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דבר מנהל המרכז הרפואי

חדרי  כל  מבין  השני  במקום  דורג  שלנו,  הילדים 
המיון לילדים בבתי החולים בישראל. 

כולנו מצדיעים לצוות המלר”ד, המחלקה לילדים 
בעבודת  חלק  הנוטלות  האחרות  והמחלקות 
הודות  שהושג  הנפלא,  ההישג  על  המלר”ד, 
בשנה  הוביל  המלר”ד  שצוות  השיפור  לתהליכי 

האחרונה.

ברצף,  שלישית  שנה  זו  נבחרה,  שלנו  הפגייה 
משרד  של  הפגיות  בסקר  מצטיינת  לפגייה 
כאן,  גם  תקדים.  חסר  בהישג  מדובר  הבריאות. 
הכבוד  על  הפגייה  לצוות  וההערכה  הקרדיט  כל 
חסר  הישג  עוד  לכולנו.  מביאים  שהם  והגאווה 
בפרס  הרפואי,  המרכז  של  הזכייה  הוא  תקדים 
ע”ש  הציבורי  במגזר  ומצוינות,  לאיכות  הלאומי 
גם  כוכבי כסף.  זכינו בחמישה  בו  ז”ל,  רבין  יצחק 
במדדי האיכות הלאומיים, הובלנו ברוב המדדים, 
עדות לתרבות האיכות הנהוגה במחלקות המרכז 
העבודה  על  וההערכה  התודה  כך  ועל  הרפואי, 

המאומצת שלכם.

נחת  הרבה  לנו  הסבו  הרפואי  המרכז  עובדי 
של  המצטיין  כעובד  נבחר  פרץ  אבי  ד”ר  וגאווה. 
יגנה  שי  ד”ר  ז”ל,  מוזס  נח  ע”ש  המדינה  שרות 
ואסנת אבנעים זכו בפרס דניאלי על מקצועיותם 
מערכות  מנהל  זהר  דני  למטופלים.  ומסירותם 
מידע, ייצג אותנו בגמר תחרות החדשנות בשרות 

המדינה וזכה במקום השלישי והמכובד. 

שלכם  הם  כה  עד  ההישגים  יקרים,  עובדים 
ויחידה,  אחת  למטרה  יחד  כאן  כולנו  ובזכותכם. 
למטופלים  ואיכותי  מקצועי  טיפול  להעניק  והיא 
שלנו, תוך יחס אישי ואמפטי למטופל ולמשפחתו. 

מאחל לכולנו, המשך עשייה פורייה

שלכם, 
ד”ר ארז און

מנהל המרכז הרפואי

עובדים יקרים,
בשעה טובה, אנו בפתחה של שנה אזרחית חדשה. 
מאתגרת.  שנה  תהיה  קודמותיה,  כמו   ,2018 שנת 
שנה של המשך עשייה ופתוח המרכז הרפואי שלנו, 

לקראת התמודדות עם אתגרי העתיד. 

הרפואי  המרכז  של  היעדים  את  לזהות  שנוכל  כדי 
לשנים הקרובות, ולבנות תוכנית פעולה, נקדיש את 
לשנים  שלנו  האסטרטגית  התוכנית  לגיבוש  השנה 
העובדים,  ידכם  על  יעשה  התוכנית  גיבוש  הבאות. 
ותרומתכם.  השתתפותכם  את  מבקש  אני  ולכן 
המרכז  חזון  ריענון  תכלול  האסטרטגית  התוכנית 
וגיבוש  הקרובות  לשנים  היעדים  קביעת  הרפואי, 
נוכל  סיומה,  לקראת  להגשמתה.  פעולה  תוכנית 
שיבטא  הרפואי,  המרכז  מיתוג  של  לתהליך  לצאת 

את ערכי המרכז הרפואי וייחודו.

במקביל, נמשיך בחיזוק שירותי הרפואה, נחדש את 
המתקדמים  חדשים  במכשירים  הצנתורים  חדרי 
המרכז  נהיה  שאנו  לומר  גאה  אני  בעולם.  מסוגם 
במכשירים  שיצטייד  בישראל  הראשון  הרפואי 
למערך  לאפשר  היא  והמטרה  אלה  מתקדמים 

הקרדיוואסקולרי להמשיך להיות המוביל בצפון. 

ליצמן,  יעקב  הרב  הבריאות  שר  של  לסיוע  הודות 
נמשיך בבניית חדרי הניתוח החדשים. בתמיכה וסיוע 
מכון  בניית  את  נסיים  כחלון,  משה  האוצר  שר  של 
הדיאליזה החדש והממוגן. כמו כן,  נרחיב ונשפץ את 
מרפאות החוץ, כדי לשפר את איכות השרות ותנאי 
העבודה בשרות האמבולטורי. נקדם את בניית מכון 
נשימתי,  נמרץ  טיפול  ויחידת  והממוגן  ה-CT החדש 
נרחיב את פעילות המרכז לזימון תורים ואת השימוש 

במערכת לניהול תורים. 
מערך  לחיזוק  מיוחדת  לב  תשומת  ניתן  השנה 
הילדים, על ידי הוספת היחידה לטיפול נמרץ ילדים 
והפעלתה, פיתוח השרות לקרדיולוגיה ילדים, מיסוד 
ילדים, בשיתוף המרכז הרפואי  כירורגיית  שרות של 
במקצועות  מקצועיים  שירותים  ותוספת  רמב”ם, 
הילדים במרכז  לרפואת  כולל  שייתנו מענה  נוספים 

הרפואי. 
נמשיך בהגשמת החלום, לבניית מרכז שיקום לצפון. 
של  התכנון  שלב  את  לסיים  מתכוונים  אנו  ב2018 
המרכז, ולעבור להתחלת הבנייה. אין ספק שמדובר 

בצעד משנה חיים לתושבי הצפון.
לקראת מבדק הדמה של ה JCI שיערך בסוף השנה, 
המטופל,  ובטיחות  האיכות  שיפור  בתהליכי  נמשיך 
להתקיים  הצפוי  שנתי  התלת  למבדק  ונתכונן 

באמצע שנת 2019.
בגאווה את העשייה  לסכם  ניתן  לאחור  בהסתכלות 
יוצאי  הישגים  של  שנה   ,2017 בשנת  שלנו  הברוכה 
מהשרות  המטופלים  של  רצון  שביעות  בסקר  דופן. 
שלנו  המיון  בישראל,  דחופה  לרפואה  במחלקות 
דורג במקום השלישי מבין כל חדרי המיון בישראל, 
ובמקום הראשון מבין בתי החולים הממשלתיים. מיון 

דברים שרואים מכאן 
גליון מס� 34 - ינואר 2018 

מפיקה ועורכת: 
גב� מיה צבן, 

דוברת המרכז הרפואי 

חברי מערכת:
עו�ד הלן מלכה-זאבי,

גב� סונדוס ספייה, 
גב� נועה סלע,
ד�ר הגר מזרחי

אתר המרכז הרפואי: 
www.poria.health.gov.il

גם בפייסבוק: 

מרכז רפואי פדה-פוריה 

גרפיקה ודפוס: 
מילניום איילון בע�מ, חיפה 

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות 

דברים שרואים מכאן 
בטאון המרכז הרפואי ע”ש ברוך פדה, פוריה | גליון מס’ 34 | ינואר 2018 

בתמונה: התינוקות הראשונים
של שנת 2018



3המרכז הרפואי ע”ש ברוך פדה, פוריה | גליון מס’ 34 | ינואר 2018 

דבר העורכת
מפתיעות  הן  ומאז  במינו.  מיוחד 
אותנו בכל פעם מחדש עם פרויקט 
נוסף והכל למען הילדים המטופלים 
במרכז הרפואי. רינה וחברות מועדון 
מתגייסות  סירקין  כפר  של  הסריגה 
שאנו  המתנות  יריד  למען  שנה  כל 
ידידי  עמותת  עם  יחד  מארגנים 
הן  השנה.  ראש  לקראת  ביה”ח 
לבוש  פריטי  מאות  באהבה,  סורגות 
ונוי אשר נמכרים במהירות וההכנסות 

מועברות למען מחלקת הילדים. 

