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$TS1$שנים$TS1$

$DN2$שנים$DN2$עלהחוליםבתיביןתחרותישהאחרונות

ביתהנהלתלחולה.והשירותהרפואהאיכות

המהפך,אתהפנימהפוריהסדהע״שהחולים

לסמןהפךהחולהאלוהיחסבארץ,ברפואהשחל

שישמועדף,לקוחיהיהתמידהחולהמרכזי

בהתאם.אליולהתייחס

מכהןשנה22מ-למעלהפרבשטייןיעקגדוקטור

כהונתובמהלךפוריה.החוליםביתמנהלבתפקיד

הרבהשפיגרפריפריאלי,חוליםמביתפוריההפך

וחוליםהגדולים,הרפואייםהמרכזיםאחרימאחור

מוערךלמקוםבולבקרהמעטה,בלשוןששו,לא

ורכשמאסיביתבנייהעםמתקדם.רפואיציודובעל

גיוסלכלמעלאךיקרים.רפואייםמכשיריםשל

בארץ,הרופאיםשלהראשונהמהשורהמומחיםשל

שמשרת'פוריה,החוליםביתאתהפכואלהכל

שמביאלמקום,תושביםאלף120שלאוכלוסייה

לחולים.גבוההברמהוטיפוללצוות,גאווה

לאילנהנשויכחל,מושבחברהוא66פרבשטיין

נכדיםלששהוסבלחמישהאבפסיכיאטרית,רופאה

בטכניון,הרפואהלימודיאתסייםהואבדרך.ואחד

982בשנתכללית.בכירורגיהברמב״םוהתמחה

המחלקהמנהלכסגןבצפתזיוהחוליםלביתעבר

החוליםביתמנהלהוא1989משנתהכירורגית.

פוריה.

הליכותנעיםכאדםפרבשטייןמתגלהעימובשיחה

החולים,ביתעלברצוןשמספרמטרה,וממוקד

חייועלמידעלהשיגניסיוןכלבתוקףודוחה

ניאותהואמתוןלחץלאחרמשפחתו.ועלהפרטיים

עקוריםבמחנהנולדשהואלנולספרקצתעוד

לארץ.הוריועםעלהשנתייםובגילבגרמניה,

זכהלדברמוכןכןדווקאהואכךועללאחרונה,

הבריאותמשרדשלבסקרהראשון,במקוםפוריה

ומטופלים.חוליםשלרצוןשביעותשבדק

גורםידיעלנערךהואהסקר:עלפרטיםכמה

חוליםבתישבדקהבריאות,משרדאובייקטיבי

רואיינושהחוליםלהדגישישבלבד.ממשלתיים

אתעזיבתםלאחרשבועותשלושהותושאלו

כלהייתהלאבפוריהשלצוותכךהחולים,בית

תשובותיהם.עלהשפעהאומעורבות,

בשירות?ראשוניםהזכיה

משקיעיםאנחנובפוריהשכאןמכיווןהופתעתי,לא

הטובליחסייזכואכןשהחוליםבכדימאוד,הרבה

ביותר.

ורואההראשון,במקוםשזכינוושמחגאהאני

אותןאתולקדםלשפרגדולה:מחוייבותבזכייה

לשמורולהמשיךאחוז,מאההיינולאשבהןנקודות

בסקר.שהשתקפהכפישלנו,הגבוהההרמהעל

לקהילההפניםעם

חוליםלבתיבהשוואהפוריה,או!מייחדמה

אחרים?

ממקדיםאנחנוקהילתי-אזורי.חוליםביתהואפוריה

ובצפון.בגלילהתושביםבצרכישלנוהשירותיםאת

עליהלהימנותגאהואנימצויינת,אוכלוסיהזו

דוגמאלקהילה.הפניםעםלומרשנהוגכמו

)המרכזשבנינו.ליולדותהחדשהאגףקונקרטית

קרןבסיועשנבנהקבקוף,לאהשםעלוליילודלאם

משודרגים,ואחר-לידהלידהחדריכוללהואלגסי(.

הדמייהחדריגבוה,בסיכוןבהריוןלנשיםמיטות

גופיתחוץלהפרייהמכוןוכן)אולטרה-סאונד(

בסטנדרטפוגשתכיום,בפוריהללדתשבאהאשה

תנאים.ושלרפואהשלביותרהגבוה

היאוהקהילההקהילה,לחיימלאיםשותפיםאנחנו

היישובים,ראשיעםשוטףקשריששלנו.שותפה

בנושתומכיםטבריה,ועירייתהאזוריותהמועצות

בפעילויותחלקלוקחיםאנחנואפשרית.דרךבכל

לאאנחם

םלממלאסם

ת,אנלנפןליש

אממשקןעךם

בשןתת,חה

לחותמחלחל

תר

הארםמת.

