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דבר מנהל המרכז הרפואי

מכשיר ה-MRI, מהחדישים בישראל זמין ונגיש 
לכולם. 

השנה הוספנו שירותים נוספים בתחום ניתוחי 
אף אוזן וגרון, והפה והלסתות. מערך המיילדות 
שלנו, היולדות, הילודים והפגים ממשיך להוביל 
באיכות השרות ובשביעות הרצון. הישגים אלה 
המסורים,  והעובדות  העובדים  בזכות  רק  הם 
תודה  כך  ועל  ומעבר,  מעל  ועושות  העושים 

והערכה.
לבתי  הבריאות  משרד  של  האיכות  מדדי 
הרפואי  המרכז  מכבר.  זה  פורסמו  החולים 
ציוניו במספר מדדים.  זכה לשבחים על  שלנו 
שאנו  הרפואה  איכות  על  לנו,  גדולה  גאווה  זו 
מקום  יש  אבל  שלנו,  למטופלים  נותנים 
להמשך השיפור בתוצאות של המרכז הרפואי 
בנושא  ונעסוק  נמשיך  ואנו  האיכות,  במדדי 

החשוב המעיד על איכות הטיפול.
גברים,  מסוריה.  בפצועים  לטפל  המשכנו 
וזוכים  עליהם,  חרב  שעולמם  וילדים,  נשים 
שניתן  טוב  הכי  וליחס  הרפואי  לטיפול  מכם 
לתת. אנו נמשיך לטפל בכל פצוע שיפקוד את 
שערי בית החולים, ככל שנדרש, ונגנה יחד את 
האמירות והמעשים הנפשעים כנגד הפעילות 
תלות  ללא  ישע,  חסרי  למען  ההומניטארית 

במוצאם, דתם ומינם.
למרכז  ה-60  שנת  לציון  האירועים  במסגרת 
ופעילויות  אירועים  מספר  נערכו  הרפואי, 
תודה  כך  ועל  העובדים,  בריאות  לקידום 
ספטמבר  בתחילת  ההגוי.  לוועדת  והערכה 
נחגוג יחד באירוע לציון 60 למרכז הרפואי פדה 
יקרים,  עובדים  לכם,  המוקדש  ערב  פוריה, 
והוקרה על תרומתכם לקידום המרכז  כתודה 
אני  שלנו.  למטופלים  והשרות  היחס  הרפואי, 
בארגון  חלק  ליטול  העובדים  כל  את  מזמין 
והשתתפות בערב החשוב. השתתפותכם היא 

הערובה להצלחת הערב.

בתודה והערכה למשפחת פדה, פוריה

ד”ר ארז און
מנהל המרכז הרפואי

עובדים יקרים שלום רב,
לשמחתנו הרבה, אחרי תקופה ארוכה של קיפאון 
חה”כ  בישראל,  הבריאות  במערכת  וודאות  וחוסר 
כדי  הבריאות,  שר  לסגן  נבחר  ליצמן  יעקב  הרב 
בשנים  בישראל  הבריאות  מערכת  את  להנהיג 
הקרובות. לסגן השר החוזר לתפקיד אחרי הפסקה, 
רפורמות במערכת הבריאות,  רבות בקידום  זכויות 
המדינה,  לתושבי  הרפואיים  השירותים  לשיפור 
הרפואה  שירותי  לקידום  מיוחדת  לב  תשומת  עם 
הרפואי  במרכז  הפועל   MRI-ה מכשיר  בפריפריה. 
ניצחת  דוגמא  הוא  האזור  תושבי  לרווחת  שלנו 
הרפואה  לחיזוק  המבורכים  המהלכים  לחשיבות 
סימן  בר  משה  במר  השר  בחר  לצידו,  בפריפריה. 
טוב למנכ”ל המשרד, מנכ”ל עם הכרות מעמיקה 
לסגן  בהצלחה  נאחל  הבריאות.  במערכת  וניסיון 
הבעיות  לפתרון  בפועלם  החדש,  ולמנכ”ל  השר 
הסבוכות במערכת הבריאות והמצוקה התקציבית 
בה אנו מתקיימים. אין לי ספק שתינתן תשומת לב 
בין  מיוחדת לצמצום אי השוויון בשירותי הבריאות 
ויהיה לנו  העשירים לעניים, ובין המרכז לפריפריה, 
גיבוי מלא להמשך ההתפתחות של המרכז הרפואי 
היוצא,  למנכ”ל  להודות  גם  מבקשים  אנו  שלנו. 
פרופ’ ארנון אפק על תרומתו הרבה ותמיכתו בנו, 

ולאחל לו הצלחה בתפקידיו הבאים.
זכינו לארח את השר החדש לפיתוח הנגב והגליל 
לאירוע  דרעי,  מכלוף  אריה  הרב  הכלכלה,  ושר 
ביקר  השר  לרופאים.  מצוינות  תוכנית  להשקת 
הרבה,  מהעשייה  התרשם  המחקר,  במעבדות 
החולים  ובתי  הגליל  לפיתוח  מחויבותו  את  והביע 
באזור. בראשות השר, נערך טקס לחלוקת המלגות 
לעבודות המצטיינות של מנהלת המחקר הביורפואי 
של  מובילים  חוקרים  ארבעה  לשמחתנו,  בגליל. 
המרכז הרפואי שלנו, זכו במלגות. מענק המלגות 
במרכז  המחקר  בקידום  להמשיך  לנו  יאפשר 

הרפואי.
החלנו  וארוכה,  מדוקדקת  הכנה  תקופת  לאחר 
עשרות  מונים  אנו  וכבר  הלב,  ניתוחי  בביצוע 
רבה.  בהצלחה  אצלנו,  שבוצעו  מורכבים  ניתוחים 
בוצעו ניתוחי מעקפים, החלפת מסתמים וטיפולים 
במרכזים  שמבוצעים  קצב  בהפרעות  ייחודיים 
בודדים בישראל. לא היינו מצליחים במשימה לולא 
ההירתמות והמקצועיות של עובדי המרכז הרפואי 
ומשאבי  התחבורה  האחזקה,  הרכש,  עובדי  שלנו. 
וכמובן  ענפיו,  כל  על  הקרדיולוגיה  מערך  אנוש. 
היחידה לניתוחי לב, מחלקת הרדמה וחדר ניתוח. 
המרכז  של  הצמוד  והליווי  השותפות  התמיכה, 
מהווים  שלו,  הלב  ניתוחי  ומערך  שיבא  הרפואי 
נדבך מרכזי בהצלחה שלנו, ועל כך תודה והערכה 
לכולם. אנו ממשיכים בתנופת הפיתוח של המערך 
המרכזים  אחד  היום,  המהווה  הקרדיווסקולרי, 
חדשות  פעולות  ומוסיפים  בישראל,  המובילים 
ולרווחת  לטובת  המדינה,  בצפון  בוצעו  שטרם 

תושבי הגליל.
מכשיר ה-MRI החל לפעול בימים אלה, לשרת את 
תושבי האזור, ומייתר את הצורך לנסוע למרחקים 
החיונית.  הבדיקה  את  לבצע  כדי  רב  זמן  ולהמתין 

דברים שרואים מכאן 
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דבר העורכת
של  המתנות  “חדר  את  גדולה  בהתרגשות  חנכנו  יוני  בסוף 

יאיר” במחלקת הילדים שלנו. 

הולנדר,  מירב  את  לראשונה  פגשתי  כן  לפני  חודשים  כמה 

אשה יוצאת דופן עם סיפור חיים מיוחד. מירב, אמא לשבעה 

יאיר,  בנה  שנתיים,  כשלפני  טרגדיה  חוותה  תקווה  מפתח 

בביה”ח  ארוכים  שבועות  במשך  אושפז  הוא  בבריכה.  טבע 

מירב  מוחית,  פגיעה  עם  הביתה  ששוחרר  לאחר  שניידר. 

החליטה שהיא רוצה להתנדב למען הילדים בביה”ח שניידר. 

היא הוציאה פנייה נרגשת ברשתות החברתיות וביקשה מכל 

מכריה לתרום מתנות לפרויקט “חדר המתנות”. מירב נדהמה 

ועדיין  שקיבלה  לסיוע  וההצעות  הפניות  אלפי  של  מהזרם 

מקבלת עד היום. 

היוזמה הייחודית פשוט שבתה את ליבו של כל מי שנחשף.  

הרעיון  להצטרף.  ביקשו  פרטיים  ואנשים  חברות  עסקים, 

במחלקת  ומיוחד  קסום  מקום  ליצור  הוא  המתנות  חדר  של 

לכל  ולאפשר  הסוגים  מכל  ומתנות  משחקים  שבו  הילדים 

ילד שמאושפז במחלקה להגיע ולבחור את המתנה שירצה. 

הילדים במהלך תקופת  זמנם של  היא להנעים את  המטרה 

חרדות.  ולהפחית  רוחם  את  לרומם  עליהם,  להקל  האשפוז, 

בשל ההקפדה על סטריליות כל המתנות חדשות והן גם לא 

עטופות, כדי  שהילדים יוכלו לראות ולבחור אותן.

לרכז  החלה  מירב  והצטברו  שנאספו  הרבות  המתנות  את 

את  להפיץ  החליטה  ובמקביל  יאיר”  של  המתנות  ב”בית 

נוצר הקשר הראשון עם המרכז הרפואי פדה,  כך  הפרויקט. 

המיזם  על  לנו  סיפרה  מירב  פוריה. 
בהקמת  עזרתה  את  והציעה  המיוחד 

חדר מתנות אצלנו במחלקת הילדים. 
הראשון  במפגש  כבר  לדרך,  יצאנו 
של  ארגזים  איתה  הביאה  מירב 
פתיחת  לפני  שבוע  ומשחקים.  מתנות 
לליבה  )שהודות  פנחסוב  רינה  החדר, 
מרהיבים  עץ  ספסלי   6 קיבלנו  הרחב 
למחלקה  בכניסה  הממוקמים 
האונקולוגי  למכון  הגריאטרית, 
ולמרפאות חוץ( ששמעה על הפרויקט 

התגייסה  בהמשך  משחקים.  ארגזי  שני   - הפתעה  עם  הגיעה 
לפרויקט באהבה רבה קבוצה של נשים אשר החלו לפעול במרץ 
כדי להביא עוד ועוד תרומות ומתנות ולוודא שחדר המתנות החדש 
בראש  ומרגשות.  צבעוניות  בהפתעות  וגדוש  מלא  תמיד  יהיה 
הקבוצה עומדת תמי בן דוד, אשת ראש העיר טבריה ואיתה פופו 

בטאן ופנינה בטאן. 
הילדים  למחלקת  בכניסה  הממוקם  יאיר”  של  המתנות  “חדר 
במרכז הרפואי כבר פעיל ומביא חיוכים ושמחה לילדים ולהוריהם. 
אנחנו נקבל בשמחה כל תרומה או רצון להשתתף ולסייע לחדר 

המתנות שלנו. 

תודה מקרב לב !! 

מיה צבן

ברכות לפורשים:

גב’ מזרחי עליזה, משאבי אנוש 
ד”ר קבאשה לודמילה, יועצת פסיכיאטריה

גב’ קויפמן אנה, מעבדה בקטריולוגית

מינויים חדשים:

מר לוי יגאל, רכז מרכזיה
ד”ר צ’ויין דמיטרי, מנהל שירות מיילדות

גב’ רובינפלד ארן, סגנית מנהל אדמיניסטרטיבי

ברכות ואיחולים
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שבמרכז  גרון  אוזן  אף  ביחידת  השירותים  והרחבת  חידושים 
הרפואי פדה, פוריה. ד”ר סיוון גושן, מנהלת היחידה, יזמה מבנה 
תחומים  לשלושה  והתייחסות  התמקצעות  תוך  ליחידה  חדש 

מרכזיים: 
1. מרפאת אוזניים - בהובלת ד”ר גושן 

אוזניים  מחלות  במגוון  ויעוץ  טיפול  באבחון,  עוסקת  המרפאה 
והפרעות שמיעה כמו נקבים בעור התוף, כולסטאטומה, שחזור 
עצמות שמע, טיפול בחרשות פתאומית ועוד. מבוצעים ניתוחים 
 .BAHA חדשניים של השתלת מכשיר שמיעה לשיפור השמיעה 
מספר  לפני  פוריה  פדה  הרפואי  למרכז  עברה  אשר  גושן,  לד”ר 
חודשים, ניסיון רב בכירורגיה של האוזן. תחום אותו ריכזה בעבר 
באים  הארץ  ממרכז  מטופלים  כיום,  סבא.  בכפר  מאיר  בבי”ח 

למרכז הרפואי פדה פוריה כדי להיות בטיפולה. 
2. מרפאת ניתוחי ראש וצוואר ואונקולוגית, המרפאה החדשה 

מנוהלת ע”י ד”ר שלמה מרחבי
המרפאה תיתן מענה למטופלים עם בעיות בבלוטת התריס, תת 
בלוטת התריס, גידולים סרטניים בגרון, גידולים שפירים וממאירים 

של בלוטת הרוק וכדומה. 
במסגרת זו חל קיצור תורים משמעותי מאד, כך שתושב האזור 

הזקוק לניתוח בלוטת התריס יכול להיכנס לניתוח תוך שבועיים.
3. מרפאת אף וסינוסים, בהנהלת ד”ר דיב ג’וזף

והסינוסים.  האף  וניתוחי  מחלות  נושאי  את  מרכזת  המרפאה 
לצוות המרפאה יצטרף ד”ר אילן קורן, מומחה עתיר ניסיון מבי”ח 

איכילוב, שיגיע למרכז הרפואי לתגבר את הצוות המנתח.  
ד”ר גושן סיכמה ואמרה “ אני פועלת בכדי לאפשר לתושבי האזור 
כולו לקבל רפואה איכותית ולקצר את תור ההמתנה ככל שניתן. 
בהמשך אנחנו נפתח שירותים נוספים לטיפול בבעיות קול ודבור, 

הפרעות שווי משקל ועוד”. 