חדש  רעיון  היה  חנוכה,  לפני  היריד 
של רינה, האווירה בבית היתה ממש 
לקנות  הגיעו  נשים  עשרות  קסומה, 
פריטים שונים או לטעום צלחת מרק 

נמכרו  אשר  שונים  מרק  סוגי  כעשרה  הכינו  המועדון  )נשות  חם 
הנפלאות  הנשים  עם  היום  את  ביליתי  לקערה(.  סמלית  בעלות 
הללו ועם רינה היקרה אשר מנצחת על התזמורת הזו במיומנות 
צפונה.  חזרה  בדרכי  ויצאתי  אינסופית,  ונתינה  אהבה  ועם  רבה 

הרגשתי עטופה בצעיפים של אהבה וחום. 
שלכם, 
מיה צבן

יוצאת  בדבר העורכת הפעם אני רוצה לשתף אתכם בחוויה 
דופן שהיתה לי. יומיים לפני חג החנוכה הייתי אורחת נרגשת 
ביריד שהתקיים בביתה של רינה פנחסוב בכפר סירקין )ליד 

פתח תקווה(. 
פרי  יפהפיים  פריטים  מאות  נמכרו  מסוגו,  הראשון  ביריד 
לתינוקות,  מגרביים  הסריגה. החל  מועדון  נשות  עבודתן של 
דרך צעצועים ותכשיטים סרוגים ועד שמיכות, כובעים ושאלים 
מרהיבים ביופיים. כל הפריטים המיוחדים הללו נסרגו על ידי 

ארבעים נשות המועדון. 
תשאלו מה למרכז הרפואי פדה-פוריה ולקבוצה יוצאת הדופן 
ארבע  לפני  החל  הקשר  וכישרוניות?  נדיבות  נשים  של  הזו 
ואת  עצמה  את  שהציגה  מרינה  טלפון  קיבלתי  לערך,  שנים 
יכולות להכין ולתרום לנו כובעי צמר  המועדון ושאלה אם הן 
יותר  ועוד  היוזמה  על  בפגייה. שמחתי מאד  התינוקות  עבור 
עם  אלינו  עד  להגיע  בחרו  וחברותיה  שרינה  מכך  התרגשתי 

התרומה המיוחדת הזו. 
המפגש הראשון היה מרגש, נשות המועדון הגיעו עם סלים 
עם  המפגש  לאחר  וססגוניים.  קטנטנים  כובעים  עמוסים 
להעניק  לפגייה  יחד  ניגשנו  און,  ד”ר  הרפואי,  המרכז  מנהל 
את עשרות הכובעים לצוות האחיות שקיבל את השי הצבעוני 

בהתלהבות. 
כבר אז, במפגש הראשון נקשר ביננו לבין רינה וחברותיה קשר 

מינויים:ברכות ואיחולים
ד”ר גרשוביץ מריה - מנהלת שירות אנדוקרינולוגיה 

פרופ’ יורים עודד - מנהל המחלקה הכירורגית

ד”ר נסיר ויליאם - מנהל מחלקה פנימית א’ 

ד”ר רוזן-ולטר אנדה - מנהלת יחידת רפואת שיניים לילדים 

בשעה טובה הוא נולד בייבי סטארט 
מועדון היולדות החדש של המרכז 

הרפואי פדה-פוריה.
מייד כשמצמץ ופקח עיניים, העלינו 
לאוויר את דף הפייסבוק... אז תראו 

לו אהבה, מחכים ללייקים שלכם 
ולשיתופים. אנחנו מבטיחים כל 

הזמן לחדש ולעדכן, להעלות עצות 
של הצוות המקצועי שלנו, מידע, 

סרטונים, ולעדכן אתכם על כנסים 
ופעילויות שאנחנו מארגנים.



המרכז הרפואי ע”ש ברוך פדה, פוריה | גליון מס’ 34 | ינואר 2018  4

חדשות

בסקר ענק שנערך בקיץ האחרון ע”י משרד הבריאות בהשתתפות 
הסקר   מממצאי  בארץ.  בתי־חולים  ב-27  מטופלים  אלף  כ-11 
עולה כי חדר המיון של המרכז הרפואי פדה-פוריה זכה לשביעות 
רצון גבוהה מאד והגיע למקום השלישי עם ציון של 78%. בדרוג 
חדרי המיון לילדים זכתה מחלקת מיון ילדים של המרכז הרפואי 
פדה-פוריה לציון גבוה במיוחד - 90%, ודורגה במקום השני בארץ. 
הנתונים  פרסום  עם  אמר  הרפואי  המרכז  מנהל  און,  ארז  ד”ר 
הגבוהים, “אנחנו מלאי גאווה והערכה להשקעה היום יומית של 
הצוות המקצועי והמסור במלר”ד. בשנתיים האחרונות השקענו 
מהכנסת  החל  במחלקה.  השירות  לשיפור  רבים  משאבים 
למטופלים  מידע  והעברת  תורים  לניהול  מתקדמות  מערכות 
, תוספת כוח אדם מנהלי, עוזרי רופא ותגבור  על שלבי הטיפול 

התשתיות.  ושיפור  הסיעודי  לצוות 
המשולב  המאמץ  שכל  ספק  אין 
שירות  לתת  לנו  מאפשר  הזה 
למטופלים  יותר  וטוב  יותר  מקצועי 
שלנו ועל כך גאוותנו. נמשיך לשפר 
ולהשתפר, לרווחת כלל המטופלים 

ובני משפחותיהם”. 
פדה-פוריה  הרפואי  המרכז  מלר”ד 
מופעלת  בו  בארץ  הראשון  הוא 
בהצלחה מערכת מידע למטופלים. 
לדברי משה בן סימון, האח האחראי 

מתקדמות  מערכות  שתי  במחלקה  פועלות  כיום  במלר”ד, 
וחדשניות, הראשונה לניהול תורים והשנייה מעבירה על גבי מסכי 
מידע למטופלים ולבני משפחותיהם מידע עדכני על שלבי תהליך 

הבדיקות והטיפול. 
הלן מלכה זאבי, מנהלת הסיעוד הוסיפה, “אני גאה מאד בצוות 
אשר  המטופלים  של  הרצון  שביעות  סקר  תוצאות  על  המלר”ד 
משקפות את המחויבות, המקצועיות וההירתמות של הצוות תוך 

הצבת המטופל ובני משפחתו במרכז העשייה שלנו”. 
שיתוף  פה  “היה  ואמר,  סיכם  המלר”ד  מנהל  אור,  טל  ערן  ד”ר 
ורפואה  ומשק  מינהל  סיעוד,  הצוותים:  כלל  של  הדוק  פעולה 
על מנת לשפר את השירות לפונים אלינו. אנו מודים לציבור על 

הבעת האמון וההערכה“. 

מובילים בשביעות רצון המטופלים!
הציבור בחר מרכז רפואי פדה-פוריה! משרד הבריאות פרסם מחקר נרחב 

בקרב 11 אלף חולים, לפיו המחלקה לרפואה דחופה )מיון( של המרכז 
הרפואי פדה-פוריה מדורגת במקום השלישי מתוך כל בתי החולים בארץ 
♥ מיון ילדים זכה לציון גבוה במיוחד, 90% ודורג במקום השני מקרב כל 

בתי החולים. 
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הנרחב שבוצע  משרד הבריאות פרסם את ממצאי המבדק 
בפגיות בכלל בתי החולים ברחבי הארץ. מתוצאות המבדק 
עולה כי המחלקה לטיפול נמרץ פגים וילודים במרכז הרפואי 
זו  שנבדקו,  המדדים  בכל  בהצטיינות  עמדה  פוריה  פדה 
וילודים  פגים  נמרץ  לטיפול  המחלקה  ברצף.  שלישית  שנה 
דורגה בציון בקרה גבוה במיוחד, 95.2% והגיעה למקום השני 

בקבוצת הפגיות אליה שויכה. 
“אני  און, מנהל המרכז הרפואי אמר עם פרסום הציון,  ד”ר ארז 
גאה בצוות המחלקה שהצליח לשמר את ההישג המקצועי הגבוה 
והמרשים. מצוינות והצטיינות כזו משמעה מחויבות ללא פשרות 
והרבה עבודה מאומצת של כל הצוות. הוכחנו שאנו נותנים לפגים, 
ליולדות ולבני משפחותיהם את הטיפול הכי מקצועי והכי איכותי 