סה״חפןחה

סתםלאהוא

עבודה,מקש

מזההואוותר

והצוותטלו

עםמזדהה

המקצוע.
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imi-jהחוליםקטנית״ןונו!19י«קנווי

2000שותפותבפרוייקטלמשל,כמוהקהילהשל

בסיכון.בנוערובטיפול

לצוות,שירותתודעתשתהיהלכךמגיעיםאיך

עבודהוהרבהלחציםהרבהבהשישבסביבה

ומתישה?קשה

הזדהותושלבעשייהשותפותשלהרגשהיוצרים

עבודה,מקוםסתםלאהואפוריההעבודה.מקוםעם

המקצוע,עםגםמזדהיםוהאנשיםמזה,יותרהוא

הצוות.כלעלאלאהרופאים,עלרקלאמדברואני

אנואבלנפילות,ישלנוגםמלאכים,לאאנחנו

ולתרבותלצוותמחלחלוזהבשירות,משקיעים

הארגונית.

מהגדוליםנופליםלא

לקבלשרוצהשמישאומרת,מוסכמהישבארץ

שיפנהעדיףביותרהטובהרפואיהטיפולאת

איכילוב,הגדוליםהרפואייםהמרכזיםלאחד

מאודעשירהואאם)או,ודומיהםרמב״םהדסה,

הזאתהטענהפרבשטייןדר'לדברילאסותא(.

נכונה.אינה

ואזעושים,לאשאנחנוהתמחויות,שישנכון"זה

מחלקותבהםשישחוליםלביתהחוליםאתמפנים

אבללב.ניתוחיאונוירוכירורגיה,לדוגמא,כאלה,

מאףנופליםלאאנחנואצלנו,פועלותשכןבמחלקות

קרדיולוגיה,אנחנומדבריםעלאונקולוגיה,אםאחד.

נותניםבפוריהאנחנוועודאורתופדיהמיילדות,

מודרני."הכיהציודועםביותרהטובהטיפולאת

השקעותשלתקופהמסכמיםהחוליםבביתואכן,

מיליון180שלגודלבסדרענקיים,בפרוייקטים

היולדותלבנייןבנוסףהאחרונות.בשניםשקלים

מיחדש.מיוןחדרמכברלאנחנךהוזכר,שכבר

לצדזוכרהישןהמיוןבחדרלהתנסותש״זכה"

חוריהוהאחיותהרופאיםשלהמסורהטיפול

לתנאיהקשורבכלמשמע()תרתילמדיטראומטית

שללדרגהפוריהאתמשדרגהחדשהחדרהשהות.

מרחביותרמיטות,יותרעםהגדולים,החוליםבתי

אחר.עולםבקיצור,מאושפז.לכל

מ״ר700שלמיון"מחדרמפרט:פרבשטייןדר'