השר החדש לפיתוח הנגב והגליל, הרב אריה מכלוף דרעי, הגיע 
השר  פוריה.  פדה,  הרפואי  במרכז  לביקור   ,16.6.15 שלישי,  ביום 
מכן  ולאחר  און  ארז  ד”ר  הרפואי  המרכז  מנהל  עם  נפגש  דרעי 
המחקר  מנהלת  של  המחקר,  מלגות  הענקת  בטקס  השתתף 

הביו -רפואי והשקת המיזם “מנהיגות רפואית בגליל”. 
בארוע השתתפו גם מנכ”לית המשרד לפיתוח הנגב והגליל, סיגל 
שאלתיאל הלוי, מנכ”ל מכון מיגל, אבישי לוי, פרופ’ יהודה אדלר, 

יו”ר מינהלת המחקר הביו רפואי ומכובדים נוספים. 
בטקס הוענקו מענקי מחקר ותעודות לרופאים שבחרו במסגרת 
פרויקט מנהיגות רפואית בגליל, לעבוד במרכזים הרפואיים בגליל 

וויתרו על קריירה רפואית במרכז הארץ. 
הדרך  זו  “רק  ואמר  הרופאים  את  דרעי  השר  שיבח  בנאומו 
רמת  את  ולהעלות  הרפואיים  המרכזים  את  לחזק  האמיתית 

הרפואה בגליל כדי לתת לתושבי הגליל רפואה איכותית”. 
זכו במענקי  רופאים מצוות המרכז הרפואי פדה, פוריה  ארבעה 

מחקר: 
ועדת  יו”ר  הקרדיו-וסקולרי,  המערך  מנהל  אמיר,  עופר  פרופ’ 
הקבלה בפקולטה לרפואה בגליל, אשר דורג ברשימת הרופאים 

הטובים לשנת 2014 של המגזין פורבס.
בתחום  בכיר  וחוקר  הדיאליזה  יחידת  מנהל  נח’ול,  פריד  פרופ’ 

הכליות 
ל-נוירו  מומחית  עיניים,  יחידת  מנהלת  חביב  ג’באלי  חנין  ד”ר 

-אופתלמולוגיה, חוקרת נזקי סוכרת לרשתית העין. 
בתחום  חוקר  וגניקולוגייה  במיילדות  מתמחה  סכס,  ג’ואד  ד”ר 

רעלת הריון.

יחידת אף אוזן גרון מרחיבה שירותים 

השר דרעי בטקס במרכז הרפואי 

בתמונה השר דרעי עם ד”ר און ופרופ’ עופר אמיר
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חדשות 
פה  כירורגיה  מחלקת  מנהל  נעאג’,  אל  אבו  עימאד  ד”ר 
ולסתות זכה יחד עם קבוצת  חוקרים מהפקולטה להנדסה 
כימית בטכניון במענק מחקר בגובה כ-2.5 מליון ₪, לנושא 

חקר סרטן חלל הפה. 
במרכז  ולסתות  פה  מחלקת  מנהל  נעאג’,  אל  אבו  עימאד  ד”ר 
הרפואי פדה פוריה ומרצה בכיר בפקולטה לרפואה בגליל )אונ’ 
בטכניון:  כימית  להנדסה  מהפקולטה  חוקרים  וקבוצת  אילן(  בר 
פרופ’ חבצלת ביאנקו - פלד ופרופ’ אבי שרודר זכו בחודש ינואר 

במענק מחקר מטעם משרד המדע, בגובה כ-2.5 מליון ₪. 
נושא המחקר הוא מערכת משולבת לשחרור מבוקר של תרופות 
יכול  זה  “מחקר  כי  ציין  נאעג’  אל  אבו  ד”ר  הפה.  חלל  לסרטן 
להוביל לאיתור שיטות חדשניות בטיפול בסרטן הפה שיאפשרו 
למנוע או לצמצם משמעותית את היקף הניתוחים אשר מבוצעים 
היום. המשמעות היא שנצליח להביא לעליה באחוזי ההישרדות 

מהמחלה ושיפור איכות חייהם של המטופלים”.

מענק מחקר 

פדה  הרפואי  במרכז  ילדים  במחלקת  המתנות  חדר  נפתח 
החל  הולנדר  מירב  מפיצה  אותו  הייחודי  הפרויקט  פוריה. 
מגיע  אשר  ילד  כל  להזמין  היא   המטרה  שניידר.  בביה”ח 

לאשפוז במחלקת ילדים לבחור לו מתנה שתשמח אותו. 
לפני חמישה חודשים מירב הולנדר, אם לשבעה מפתח תקווה, 
פנתה  שניידר,  בבי”ח  היה מאושפז  בן השנתיים  יאיר  בנה  אשר 
בקריאה מרגשת לציבור כדי להפעיל את פרויקט חדר המתנות 
מאגר  ליצור  לנגר,  איריס  של  היתה  המקורית  “היוזמה  בביה”ח. 
הילדים  את  ולהפתיע  הסוגים,  מכל  ומשחקים  מתנות  של 
המתנה  את  ולבחור  המתנות  לחדר  לגשת  שיוכלו  המאושפזים 
שתשמח אותם”. לאור ההצלחה הגדולה של חדר המתנות בבי”ח 
שניידר, מירב הקימה את “בית המתנות של יאיר” ואז פנתה לבתי 
העבירה  אף  מירב  מתנות.  חדר  להקים  בהצעה  נוספים,  חולים 

ארגזים של מתנות לטובת חדר המתנות החדש בפדה פוריה. 
ביום שני, 29.6.15 התקיימה במחלקת ילדים במרכז הרפואי פדה 
השתתפו  במפגש  המיוחד.  המיזם  השקת  לצורך  פגישה  פוריה 
דוד, אשת ראש העיר טבריה, פופו בטאן  בן  מירב הולנדר, תמי 
ופנינה בטאן, ד”ר ארז און מנהל המרכז הרפואי, זהרה דוידאי יו”ר 
עמותת הידידים, ד”ר סעיד אבו זיד, מנהל מחלקת ילדים, גלית 
דוד, אחות אחראית במחלקה מייקי לרר, מהנהלת הסיעוד ומיה 

צבן, דוברת המרכז הרפואי. 
ולגייס  הפרויקט  את  להוביל  הבטיחו  בטאן  ופופו  דוד  בן  תמי 
ויתמלא  ימשיך  החדש   המתנות  שארון  כדי  ותרומות  תורמים 
ופנינה הביאו איתן משלוח ראשון של משחקים  יגדל. פופו  ואף 
כולם  את  מכירים  כולם  “בטבריה  ציינה,  תמי  לילדים.  ומתנות 

גם  כאלה  פרויקטים  להביא  חשוב  ולעזור.  לתת  עמוק  רצון  ויש 
הקהילה  של  גדולה  התגייסות  שתהיה  ספק  לי  אין  לפריפריה, 

למען בית החולים ולמען מחלקת ילדים”. 
והתרגשות  נחת  של  רגע  היא  הזו  “ההתכנסות  הוסיף,  און  ד”ר 
גדולה עבורנו. פרויקט זה הוא עוד חיבור מוצלח שלנו עם הקהילה, 
אנחנו ממשיכים להוסיף נדבך ועוד נדבך בקשר ההדדי וההדוק 
שבין המרכז הרפואי לקהילה סביבו”. מירב סיכמה ואמרה, “זה 
מאד מרגש, ראיתי איך הילדים וההורים שלהם שמחים ומתרגשים 
כשמציעים להם לבחור מתנה” ופופו הוסיפה, “כולנו מתאחדים 

ומתגייסים כשמדובר בילדים חולים. כולם רוצים לעזור”. 

חדר מתנות במחלקת ילדים 
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חדשות
השתתפו  סבתות  ואפילו  אבות  אימהות,  של  רבות  עשרות 
ביריד הריון, הורות ולידה שקיים המרכז הרפואי בשיתוף עם 

קניון ביג פאשין דנילוף, בטבריה. 
 אימהות אחרי לידה, נשים בהריון ולא מעט סבתות הגיעו ביום 
שלישי - 12.5.15, ליריד הריון, הורות ולידה שקיים המרכז הרפואי 

בשיתוף עם קניון ביג פאשין דנילוף בטבריה. 
אורלי בנור, ראש צוות במחלקת ילודים פתחה את הבוקר בשיחה 
על הקשר הראשון עם התינוק. “הקשר עם התינוק מתחיל כבר 
חשוב  הדבר  בבטן,  עוד  התינוק  עם  לדבר  חשוב  מאד  בהריון, 
להתפתחות של התינוק, לקליטת השפה. גם קשר עין בין האמא 
את  ואוהב  קשור  שהתינוק  גילו  מחקרים  חשוב,  מאד  לתינוק 

הפנים של המטפל העיקרי שלו”.
את  ריתקה  יולדות  במחלקת  אחראית  אחות  זילברמן,  אורה 
תינוקות  “יש  המסוכן.  הטלטול  בנושא  בהרצאה  המשתתפים 
יכול  תינוק  לבכות.  מפסיקים  שלא  כאלה  ויש  מעט  שבוכים 
לבכות חמש שעות ביממה וזה לא חריג! זה קשה מאד להורים, 
מה עושים? מרימים את התינוק גם כשהוא לא בוכה. המגע עם 
לתינוק  תגרמו  לא  הרווחת,  לדעה  בניגוד  מומלץ!  תמיד  האמא 
להיות יותר מפונק. התינוק רגיל עוד מהרחם להיות מוגן ועטוף 
לגוף  ומקרבים  אותו, מחבקים  לכן כשההורים מרימים  ומחומם, 

הוא מרגיש ביטחון.“
אדוה  פעילות העבירה המיילדת,  לבוקר עמוס  הרצאה אחרונה 
תקופת  לגבי  נפוצות  ואמונות  מיתוסים  הפריכה  אשר  ביטון, 

ההיריון ואף הוסיפה טיפים חשובים ליולדת. 
אחה”צ הרצתה ד”ר סופיה סולצמן, מהאגף לאם וליילוד על הריון 
בסיכון גבוה, כיצד להתייחס למידע הרב המצוי כיום באינטרנט 
וחשיבות המעקב הרפואי אצל נשים שמוגדרות בסיכון או בחשש 

להריון בסיכון. 
גלית  העבירו  אותה  לפעוטות  להחייאה  לסדנא  הגיע  רב  קהל 
אחות  סגנית  אזולאי  ותמי  ילדים  מחלקת  אחראית  אחות  דוד, 
שחשוב  ידע  היא  פעוטות  “החייאת  הסבירה:  גלית  אחראית. 
שיהיה לכל הורה. באמצעות לימוד ותרגול כמה כללים פשוטים, 
ניתן להציל חיים. ההורים מקבלים כלים וידע להתמודדות טובה 
הדורשים  חירום  במצבי  ובמיוחד  טריים,  הורים  במיוחד   - יותר 

התערבות מיידית”.
הלה נוי, מיוקנעם, אמרה, “היה מאד מעניין, ההרצאות חשובות 
הנושא  צעירות.  ולאימהות  בהריון  לנשים  חיוני  מידע  קיבלנו 
יודעות  לא  לי חשוב לשמוע. אימהות  היה  של הטלטול המסוכן 
של  למח  מסוכן  להיות  יכול  ספורות  שניות  של  טלטול  שאפילו 
במיוחד  “הגעתי  הוסיפה,  מוצקין  מקרית  אלבו  עדי  התינוק”. 
פוריה.  של  הצוות  את  ולהכיר  לשמוע  רציתי  מוצקין,  מקרית 
ויש להן כאן משפחה מגיעות  חברות שלי שגרות במרכז הארץ 

ללדת בפוריה כי שמעו דברים מאד טובים”.

מאות משתתפים ביריד הריון, הורות ולידה 

ביחידת העיניים ביצעו לראשונה ניתוח כריתת זגוגית 
העין. הניתוח המורכב בוצע בהצלחה ובמהלכו שלף 
פצוע  של  לעינו  שחדר  זכוכית  שבר  דורנבוים  ד”ר 

סורי ויכול היה לגרום לעיוורון. 
בסוף אפריל בוצע לראשונה ביחידת העיניים, ניתוח 
זגוגית  לכריתת  מורכב  בניתוח  ויטרקטומיה. מדובר 
של  לעינו  שחדר  זכוכית  שבר  הוצאת  לשם  העין 
פצוע סורי )28(. הניתוח בוצע בהרדמה כללית וארך 

כשעה וחצי. 
והועבר  הפצוע הסורי, נפצע מפגז או מטען חבלה 
הרופא  לדברי  פוריה.  פדה,  הרפואי  במרכז  לטיפול 
חשבנו  “בהתחלה  דורנבוים,  יוסי  ד”ר  המנתח, 
שלפני  הבדיקה  בזמן  מתכת,  בחתיכת  שמדובר 
היינו  לא  אם  חד.  זכוכית  שבר  שזהו  ראיתי  הניתוח 

שולפים את הזכוכית היה נוצר קרע ברשתית. כלומר, 
היה  הבחור  מכך  וכתוצאה  הרשתית  של  היפרדות 
מאבד את הראייה בעינו השמאלית”. ד”ר דורנבוים 
הוסיף כי הפצוע הגיע כשהוא רואה בצורה חלקית 
מאד בעין שמאל והביע חשש כי יאבד את ראייתו. 
שבוע לאחר הניתוח, ד”ר דורנבוים עדכן כי בבדיקה 
לחדות  יחזור  והמטופל  תקינה,  שהרשתית  נראה 

ראייה מלאה.
ד”ר חנין ג’באלי חביב, מנהלת יחידת העיניים ציינה 
כי ד”ר דורנבוים, ששימש כרופא בכיר ומנתח רשתית 
ביחידת  החדש  השירות  את  יוביל  נהריה,  בביה”ח 
רכש  הרפואי  והמרכז  הצוות  את  “הכשרנו  העינים 
ציוד חדיש ויקר על מנת שנוכל להוסיף את השירות 
החדש של ניתוחי המקטע האחורי של העין, לרווחת 

תושבי האזור כולו.” 