שניתן. נמשיך להשקיע, בשאיפה מתמדת  להשתפר“.
ד”ר טטיאנה סמולקין, מנהלת מחלקת טיפול נמרץ פגים וילודים 
במיוחד  נמוך  אחוז  על  לשמור  מצליחה  שלנו  “המחלקה  ציינה, 
של זיהומים נרכשים, נתונים המצביעים על רמת טיפול מצוינת 
בצוות  בעיקרו  תלוי  אשר  קריטי  נושא  זהו  במחלקה.  בפגים 
המטפל. לקחנו את הנושא מאד ברצינות. יש לנו מחויבות מלאה 
לעמוד  בכדי  המקסימום  את  נעשה  ואנחנו  ולהוריהם  לפגים 

בציפיות שלהם ובציפיות שלנו מעצמנו“. 
תשתיות  בשדרוג  רבים  משאבים  הושקעו  האחרונות  בשנים 
והמתקדמים  מהחדשניים  רפואי  מכשור  קיים  ובמחלקה  וציוד 
מקצועית  גבוהה  ברמה  מתפקדת  המחלקה  כן,  כמו  שישנם. 
עליה  יש  פגים בשנה,  ביותר מ-400  “אנחנו מטפלים  ואקדמית. 
מכל  לפגים  הורים  אלינו  ומגיעים  בתפוסה   25% של  מתמשכת 
אזור הצפון ואף ממרכז הארץ. אנחנו ממשיכים להוסיף שירותים 
התפתחות,  תומך  טיפול  שיטת  ללמוד  התחלנו  השנה   חדשים, 
 NIDCAP - Newborn Individualized Developmental שיטת 
Care and Assessment Program.

ומועיל  שמסייע  תחומי  רב  צוות  באמצעות  בטיפול  מדובר 
להתפתחות הפג בהמשך“ הוסיפה ד”ר סמולקין. 

אורלי בנור, האחות האחראית במחלקה ומומחית קלינית לפגים, 
הישג  על ההישג המקצועי.  רבה  גאווה  “זו תחושה של  סיכמה, 
שהגענו אליו הודות להשקעה לאורך כל השנה, אנחנו מקפידים 
על הכשרות לצוות, הוספנו קורסי החייאה להורים ואנו פועלים גם 
לשפור רצף הטיפול במעבר מאשפוז לקהילה. נמשיך להתעדכן 
ולהתקדם הלאה כדי לעמוד בקו אחד עם הידע המתקדם ביותר 

הקיים בארץ ובעולם”. 

הרפואי  במרכז  לידות  שיא  נשבר  ב-2017  גם 
וליילוד נרשמו 3,956  פדה-פוריה! באגף לאם 
תואר  את  תאומים.  זוגות   69 מתוכם  לידות, 
הלידה הראשונה לשנת 2018 לקחה בקלילות 
רז אביטל, אשר ילדה את בנה כשלושים דקות 
אחרי חצות, ממש בשעה הראשונה של השנה 

החדשה. 
באגף   2018 לשנת  הראשונה  הלידה  תואר  את 
פדה-פוריה,  הרפואי  המרכז  של  וליילוד  לאם 
את  ילדה  אשר   ,)31( אביטל  רז  בקלילות  לקחה 
בשעה  ממש  חצות,  אחרי  דקות  כשלושים  בנה 
ונדב  רז  של  התינוק  ה-1.1.18.  של  הראשונה 
שנייה  לידה  זו  ק”ג.   3,545 במשקל  נולד  אביטל, 
ובן שני עבור רז ונדב אביטל שבחרו להגיע למרכז 
ומתברר  יוקנעם.  מהמושבה  פדה-פוריה  הרפואי 
שהלידה היתה מהירה מאד, נדב מספר, “הגענו 

בעשרה לחצות, עצרתי ממש בכניסה לחדר לידה 
“אמרתי  מוסיפה,  ורז  פנימה”.  נכנסה  בקושי  ורז 
לרעות זלצר, המיילדת המדהימה, שלוחץ לי, היא 
מלאה.  פתיחה  עם  שהגעתי  ואמרה  הסתכלה 

ב-00:35 הבן שלי נולד... “ 
רז מדגישה שבחרה ללדת במרכז הרפואי פדה-
פוריה אחרי החוויה הנהדרת בלידה הראשונה של 
נדב  ואילו  וחצי.  לפני שנתיים  עומרי,  הבכור  בנה 
ב-24.12.17,  היה  ללידה  הצפוי  שהתאריך  מוסיף 
לחכות  החליט  הוא  מגניב,  תינוק  לנו  יש  “אבל 

ל-1.1.18“. 
באגף לאם וליילוד, סיכמו את שנת 2017 הפורייה 
עליה   !3956 הלידות,  במספר  חדש  שיא  וציינו 
לידות. החלוקה   3,841 נרשמו  2016 שבה  משנת 
 69 בנות,   1,901 לעומת  בנים   2,050 היא  ב2017 

זוגות תאומים. 

פגייה מצטיינת פגיית המרכז הרפואי פדה-פוריה, דורגה כפגייה מצטיינת 
ובמקום השני בבקרת משרד הבריאות בבתי החולים. זו שנה שלישית שבה המחלקה 

לטיפול נמרץ פגים וילודים מדורגת מצטיינת וזוכה לציון גבוה מ-95%. 

2017 - שנה פוריה באגף לאם וליילוד  

לידה,  בחדר  אביטל  רז  בתמונה: 
צילום: אורית סגל
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לצפון  שיקום  מרכז  הקמת  למען  התגייסו  אורחים  כ-700 
והגיעו לערב ההתרמה השנתי שארגנה עמותת ידידי ביה”ח 
פוריה. לאירוע הגדול והמרשים הגיעו אורחים רבים ובראשם 
ח”כ אורן חזן,  ח”כ שולי מועלם-רפאלי, ראשי רשויות, אנשי 
עסקים, נציגי חברות ומפעלים באזור, חברי ההנהלה ועובדי 

המרכז הרפואי וחברי עמותת הידידים. 
בין שרותי הרפואה  שוויון  להיות  “חייב  ואמר,  ברך  חזן,  אורן  ח”כ 
במרכז הארץ למול הפריפריה. אם ילדים ובני נוער צריכים לנסוע 
זה  אז  לילדים,  שיקום  ואין  מענה  אין  בצפון  כי  ברעננה  לשיקום 
מצב מעוות שצריך לתקן אותו! אנחנו כולנו, חייבים להתגייס כדי 

לקדם את מרכז השקום לצפון ולסגור את הפער הזה”. 
יו”ר סיעת הבית היהודי בכנסת שהיא  ח”כ שולי מועלם-רפאלי, 
בעינים  להסתכל  יכולים  אנחנו  “איך  אמרה  במקצועה,  אחות 
של אזרחי המדינה שכאשר קורה להם אירוע קשה והם צריכים 
נאלצים להתמודד  ומורכב, הם  זה תהליך קשה  ושיקום  שיקום, 
גם עם הקושי של המרחק. הייתי מעורבת וסייעתי בהקמת מרכז 
הקמת  להיות  צריך  הבא  הפרויקט  נגב”,  “עלה  לדרום,  השיקום 
בי”ח  מגיע  האזור  תושבי  לכם  הצפון.  תושבי  עבור  שיקום  מרכז 
היום  יש  ומבוגרים.  נוער  ילדים,  לתינוקות,  מענה  שייתן  שיקומי 
להחזיר  בעבר  היתה  שלא  ויכולת  בשיקום  מופלאות  אפשרויות 

אנשים לחיים ולעצמאות“. 
הוא  “שיקום  הוסיפה,  ביה”ח  ידידי  עמותת  יו”ר  דוידאי,  זהרה 
לשכנים,  לחברים,  שלו,  למשפחה  זקוק  המטופל  ארוך,  תהליך 
רחוק  מתקיים  כשהשיקום  לכן  ותומכת,  שמסייעת  לקהילה 
היה  זה  שנים  במשך  ונפשית.  פיזית  קשה,  יותר  הכל  מהבית 
המצב בצפון, לא עוד! כולנו מחויבים להקמת מרכז שיקום עבור 
 110 של  סכום  הקצתה  המדינה  פוריה.  בביה”ח  הצפון  תושבי 
מיליון ₪ אבל זה רק חלק מהסכום הנדרש לפרויקט הגדול הזה. 