12גדלהמיטותמספרמ״ר.2300ל-עברנו

פרטיותויותרמרחביותרעםמיטות,30ל-מיטות

לקלוטשיכולטראומה,חדרישמאושפז.לכל

האיזורכפול.למספראופציהעםחולים,שלושה

בתכנוןקונבציונלית.בלתילוחמהכנגדממוגןכולו

מכוןנוספים,ניתוחחדרינוספות:השקעותלנויש

MRIועוד."הגריאטריתהמחלקהמבנהשדרוג

הואהיתר,ביןחוליםביתמנהלשלתפקידו

כסףלתתתורמיםמשכנעאתהאיךכספים.לגייס

לסוריה?דווקא

ממשרדמהמדינה,מגיעמהתקציבשחלקנכוןזה

שקלשכללהםאומראנימתורמים.וחלקהבריאות

שקלמאשרומשמעותי,חשוביותרהרבהאצלנו

שלנושלאוכלוסיהלהםמסביראנילמרכז.שהולך

יודעיםושאנחנולאחרים,מאשרפחות,לאמגיע

"מאגר"לנוישבכסף.וראוינכוןשימושלעשות

נותןואנילקדם,רוציםשאנונושאיםכעשרהשל

לליבו.שקרובבנושאלבחורלתורם

מקצועימנהלאורופא,שהואמנהלעדיףמה

בעברושניהלהצבאי,אוהכלכלימהתחום

אחרות?מערכות

חולים,ביתמנהלשלהמודללמדינפוץבארה״ב

חוליםביתלנהלכדיבארץ,אצלנורופא.שאינו

לפחותשלותקעםמומחהרופאלהיותחייבאתה

תוארבעלובנוסףההתמחות,בתחוםשניםשלוש

סגןאגב,מתאימה.בחינהשעבררפואי,במינהלשני

מתחלקתוהעבודהשלבים,אותםאתעוברהמנהל

ביננו.

הרפואיוהיידעחיוניים,הללוהשלביםכללדעתי

סדרבקביעתבפרטהניהולי,מהיידעחשובפחותלא

בקבלתכרוכהשלנוהעבודהשרובנכוןהקדימויות.

ביום-יוםעוסקלאכברושאניניהוליות,החלטות

הרפואהאבלבחולה,וטיפולאבחוןשלברפואה

הראשונה.והמחוייבותהתפקידתמידנשארת

שלך?אופיינייוםסדרנראהאיך

בטלפוןבודקוישרבבוקר,מוקדםמתעורראני

בעולםקורהומהדחופיםמייליםהתקבלועםהנייד

00:7000:80ביןהחוליםלביתמגיעובארץ.

כאןחלקןפגישות,מהרבהמורכבהיוםבבוקר.

ליישירושלים.אואביבבתלאובאזור,וחלקן

ומעליםנכנסיםאנשיםפתוחהדלתשלמדיניות

לאחרונההעבודה.כשנגמרתהביתהחוזרנושאים.

האקרדיטציה.בתהליךמאודעסוקאני

V/7//7/VJW

מחריטת

.חלה:לשפר

אות/אתולקדם
נקוחתשנהן

לאה״ממאה

ולהמשךאחוז

עללשחור

ננוחר,הרמה

שלם,כפ>

שהשתקפה

נסקר.
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תוךוה

אנחנואצלם,פועלותשכןהמחלקותבכל

נפוחאנחנואחדמאףנופליםלא

ועםסותרהטובהטיפולאתםתטם

הנחלש.במרכזיםכמומןררמחסהציוד

■'־.■

כןאבלכקונפורמשט,עצמיאתרואהלאאמ

אלאשעון,יחתימושרופאיםבהצעהתמכתי

הכל,בסךרה.בע״שלכךשנלווהמהכלשעם

ועד״ןתת״צב,שהמערכתעדזמן״קחעת

ההסכם.תוצאותאתלשפוטמוקדם

הפעילויות

אינןהללו

מובנות

במקשמאליהן

כךכלשהוא

אינטנסיבי

.זוולחוץ

השקעה

האנושי.בהון

ההוןשהוא

שלהאמיתי

סתהחולים,

היאהמטרה

אתלהעשיר

בכלים,רצוות

עלשיקלו

עבורתםוררכה

לרושתיתרמו

החולש.

פשוטים?לאנשיםאומר,זהמה

בארץ,חוליםבתיארבעהעודעםיחדנכנסנו,

הערכההבריאותמשרדשיזםפיילוט,לתהליך

דורשזהאמריקאי.תקןתווקבלתחיצונית,

החולים,ביתשלהתאמהמשאבים,הרבהמאיתנו

אינועצמוהתובצוות.ארגוניתפעילותידיעל

נכונה,יותרלעבודהלהגיעכליהואאלאהמטרה,

תוךהטיפול,איכותואתהבטיחותאתלקדםבפרט

מתמדת.בקרה

צוותיםשלעבודהשעותהרבהדורשהתהליך

מוקדשותשלנומהישיבותניכרחלקשונים.

מארה״בממומחיםשמורכבהבודק,הצוותלכך.

להערכתלאחרונה,רקלכאןשבאומאירופה,

השנהבתחילתסופיתהערכהוייתןביניים,

הבאה.