לראשונה במרכז הרפואי פדה 
פוריה, ניתוח רשתית 
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חדשות
מאות עובדים השתתפו ביום בריאות העובד, במרכז הרפואי 
פדה, פוריה. ליום העמוס בפעילויות שצוין בסימן חגיגות 60 
למרכז הרפואי, הוזמנו גם גמלאי המרכז הרפואי וסטודנטים 

ממכללת כשורי חיים. 
בשעה 8:00, ביום שלישי 5.5.15, התמלאה רחבת הדשא בעובדי 
הסלוגן:  עם  מודפסות  כחולות  חולצות  לבושים  הרפואי  המרכז 
יום בריאות העובד השני נפתח בחצי שעה של  אני עובד בריא. 
רוגע ותרגילי מדיטציה בהדרכתה של עופר רוקמן-רומנו, מנהלת 
לארוחת  העובדים  התכנסו  בבוקר  בתשע  הפיזיוטרפיה.  שרות 
בוקר בריאה ואחריה שמעו הרצאה מפי ד”ר יעקב עזרא, מנהל 
המרפאה לנוירולוגיה תפקודית, בבי”ח סורוקה, בנושא ההיפנוזה 

ככלי טיפולי. 
במפגש הפתיחה אמר ד”ר ארז און, מנהל המרכז הרפואי, “נושא 
קידום בריאות הוא נושא מרכזי בפעילות המרכז הרפואי הן מול 
בשנה  הרפואי.  המרכז  ולצוות  למטופלים  פנימה  והן  הקהילה 
פעילויות  והתקיימו  לתחום  רבה  לב  תשומת  הקדשנו  שחלפה 
הזה,  החשוב  בנושא  הפעילות  את  ונעשיר  נמשיך  אנחנו  רבות, 
מתוך האמונה בנפש בריאה בגוף בריא”. לאחר מפגש הפתיחה 
התפזרו העובדים לשורה של פעילויות, מטפלים ממכללת רידמן 
ועוד.  שבדי  עיסוי  רפלקסולוגיה,  כמו  טיפולים  מתחם  הפעילו 
במקביל, המדריכים של מרכז הטניס בטבריה - טל אמסלם מנהל 

התעמלות  ספורטיבית,  להפעלה  דאגו  אלמלם  וקארין  המרכז 
מלווה במוזיקה מקפיצה, תרגילים עם כדור, מחבט טניס, סולם 
הראשון  מט  השח  טורניר  משתתפי  התרכזו  בקפטריה  חבלים. 
מנהלת  גולבקין,  אולגה  פוריה.  פדה,  הרפואי  המרכז  לעובדי 
הביסה  בטורניר,  המתחרים  מול  התמודדה  אשר  אנוש,  משאבי 
עובדות,  ובעיקר  עובדים  עשרות  הגביע.  את  וקטפה  כולם  את 
שהכינה   - וטעימות  הדגמה  במתחם  ונהנו  טעמו  השתתפו 

והסבירה אביטל בר טבעונאית מחוות הבריאות מצפה אלומות. 
מניעה  בדיקות  במחלקות  ביצעו  הבריאות  קידום  במסגרת 
לאיתור  בדיקות  עיני,  תוך  ולחץ  ראייה  חדות  בדיקות  לעובדים, 
מחלות בחלל הפה והלסתות ובדיקת מדד להערכת סיכון לפתח 
דוכן  פעל  הפנימיות  מבנה  ברחבת  הלב.  של  הדם  בכלי  מחלה 
המרכז  ואחיות  דיאטניות  שהפעילו  דם  ולחץ   BMI לבדיקות 

הרפואי. 
אורחים מיוחדים ביום הבריאות היו 27 הסטודנטים של  מכללת 
הצטרפו  אשר  מאוחד(,  יעקב  אשדות  )קבוץ  חיים  כישורי 

לפעילויות והביאו איתם שמחה והתלהבות. 
את היום הבריא, סיכמה הרצאה מרתקת של יזהר יפה רז, תזונאי 
 - ורזים”  בריאים  “יפים  אלומות,  מצפה  הבריאות  מחוות  טבעי 
טיפים לשינוי בריא .  אילנה אהרון, יו”ר הועדה לקידום בריאות אשר 
יזמה וארגנה את היום המיוחד אמרה לסיכום, “זו חגיגה אמיתית 
וסייע לנו בהפקת  וכיף, אני מודה לכל מי שהתנדב  של בריאות 
אלומות  מצפה  הבריאות  וחוות  הירדן  עמק  ולמשקי  הזה  היום 
ליום  היפות  ותרמו את החולצות  לאירוע  נתנו את חסותם  אשר 
השתתפו  ונהנו.  באו,  הגימלאים  שגם  לראות  שמחנו  הבריאות. 
כבר  ואנחנו  הצוות,  ונלהבות מכלל  תגובות חמות  קיבלנו הרבה 

מתחילים לתכנן את יום הבריאות הבא“.

ב-1.6.15 נכנסה עו”ד גילת יגנה לתפקיד החדש 
פוריה.  פדה,  הרפואי  במרכז  פנים  כמבקרת 
זאת בעקבות החלטת משרד הבריאות למנות 
הממשלתיים.  החולים  בתי  בכל  פנים  מבקרי 
מטרות  לקידום  המבקרת  תפעל  בתפקידה 
הארגון תוך שמירה על אינטרס הציבור, טוהר 

המידות, יעילות ומועילות. 
עלית,  פוריה  תושבת  יגנה,  גילת  עו”ד 
במכללת  במשפטים  ראשון  לתואר  למדה 
שני  תואר  ללימודי  המשיכה  משפט,  שערי 
חיפה.  באונ’  ובריאות  משפט  במשפטים, 
למבקרי  שנתיים  של  הכשרה  תחל  בקרוב 

פנים, במסגרת לימודי תעודה, באונ’ חיפה. 

גילת עובדת במרכז הרפואי 25 שנים כאחות, 
כאחות  שימשה  האחרונות  השנים  בשבע 

אחראית במחלקת ילודים ופגיה. 
ואני  מאחר  גדול  אתגר  בתפקיד  רואה  “אני 
הפנים  מבקר  מההתחלה.  בארגון  אותו  בונה 
הוא תפקיד עם עוצמה ויכולת לשנות, להוביל, 
להשפיע. התפקיד שונה מאד ממה שעשיתי 
עד כה ולכן אני מלאת התרגשות. אני מכירה 
וזהו  גדול. מאחר  יתרון  וזהו  את הארגון היטב 
לי  ואין  ללמוד  מה  הרבה  לי  יש  חדש  תחום 
מאחר  רחב  פעולה  לשיתוף  שאזכה  ספק 

והמטרה של כולנו היא לקדם את הארגון.” 

יום בריאות העובד 

מבקרת פנים 
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חדשות הסיעוד
המרכז הרפואי הוא יעד מבוקש להתנסות קלינית. 28 מדריכים 
בהדרכת  עוסקים  הרפואי  במרכז  והאחיות  האחים  מקרב 

סטודנטים לסיעוד ובהצלחה רבה. 

תיאורטיים  היבטים  בתוכה  כוללת  לסיעוד  סטודנטים  הכשרת 
ומעשיים. על מנת לרכוש ידע ומיומנויות קליניות על הסטודנטים 
השדה  המסוקרת,  בספרות  הקליניים.  בשדות  להתנסות 
הקליני מוגדר כסביבה בה מתרחשת למידה מעשית. הספרות 
המתייחסת ללמידה מעשית כבעלת חשיבות רבה יותר מלמוד 
תאורטי בכיתת לימוד. חוויה קלינית חיובית הינה בעלת השפעה 

עמוקה הנחקקת בזיכרון האחות לכל החיים.

הקליניים,  בשדות  חיוניים  היבטים  הם  והערכה  לימוד  הדרכה, 
חשיבותם באה לידי ביטוי בהערכת הידע והמיומנויות הקליניות 
בהכשרתם  לסיעוד  הסטודנטים  התקדמות  את  המבטיחות 

המקצועית.

זו  למידה  צפויה,  ולא  ספונטאנית  בעיקרה  המעשית  הלמידה 
דורשת מהמדריך תכנון של מקסימום הזדמנויות למידה וצמצום 
הסיכון לקבלת מידע והדרכה אקראית. בנוסף, למידה והדרכה 

קלינית דורשים תנאי סביבה תומכים. 

בעבר ההדרכה הייתה ניתנת על ידי מורה-מדריכה אשר לימדה 
מורה-מדריכה,  של  זה  תפקיד  מעשיים.  וגם  תיאורטיים  תכנים 
לפרקטיקה  התיאוריה  בין  ההפרדה  של  הבעייתיות  את  פתר 

הקשורה בהכשרה הסיעודית.

מורות- על  המקשים  רבים  מכשולים  בתיאור  גדושה  הספרות 

מדריכות אלו למלא את תפקידן. 

מאז שנות ה-80 החלו החוקרים להתייחס לתפקידן של אחיות 

כפתרון  לסיעוד,  סטודנטים  של  הקלינית  בהדרכה  במחלקה 

אלו  שאחיות  הקשיים  גם  תוארו  בהמשך  אך  זו.  לבעייתיות 

התמודדו עימם בשל השילוב של העבודה הקלינית עם ההדרכה 

לבניית  האחרונות  בשנים  הובילו  אלו  קשיים  סטודנטים.  של 

והבריאותיים  החינוכיים  המוסדות  בין  פעולה  לשיתוף  תוכניות 

לצורך בניית קשרים לשיפור תוכנית ההכשרה של סטודנטים.  

במרכז הרפואי פדה, פוריה מכשירים כ-200 סטודנטים לסיעוד 

בשנה, המגיעים משבעה מוסדות להשכלה והכשרה מקצועית 

במכון  האשפוז,  מחלקות  בכל  מתבצעת  ההדרכה  שונים. 

בחדר  זיהומים,  למניעת  ביחידה  האונקולוגי,  ובמכון  הדיאליזה 

חדש  התנסות  שדה  פתחנו  אף  אלו  בימים  ובמלר”ד.  ניתוח 

ליועצות הנקה.

מתוך כלל אחיות המרכז הרפואי 71 הן בעלות הכשרה בהדרכה 

צוות  המהווים  מדריכים   28 בהדרכה  עוסקים  בפועל  קלינית, 

מוביל בפיתוח והכשרת דור העתיד. יש לציין כי קיים ביקוש רב 

הן של המוסדות להשכלה והן של סטודנטים, להגיע להתנסות 

העושים  למדריכים  תודות  וזאת  פוריה  פדה,  הרפואי  במרכז 

במחלקה  עבודתם  בין  לתמרן  ומצליחים  נאמנה  עבודתם 

להדרכת הסטודנטים.

 הדרכה קלינית של סטודנטים לסיעוד
טליה ליבנת, אחראית פיתוח צוות בסיעוד 
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יומן מסע
נפאל-יומן מסע / ד”ר ערן טל-אור 

מנהל המלר”ד מרכז רפואי פדה, פוריה וחבר במשלחת צה”ל 

פתגם סיני אומר כי גם מסע של אלף מילין מתחיל בצעד אחד.
שדה  חולים  לבית   669 החילוץ  מיחידת  המעבר  היה  שלי  הצעד 
של צה”ל, צעד שהפך מהר מאוד לאלפי קילומטרים של הטיסה 

לנפאל לאחר רעידת האדמה.
הרעידה התרחשה בשבת בבוקר בשעה 10:30. ידעתי מיד שאני 
עם  הנסיעה  את  ולחוות  לתרום  לעזור,  האפשרות  על  אוותר  לא 
המשלחת לנפאל. ואכן ביום שבת ב-02:30, הגיעה שיחת הטלפון 
המיוחלת כי אני נמנה על חברי משלחת צה”ל היוצאת לקטמנדו.

ביום ראשון בבוקר כבר התייצבתי יחד עם שאר החברים, להתגייס, 
 11 ולאחר  המראנו  שני  ביום  לטיסה.  הציוד  את  ולקבל  להתחסן 

שעות נחתנו בקטמנדו.
הגענו בחושך, בלילה, התמונה הראשונה שראינו בשדה התעופה 
היו הזוגות עם התינוקות הקטנים אשר המתינו למטוס שלנו על 
האבות  את  לראות  עצמה  בפני  חוויה  זו  לארץ.  איתו  לחזור  מנת 
יומם  בני  תינוקות  עם  המאולתר  בטרמינל  עומדים  והמשפחות 

ורצון עז לעזוב את איזור האסון ולהגיע לארץ מהר ככל האפשר.
היינו  בו  האזור  אל  התעופה  משדה  יצאנו  השחר,  עלות  עם 
מתוכננים לפרוש את בית החולים. לראשונה, נפגשנו עם מראות 
שנים   16 אותי  החזירו  המראות  בקטמנדו.  הבתים  של  ההרס 
אותם  בתורכיה,  האדמה  לרעידת  שיצאה  המשלחת  אל  אחורה 
מראות הרס של בתים אשר כל מה שנותר מהם הוא גל אבנים. 
ובכל מגרש,  עירוני  גן  האוהלים הרבים הפזורים בכל מקום. בכל 
צמחו אוהלים כמו פטריות לאחר הגשם, רק שכאן בקטמנדו לא 
ירד גשם, אלא אבק. האבק כיסה את פני העיר. משפחות שלמות 
עד  רב  זמן  ייקח  הכר,  לבלי  השתנו  וחייהם  באוהלים  לגור  עברו 

שיצליחו לחזור לשגרת חיים.
הגענו למחנה צבאי גדול )גילינו מאוחר יותר כי הוא שייך להגנה 
אוהלים  עיר  הוקמה  במגרש אחד  הנפאלי(,  האווירית של הצבא 

בית החולים  נבנה את  עליו  לנו מגרש  הוקצה  ובצד השני  גדולה 
תחילה  סוחף.  בגשם  האוהלים  עיר  את  לבנות  התחלנו  שלנו. 
הקמנו את אוהלי המגורים על מנת שנוכל להניח בהם את הציוד 
האישי ולאחר מכן התחילו להגיע המשאיות עם ציוד בית החולים.