תפקידנו לתמוך ולוודא שמרכז השיקום יקום 
בבי”ח  לראשונה  ליזום  לכן החלטנו  במהרה, 
לטובת  המונים  גיוס  של  קמפיין  בישראל, 
ויכולתו  נפשו  כאוות  איש  כל  מרכז השיקום. 
יוכפל  הגיוס עצמו  ביום  וכל שקל שייתרם   -

פי שלושה”. 
ד”ר ארז און, מנהל המרכז הרפואי ברך ואמר, 
ולתושבי  ישראל  למדינת  חג  יום  הוא  “זה 
הצפון במיוחד. יום של מהפך בתחום השיקום 
בישראל. כיום אין כלל שירותי שיקום לילדים 
היא  בצפון  השיקום  מיטות  כמות  בצפון, 
ארבע  תוך  למרכז.  בהשוואה  מרבע  פחות 
הצפון,  תושבי  נוער  ובני  ילדים  מהיום,  שנים 
על  לוותר  יאלצו עוד  לא  לשיקום,  הזקוקים 
הטיפול או לנדוד למרחקים כדי לקבל אותו. 
ממחלות  המחלימים  חולים  דרכים,  תאונות  נפגעי  צה”ל,  פצועי 
ביותר כאן בבית.  יזכו לקבל את הטיפול המקצועי הטוב  קשות, 
חיים! מרכז שיקום  היא צעד משנה  לצפון  הקמת מרכז שיקום 
לצפון יחולל שינוי באזור כולו, ייצור מוקד תעסוקה למאות אנשי 
החברתי  לחיזוק  חשוב  נדבך  יהווה  ואף  תחומים,  במגוון  מקצוע 

והכלכלי באזור”.
גויסו  באירוע  כי  דיווחה  לפידות,  עדנה  הידידים  עמותת  רכזת 
ועולים  מתקדמים  אנחנו  שנה  “בכל  ש”ח  מיליון  מחצי  למעלה 
עברנו  ריאה,  לב  מכשיר  לרכישת  כספים  מגיוס  התחלנו  שלב, 
בימים אלה,  להצטיידות שלושת חדרי הניתוח החדשים הנבנים 
הגדול  הפרויקט  ועד  לילדים  נמרץ  לטיפול  יחידה  הקמת  דרך 
אי פעם במרכז הרפואי פדה-פוריה, הקמת מרכז שיקום  ביותר 
הוא  ההתרמה  ערב  ולכן  ענק  בפרויקט  מדובר  אזורי.  ועל  גדול 
בחודשים  שימשכו  המשאבים  גיוס  למאמצי  הפתיחה  יריית  רק 

הקרובים עם מבצע גיוס ההמונים”. 

הצלחה גדולה לערב ההתרמה למען 
מרכז שיקום לצפון 

למעלה מחצי מיליון ₪ נאספו בערב ההתרמה השנתי של עמותת ידידי ביה�ח פוריה אשר 
הוקדש השנה למען הקמת מרכז שיקום לצפון, במרכז הרפואי פדה-פוריה. 

מימין: מוטי דותן, זהרה דוידאי, ח”כ שולי מועלם, ד”ר און

מימין: ח”כ חזן, ח”כ מועלם-רפאלי, ד”ר און
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החדשנות  תחרות  גמר  אילן,  בנווה  התקיים   11.12.17 שני,  ביום 
של נציבות שירות המדינה לשנת 2017. התחרות נועדה להוקיר 
מנהלים, עובדים וצוותים על יוזמות של חדשנות, לפתח מודעות 
לחשיבות יישומה של חדשנות ולעודד יוזמות של חדשנות בעתיד.
ומיחידות הסמך,  יוזמות ממשרדי הממשלה   40 הוגשו  לתחרות 
יוזמות.   24 עלו  הגמר  ולשלב  הממשלתיים  החולים  בתי  לרבות 
הגמר שנערך בפני 250 מנהלים ועובדים משירות המדינה, התקיים 
בשני מסלולי שיפוט מקבילים אשר מכל אחד מהם עלו שלוש 
של  השיפוט  בראשותו  ועדת  המסכם.   לשלב  בולטות  יוזמות 
עו”ד אסא קלינג, לשעבר מנהל רשות הפטנטים, ובהשתתפות 
טלה-רפואה  למיזם  הוקרה  אות  העניקה  ובכירים  ציבור  אנשי 
המשותף למרכז הרפואי פדה-פוריה ולביה”ח שיבא, אשר נבחר 
היה  טלה-רפואה  מיזם  כי  לציין  יש  והמכובד.  השלישי  למקום 

המיזם היחיד של בית חולים אשר הגיע לשלב הגמר. 
דני זוהר, מנהל מחלקת מערכות מידע אשר הציג את המיזם יחד 
עם ד”ר גליה ברקאי מהמרכז הרפואי שיבא, תה”ש, ציין כי “מדובר 
בפרויקט ראשון מסוגו בין בתי חולים. בשלב זה מתבצע בהצלחה 

במחלקת  פיילוט 
והמשמעות  ילדים 
מחלקת  שרופאי  היא 
במרכז  הילדים 
פדה-פוריה  הרפואי 
פרטי  להעביר  יכולים 
כולל  מטופל,  תיק 

צילומים ובדיקות והמומחה בשיבא מתייחס ונותן ייעוץ במסגרת 
אף  המייעץ  הרופא  יום.  ובאותו  אמת  בזמן  שמתקיימת  שיחה 

מכניס לתיק את חוות הדעת שלו”. 
ד”ר ארז און, מנהל המרכז הרפואי ברך על ההישג המרשים ואמר, 
שהמרכז  שהעובדה  שלנו  לציבור  ולהכריז  להדגיש  לנו  “חשוב 
הרפואי פדה-פוריה ממוקם בפריפריה אין משמעה טיפול רפואי 
ונמשיך לפעול כדי  פחות טוב, להיפך. אנחנו מחויבים למצוינות 
על  מברך  אני  האזור.  תושבי  לרווחת  שירותים  ולהוסיף  לשפר 
שתוף הפעולה המעמיק עם ביה”ח שיבא וגאה בצוות שלנו שהוא 
היחיד מבין בתי החולים שהגיע לגמר ולהישג היוקרתי בתחרות 

החדשנות הארצית”. 

של  החדש  כמנהל  מונה  יורים  עודד  פרופ’ 
פדה- הרפואי  במרכז  הכירורגית  המחלקה 
רפואיים  שירותים  יתווספו  הגעתו  עם  פוריה. 
חדשים בתחום כירורגיית הכבד, הלבלב ודרכי 

המרה. 
מנהל  לתפקיד  החודש  נכנס  יורים,  עודד  פרופ’ 
ויחליף  הרפואי  במרכז  הכירורגית  המחלקה 
בכיר  כרופא  ממשיך  אשר  גרון,  ניסים  ד”ר  את 

במחלקה. 
עשיר  מקצועי  ניסיון  אתו  מביא  יורים  פרופ’ 
ומגוון, הוא למד רפואה באונ’  העברית  והתמחה 
ביצע  בהמשך  יורק.  ובניו  בהדסה  בכירורגיה 
התמחות על בהשתלות איברים ב-UCLA בארה”ב 
ועמד שם בראש תוכנית השתלות הכבד מתורמים 
הכירורגית  המחלקה  את  ניהל  בעבר  חיים. 
כבד,  לכירורגיית  היחידה  את  ובהמשך  ברמב”ם 
לבלב ודרכי המרה בבתי החולים הדסה בירושלים 
וקפלן ברחובות. בתפקידו האחרון שימש כמנהל 

המרכז לכירורגיית כבד בביה”ח רמב”ם. 
את  יורים  פרופ’  שיבח  לתפקיד  כניסתו  עם 
המחלקה  צוות  של  המקצועית  ההתנהלות 