האנושיההוןהואהאמיתיההון

חודשיםמספרלפנישהסתיימההרופאים,שביתת

ראשימתמחים,ביןהמקצועאנשיאתפילגה

חלקועוד.הרופאיםהתאחדותראשימחלקות,

הגדולים,הרפואייםמהמרכזיםבפרטמהרופאים,

היההרחבלציבורההסכם.נגדכזכורהתקוממו

שלו.האינטרסיםלכיווןמושךסקטורשכלנדמה

לרופאיםניכרותהטבותניתנושהתקבלבהסכם

להעריךיודעפרבשטייןודר'בפריפריה,

אבלבהם,צדקהשהממשלהדברים"היוזאת:

כךכללאעדיןאנחנובעיות.הרבהעודנותרו

מצוייםאנולפריפריה.ההטבותאתמרגישים

תקניםתוספתעלהבריאותמשרדעםבדיונים

להביאקללאעדייןושירותים.יחידותופיתוח

אניהבונוסים,אחריגםחדשיםרופאיםלכאן

תמכתיכןאבלכקונפורמיםט,עצמיאתרואהלא

מהכלשעםאלאשעון,יחתימושרופאיםבהצעה

זמןעודייקחהכל,בסךבעייה.ישלכךשנלווה

אתלשפוטמוקדםועדייןתתייצב,שהמערכתעד

ההסכם."תוצאות

צוותאנשיוגםמטופלים,הרבהישבפוריה

אובעייה,יוצרזהמצבהאםמיעוטיםבני

מיוחדת?התייחסותמצריף

מחוייביםאנחנובעיה.שוםבזהרואהלאאני

האנשיםאתכךלשםונגייסכולה,לאוכלוסיה

בעבודתו,מצטייןאחאורופאאםביותר.הטובים

התושביםגםהוא.מוצאמאיזהלימשנהלא

אפלייה.כלללאלטובתםכאןשכולםמבינים,

איזשהושהיהלי,זכורלאהאחרונותמהשנים

אניתרבותי.אואתנירקעעלחיכוךאואירוע,

טבעי,כדברהזאתהגישהאתרואהשהצוותשמח

באזורהמשותפיםהחייםעלמשליךגםזהולדעתי

ללימודסדנהכאןפתחנוענייןובאותושלנו.

ולהתגברההדדיתההבנהאתלקדםכדיערבית,

כמהשלקורסעלמדוברלאהשפה.מחסוםעל

שהעסקשמחואניממש,שללימודעלאלאשעות,

ידברויהודיםצוותשאנשילאזהיפה.עובד

הנכונותלעצםחשיבותישאבלשוטפת,ערבית

הזולת.אתיותרטובולהביןלהידבר

שהפעלתםגםפורסםסדנאות,עלמדבריםאם

מטופלים.שלאלימותעםלהתמודדותסדנה

עושים,שאנוסדנאותמכמהאחתזאת

בצוות.מתמדתהשקעהשלכוללתכאיסטרטגיה

מטפללקשריבסדנהלמדואנשיםהיתרבין

מרה,בשורהלהעבירדרכיםעלשמעוומטופל,

אחיותרופאים,השתתפובהןאחרות,וסדנאות

סדנהגםלנוהיתהשציינת,כפיסגל.ואנשי

חוליםשלנאותהלאהתנהגותעםלהתמודדות

אתלהעשירהיאהמטרהשלהם.משפחותבניאו

יתרמוודרכהעבודתםעלשיקלובכלים,הצוות

החולים.לרווחת

במקוםמאליהןמובנותאינןהללוהפעילויות

בהוןהשקעהזוולחוץ.אינטנסיביכךכלשהוא

החולים.ביתשלהאמיתיההוןשהואהאנושי,

לעזובובעלשםמומחהרופאמשכנעאתהאיך

לפוריה?ולעבורבמרכזמבטיחהקריירה

עלדגששנית,ציונות"."מדבראניכלקודם

יתרונות.הרבהלהשישבצפון,כאןהחייםדרך

הואאצלנוכאןיותרצעירבאישמדובראם

ולהשפיע.להובילמאין,ישלבנותלשנות,יכול

ברקורדותורמתחיוביתתקופהתהיהשזאתבטוח

כךעלדגשגםשמיםאנואגב,שלו.המקצועי

מהסגלכאןיצמחומחלקותומנהלישמומחים

שלנו.

ללמודששוקלצעירלבחוראומראתהומה

רמתעלששמענומהכלרקעעלרפואה,

המתמחים?שלההשתכרות

סוגהלאהדרךנפלא.מקצועשזהלואומראני

נחושהואאםאבלאדיר,מאמץנדרשבשושנים,

לבבכללואמליץרופא,להיותהכישוריםלוויש

הזאת.בדרךלבחור

בלשכת!פרבשטייןיעקבדר
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