את  לפרוק  נרתם  דרגה,  או  תפקיד  הבדל  ללא  כולו  הצוות  כל 
אנשים  של  אנושית  בשרשרת  הועבר  מהציוד  חלק  המשאיות. 
וחלק נפרק ע”י כח אדם רב, כמו כסא גניקולוגי ששקל לפחות 100 
ק”ג. הכל נפרק בכח הידיים בגשם, בחושך ובבוץ, תהליך שנמשך 

עד לשעות הקטנות של הלילה.
אשר  החולים  בית  הקמת  פעולות  את  המשכנו  בבוקר,  למחרת 
כל  את  הקמנו  כלומר,  רשמי.  באופן  בצהריים,  ב-12:00  נפתח 
מחלקות  נמרץ,  טיפול  ניתוח,  חדרי  המלר”ד,  על  החולים  בית 
אשפוז, מעבדה ורנטגן תוך פחות מיממה. כשפתחנו את המלר”ד 
על הקמת  נפאל אשר שמעו  בני  בתור עשרות  ניצבו  כבר  )מיון( 
והמתינו  ישבו בשקט שעות,  ובאו לבקש עזרה. הם  בית החולים 
בסבלנות לבוא תורם להכנס למלר”ד. אנחנו, שהגענו מלאי מרץ 
וצפיה לטפל ולהציל את הניצולים מההריסות, מצאנו את עצמנו 
מטפלים גם באלו וגם באנשים אשר קיוו כי בית החולים שלנו יביא 
להם פתרונות למחלות שעד היום עוד לא נפתרו, כגון: כאבי גב, 

כאבי רגליים, שיעול ממושך וכדומה... ממש כמו בבית.
חיפוש  אפשר  האוויר  ומזג  מעט  התבהר  כאשר  לפעם,  מפעם 
הצבעים  מכל  המסוקים  אלינו  הגיעו  מסוקים,  באמצעות  והצלה 
והביאו עימם פצועים  מכל המינים )מכל המדינות המשתתפות( 
מעט  לא  ההימאליה.  הרי  לקטמנדו,  הסמוכים  מההרים  שחולצו 
ונפאלים  רבים  וישראלים  טיפול  לקבל  הם  אף  הגיעו  ישראלים 

הגיעו להתנדב ולעזור לנו.
זו היתה חוויה לפגוש את ארץ ישראל היפה ואת הישראלי היפה, 
זה שמוותר על המשך הטיול שלו  יכול,  כי הוא  זה שמגיע לעזור 
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יומן מסע
להודו או לתאילנד נשאר לעזור לפצועים ולבית החולים הישראלי 

בנפאל.
גאווה נוספת, הייתה ההכרה של האו”ם כי בית החולים של ישראל, 
הינו בית החולים הנבחר. כל שאר צוותי החילוץ הונחו להעביר את 
קיבלנו  ואכן  הישראלי  החולים  בית  אל  מחלצים  שהם  הפצועים 
פצועים מהצוותים הספרדים שהביאו את בני ארצם עם כווית קור 
לטיפול אצלנו, גם צוות החילוץ הגרמני הביא אלינו את הפצועים 

שחולצו על ידם. 
במלר”ד )מחלקה לרפואה דחופה(, היו לנו מספר חוויות ייחודיות. 
מצאנו  השני,  היום  בבוקר  המלר”ד  את  פתחנו  כאשר  הראשונה: 
שממתינים לנו 15 מטופלים כבני 3-6 אשר עומדים בשורה ובשקט 
מאחרי אדם מבוגר. התברר כי מדובר בגן ילדים שהגנן שלהם הביא 
מלר”ד  צוות  תיגברנו  מיד,  להצטננות.  בחשד  לבדיקה  כולם  את 
הרפואיים  הליצנים  ו...  צעצועים  באמצעות  טופלו  והילדים  ילדים 
כן, גם אלו הגיעו אלינו להתנדב. ליצנים רפואיים מהארץ שהגיעו 
בית   - המנון  את  כתבו  אף  ולבסוף  הרפואי  מהצוות  לחלק  והפכו 

החולים שיובא בסוף היומן.
חוויה נוספת או בעצם שתיים כאלה היו הניצולים שנמצאו לאחר 
5 ו-6 ימים. לאחר הרעידה מצא צוות אמריקאי ילד כבן 15 מתחת 
אלינו.  הובא  האו”ם,  הנחיות  לפי  הילד,  בחיים.  כשהוא  להריסות 
רעב  מיובש,  מעט  פגע.  ללא  כמעט  יצא  הילד  השמחה,  למרבה 
מאוד, אך בהכרה ואף מדבר. הוא סיפר לנו איך שהה חמישה ימים 
בחלל סגור עם בקבוק מים קטן וקיווה כל הזמן שיבואו להציל אותו. 

הילד, קיבל נוזלים ואוכל ושוחרר בריא לחלוטין לאחר יומיים.
ביום השישי ארע הנס השני, אישה אשר נתקעה ללא תזוזה במשך 
שישה ימים מתחת להריסות. לא מובן איך שכבה ללא תנועה, ללא 
ופגועה.  מיובשת  אך  מלאה  בהכרה  הגיעה  היא  מים.  וללא  אוכל 

לאחר מספר ימים של טיפול היא החלימה כמעט לגמרי.
התלונות  מגוון  על  באוכלוסיה  מטפלים  אנו  כאשר  חלפו  הימים 
האדמה  מרעידת  טופלו  לא  שעוד  לפציעות  ועד  ראש  מכאבי 
)לקח לפצועים 5 ימים להגיע לקטמנדו ואז הופנו אלינו( הפציעות 

ממפולות שלאחר רעידת האדמה ופצועי תאונות דרכים.
הגיעו  אשר  השלטון  באנשי  נפאל,  בחיילי  נפאל,  בתושבי  טיפלנו 
אלינו על מנת לקבל חוות דעת נוספת לגבי אבחנות שקיבלו בבית 

חולים נפאלי. תיירים זרים וכמובן ישראלים. 
ימים של עבודה מאומצת, התחילו להוציא קבוצות  לאחר מספר 
ואז שוב ראינו את ההרס. מקדש הקופים המפורסם, אשר  לסיור 
מהמחנה שלנו נראה שלם, אך לא כך היה. כאשר נכנסנו למתחם 
המקדש, גילינו מה רב ההרס בחלקים שונים שלו. שוב ראינו את 
את  שורפים  הנפאלים  שבו  באיזור  ביקרנו  עצמה.  בעיר  ההרס 
הראשונים  בימים  כי  לנו  וסיפרו  הינדו(  דת  בני  )חלקם  מתיהם 
לאחר הרעידה, פני השמים באיזור ההוא היו מכוסים בעשן סמיך 
מתי  כל  את  לשרוף  מנת  על  זמנית  בו  שדלקו  מדורות  מעשרות 

רעידת האדמה. 
גילינו כי הנפאלים הם אנשים אדיבים וחייכנים אשר למרות חייהם 
דולר לחודש(, אינם משדרים מסכנות  הקשים )שכר ממוצע 150 
ואמונה. מדהים היה לראות את ההסתגלות,  אלא שמחה, תקווה 

הרצון העז לחיות ואת התקווה כי הכל יסתדר.
לאחר שבועיים של עבודה מאומצת, הוחלט כי הגיע הזמן לחזור 
הביתה. אני חייב לומר כי גם אם היינו משאירים את הצוותים עוד 

באותו  לעבוד  ממשיכים  שהיינו  לוודאי  קרוב  שנה,  חצי  או  חודש 
למעלה  ובוצעו  מטופלים  מ1,000  למעלה  שראינו  לאחר  הקצב. 

מחמישים ניתוחים, הוחלט על סגירת בית החולים.
ארץ  וגילינו  לקטמנדו  מחוץ  לטייל  יצאנו  ארצה,  שחזרנו  לפני  יום 
אשר  וכפרים  צרות  דרכים  עם  בעבר  חיה  כי  אם  ביופיה  מדהימה 

לחלקם אפשר להגיע רק בהליכה או במסוק.
בבית חולים בו ביקרנו ציפתה לי חוויה אישית. מנהל המלר”ד שם, 
פנה אלי ב”שלום” )בעברית( ושאל אותי “מה נשמע ערן”?. הסתבר 
כי הרופא היה בקורס הבין לאומי לטראומה השמיני שהיה בארץ 
והוא זכר אותי כמדריך שלו בקורס. הוא אף הראה לי בגאווה יתרה 

את חדר ההלם שלו שהועתק מחדר הלם שראה בישראל. 
עלינו על הטיסה חזרה ארצה בתחושת סיפוק עצומה על תרומתנו. 
גאווה  אכן  ומרשים.  ראוי  באופן  המדינה  את  שייצגנו  בידיעה 

ישראלית אמיתית.
כל אשר אומר לא יתאר את החוויה של ארץ ישראל היפה והישראלי 
היפה שחוויתי בנפאל. לכן, אסיים עם קטע משיר ההמנון של בית 

החולים )למנגינת שיר הסרט “גבעת חלפון אינה עונה”(.
תן לשים ת’ראש בנפאל

תן ללב להיפתח
בית חולים שדה של צה”ל

שמביא אור למזרח
חיידקים יש כאן לבטח
בית חולים בתוך החול 
ניתוחים עושים בשטח

תן לי עוד שפריץ ספטול
אז תן לשים ת’ראש בנפאל..

הבנות קמות בבוקר
מתקלחות עד צהריים

ואנחנו פה בשמש
לא ציחצחנו עוד שיניים

כן אני אוהב ת’בית
ואשמח כבר לחזור

אך כשהאדמה רועדת 
אני ניצב ראשון בתור... תן לשים ת’ראש בנפאל...



המרכז הרפואי ע”ש ברוך פדה, פוריה | גליון מס’ 24 | יולי 2015  12

נתוחי לב וחזה

המרכז  בתולדות  משמעות  ורב  היסטורי  כיום  ייזכר  ה-12.4.15 

לב-חזה  ניתוחי  יחידת  “פתיחת  פוריה.  פדה,  ברוך  ע”ש  הרפואי 

במרכז הרפואי פדה, פוריה היא ציון דרך לא פחות מהיסטורי עם 

בשורה אדירה לכל תושבי הגליל“ אמר באותו בוקר בהתרגשות 

שהחל  לפני  ספורות  דקות  הרפואי,  המרכז  מנהל  און,  ארז  ד”ר 

ניתוח הלב הראשון במרכז הרפואי. 

הניתוח  את  ביצע  וחזה  לב  ניתוחי  יחידת  מנהל  קכל,  ארז  ד”ר 

הראשון יחד עם פרופ’ אהוד )אודי( רענני, מנהל מחלקת ניתוחי 

ליווה  וחודשים  שבועות  במשך  אשר  שיבא  הרפואי  במרכז  לב 

מקרוב את הקמת היחידה החדשה. 

המעקפים  ניתוח  בהצלחה  שהושלם  לאחר  ספורות  דקות 

וסיפוק.  גדולה  שמחה  מרגיש  “אני  רענני  פרופ’  אמר  הראשון, 

אנחנו עובדים על זה כבר חודשים ואני נרגש שהגענו עד הלום. 

הרגשתי בבית, לא הרגשתי שזה ניתוח ראשון או יחידה חדשה, 

הצפון  תושבי  היום  ביותר.  המקצועית  בצורה  בוצע  הניתוח 

מקבלים מבחינת רמת הכירורגיה וניתוחי הלב את מה שמקבלים 

תושבי המרכז, רפואה מתקדמת בסטנדרטים הכי גבוהים שיש.  

יש כאן צוות מקצועי מיומן שעובד גם בשיבא, כל הבכירים ואני 
בראשם נמשיך להגיע וללוות את היחידה”. 

שלושה חודשים חלפו מאז אותו יום, מתברר שהתקופה הקצרה 
הזו היתה משמעותית ומאד אינטנסיבית עבור יחידת ניתוחי הלב 

החדשה. 

ווסקולארי מסכם את  מנהל המערך הקרדיו  אמיר,  עופר  פרופ’ 
תקופת “ההרצה”: “אנחנו עובדים כמערכת הוליסטית שפועלת 
לב,  נמרץ  טיפול  קרדיולוגיה,  היחידות:  כל  בין  מלאה  בסינרגיה 
הניתוח  וחדרי  ההרדמה  מערך  עם  מצוין  תיאום  ותוך  צנתורים. 
בראשותו של ד”ר מרואן ארמלי. כל קבוצת העובדים הזו נרתמה 
רפואי,  הפרא  הסעודי,  הצוות  דרך  מהרופאים  החל  למשימה 
וכמובן מנהל ומשק. ללא המחויבות והמסירות של כולם, לא היינו 

מגיעים להישג המרשים אליו הגענו תוך שבועות ספורים”. 

מנותחים,  מ-35  למעלה  היחידה  צברה  הקצר  הזמן  בפרק 
אותם.  גם  הפתיעה  שהמציאות  מציינים  קכל  וד”ר  אמיר  פרופ’ 
“תכננו להתחיל בהדרגה אבל המציאות והצרכים הרפואיים של 
בשלב  מאד,  מורכבים  ניתוחים  לבצע  אותנו  הביאו  המטופלים 

הרבה יותר מוקדם ממה שחשבנו”. 

מתקדמים בפעימות מהירות 
שלושה  חודשים מאז נפתחה יחידת ניתוחי לב וחזה החדשה, 

ההתקדמות עולה על הציפיות / מיה צבן 

מימין: ד”ר ארמלי, ד”ר קכל, פרופ’ אמיר
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נתוחי לב וחזה
עד כה בוצעו ביחידה ניתוחים מורכבים 
מסתמים  מספר  החלפת  כמו  ביותר 
ניתוח  עם  בשילוב  ניתוח  באותו 
ניתוחית  אבלציה  פעולות  מעקפים, 
מורכבת  פרוצדורה  עליות,  לפרפור 
בבתי  רק  ומבוצעת   maze שנקראת 
של  סגירות  בארץ.  ספורים  חולים 
העליה  של  וסגירות  במחיצות  חורים 
השמאלית בחולים עם אי ספיקת לב 

ומחלות רקע מורכבות. 

ועמדנו  “הצלחנו  מדגיש  אמיר  פרופ’ 
בקצב  האלה,  המורכבים  בניתוחים 
הודות  רק  שנוצרו,  הצרכים  ומול  הזה 
והמחויבות  המקצועית  ליכולת 
השותפים  כל  של  העמוקה  האישית 

שלנו להקמת ומינוף יחידת נתוחי לב וחזה”. הוא מציין בהערכה 
בכירים  ורופאים  רענני  פרופ’  של  האישית  המחויבות  את  רבה 
נוספים ממערך הלב של שיבא כמו ד”ר סטרניק, ד”ר ליפי, וד”ר 
שינפלד, להגיע ולסייע בניתוחים המורכבים, “כולם מגיעים לכאן, 
אמיתי  רצון  מתוך  לנו  ומסייעים  מלמדים  בניתוחים,  משתתפים 
הלוגיסטית  יש את התמיכה  לצידם  היחידה.  ולקדם את  לפתח 

של הנהלת שיבא וכל זה בכלל לא מובן מאליו”. 