עשרה  בשש  גירון  ד”ר  ניהל  אותה  הכירורגית 
השנים האחרונות. “האתגר הוא להוסיף שירותים 
כבד,  ניתוחי  כמו  בעבר,  לנו  היו  שלא  רפואיים 
הדורשים  מורכבים  ניתוחים  מרה,  ודרכי  לבלב 
אלה  תחומים  לפתח  נוכל  כעת  גבוהה.  מיומנות 
לתושבי  ולחסוך  פדה-פוריה  הרפואי  במרכז  כאן 
למרכז.  או  לחיפה  הנסיעות הארוכות  האזור את 
עם  הללו  התחומים  של  הממשק  קיים  בנוסף 
מחלקות נוספות במרכז הרפואי כמו אונקולוגיה, 
להרחיב  נוכל  וביחד  פולשנית  ורדיולוגיה  גסטרו 

את סל השירותים שאנחנו מציעים”. 
פרופ’ יורים מציין לסיום כי שכיחות סרטן הלבלב 
בישראל  מתגלים  שנה  מידי  בעלייה,  נמצאת 
גידולי  במחלה.  הלוקים  חדשים  חולים  כ-500 
חולים  כ-32,500  של  לתמותה  אחראים  הלבלב 
חולי  מכל  כ-6%  של  ולתמותה  בארה”ב  בשנה 
הוא  הלבלב  סרטן  בישראל  זו.  במדינה  הסרטן 
מגידולים.  לתמותה  בשכיחות  השלישי  הגורם 
“לכ-20% ממקרי סרטן הלבלב אפשר לעזור על 
אלה  מטופלים  עבור  הגידול.  וכריתת  ניתוח  ידי 
מדובר בסיכוי טוב יותר להתמודדות עם המחלה”. 

מקום שלישי למרכז הרפואי בתחרות 
החדשנות של נציבות שרות המדינה 

מקום שלישי בתחרות החדשנות של נציבות שירות המדינה 
לפרויקט ראשון מסוגו בבתי חולים בארץ: רפואה מרחוק, ייעוץ 

של רופאים מומחים בזמן אמת. הפרויקט הוא שיתוף פעולה של 
צוותים מהמרכז הרפואי פדה-פוריה והמרכז הרפואי שיבא. 

פרופ' עודד יורים - מנהל המחלקה הכירורגית 
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אפרת פרץ, בת 14.5 מטבריה סובלת ממחלת לב מולדת, פגשנו 
את אפרת כשהגיעה לבצע בדיקה תוך כדי פעילות גופנית. בחודש 
שעבר נפתחה במרכז הרפואי פדה-פוריה, מרפאת מאמץ חדשה 
לבבי-ריאתי  מאמץ  )בדיקת  מטבולי  מאמץ  לבדיקות  המיועדת 

מורכבת(, מאמץ לבבי בילדים ובדיקות מאמץ נשימתי. 
מולדים  לב  ומומי  ילדים  בקרדיולוגיה  מומחה  מיינצר,  גור  ד”ר 
לבריאים  מיועדת  המטבולי  המאמץ  “בדיקת  מסביר,  במבוגרים 
עם  מבוגרים(  או  )ילדים  לחולים  מוסבר,  לא  נשימה  קוצר  עם 

או  משקל  עודף  עם  לאנשים  מעקב,  הדורשת  ספציפית  בעיה 
צריכים  אשר  ולחולים  הבעיה,  הערכת  לצורך  לקוי  גופני  כושר 
לעבור הערכת סיכון לפני פעולה )לדוגמא חולים לקראת ניתוח 
או פעולה מורכבת הדורשת הרדמה כללית(. במקרה של אפרת, 
שלה  המולדת  הלב  מחלת  האם  לברר  כדי  חשובות  הבדיקות 
היא הגורם לקושי ותחושת קוצר נשימה אשר יש לה בעת ביצוע 
פעילות גופנית. אנחנו לרוב מנסים להעריך את יכולתם של אנשים 
לבצע מאמץ על פי בדיקות במנוחה, כגון אקו וא.ק.ג, אולם הדרך 

הנכונה היא להעריך את החולים במהלך פעילות מאומצת”. 
לבנת פרץ, אמה של אפרת מציינת, “היינו לפני חודשיים בביקורת 
כאן ואז ד”ר מיינצר אמר שחשוב שנגיע לבדיקת מאמץ. זה ממש 
טוב שנפתחה מרפאה כזו פה בביה”ח אחרת היינו צריכות לנסוע 

עד רמב”ם בשביל הבדיקה הזו וזה הרבה יותר קשה”. 
במרפאה ניתן לבצע שורה של בדיקות: בדיקות באמצעות מכשיר 
CPET, Cardio Pulmonary( המורכב  המטבולי   המאמץ 
)המתבצעת  נשימתי  מאמץ  בדיקת  או   )Exercise Testing
ריאה(  במחלות  מומחית  סימסולו,  קלאודיה  ד”ר  של  בפיקוח 

ובדיקת מאמץ לבבי בילדים. 
מתוכננת  המטבולי  המאמץ  בדיקת  כי  עוד  מציין  מיינצר  ד”ר 
להיות חלק ממעבדת מחקר אשר תעסוק בנושא המאמץ והינה 
והמרכז  חיפה  אוניברסיטת  עם  בשיתוף  רב-מרכזי  מצוות  חלק 

לאורח חיים בריא בבית חולים רות לילדים )רמב”ם(. 

אלי מלכה, ראש המועצה האזורית גולן ויו”ר אשכול רשויות גליל 
לביקור   20.12.17 רביעי  ביום  הגיעו  דגן,  ירון  פרופ’  וסגנו  מזרחי 
הרפואי  המרכז  מנהל  עם  בפגישה  פדה-פוריה.  הרפואי  במרכז 
מאיר  ד”ר  הרפואי,  המרכז  למנהל  הרפואי  והעוזר  און,  ארז  ד”ר 
רוח, הציג ד”ר און את תנופת הפיתוח ואת הישגי המרכז הרפואי 
לשפר  מתאמצים  הזמן  כל  “אנחנו  והדגיש,  האחרונות  בשנים 
ולהשתפר. הציבור פה תלוי בנו, ברפואה הציבורית. תושב האזור 
שצריך ניתוח קטרקט תלוי ברפואה הציבורית אין לו אפשרות כמו 

שיש לתושב המרכז לפנות לרפואה פרטית”. 
ד”ר און ציין כי הודות לסיוע משר האוצר, משה כחלון, תוך חצי 
והמרווח.  הממוגן  החדש,  למשכנו  הדיאליזה  מכון  יעבור  שנה 
“כיום יש לנו 18 עמדות דיאליזה צפופות ומטופלים שאנחנו לא 
יכולים לקבל כי אין מקום. במכון הדיאליזה החדש שיתפרש על 

800 מ”ר יהיו 22 עמדות טיפול מרווחות”. 
בהמשך ביקרו האורחים במעבדות מכון המחקר של המרכז הרפואי 
הפועל בשיתוף פעולה עם הפקולטה לרפואה של אונ’ בר אילן 

בגליל. 

מהעשייה  מאד  התרשם  כי  ציין  מלכה  אלי  האשכול,  יו”ר 
וההתפתחות של המרכז הרפואי והוסיף, “שיפור ושדרוג מערכת 
שהצבתי  מרכזי  יעד  הוא  הצפון  תושבי  לרווחת  בגליל  הבריאות 
מול  בקשר  אנחנו  מלא.  באופן  לכך  מגויס  ואני  הקרובה  לשנה 
הוא  הרפואי  שהמרכז  הצפון,  תוכנית  ליישום  הממשלה  משרדי 
אפעל  לצפון.  שיקום  מרכז  של  הקמתו  זה  ובכלל  ממנה,  חלק 
והשלמת  הבריאות  מערכת  לשיפור  נוספים  תקציבים  לגיוס 

התקציבים החסרים לבינוי במרכז הרפואי פדה-פוריה”. 

מרפאת מאמץ נפתחה מרפאת מאמץ חדשה, המיועדת לבדיקות לב 
ונשימה לילדים, בני נוער ומבוגרים. 

