בבית  ה-21 שנערכו  לכנסת  הבחירות 
בין  התנהלו בסדר מופתי, ללא תקלות, תוך שיתוף פעולה מלא 
חברי הוועדות בקלפיות לבין חמישה חברי צוות שמונו ע"י ועדת 
גב' מורל שלום שימשה כאחראית בית החולים  הבחירות לכנסת. 
לנושא הבחירות. 1,093 עובדים ומאושפזים הגיעו לארבעה הקלפיות 

שהוקמו בבית החולים ומימשו את זכותם להצביע.
נציג ועדת הקלפי המרכזית, שערך סיור בקלפיות, ציין לשבח את 

ההתארגנות של ביה"ח לבחירות ואת סדרי ההצבעה.
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מלון ויטל, הצמוד לאיכילוב, מציע להשכרה חדר ישיבות פרטי 
באווירת לאונג' יוקרתי. 

כאן, במרומי הקומה ה-13, תוכלו לקיים פגישות מקצועיות עם קולגות, ישיבות דירקטוריון, 
ימי עיון, מצגות, סדנאות ואירועים עסקיים. לשירותכם, מערכת ניהול שיחות ועידה. מערכת 

מולטימדיה משוכללת וסלון אירוח.
של  הרמוניה  היוצרים  פינגר-פוד,  מגשי  יוגשו  לנוכחים  המושלם,  האירוח  מחווית  כחלק 
המארגנים,  לכם,  יציע  מונייר  בית  של  היוקרתי  הקייטרינג  תפריט  וצבעים.  צורות  טעמים, 

פאזל של רעיונות למנות טעימות, צבעוניות ומדויקות.
כעובדי איכילוב, הנכם זכאים להנחה של 10% )בתוקף עד 30.12.19(  

לתיאום סיור, בירורים והזמנות: 03-7770019
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