של  הלב  במערך  הבכירים  הכירורגים  על  נמנה  אשר  קכל,  ד”ר 
את  ולנהל  להקים  כדי  פוריה  פדה,  הרפואי  למרכז  והגיע  שיבא 
מרשים  הכי  הדבר  “בעיני  מסביר   ,2014 בסוף  החדשה  היחידה 
המרדימים,  האחיות,  פוריה,  בפדה,  כאן  הצוות  שבו  האופן  הוא 
הנדרשת  המיומנות  על  השתלטו  ראה,  לב  מכונת  מפעיל 
בניתוחים ולמעשה הפכו להיות עצמאיים. תכננו שיהיה כאן צוות 
מלווה של שיבא למשך חצי שנה ולהפתעתנו תוך ששה שבועות 
הצוות שלנו כבר הגיע לעצמאות מלאה. זה הישג מאד מרשים”. 

ד”ר קכל מתאר מקרה מיוחד של חיבור חולה צעיר שהיה במצב 
אנוש לאקמו באופן שהציל את חייו ומוסיף “בהתחלה היה אולי 
אין  היום  לב,  ניתוח  פה  לעבור  אם  למטופלים  ספק  או  חשש 
ומתעקשים  שמבקשים  מטופלים  כבר  יש  להיפך,  חשש.  שום 
רצון  שבעי  מאד  המטופלים  פוריה.  בפדה,  כאן,  ניתוח  לעבור 
הצוות  של  מאד  המסור  והטיפול  האישי  ומהיחס  מהמקצועיות 

הסעודי”. 

אמנם ממש בתחילת דרכה, אבל ביחידת ניתוחי הלב ממשיכים 
שיגיעו  מעריכים  הרופאים  ומהירות.  גדולות  בפעימות  קדימה 
נרכש  לב בתום השנה הראשונה. במקביל  ניתוחי  ליותר ממאה 
ציוד נוסף משוכלל ויקר אשר יאפשר לבצע עוד פעולות וניתוחים 
לנתח  שיאפשר   TEG-ה מכשיר  את  מציין  קכל  ד”ר  מורכבים. 
שכבר  מוסיף  אמיר  פרופ’  קשות.  קרישה  הפרעות  עם  חולים 
החלפת   -  TAVI ווסקולארי  הקרדיו  במערך  יבוצע  יולי  באמצע 

ניתוח הלב הראשון, מימין פרופ' אודי רענני

ניתוח פתיחת  ללא  כלומר  צנתור  אורטאלי בפעולה של  מסתם 
יכולים להתחיל  חזה. “הודות ליחידה החדשה לנתוחי לב אנחנו 
ולא  בצנתור  מסתמים  השתלת  כמו  מורכבות  פעולות  לבצע 
בניתוח. למטופל שצריך החלפת מסתם אורטאלי בגלל בעיה של 
הצרות אך הוא אינו במצב שמאפשר לעבור ניתוח מסוכן, אנחנו 
יחידת הצנתורים  צנתור.  נוכל לבצע החלפת מסתם באמצעות 
ומעבר  של ד”ר קוזניץ כבר עברה את ההכשרה המיוחדת לכך. 

לכך, אנחנו ערוכים ומוכנים 24/7 לפעולות דחופות“. 

ד”ר ארז און מסכם, “הקמת היחידה לניתוחי לב וחזה מאפשרת 
שלנו  לתושבים  לב-חזה  ניתוחי  של  הנושא  כל  את  להנגיש  לנו 
ומאפשר להם לקבל שירות מציל חיים קרוב לבית ומבלי לנסוע 
המערך  של  הפיתוח  בתנופת  ממשיכים  אנו  למרכז.  או  לחיפה 
הקרדיווסקולרי, המהווה היום אחד המרכזים המובילים בישראל, 
לטובת  בצפון המדינה,  בוצעו  פעולות חדשות שטרם  ומוסיפים 

ולרווחת תושבי הגליל”.
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מהצד השני

נתחיל מהסוף,
אחים,  בדמיות של  לי מלאכים  שזימן  לקב”ה  להודות  רוצה  אני 
ובמקצועיות  במסירות  בי  שטיפלו  מעולים,  ורופאים  אחיות 
ובזכותם זכיתי בחיים פעם נוספת וניתנה לי הזכות לגדול ולגדל 

את ילדיי האהובים. 
וטכנאית  נמרץ  טיפול  אחות  אני  בהכשרתי  תמר,  לי  קוראים 
עובדת  אני  תבור.  בכפר  לגור  עברנו  כשנתיים  לפני  הנשמה. 
ועוד  הרפואי.  במרכז  ההנשמה  נושא  ומרכזת  במלר”ד  כאחות 
דבר: אני אסמטית! כזאת שלקחה משאף סימביקורט רק בעת 

הצורך וכשנשאלתי האם יש מחלות רקע עניתי תמיד בשלילה. 
ובחו”ל בנושא  עד לפני שנתיים השתתפתי בהמון כנסים בארץ 
נבחרתי  השנה  לצוותים.  הנחלתי  שרכשתי  הידע  ואת  הנשמה 
אתכם  לשתף  רוצה  ואני  כזאת  בסדנה  להשתתף  כורחי  בעל 

בחוויה שעברתי.
הגעתי  מודיעין,  בעיר  אחי  אצל  התארחנו  השנה,  ראש  בערב 
קצת עייפה מקניות והכנות לחג והייתה לי נזלת אלרגית שזה לא 
משהו חדש עבורי. למחרת היה לי לילה קשה מאוד, כל הלילה 
היה  אמור  בעלי,  יוסי  לאוויר.  רעבה  ממש  הרגשתי  השתעלתי 
לצאת למשמרת כפרמדיק במסוק הצפוני, הערתי אותו בחמש 
לפנות בוקר, הוא זיהה שאני במצוקה נשימתית והלך לרכב להביא 
ניידת טיפול  נמרץ: חמצן,  ציוד שלא מבייש  לנו ברכב  יש  ציוד. 
דפיבירילטור, תיק החייאה. יוסי פתח לי וריד והזריק לי סולמדרול, 
נתן אינהלציה עם ונטולין ובמקביל הזעיק ניידת טיפול נמרץ של 
מד”א שביקשו לפנות אותי לבית החולים. סירבתי, בטענה שחבל 
חזרה  בדרך  אינהלציה.  לקבל  “בטרם”  למוקד  נסענו  הזמן.  על 

הביתה ציינתי כי אין שינוי במצבי. 
יוסי  את  הכרחתי  נכון  יותר  או  שכנעתי   ,08:30 בשעה  למחרת 
לצאת לעבודה. לפני שיצא הוא הכין לידי: חמצן, אינהלציה, פלס 
לאחר  שינוי.  בכל  אותו  לעדכן  והבטחתי  ואדרנלין  אוקסימטר 
חיברתי  לריאות.  אוויר  להכניס  יכולה  לא  שאני  הרגשתי  כשעה 
את הפלס שהראה דופק 148 וסטורציה 84. ואווו ! לא יכול להיות 
ליוסי ואמרתי לו שקשה  ותוך כדי כך התקשרתי  אמרתי לעצמי 
לי, הוא ענה: “מעכשיו אני לוקח את הפיקוד ואני מחליט”. צוות 
ארוכה  לי  נראתה  בילינסון  החולים  לבית  הדרך  הגיע.  מד”א 

לקבל את החיים בחזרה
תמר קזולה, אחות במלר"ד  

מהצד השני של המתרס - תמר קזולה, אחות במלר"ד אושפזה 
והונשמה בעקבות התקף אסטמה שהחריף. תמר מביאה דיווח 

נדיר של אחות טיפול נמרץ שהפכה מטופלת, ומספרת על 
המחשבות והתחושות באותם ימים ושעות קריטיות, בהם הייתה 

מחוסרת הכרה, מונשמת ומשותקת.

אותי  להכניס  שביקש  צעיר  רופא  ע”י  במיון  התקבלתי  מתמיד. 
כמעט  הגיע  יוסי  איכשהו  שלי.  המהיר  הדופק  בשל  הלם  לחדר 
כבר  כי  והוסיף  תקינים  הגזים  כי  ציין  הרופא  למיון,  איתי  יחד 
קיבלתי את כל הטיפול הדרוש להתקף אסטמה, על כן הוא מכין 
אותי לאשפוז בפנימית. לא יכולתי לדבר, כתבתי ליוסי שיתקשר 
למדתי  ממנו  באסותא,  נמרץ  וטיפול  הרדמה  מנהל  סגל  לד”ר 
המון ויוסי שראה לא מעט התקפים כאלו, טען בפני הרופא שלא 
  BIPAP-הוערכתי נכון ודרש להזמין יעוץ טיפול נמרץ וכן חיבור ל
- מכשיר שהחייתי את השימוש בו לפני 13 שנה, לימדתי צוותים 
רבים על יתרונותיו ויוסי היה אחד התלמידים שלי על כן ידע מה 

הוא מבקש. 
אותי  ויחבר  איתנו  יזרום  שהוא  הכריז  הרופא  ודברים  דין  לאחר 
ל-BIPAP. בהתחלה היה קשה לנשום לא הסתנכרנתי עם המכשיר. 
אחרי כמה נשימות זה עבד נפלא כל טריגר שלי לנשימה הרגשתי 
איך המכשיר דוחף את האוויר בלחץ וכך נכנס אויר לריאות ממש 
כמו בתיאוריה. סימנתי ליוסי שזה עוזר מאוד. רופאת טיפול נמרץ 
הגיעה ואמרה כי הגזים אינם גרועים אך יש סימני התעייפות, על 
כן יאשפזו אותי ביחידה לטיפול נמרץ נשימתי. שאלתי אותה האם 

אתחבר להליום והרופאה אישרה שזאת התוכנית
ביציאה מחדר הלם ליחידה הרמתי את ידי והכרזתי שאני מאבדת 

את ההכרה!!!!
מאבדים  אנחנו  ”מהר  אומרת,  הרופאה  את  לשמוע  הספקתי   
מה  וכל  ליחידה  המסע  את  דחוף”  לאינטובציה  להכין  אותה 

תמר קזולה עם פרופ’ דן ערבות בביה”ח בילנסון
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מהצד השני
שהתרחש אני לא זוכרת, בזמן זה חוויתי מסע בעולם אחר, במלא 
צבעים  צבוע  בחדר  הייתי  צרה,  במיטה  לי  שכבתי  המילה.  מובן 
שהמיטה  ראיתי  וגם  הרגשתי  וחמים,  בהיר  באור  ומואר  בהירים 
מתחילה לנוע ואז זיהיתי קולות ודמויות מוכרות. אחד אומר לשני 
קדימה, מהר, להסתדר! והם רצו לפתח גדול וחסמו אותו בגופם, 
אלו היו אחי שנפטר לפני עשר שנים ואבא שלי שנפטר שלוש שנים 
אותו  הפתח  לכיוון  מטורפת  במהירות  לנוע  החלה  המיטה  אחריו. 
היא טסה שמעתי שאגות,  ובעוד  בין החיים  חסמו אהוביי שאינם 
זעקות שהלכו והתעצמו. ככל שהתקרבתי לפתח הם צעקו: ”טרם 
אותי  החזירו  ואז  למשקוף  הגעתי  זמנה”.  הגיע  טרם  זמנה,  הגיע 
חזרה, אחרי כמה זמן הרגשתי שוב את המיטה טסה לכיוון הפתח. 
אחי אומר לאבי: מהר להסתדר! והצעקות “טרם הגיע זמנה טרם 
במנהרה  שהיו  זעקות  השאגות,  כל  עם  יחד  חזרו.  זמנה”  הגיע 
חזרה  הזאת  הטיסה  עלי.  שומר  מישהו  כי  והרגשה  שקט  מן  היה 
על עצמה שלוש פעמים. בדיעבד, התברר שבזמן היותי במנהרה 
נמרצות  עבד  הצוות   PCO2-96 PH-7.1 הייתה  שלי  הגזים  תמונת 

להציל את חיי ובזמן זה חוברתי למכשיר האקמו.
ללא  עיניים  לפקוח  ניסיתי  ציפצופים,  שמעתי  כשהתעוררתי 
לנרב  אותה  יחברו  “האם  ששאל:  מוכר  קול  שמעתי  ואז  הצלחה 
סטימולטור?“ זה ד”ר סגל ציינתי לעצמי ומדבריו אני מבינה למה 
אני לא יכולה לזוז או לפקוח עניים, כי אני משותקת! חיכיתי ליוסי 
שידבר איתי ויגיד לי איפה אני? מה קורה עם הילדים? אבל נדא - 

לא מדברים איתי.
הפנים,  את  לי  מנגבים  רבה,  בחמלה  בי  שמטפלים  הרגשתי 
מדהימה!”  אחות  “זאת  מופלאה,  בעדינות  והכול  אותי  מסדרים 
בחימצון  שיפור  יש  כי  שאומר  צרפתי  קול  שמעתי  לעצמי.  ציינתי 
וניתן לרדת ב-FLOW וכי הנפחים טובים יותר, שמעתי אותו אומר 
כי הוא לא ממש מבין את מהלך האירוע שלי ונתן מספר הסברים 
הסקשיין.  בביצוע  להפחית  עדיף  וכי  וסקשיין  אסמטי  חולה  על 
אני  הוא מדבר,  על מה  מבין  סגל בתמונה, הצרפתי  ד”ר  נרגעתי, 
הרי מבינה בהנשמה והצרפתי דיבר לעניין את זה זיהיתי אבל את 
העובדה שהגעתי למיון במצב של חזה שקט לא הפנמתי למרות 
לי  להדליק  צריך  היה  ציפצפתי  שלא  זה  בהנשמה.  מבינה  שאני 
דרך  אוויר  של  ממעבר  כתוצאה  נגרם  הציפצוף  הרי  אדומה,  נורה 
פתח בעל קוטר צר כמו שריקה הנשמעת בעת כיווץ שפתיים. אי 
ציפצופים נקרא חזה שקט מצב מסוכן מאוד אשר בעצם מעיד כי 