ראש מוא”ז גולן יפעל 
למען המרכז הרפואי 
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בסוף דצמבר התקיים במרכז הרפואי פדה-פוריה לראשונה, 
תרגיל מלחמה שמטרתו לחזק ולהעלות את רמת המוכנות 
חירום  מצבי  עם  בהתמודדות  ביה”ח,  צוות  של  והכשירות 
הכוללים מספר רב של נפגעים בשורה ארוכה של תרחישים 
חריגים כמו: אירוע טוקסיקולוגי המוני )אירוע עם מעורבות 
חומר לא קונבנציונלי(, אירוע נפילת טילים, תרגול פינוי תחת 

אש של מחלקה, תרחיש של שריפה רבת נפגעים ועוד.
התת  לביה”ח  האורתופדית  המחלקה  פינוי  גם  שכלל  בתרגיל 
הצוותים  כלל  השתתפו  מגובה,  מטופלים  פינוי  ותרגול  קרקעי 
במרכז הרפואי, נציגי האגף לשעת חירום במשרד הבריאות, צוותי 

פיקוד העורף, מד”א, כיבוי אש והמשטרה.
 ראש מטה החירום, ד”ר מאיר רוח הודה לחברי הוועדה לשעת 

חירום וסיכם, “בתוך שגרת היום יום האינטנסיבית חשוב שתמיד 
נהיה מוכנים לאירועי חירום שלא ציפינו להם, הדרך לוודא את זה 
היא לתרגל ולרענן כדי שבעת חירום נדע להגיב ולתפקד בצורה 

הטובה ביותר”. 
רמת  ואת  הצוות  את  שיבח  און,  ארז  ד”ר  הרפואי  המרכז  מנהל 
פדה- הרפואי  המרכז  “צוותי  ואמר,  לתרגיל  הגבוהה  המוכנות 
הפעם  שונים.  בתרחישים  השנה  כל  לאורך  מתורגלים  פוריה 
קיצוניים  תרחישים  של  גדול  מקבץ  עם  להתמודד  נדרשו  הם 
שאירעו ביחד או במרווחי זמן קצרים, תוך פעילות משותפת עם 
ארגוני חירום והצלה ובתיאום עם הצבא ואגף החירום של משרד 
הבריאות. התרשמתי מאד, הצוות שלנו מתורגל, ערוך להתמודד 
ואיכותי  מקצועי  רפואי  מענה  ולתת  קשים  תרחישים  עם  גם 

לציבור שלנו”. 

תרגיל מלחמה 

אירועים
קסומים
במלון אירופה

מלון בוטיק  | אווירה קסומה | מסעדת גורמה
אלעד 054-2444256 | שלומי 052-6122660 | הפלמ"ח 3, טבריה

בריתות, ימי הולדת, כנסים 
חתן שבתות  גיבוש,  ערבי 
ואירועים בהתאמה אישית
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סרטן השד
בנובמבר התקיים במרכז הרפואי, יום עיון מיוחד עבור חולות, 
מחלימות ובני משפחותיהן. יום העיון אורגן על ידי האגודה 
הרפואי  במרכז  האונקולוגי  המכון  וצוות  בסרטן  למלחמה 
החל  השד.  מסרטן  וההחלמה  הטיפול  ההתמודדות,  בנושא 
מאבחון ומעקב, דרך הטיפול ועד כירורגיה משחזרת, והליווי 
ולסיום גם הרצאה על אינטימיות  הפסיכולוגי של המטופל. 
ומיניות אותה העבירה האחות מתאמת בריאות השד, לבנה 

ברנשטיין. 
היום  את  פתח  האונקולוגי  המכון  מנהל  נסראללה,  סוהיל  ד”ר 
ואמר, “יום העיון מיועד למשפחות ולמטופלים . במפגש שלנו עם 
המטופל בדרך כלל המטופלים מרגישים חשש, חרדה ובלבול, לכן 
ברור לנו שלא תמיד המידע שאנו מוסרים נקלט. ביום עיון כזה יש 
לנו אפשרות להעביר את המידע בצורה יותר נינוחה ובעיקר יש 

לכם אפשרות לשאול את כל השאלות”.
ד”ר מאיר רוח, עוזר רפואי למנהל המרכז הרפואי ברך על היוזמה 
ועל השותפות הפעילה והמוצלחת עם האגודה למלחמה בסרטן 
סרטן  של  חדשים  מקרים   5,000 מתגלים  “בישראל  והוסיף, 
ההחלמה  ששיעור  הן  יותר  הטובות  החדשות  שנה.  מדי  השד, 
טיפול  מערכת  הרפואי  במרכז  כאן  יצרנו  לכ-90%.  ומגיע  גבוה 
 - כירורגי  ושיקום  שחזור  טיפול,  אבחנה,  מולטידיסציפלינארית: 
טיפול משלים  ליווי של אחות מתאמת שד,  גנטי,  ייעוץ  פלסטי, 
את  לעטוף  היא  שלנו  המטרה  משלימה.  לרפואה  במרכז 
המטופל ולתת לו את כל המכלול של טיפולים רפואיים, נפשיים, 
לנצח  ואפשר  להתמודד  שאפשר  הוא  כשהמסר  אלטרנטיביים. 

את המחלה.“ 

שרמן,  ליטביץ  אריאלה 
עו”ס מחוזית של האגודה 
אמרה,  בסרטן  למלחמה 
של  לנגישות  “מעבר 
נרחב  למידע  המטופלים 
לחבר  לנו  חשוב  ואמין 
התמיכה  מקורות  את 
בקהילה.  והן  בביה”ח  הן 

ונפש  גוף  פעילויות  ויוזמים  תמיכה  קבוצות  מפעילים  גם  אנחנו 
שידוע שהן מועילות ומשפרות את ההתמודדות הרגשית כמו גם 

את תופעות הלוואי של הטיפולים בטווח המידי ולטווח הארוך”. 
היועצת  ציינה  השד,  בסרטן  וגנטיקה  תורשה  בנושא  בהרצאה 
הינם  השד  סרטן  מקרי  “מרבית  כי  פלד-פרץ,  לילך  הגנטית, 
אקראיים, ובמיעוט המשפחות )בכ- 10%( קיים גורם גנטי תורשתי 
מובהק...הסיכוי להורשת השינוי הגנטי הוא 50% והוא מורש משני 

ההורים באותה המידה.
ניתן לבצע בדיקות גנטיות לאיתור גורם גנטי לסרטן השד אצל 
מעקב  להתאים  ניתן  כזה,  גנטי  גורם  נמצא  אם  שחלו.  נשים 
להפחתת  שונות  ופרוצדורות  סרטן,  של  מוקדם  לגילוי  רפואי 
הערכת  לאפשר  יכול  גנטי  יעוץ  שונים.  מסוגים  לסרטן  הסיכון 
הסיכוי למציאת בסיס גנטי, הסבר מפורט על ההשלכות, הפנייה 
מענה  ומתן  המטופלת,  רצון  לפי  מתאימות,  גנטיות  לבדיקות 
הסיכון  רמת  לאומדן  הנוספים,  המשפחה  בני  לכל  גם  ובדיקות 

אצלם והתאמת המעקב והטיפול הרפואי המתאימים”. 

יום עיון בנושא סרטן השד למטופלים ובני 
משפחותיהם 

תושבי הגליל והצפון יכולים היום לבצע בדיקות MRI בפוריה,
 מזמינים ומקבלים תור לבדיקה תוך שבוע!

מכון ה-MRI החדיש עומד לרשותכם )ניתן לבקש הפנייה מקופ"ח לבדיקה 
במרכז הרפואי פדה-פוריה(

מגוון בדיקות איכותיות בכל התחומים כולל בדיקות לב, בדיקות שד
ובדיקות ערמונית ע"י צוות מקצועי ומיומן. 

קרוב לבית ותוך ימים ספורים!

לזימון תורים: 04-6652938
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לשיפור השירות

נפתח מוקד חדש ומתקדם לזימון תורים במרכז הרפואי פדה-

פוריה. המוקד פעיל בימים א’-ה’ ומנקז אליו למעלה מ-250 

פניות טלפונית ביום. מאז נפתח המוקד זמן ההמתנה למענה 

טלפוני השתפר משמעותית ועומד על כדקה בלבד. 

במרכז  ומתקדם  חדש  תורים  זימון  מוקד  נפתח  שעבר  בחודש 

הרפואי פדה-פוריה, במטרה לשפר את השירות לציבור ולצמצם 

את זמן ההמתנה של הפונים טלפונית. 

זימון  מוקד  אחראית  עמוס,  שרית 

תורים בפועל, מסבירה, “אנחנו מרכזים 

כאן את כל הפניות באמצעות הטלפון, 

למעלה  ביה”ח  אתר  ודרך  הפקס 

ביום. אם בעבר  פניות מגיעות  מ-250 

היו תלונות על המתנה ממושכת, היום 

ממוחשבת  למערכת  מחוברים  אנחנו 

מצב  תמונת  גדול  מסך  על  שמציגה 

ניכר.  כבר  והשיפור  נתון,  רגע  בכל 

ההמתנה  זמן  העומס  בשעות  אפילו 

הממוצע לא עולה על דקה!” 

שמעון סבח, המנהל האדמיניסטרטיבי 

החשוב  המהלך  את  הוביל  אשר 

מסביר,  לציבור  השירות  לשיפור 

להציב  כדי   - בתפיסה  שינוי  “עשינו 

של  רצונם  ושביעות  השירות  את 

הוספנו  הראשון.  במקום  המטופלים 

המוקדניות,  את  הכשרנו  אדם,  כח 

ומתקדם  חדש  מוקד  ופתחנו 

לציבור  ומקצועי  טוב  מענה  שייתן 

בעיה  נוצרה  בעבר  המטופלים. 

בקבלת  הפקידות  של  הקושי  בשל 

קהל לטפל בו זמנית הן בפניות של 

והן  למרפאות  שמגיעים  מטופלים 

במאות פניות טלפוניות. לכן הפרדנו 

את השירות הפרונטאלי ואת המוקד 

הטלפוני והוספנו עוד שלוש עמדות 

של מוקדניות אשר נותנות מענה רק 

לפניות טלפוניות“.

שמספרו:  הטלפוני   המוקד 

04-6652291, נותן מענה לקביעת 

המקצועיות  למרפאות  תורים 

למטופל  והסבר  מידע  ולהעברת 

הרפואית  הבדיקה  לקראת 

הספציפית אליה קיבל תור. שמעון סבח מסכם ואומר, “המוקד 

לנו  נותנת  הממוחשבת  המערכת  בהרצה,  עכשיו  נמצא  החדש 

אינדיקציה בזמן אמת כמה ממתינים על הקו, כך שאם נוצר לחץ 

או עומס אנחנו יכולים לווסת כח אדם קיים ולשחרר את העומס. 

שעות  את  נרחיב  אף  צורך  ויהיה  ובמידה  ונעקוב  נמשיך  אנחנו 

הפעילות”. 

מוקד זימון תורים - לשיפור השירות 
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לחקור, לדעת, לפעול - הכנס השני 
עו”ד הלן מלכה-זאבי, מנהלת הסיעוד למחקר בסיעוד

קשר  וקיים  בחולה,  מהטיפול  נפרד  בלתי  חלק  הינו  מחקר 
ישיר בין עשייה מחקרית לאיכות הטיפול. הדבר בא לידי ביטוי 
בעבודות שהוצגו בכנס השני למחקר בסיעוד במרכז הרפואי 
התאפיינו  המחקרים  בנובמבר.  התקיים  אשר  פדה-פוריה, 
הסיעוד,  הנהלת  של  והחזון  העולם  להשקפת  בהתאמתם 
של שינוי בתהליכי עבודה, ויש לבחון תהליכי ניהול כמותית 

ומחקרית, על מנת ללמוד על אפקטיביות הטיפול והניהול. 
בדברי  בסיעוד,  למחקר  הראשון  הכנס  את  קיימנו   2016 בשנת 
האחרון.  לא  אך  ראשון,  הינו  זה  “כנס  נאמר:  הכנס  של  הסיכום 
עבודות  את  נציג  שנה,  ומדי  בארגון  חדשה  מסורת  התחלנו 
כאמור,  בארגון”.  שנקיים  הבאים  בכנסים  האחיות  של  המחקר 

ההבטחה קוימה. 
בכנס מחקר בסיעוד השני הוצגו עבודות מחקר של אחים ואחיות 
העבודה  במסגרת  נעשו  אשר  פדה-פוריה  הרפואי  מהמרכז 
השגרתית במרכז הרפואי, בהיבט הקליני, כמו אפקטיביות הדרכה 
ומשמעות  במלר”ד  לחץ  פצעי  התפתחות  אמת,  החייאת  על 
חדשה,  אחות  קליטת  כמו  הניהולי  בהיבט  או  ידיים,  היגיינת 

הדרכים למיצוי פוטנציאל מקצועי של האחיות בשטח הקליני. 
שחקרו  תואר,  לימודי  במסגרת  שנעשו  עבודות  הוצגו  בנוסף, 
יום כמו,  סוגיות קליניות סיעודיות שהצוות מתמודד עימם מידי 
ומוטיבציה  יוזמה  על  ושמירה  המטופל  בטיחות  הדחוי,  החולה 
פעולה  בשיתופי  הכנס  התאפיין  השנה  גם  בעבודה.  אחיות  של 
בצפון,  נוספים  רפואיים  מרכזים  עם  מקיים  הרפואי  שהמרכז 
חוגים לסיעוד באקדמיה לצד שיתוף פעולה מצוין עם הטכניון. 
זיו,  הרפואי  מהמרכז  אחיות  ע”י  מרתקות  מחקר  עבודות  הוצגו 
ביה”ס לסיעוד זיו צפת, הקריה הרפואית רמב”ם, המרכז הרפואי 

לגליל ודוקטורנטית מהטכניון. 
עבודות המחקר הוצגו גם בכנסים לאומיים ומקצועיים בתחומים 

שונים. 
בסיס  והיוו  הובילו  ביצעו,  תכננו,  שלנו,  הרפואי  המרכז  אחיות 
בעשייה  ההשקעה  אף  על  הסיעודי,  הטיפול  איכות  לשיפור 
קשיים  עם  והתמודדות  משאבים  זמן,  הדורשת  המחקרית 

ואתגרים לא מעטים. 
המחקרים שהוצגו:

מתחומי  אחד  הינו  אחיות  של  מקצועי  פוטנציאל  מיצוי  תחום 
הליבה בתכנית העבודה של הנהלת הסיעוד, והדבר נבדק, נחקר 
ונשזר בכל תהליכי  ומיושם במרכז הרפואי בשנתיים האחרונות, 

העבודה של הסיעוד מקליטת אחות חדשה ועד למינוי לאחריות 
משמרת. סגנית מנהלת סיעוד, ג’וליה ברטל הציגה את התהליך 
אחרים,  חולים  לבתי  מודל  ומהווה  בארגון  המתקיים  המצליח 
שהתחיל במיפוי חסמים ומקדמים בהטמעת מיצוי פוטנציאל של 
ופעולות  ועד לתכניות הטמעה של פעולות סיעוד  כלל האחיות 

חריגות. 
בלה מונסטורסקי, מפקחת קלינית, הציגה באותה רוח עשייה את 
קליטת האחות החדשה בעידן של מיצוי פוטנציאל אחיות בבית 
החולים, מרגע כניסתה לתכנית “הסיירת החדשה” במלר”ד אשר 
מכשירה אותה לעבודה שם במקרי אירוע רב נפגעים או במקרי 
עומס קיצוני שמאפיינים את המלר”ד שלנו בחגים ובשבתות, ועד 
באופן  שנעשה  משמרת,  אחריות  של  למידה  לתהליך  הכנסתה 

ייחודי במרכז הרפואי. 
בתחום  המחקר  את  הציג  טראומה,  מתאם  מסאלחה,  קאסם 
המחקר  נתוני  כללי.  אח  מנסור,  עיסאם  עם  שערך  ההחייאה 
החולים  בבית  שמבוצעות  ההדרכות  בין  אמיץ  קשר  מציגים 
במסגרת קורס החייאה ותרגילי פתע במחלקות לבין אפקטיביות 
החייאות אמת המתרחשות מעת לעת במרכז הרפואי, ועל הידע, 