אין מעבר של אוויר.
לאקמו-  ומחוברת  מונשמת  אני  שאספתי:  המידע  את  סיכמתי 
ומשותקת. סבלתי מאוד, הייתי כלואה בתוך הגוף שלי. שמעתי הכול 

ולא יכולתי להגיב. בעצם הייתי יותר משותקת מאשר מורדמת. 
לייעוץ  ובאתי  ד”ר...  אני  שלום  אישה:  של  קול  שמעתי  פתאום 
לאסמטית הצעירה... הקול התקרב אליי. שמעתי קולות שהסבירו 
שאני פוליאוראית מאבדת אלקטרוליטים לכן ביקשו ייעוץ, הרופאה 
אמרה כי אינה רואה בעיה וכי תפקודי הכליה שלי תקינים, אלא אם 

יש נזק מוחי!!!!
שומעת  אני  רגע!  נמוכות?  סטורציות  עם  הייתי  זמן  כמה  יואווו, 
פוליאוראית  המלים  את  מבינה  אפילו  אני  הקולות.  את  ומבינה 
שאני  המסר  את  להם  מעבירים  איך  עושים?  מה  אלקטרוליטים, 

כנראה  משותקת.  הרי  אני  מוחי,  נזק  לי  ואין  ושומעת  מבינה 
שהצלחתי להזיז משהו והאחות הרגישה זיהתה זאת והודיעה שאני 
הקולות  את  שמעתי  שרירים(.  )משתק  האסמרון  למרות  מגיבה, 
את  זיהתה  האחות  ושוב  המשתקים?”  את  נפסיק  “אולי  שואלים 
היא  הנה  ”טוב,  שמעתי:  ואז  לשאלתם  חיובית  כתשובה  תגובתי 

רוצה אז בואי נפסיק“. 
הרגשתי  קלה  ממש  הייתה  לא  שהנשימה  למרות  הקלה.  איזה 
נשמתי  פחתה  השיתוק  ורמת  זמן  שעבר  ככל  במערכת.   FLOW
עליֿ  עברו  הבאות  השעות  מהמכונה.  עזרה  קבלת  עם  לרווחה 
בניסיון לדלות פרטים נוספים. שמעתי את האחים שלי מתפללים 
אותי:  שאלה  היא  האחות  עם  לתקשר  ניסיתי  לילה  בשעת  לידי. 
“את  נחרצות:  ענתה  והיא  כן  בראשי  הנהנתי  לכתוב”?  רוצה  “את 
שאלה  האחות,  עם  תקשרתי  קודם  לא?  למה  אופס,  יכולה”.  לא 
נוסף.  ניסיון  עשיתי  דקות  מספר  אחרי  לך?  כואב  לך?  חם  אותי 
כתבתי על הסדין, יש לציין שהאחות הבינה מיד את מה שכתבתי 
כן  אמרתי  לבעלך”?  להתקשר  רוצה  “את  שאלה:  רם  בקול  ושוב 
בהתלהבות. היא הסתכלה על השעון הגדול שהיה תלוי מול מיטתי 
והכריזה “עכשיו 11:30”. נו אז מה ??? אני רק רוצה להודיע שאני 
בהכרה, ואז שמעתי ציפצוף מוכר הוחזרתי חזרה לכלא, אני בגופי, 

המשתקים הופעלו חזרה. 
היא  להגיב.  יכולתי  ולא  הכל  שמעתי  שוב  אונים,  חסרת  הרגשתי 
לא  שאני  יודע  אותי  שמכיר  מי  הסנטר,  עד  שמיכה  עליי  הניחה 
סובלת חום, אבל לא יכולתי לעשות דבר ואז הגיע תור הסקשיין-
נראה ארוך מאוד, התפללתי שהסיוט  זה  יצאה מהמקום.  נשמתי 

ייגמר.
נכון?”  על משתקים  לא  כבר  ”האסמטית  שואל:  קול  ואז שמעתי 
האחות ענתה בשלילה, לאחר מספר דקות התחלתי לחוש הקלה, 
כנראה שניתנה פקודה להפסקת המשתקים. הרגשתי שהטובוס 
עמוק מידי, אז דחפתי אותו החוצה בעזרת הלשון וכשלא הצלחתי 
נשכתי את הטובוס ע”מ לעזור ללשון אבל אז שמעתי את מכונת 
ההנשמה. אוי ואבוי! הפעלתי אזעקת HIGH PRESSURE שחררתי 

מיד את הנשיכה לפני שיגיעו לחדש את המשתקים.
כבר היה בוקר, הקול הצרפתי נשמע: “אוקיי היא יציבה מחמצנת 
טוב נפחים יפים אפשר לנתק את האקמו”. הוא התקרב אלי ואמר 
שאם הכול יהיה בסדר מחר בבוקר נוציא את הטובוס. פקחתי זוג 
וביצע  הסכים  הוא  לשמחתי  היום!!!  מחר,  לא  והתחננתי:  עיניים 

אקסטובציה מוצלחת. 
שבוע לאחר מכן, הכל היה מאחורי, חזרתי לחיק משפחתי  המדהימה 
תודות למלאכים שזומנו לי ולעבודה הנפלאה והמקצועית שעשו, 
בכל יום שעבר חשבתי לעצמי, מדוע זכיתי לכך? לקבל את החיים 
בחזרה! בשיתוף הסיפור האישי שלי חשוב לי להעביר מספר דברים 
חשובים. חשוב לי להזכיר שצריך לדבר עם המטופלים, בין אם הם 
רק  לומר  טיפול,  כל  לפני  להם  להסביר  משותקים  ו/או  מורדמים 

דברים רלוונטיים לאותו מטופל. 
ועוד דבר חשוב - רובנו מקבלים את החיים כמובן מאליו ומציבים 
פחות  לא  אך  מאוד,  חשוב  זה  ויעדים.  מטרות  הזמן  כל  לעצמנו 

חשוב זה ליהנות מהדרך להשגת המטרות. 
צריך לחיות את החיים. הם בפירוש מתנה גדולה!
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חוגגים 60
מזל טוב וברכות חמות לעובדים שלנו 

שחוגגים השנה יום הולדת 60,
יחד עם המרכז הרפואי 

אורה זילברמן, אחות אחראית מח’ יולדות

ארנון פוגל, מחלקת חצר סמדר איבגי, משרד קבלת חולים

ד”ר נסים גרון, מנהל מחלקה כירורגית ד”ר שי יגנה, מנהל יחידת המטולוגיה

דן בנאי, מנהל מחלקת תחבורה



17המרכז הרפואי ע”ש ברוך פדה, פוריה | גליון מס’ 24 | יולי 2015 

גילת נוי – עובדת המרכז הרפואי היא 
התינוקת הראשונה שנולדה בביה”ח 

מכירים את גילת גירס נוי ?, גילת עובדת במרכז הרפואי, במלר”ד. 
יום הולדת 56, אבל  היא נולדה ב14.4.1959 וחגגה זה לא מכבר 
התינוקת הראשונה שנולדה  יודעים שגילת היא היא  לא רבים 

בביה”ח פוריה*. 

ובת  )ז”ל(  ופנינה  לרמי  בכורה  בת  בניסן,  בו’  נולדה  גירס  גילת 
בכורה למה שאח”כ יגדל ויתפתח לאגף לאם וליילוד של ביה”ח 
כמה  ערב,  לפנות  היה  זה  כנרת.  מקבוצת  שלי  “ההורים  פוריה. 
הגיעו  הם  אז  לפוריה”  “סעו  להם  אמרו  הסדר.  ליל  לפני  ימים 
לביה”ח. הם גם שמעו שהבטיחו מתנה ליולדת הראשונה. אבל 

המתנה עד היום לא הגיעה...” 

כל  איך  לה  שסיפרה  זוכרת  היא  אבל  בצעירותה,  נפטרה  אמה 
האחיות כרכרו סביבה וסביב התינוקת והיתה התרגשות גדולה. 
יום אמה קיבלה את כל תשומת הלב, רק למחרת הגיעו  באותו 
יולדות נוספות. “אבא שלי בכל פעם שהגיע להתאשפז פה היה 

מספר לצוות, אתם יודעים שגילת היא התינוקת הראשונה?“. 

כמזכירה  פוריה,  פדה,  החולים  לבית  חזרה  וגילת  שנים  עברו 

במחלקת יולדות. “זה היה מאד מיוחד, תמיד אמרתי שלמעשה 
ואח”כ  הראשונה  התינוקת  הייתי  פוריה,  סביב  שלי  החיים  כל 
ילדתי כאן את  יולדות. בהמשך  ובמיוחד למחלקת  חזרתי לכאן, 
העמק,  בבי”ח  עבדתי  מהתקופה  שחלק  למרות  ילדי.  ארבעת 
בחרתי לבוא וללדת פה בפוריה. בתי הראשונה נולדה כאן בצריף, 

בשנת 1981”. 

כמזכירה  ועובדת  לארבעה  אמא  שרונה,  תושבת  גילת,  כיום 
מאחלת,  היא   60 הולדת  יום  שחוגג  הרפואי  למרכז  במלר”ד. 
חשוב  זאת  עם  ויחד  ומשוכלל,  גדול  רפואי  למרכז  “שיתפתח 
מאפיינת  כך  שכל  והמשפחתית  האינטימית  התחושה  שתשמר 

אותנו”.

יולדות שכנה מס’  נוסד בשנת 1955. מחלקת  * המרכז הרפואי 
שנים בעיר טבריה ובשנת 1959 הועתקה גם היא לבית החולים 

בפוריה.

חוגגים 60
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המדור יאפשר הצצה לעולם העבודה של איש צוות מן המחלקות הנותנות שרות במרכז הרפואי. 
הפעם נכיר את רותם מועלם - רותם עובדת בחצי משרה במרכזיית המרכז הרפואי ובחצי משרה 

במשרד קבלה / נועה סלע
ולילה.  ערב  משמרות  בעיקר  עובדת  אני  העבודה:   שגרת  על 
קבלה  במשרד  לבד.  המשמרת  בהפעלת  מדובר  במרכזיה 
במשמרת ערב עם עובדת נוספת, ובמשמרת לילה - לבד. כמו כן 

משמרות במיון חדר לידה  - בקבלה ושחרור יולדות.
מוקד  את  להפעיל  לדעת  צריך  טלפוני,  מענה  מתן  במרכזייה: 
החירום של בית החולים, את מערכת ההתראות על אזעקות אש, 
מערכת קריאה לצוות כוננות בשע”ח וכו’. במשרד קבלה: העבודה 
הדמות  אני  פעמים  קהל.  הרבה  מול  בעבודה  יותר  מתאפיינת 
במפגש  )אם  החולים  בית  מצוות  פוגש  שהמטופל  הראשונה 
של  הגדולה  החשיבות  טלפונית(,  ומכאן  בשיחה  ואם  פרונטלי 
עם  שלו  התקשורת  המשך  על  המטופל  של  הראשוני  הרושם 
המרכז הרפואי. אני מאוד אוהבת את העבודה עם קהל במשרד 
קבלה. תחושת הסיפוק הגדולה לאחר שהצלחתי לעזור למטופל, 
להרגיע ולתמוך מעט ברגעים הקשים בהם הוא רק נכנס למלר”ד 

ועדיין לא פגש ברופא או אחות.
מצריכים  המקומות  שני  בתפקיד:  להצלחה  תכונות/כישורים 
לבד  אני  בהם  מקרים  יש  לחץ.  במצבי  טובה  תפקוד  יכולת 
במשמרת ומתחיל אירוע - גם במלר”ד וגם במרכזייה, צריך לדעת 
איך לתפעל את כל המשימות באופן מחושב ומאורגן, במהירות 
ומבלי לשכוח פרטים. דבר שני חשוב לא פחות, שמשותף לשני 
מקומות העבודה שלי - היכולת לתת שרות אדיב ומנומס לקהל 
ומתן  תוקפניים,  או  לחוצים  אלינו  הפונים  רבות  פעמים  הפונים. 
שרות אדיב ורגוע יכול לפתוח אותם להקשבה, להרגיע ולהתחיל 

את חוויית הביקור אצלנו ב”רגל ימין”.
במרכזייה  לעבוד  התחלתי  בעבודה:  הראשון  מהיום  זיכרון 
אז  שהיה  משה  בני  עם  בוקר  למשמרת  הגעתי   .2004 בשנת 
ומלאת חששות  לחוצה  על המרכזייה. הגעתי מתוחה,  האחראי 
ונחמד.  חם  לבבי,  מאוד  היה  בני  הראשון.  העבודה  יום  לקראת 
והסביר על המערכות  רגועה, לימד  הכניס אותי לעבודה בצורה 

במרכזייה. 

מה אומרים בבית: ההורים תומכים ושמחים על כך שאני עובדת 
חצי  לי  נוספה  בעבודה,  התקדמתי  השנים  עם  החולים.  בבית 
ראשון  תואר  לימודי  השנה  מסיימת  ואני  קבלה  במשרד  משרה 
ולאט לאט  גאים על כך שהתחלתי בקטן  במשאבי אנוש. בבית 

צומחת ומתפתחת.
זה  במשמרות.  לעבוד  מאוד  אוהבת   - במשמרות  העבודה  על 
פותח הרבה אפשרויות ומגוון את הזמן הפנוי פעם בבוקר, פעם 
אחה”צ. לא אוהבת שיגרה וזה מאוד מתאים לי. מצד שני לפגיעה 
בשגרה יש מחיר, לפעמים עייפות רבה  בבוקר שאחרי משמרת 

לילה וקושי למשוך את כל היום.
טובה  לעבודה:  מילה  לבוא  הכיף  את  לך  שעושים  הדברים 
מטופל  הכל.  את  שווה   - ממטופל  או  שלי  מהמנהלים  והערכה 
המהיר  הטיפול  על  “תודה  או  אותי,”  שהרגעת  “תודה  שאומר 

והיעיל” - נותן כיף וסיפוק גדול.
אתגרים ושאיפות: שמחה ומאושרת במקום שלי כעת. מסיימת 
ולהתפתח  להתקדם  להמשיך  ושואפת  ראשון  תואר  בקרוב 
חברית  מאוד  החולים  בבית  העבודה  סביבת  החולים.  בבית  גם 
ותומכת - בית החולים הוא כמו משפחה בשבילי. שמחה ואוהבת 

לעבוד במרכז הרפואי.

בנעלי עבודה
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לקראת הכינוס 
הבינלאומי 

של האגודה 
לכירורגיית 

הפה והלסתות 
שהתקיים 
בירושלים, 
התקיימה 

תחרות 
ארצית בין כל 

המתמחים 
בכירורגיית 

הפה והלסתות 
בארץ.

שתי מתמחות 
ממחלקת 

פה ולסתות 
במרכז הרפואי 

השתתפו בתחרות: ד”ר יפה גרצביין ויקטוריה וד”ר גנטוס יסמין. 
 - עבודתה  נושא   ! זו  שני בתחרות  זכתה במקום  גנטוס  יסמין  ד”ר 
“חיזוי מוקדם של גרורות בצוואר בגידולים סרטניים של חלל הפה”. 
העיתון האמריקאי  העורך הראשי של  פרופ’ האפ  היה  הועדה  יו”ר 

בכירורגיית הפה והלסתות.

בשתי מילים

נבחר  עיניים,  ביחידת  מתמחה  גרפי,  שמואל  ד”ר 
פוריה  פדה  הרפואי  המרכז  של  מצטיין  כמתמחה 
הצטיינותו  בשל  נבחר  גרפי  ד”ר   .2014 לשנת 
ופעילות  יוזמה  גבוהה,  שירות  תודעת  הקלינית, 
במחקר  עוסק  כמתמחה,  למחויבותו  מעבר 

ובהוראת סטודנטים. 

כ-80 מעובדי המרכז הרפואי קיבלו כתב מינוי בטקס שהתקיים באודיטוריום 
ישירים. הטקס  והממונים  יו”ר הועדים  בית החולים,  בהשתתפות הנהלת 
עובדים שהועסקו שנים  היו  ומרבית העובדים  היה מרגש במיוחד מאחר 
רבות בקרן מחקרים ועברו לשירות המדינה. ברכות חמות לעובדים ואיחולי 

הצלחה בהמשך עבודתכם בשירות המדינה.

ושירות במערכת  לאיכות בטיחות  בכנס השנתי השלישי 
שר  סגן  במעמד  ב24.6.15  התקיים  אשר  הבריאות 
קוזיתא  של  פרוייקט  הוצג  ליצמן,  יעקב  הרב  הבריאות, 
אחות  עשהאל,  ואילנה  האפידמיולוגית  המפקחת  ליבאי 
מטופלים  הורדת  בנושא  ב’  פנימית  במחלקה  אחראית 

מונשמים מהמיטה. 
חשיבות  לגבי  הצוות  במודעות  עליה  קיימת  המסקנות: 
ציוד  של  רכישה  לכורסא.  מונשמים  מטופלים  הורדת 
היענות  את  לשפר  עשויות  מטופלים  להורדת  מתאים 
הצוות להורדת המטופלים לכורסא, מה שעשוי לשפר את 
איכות הטיפול, למנוע סיבוכי שכיבה ממושכת, לקצר את 

ימי האשפוז ולהוריד את עלויות הטיפול. 
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בנעלי בית
חיה מרי, אחות אחראית מחלקה אורטופדית 

חיה נולדה והתחנכה בקריות, בת זקונים למשפחה בת 10 ילדים.
כיום נשואה, אמא לשלושה ילדים וסבתא לשלושה נכדים.

אביה של חיה, שמעון ז”ל, נתן לה את הדחיפה הראשונה לעסוק 
לכל  יכולתך  ככל  “תעזרי  היה  שלו  המסר  הסיעוד.  במקצוע 

הזקוקים לעזרה” וזה המוטו שלה מאז ועד היום.
יושר  חוסר  הוא  אותי  להרגיז  שיכול  הדבר  אותך?  מעצבן  מה 

וחוסר הגינות. 

עם  אינטראקציה  אותי.  משמחים  אנשים  אותך?  משמח  מה 

שלי  הילדים  של  החברים  והנכדים,  שלי  המשפחה   - אנשים 
שלי  המדהימות  והחברות  השנים  כל  רציף  קשר  על  ששומרים 
שתמיד שם כשצריך אותן. אני חושבת שנועדתי להיות אחות בגלל 

הנטייה שלי לעזור ולהיות אוזן קשבת.
אם לא הייתי אחות: הייתי עוסקת באומנות – ציור, פיסול, שזירת 

פרחים.
הכי ישראלי בעיני: הכי ישראלי בעיני זה משחק מטקות בים. 

הכי ישראלי בעיני, האחווה ההדדית בימים של משבר. 
הכי ישראלי בעיני זה לאכול פלאפל ברחוב. 

ובמקומות  לטבריה  בירידות  המונף  הדגל  זה  בעיני  ישראלי  הכי 
ציבוריים. 

המסך,  מול  שיושבים  מהטיפוסים  לא  אני  טלויזיה:  תוכנית 

משתדלת לא להחמיץ את מאסטר שף. 
גלי עטרי  )קחי מה שתרצי....( של  מה שאת אוהבת  שיר אהוב: 

וגשם של מאיר בנאי. 
דמות הסטורית שארצה לפגוש: הייתי רוצה להפגש עם בן גוריון, 

אישיות כובשת בפשטות שלה. 
מיליון דולר: החלומות שלי לעזור לקרובים אלי, להגשים חלומות 

ולחיות טוב. 

הטור של נטע כהן, מסיפורי הספריה: 

סבא לזר
שהיא  רעננה  גדלתי,  בה  במושבה 
היום עיר ואם בישראל, כולם הכירו 
את  הקים  אשר  לזר,  סבא  את 
הספרן  והיה  הראשונה  הספרייה 

הראשון ברעננה. 
הילדים  כינוהו  כך  לזר’,  ‘סבא 
יהודים  אלה  היו  המקום.  את  שהקימו  המייסדים  מקבוצת  היה 
העולם  מלחמת  בשלהי  שהתארגנו  אמצעים  בעלי  אמריקאים 
אדמות  רכשו  הם  יורק”  ניו  א’  “אחוזה  בשם  בקבוצה  הראשונה 

בשרון ועלו לקרקע בשנת 1922. 
 .1925 בשנת  למתיישבים  הצטרף  ‘לזר’  כונה  אשר  אליעזר  חיים 
המועצה המקומית הקימה מבנה בתחום בית הספר אשר שימש 
גם כספרייה הראשונה ששרתה את כל התושבים. אבל הקוראים 
העיקריים היו ילדים, לזר שהיה פעיל בחיי התרבות והשאיל ספרים 

מספרייתו הפרטית לכל דורש, נמצא מתאים ונבחר כספרן. 
השעות  עד  ישיבתו  בבלוריתו,  זרקה  שיבה  צעיר.  היה  לא  לזר 
המאוחרות לאור עששית הנפט )חשמל עדיין לא היה!( כשהוא 

לו מראה של סבא בעיני  והשאלת ספרים, שיוותה  בייעוץ  עסוק 
הילדים הקטנים וכך כולנו כינינו אותו ‘סבא לזר’. 

שכידוע  פוריה  פדה,  הרפואי  המרכז  לספריית  נעבור  ועכשיו 
קיימת למעלה מחמישים שנה, ומתקיימת מתרומות של ספרים 
והרחוקה.  המגיעים מתורמים בבית החולים, מהסביבה הקרובה 

ואני, הספרנית, מקבלת ובודקת אותם ומכניסה לספריה. 
כשפתחתי כמה מהספרים שקיבלתי לאחרונה בכדי לדעת מהיכן 
נשלחו אלינו, הןפתעתי למצוא חותמת אחת ובה כתוב: הספריה 
- עירית רעננה. ובספר אחר, החותמת:  ע”ש חיים אליעזר )לזר( 
עירית רעננה - הספריה העירונית ע”ש לזר - הספר הוצא מהמלאי. 
בדמיוני ראיתי את הספריה הקטנה גדושת הספרים ברעננה, את 
סבא לזר רכון לאור העששית על כרטיסי ההשאלה, כותב בכתב 
ידו את שם הספר, מזכיר לנו - הילדים להחזירו בזמן ושערו הלבן 

בוהק לאור הלהבה...
למי  התרבות.  לקידום  תרומתו  את  שכחה  לא  רעננה  עירית 
לזר’,  ל’סבא  בכבוד המגיע  ונהגה  חלוץ הספרנות במקום  שהיה 

באמצעות קריאת הספריה העירונית על שמו. 
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לכבוד מחלקת יולדות- בית חולים פורייה
הייתי  והתינוקייה.  היולדות  מחלקת  של  המחלקה  צוות  לכל  להודות  ברצוני 
מאושפזת לפני כשבועיים וחצי למשך ארבעה ימים במחלקה ואני חייבת לציין 
שנדהמתי לראות בכמה רגישות, סבלנות ואנושיות מתייחסים כל חברי הצוות 
למטופלות. האחיות, הרופאים, הסייעות- כולם פשוט נחמדים ואדיבים בצורה 
שלא  באמת  אך  הספציפיים  השמות  את  יודעת  לא  אני  לצערי  דופן.  יוצאת 

נתקלתי במישהי מהצוות שהיא פחות ממדהימה. 
המחלקה נוחה ונעימה, החדרים מרווחים, נעימים ומתוחזקים להפליא. להעביר 

את הימים הראשונים לאחר הלידה במקום שכזה היה עבורי ממש תענוג.  
תודה מיוחדת ברצוני למסור לאחיות בתינוקייה אשר אין לי דרך לתאר במילים 
יומיים בטיפול פוטו  כמה אני מעריכה את עבודתן הקשה. תינוקי היה למשך 
בפעמים  פעמים.  מספר  התינוקייה  בתוך  אותו  להניק  צריכה  הייתי  כך  ובשל 
אלו הייתי עדה לשיחות בין האחיות ושמחתי כל כך לשמוע ולראות שחושיהן 
לתינוקות לא התקהו כפי שהייתי מצפה ממי שעובדות במחלקה ללא הפסקה. 
אין זה מובן מאליו כלל שבמסגרת תפקיד כל כך מתיש הן מצליחות להישאר 
מסבירות פנים ואדיבות. למרות שעבורן אני מניחה, בואו של תינוק לעולם נהיה 
דבר די שגרתי מאחר והוא קורה סביבן כל יום כל היום, נדמה כי הן מצליחות 
לזכור כי עבור אמא של כל תינוק זהו אירוע מיוחד ויוצא דופן אשר דורש רגישות 

והכלה.
על כל אלה ועוד, תודתי העמוקה.

זאת  ונוצרים  זאת  שמעריכים  מי  יש  כי  ודעו  החשובה  במשימתכם  המשיכו 
כחוויה מיוחדת לכל החיים והרבה בזכותכן.

בכבוד רב 
רעות זהר 

לכבוד מנהל בית החולים פוריה
הנדון: מכתב תודה והוקרה

שלום רב,
שמי גילה האקט ואני מתגוררת בקיבוץ הזורע.

ניתוח  לצורך  כירורגיה  במחלקת  אושפזתי  ב-24.02.2015 
שחזור שד. 

ברצוני לציין כי ההחלטה לבצע את הניתוח בבית חולים פוריה 
התקבלה לאחר בחינת מספר אפשרויות בבתי חולים שונים 

בארץ.
הבחירה בבית החולים פוריה התקבלה לאחר פגישתנו )שלי 

ושל אישי( עם ד”ר ערן בר מאיר.
הוא  כי  התחושה  את  בי  ונטע  ליבנו  את  כבש  מאיר  בר  ד”ר 
מבין את הדרך הארוכה שעברתי ואת המשמעות של להיות 
כמעט שנתיים ללא שדיים. הוא גילה רצון עז לסייע, הסביר 
מקצועיות  גילה  בפני,  שעומדות  האפשרויות  את  בבהירות 

רבה, אכפתיות, אמפטיה ויחס חם ואנושי.
כמו כן למערך התומך של בית החולים תפקיד חשוב בהליך 

הטיפול וההחלמה.
בי  טיפלו  אשר  ולאחיות  לאחים  לרופאים,  להודות  ברצוני 

לאחר הניתוח במחלקה הכירורגית במסירות ובמקצועיות.
אביבה  השד  מתאמות  לאחיות  שמורה  מיוחדת  תודה 

ודניאלה.

ישר כח על צוות שכזה
בברכה, גילה ודני האקט

30.04.2015
לכב’ מנהל ביה”ח ע”ש פדה, פוריה 

ד”ר ארז און
א.נ.

הנדון: ד”ר ג’יהארד סמיר האשול  - רופא עיניים

בתאריך 27 באפריל הגעתי לביה”ח פוריה לאחר פציעה ביד 
ובעין.

ולכל  ולטיפול  לקבלה  ולהודות  להחמיא  בא  זה  מכתבי 
הבדיקות שנערכו לי ע”י הרופאים.

כרורג,  מחמאה:  לכל  ראויה  הרופאים  של  ההתייחסות 
לרופא  במיוחד  וכן  רנטגן  גרון,  אוזן  אף  ולסת,  פה  אורטופד, 
זה  רופא  והיחס.  המקצועיות  על  למחמאות  שראוי  העיניים 
החלק  את  לי  תפר  מכן  ולאחר  ומקיפה  יסודית  בדיקה  בדק 

העליון )עפעף( שהיה פתוח מהנפילה.
לצערי הרב, רבות התלונות היום  לרופאים ולכן מצאתי לנכון 
כי  בחום,  ולהחמיא  הכתוב  על  והיחס  הרגשותי  את  להעלות 

אכן מגיע לכם.
אשריך שרופאים כאלו משרתים את הציבור נאמנה.

חלילה אם  אבל  שירותכם,  יותר את  נצטרך  אני תקווה שלא 
נצטרך נדע שכך נטופל.

אשמח מאוד אם תודתי זו תגיע לרופאים
דוד יאיר - טבריה

06/05/2015
י”ז באייר תשע”ה

לכבוד:
ד”ר ארז און 

מנהל בית החולים פדה פוריה
הנדון: מכתב תודה והערכה

 אדון נכבד,
 אני שואן ידין, אושפזתי בתאריך  24/03/2015 עקב התפוצצות המעיים.

ד”ר   - בלבן”  “המלאכים  המנתחים  לרופאים  תודה  ולהוקיר  לשבח  ברצוני 
ד”ר  את  להזעיק  ודאג  בבעיה  הבחין  ומיד  במיון  אותי  שקיבל  ניזאם  נסרה 

אדיב ניקולא לניתוח חירום.
וברצוני  מזרחי  הגר  ד”ר  ע”י  בשנית  נותחתי  הראשון  הניתוח  לאחר  שבוע 

להודות גם לה על הטיפול המקצועי, האישי והחם.
הייתי  לא  ניקולא  וד”ר  נסרה  ד”ר  של  ערנותם  וללא  מזהיר  היה  לא  מצבי 

מאמין שאני כאן, חי ונושם!
ברצוני להודות על היחס, הסבלנות, המסירות, החמלה שניתנו לי ולמשפחתי 
לכל אורך האשפוז ע”י כל צוות המחלקה הכירורגית ולצוות מחלקת טיפול 

נמרץ. יחס זה אינו מובן מאליו.
כן ירבו כמותכם!

בהערכה ורגשי תודה,   
ידין שואן ומשפחתו            

הערת מערכת: מכתבים רבים נערמים על שולחן המערכת, לצערנו ניתן לפרסם רק בודדים. יצוין כי כותבי המכתבים הביעו הסכמתם לפרסום מלא של המכתב בחתימתם.

תודה
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להשתנקוהחלהובוטניםשקדיםשאכלה

הליךלבצעהוחלטהחוליםבביתולהשתעל.
בהרדמההמבוצעברונכוםקופיההוצאה

כש־שנמשכהנמלים״״עבודתבתוםמלאה.

עתיים

$TS1$כשעתיים$TS1$

$DN2$כשעתיים$DN2$בקרבתשנותרושקדיםפירוריהוצאו

הריאות.

הביתמתאונותאחתהיאזרעצם״בליעת

יחי־מנהלתמסבירהוהמסוכנות׳/השכיחות

דת

$TS1$יחידת$TS1$

$DN2$יחידת$DN2$ד״רצוואר,ניתוחויחידתגרוןאוזןאף

לפעוטותפיצוחיםבמתן״הסכנהגושן.מיון
עדייןשלהםהחלביותשהשינייםבכךטמונה

אוהשקדאתהיטבלטחוןבשלותמספיקלא

אוכליםפעוטותמקריםבהרבהכן,כמוהבוטן.
סביביושביםבהכרחלאהםתנועה.כדיתוך

שמעלהמהממודר,באופןואוכליםהשולחן

פוריהביותר".והמסוכוותהשכיחותהביתמתאומתאחתהיאזרעצם"בליעת

הנשימה,לקנהזרעצםלשאיפתהסיכוןאת

סכנתבווישראשונהמדרגהחירוםמצבשהוא

מחנק״.כתוצאהמוות
הנשימהקנהשלשמיקומומסבירהגושן

הל־האוכלאתבולעיםשדרכולוושט,סמוך
עוס,

$TS1$,הלעוס$TS1$
$DN2$,הלעוס$DN2$שלאאובתנועהנמצאהפעוטשאםכך

אותולשאוףעלולהואהשקד,אתהיטבלעם

הנשימה.לקנה
הבוטןאוהשקדאתקצתלעסהפעוט״אם

הנ־בקנהיעברוהםקטנים,חלקיםרקושאף

שימה

$TS1$הנשימה$TS1$

$DN2$הנשימה$DN2$לי־שעלולמהבסימפונות,ו׳ייתקער
צור

$TS1$ליצור$TS1$
$DN2$ליצור$DN2$האלהשהפירוריםכיווןנשימתיתמצוקה

ריאהכזה,במצבלריאה.האוויראתחוסמים

אתשואףהפעוטאםלא.והשנייהנושמתאחת

באופןייסתםהנשימהקנהשלםכשהואהשקד

להסתייםעלולזהמידיוצאלאהואואםמלא,
במוות״.
הזרהגוףלהוצאתהפעולהגםגושן,לדברי

מה־אחתהנה״ברונכוםקופיהבמכנה.כרוכה

פעולות
$TS1$מהפעולות$TS1$

$DN2$מהפעולות$DN2$יל־בהרדמתשישביותרהמסוכנות
דים״,

$TS1$,ילדים״$TS1$
$DN2$,ילדים״$DN2$מכניסיםאנחנו״במהלכהמסבירה,היא

מילי־שלבקוטרמכשורהצרהנשימהלנתיב
מטרים

$TS1$מילימטרים$TS1$
$DN2$מילימטרים$DN2$הוצאתעלבמקבילועובדיםספורים

ארוךהליךזההפעוט.והנשמתהזרהגוף

המוןיששבהבסיטואציהשמבוצעומייגע,

הניתוח״.בחדרלחץ

באכילתוהידועההברורההסכנהאףעל
לכמהאחתמתעוררפעוטות,בקרבפיצוחים

למו־הנושאאתולהעלותלחזורצורךשנים
דעות

$TS1$למודעות$TS1$
$DN2$למודעות$DN2$שכיחותששגילאחריההורים.של

שהשינייםמאחרהיתרביןיורדת,המקרים

וטוחניםלועסיםוהילדיםבוקעותהקבועות

טוב.יותרהמזוןאת

לגילמתחתלילדיםפיצוחיםלתת״אסור
של״השכיחותגושן,ומתריעהחוזרתשש״,

יותרגבוהההנמוכיםבגילאיםזרגוףשאיפת

חיים״.ומסכנת

שישי בגולן

קורה בכנרת
משלחת

בינלאומית
לבהניעה

iinEKiitאת

cnrcf131111
צבומיהצילוםה^בוע,פוריה,בני״רו״ריםמדינותנציגיםהררוומרו:^*שראלםוריההרפוא*

המדינהnjrjvnEiהנזקו!ההומניטאריהטיפולאתלעתיםלחשוףמבקשיםהחוץבמשרד

בטוריההאזרחיםמלחמתלבצועי
החוץ,במשרדיבכיריםועובדיםשבריריםנכ״לים,ך־ץ

והונגריה,צ׳כיהלין,10סלובקיה,מהמדינות}.

ולסיורסוריהדהואיהרבמרכזלביקורהשבועהגיעו
הסורים.הפצועיםמאושפזיםבהדית01האורטבמחלקה

משרדישלבכיריםנציגים12המונהכמשלחתמדובר

למשלחתאתנוהישראלי,החוץכמשרדתיהם.במדינהחוץ
שיתוףאתלחזקבמסרההארץבצפוןוסיורמדיניסקירות

להתמודדותאותןולחשוףהקבוצה,מדינותעםהפעולה
פוריההרפואיהמרכזהאזוריים.האתגריםעםהישראלית

מאתייםכמעטריהבסהאזרחיםמלחמתמתחילתשקלם

המשרדמבקששאותםהיעדיםלאחדנבחרפצועים,

שלההומניםאריתהמדיניותאתלהוכיחכדילעולםלחשוף
הצוותומקצועי,אישיטיפוללהםנותנים״אנחנוישראל.

החששאתולהפחיתדיסקרטיותעללשמורלהרגיע,דואג

הסבירהאויב׳׳,ארץשהיאבישראלמאשפוזשלהםהטבעי

הרפואי.במרכזהסיעודמנהלתזאבימלכההלןלאורחים

בישראלסיועמקבליםשהפצועים״העובדההוסיפה:היא
בסוריה,שנותרומשפחתםבניאתנםבסכנהלהעמידעלולה

noהכלעושיםאנחנוודאגהמתחמוסיףשכמוכןמה

qwi Dn1Unj(7pnL7מהקהילהותרומציודלאיסוףחאנים
וכדומה׳׳.לילדיםמשחקיםלבוש,פריטירחצה,כלישל

משלחת
בינלאומית

לבהניעה
iinEKiitאת
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כוכב הצפון
פוריההרפואיבמרכזהעובדבריאותיום

שצויןבפעילויותהעמוסליוםפוריה.פדההרפואיבמרכזהעובד,בריאותביוםהשתתפועובדיםמאות

חייםכשוריממכללתוסטודנטיםהרפואיהמרכזגמלאיגםהוזמנוהרפואי,למרכז60חגיגותבסימן

51.5.5שלישיביזם00:8בשעת
הרפואיבמרכזהדשארחבתהתמלאה

המרכזבעובדיפוריהפדה,ברוךע״ש
כחולותחולצותלבושיםהרפואי

עובדאניהסלוגןעםמודפסות
נפתחהשניהעובדבריאותיוםבריא.

מדיטציהותרגילירוגעשלשעהכחצי

רומנו,רוקמןעופרשלבהדרכתה

בתשעהפיזיותרפיה,שרותמנהלת

בוקרלארוחתהעובריםהתכנסובבוקר

ר׳רמפיהרצאהשמעוואחריהבריאה

לנוירולוגיההמרפאהמנהלעזרא,יעקב
בנושאסורוקה,בבי״חתפקודית,

טיפולי.ככליההיפנוזה
און,ארזד״ראמרהפתיחהכמפגש

קידום"נושאהרפואי,המרכזמנהל

בפעילותמרכזינושאהואבריאות
והןהקהילהמולהןהרפואיהמרכז
הרפואי.המרכזולצוותלמטופליםפנימה

רבהלבתשומתהקדשנושחלפהבשנה

אנחנורכותפעילויותוהתקיימולתחום
הדושובבנושאהפעילותאתונעשירנמשיך

בריא".בגוחבריאהבנפשהאמונהמתוךהזה,
העובדיםהתפזרוהפתיחהמפגשלאחר
רידמןממכללתמטפליםפעילויות,שללשורה

רפלקסולוגיה,כמוטיפוליםמתחםהפעילו
מרכזשלהמדריכיםבמקביל,ועוד.שבדיעיסף

המרכזמנהלאמסלםטלבטבריה-הטניס

ספורטיבית,להפעלהדאגואלמלפוקארין

תרגיליםמקפיצה,במחיקהמלווההתעמלות
בקפטריהחבלים.סולםטניס,מחבטכדור,עם

הראשוןמטהשחטורנירמשתתפיהתרכזו

אולגהפוריה.פדההרפואיהמרכזלעובדי

התמודדהאשראנוש,משאבימנהלתגולבקץ,
וקטפהכולםאתהביסהבטורניר,הגבריםמול

עובדות,ובעיקרעובדיםעשרותהגביעאת
הדגמהבמתחםונהנוטעמוהשתתפו
בראביטלוהסבירהשהכינהוטעימות

אלומות.מצפההבריאותמחוותטבעונית
במחלקותביצעוהבריאותnrvpבמסגרת

ראייהחדותבדיקותלעובדיםמניעהבדיקות

בחללמחלותלאיתורבדיקותעיני,תוךהחץ
סיכוןלהערכתמדדובדיקתוהלסתותהפה
ברחבתהלבשלהדםבכלימחלהלפתח

BMIלבדיקותדוקפעלהפנימיותמבנה
המרכזואחיותדיאטניותשהפעילוךםולחץ

-־־ץ-;־

אורחים

$TS1$ץ-;אורחים-$TS1$

$DN2$ץ-;אורחים-$DN2$היוהבריאותביוםמיוחדים
חייםכישורימכללתשלהסטודנטים27

הצטרפואשרמאוחד(,יעקבאשדות)קבוץ
והתלהבות.שמחהאיתםוהביאולפעילויות

מרתקתהרצאהסיכמההבריאהיוםאת
הבריאותמחוותטבעיתזונאיח,יפהיזהרשל

טיפיםורז־ם״בריאים״יפיםאלומות,מצפה

לקידוםהועדהיי״ראהרון,אילנהבריא,לשינוי
המיוחדהיוםאתוארעהיזמהאשרבריאות

בריאותשלאמיתיתחגיגה״זולסיכום,אמרה

לנווסייעשהתנדבמילכלמודהאניוכייף,
וחוותהירדןעמקולמשקיהזההיוםבהפקת

חסותםאתנתנואשראלומותמצפההבריאות

ליוםהיפותהחולצותאתותרמולאירוע
באו,הגימלאיםשגמלראותשמחנוהבריאות.
חמותתגובותהרבהקיבלנוונהנוהשתתפו

מתחיליםכברואנחנוהצוות,מכללונלהבות
הבא".הבריאותיוםאתלתכנן

כוכב הצפון
לעבורהתעקשה

נוורנבלבניתוח
ריההרפובמרכז

ונדרשהקשותלבבעיותשלמשורהסבלהיהודהלאה

החוליםלבתישהופנולמרותמורכב.לבניתוחלעבור
הניתוחאתשתעבורהתעקשוובעלהלאההאר\,במרכז

פוריה.פדה,הרפואישבמרכזהחדשה,הלבניתוחיביחידת

רכה.בהצלחההניתוחאתעברההיא
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עובד,מנווה57יהודהלאה
לבבעיותשלמשורהסבלה

שלקשההיצרותמורכבות:
ספיקהאיהאורטאלי,המסתם

המיטראלי,המסתםשלקשה
פרוזדורים.ופרפור

לבניתוחלעבורנדרשההיא
הכנוהחוליםבקופתמורכב,

במרכזהחוליםלבתיאותה

התעקשוובעלהלאהאבלהארץ,
ביחידתהניתוחאתשתעבור

במערךהחדשה,הלבניתוחי
שבמרכזווסקולאריהקרדיו

פוריה.פדה,ברוךע״שהרפואי

היא51.5.71ראשון,ביום

הניתוחאתרבהבהצלחהעברה

שעות.כארבעשארךהמורכב

יחידתמנהלקכל,ארזד״ר

״בצענומסביר,וחזה,לבניתוחי
המסתמיםשנישלהחלפה

MAZEמבוךפרוצדורתובנוסף
מיוחדתבפרוצדורהמדובר

פרפורשלבמצבלטיפול

ידיעלשבוצעהפרוזדורים,

שהואסטרניק,ליאונידד״ר

בביה״חהזולפרוצדורהמומחה
מתלבטדר׳ובהשתתפותשיבא

בפדהלבלניתוחימהיחידה

פוריה״.
הגדול,הניתוחלמחרתיום
שלאהבסיפוקמצייןקכלד״ר

שעות״לשמחתנויפה,מתאוששת
ראינוהניתוחלאחרספורות

מתפקדיםהחדשיםשהמסתמים

הצליחMAZEניתוחהיטב,

לעבורהתעקשה
נוורנבלבניתוח
ריההרפובמרכז

ונדרשהקשותלבבעיותשלמשורהסבלהיהודהלאה
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