עמדות ותחושת הביטחון של הצוות בעת ההחייאה. 
קוזיתא לבאי, מפקחת אפידמיולוגית פתחה את מושב בטיחות 
והוא  זיהומים מובילה,  הטיפול ברעיון מקורי, שהיחידה למניעת 
לתוצאות  הביאה  זו  עבודה  שונים.  בתחומים  יומי  חד  סיקור 
חסרות תקדים בקידום מניעת זיהומים נרכשים, ולשימוש מושכל 

באנטיביוטיקה ואחד מיעדי משרד הבריאות.
של  האשפוז  חווית  לקידום  פעילות  נעשית  הרפואי  במרכז 
המטופלים. צוות מחלקה פנימית א’ בחר להוביל, לראשונה, את 
סיעודי  צוות  חוראני  מאג’דה  נוג’ידאת  עלי  במחלקה.  התהליך 
הצוות  בעיני  הדחויים  החולים  זיהוי  הליך  בדקו את  מהמחלקה, 
מסיבות שונות, ואת דרך התמודדות הצוות עם החולה הדחוי. הם 
הציגו מודל התערבות ותמיכה באחיות ורופאים בבואם לטפל בו 

לטובת המטופל והצוות כאחד.
קלינית  מומחיות  )בלימודי  מהפגיה  אחות  אבקסיס,  איריס 
פגים( הציגה את עבודת התיזה שלה, שבדקה מודעות והענות 
ידיים לפי דיווח עצמי, ובחנה את אקלים  הצוות לביצוע היגיינת 
הבטיחות המחלקתי והארגוני והשפעתו על ביצוע היגיינת ידיים. 
מחקרה הוכיח קשר בין ביצוע היגיינת ידיים לבין תפיסת העובד 

את מקום עבודתו כבטיחותי למטופל. 
 איהאב זועבי אח מהיחידה לטיפול נמרץ לב, ניתח במחקרו 
האוטונומיה  רמת  בין  הקשר  את  ובדק  אוטונומיה  המושג  את 
בהתנהגות  ביטוי  לידי  שבאה  האחיות,  רצון  שביעות  רמת  לבין 
יוזמת של האחיות במחלקתן. מחקרו הראה שיש קשר חיובי בין 
האוטונומיה  במידת  עלייה  רצון.  ושביעות  יזמות  לבין  אוטונומיה 
הגבירה את מידת היזמות, וזו השפיעה על שביעות רצון האחיות.
מקורי  רעיון  פיתחה  מלר”ד,  אחראי  אח  סגנית  מאיר,  יסמין 
בתחום הסיעוד במלר”ד, והקדישה את מחקרה לבדיקה וקידום 
או  לחץ  פצעי  עם  בחולים  וטיפול  זיהוי  לאיתור,  הצוות  מודעות 
בוצע  המחקר  נלחץ.  פצע  להתפתחות  סיכון  בקבוצת  איתורם 
ביה”ח  לגליל,  הרפואי  המרכז  פדה-פוריה,  הרפואיים  במרכזים 
הסקוטי ובי”ח זיו בצפת, ונמצאו נתונים מעניינים ביותר שהצדיקו 
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לפתח  בתכנית  הארצית.  ברמה  והובלתו  המחקר  חשיבות  את 
ולקדם את רצף הטיפול בחולים אלו בחזרתם לקהילה.

חטיב היבא אחות מפנימית א’ ואכתילאת איוב, מאסף הרופא, 
בתחום סרטן השד. מחקרם  כמותי מתאמי מרתק  הציגו מחקר 
לבין  בבריאות  שליטה  מיקוד  פתיחות,  ממד  בין  הקשר  את  בדק 
הציג  המחקר  השד.  סרטן  לגילוי  סקר  בדיקות  לביצוע  היענות 
ראיה חדשה לקידום בדיקות סקר בכלל ולקידום בריאות במגוון 
נושאים. נשים עם מיקוד שליטה חיצוני ונשים עם תכונת פתיחות, 

נוטות לא לבצע סיקור לגילוי מוקדם של סרטן השד. 
טליה אדרי, סטודנטית במחלקת שיקום גריאטרי, אשר לומדת 
ראיינה  בו  איכותני  מחקר  ביצעה  יזרעאל  עמק  במכללת  סיעוד 
חולים במחלת הסרטן ולמדה על דרך התמודדותם מרגע קבלת 
ובקהילה.  בבית  היומיום  חיי  על  ההשפעה  דרך  המרה  הבשורה 
ממצאי המחקר הדגישו את החשיבות של “הכשרת” בני משפחה 
להתמודדות עם אדם חולה במחלת הסרטן, ובכך לאפשר סביבת 

חיים שגרתית ככל האפשר עבורם. 
ד”ר ז’אנה נוביקוב מהטכניון הציגה בהרצאת אורח את מחקרה 
ובדק  פוריה  בפדה-  הסיעוד  הנהלת  עם  פעולה  בשיתוף  שבוצע 
טעויות.  וצמצום  לשיפור  ככלי  המחלקתי  האקלים  השפעת  את 
באקלים  מאופיינת  המחלקה  שכאשר  הראו  המחקר  ממצאי 
עובדי  בין  פעולה  ושיתוף  תקשורת  וקיימת  פסיכולוגי,  ביטחון 
המחלקה, יש עליה בדיווח על טעויות, ניהול יעיל יותר של האירוע 

ולמידה מהן. 
אחיות מרצות מבתי חולים אחרים:

מחקר  הציגה  צפת  לסיעוד  ביה”ס  מנהלת  עגני  לבנה  ד”ר 
איכותני, שבוצע בקרב סטודנטים לסיעוד בתחום פיתוח כשירות 
לאיכות ובטיחות הטיפול של סטודנטים במהלך הלימודים. תהליך 
שמוטמע במהלך הלימודים, מהווה חלון הזדמנויות לפיתוח דפוסי 
איכות  קידום  לתכנית  מחויבות  ויוצר  ראויים  מקצועיים  עבודה 

ובטיחות בארגון בו יעבדו.
מור סבאן, אחות מלר”ד הקרייה הרפואית רמב”ם, הציגה את 
לשיפור  זמן”  “פסק  התערבות  בתחום  שלה  הדוקטורט  עבודת 
המטופל  וחווית  הטיפול  איכות  מדדי  טריאג’,  בביצוע  הדיוק 
במלר”ד. פסק זמן הוא צומת בה הצוות נדרש לעצור את הפעילות 
השגרתית, להעריך את הטיפול ולשקול חלופות. ממצאי המחקר 

יתרמו לפיתוח כלים לזיהוי ותיקון טעויות בשלבי הטריאג’. 
את  התיזה,  בעבודת  בדקה  זיו  הרפואי  מהמרכז  גאנם  ראשם 
השחיקה של אחיות אחראיות מחלקה בבתי החולים ואת הקשר 
עם מאפייני עבודה ומאפיינים סוציו דמוגרפיים. היא מצאה כי רמת 
תשישות האחות שעולה עם העליה בדרישות התפקיד, משפיעה 

על שביעות רצונה מהעבודה ועל מידת ההישגיות שלה. 
הרפואי  במרכז  יולדות  במחלקת  אחראית  אחות  פרץ  אתי 
לגליל הציגה עבודת מחקר שביצעה עם ד”ר סלאם חדיד מתאמת 
כאב במחלקתה. העבודה בדקה את הטיפול בכאב ביולדת לאחר 
ניתוח קיסרי והשפעתו על תחושותיה ותפקודה במהלך האשפוז. 

להרחיבו  כאב אלא  באומדן  הן שאין להסתפק  מסקנות המחקר, 
לאומדן יכולות תפקודיות, כיוון שלמרות הדיווח על הפחתה ברמת 

הכאב, עדיין קיימת השפעה על תפקודן של היולדות. 
לסיכום 

את  כיבדו  וכתמיד,  השנתי,  בכנס  השתתפו  ואחיות  אחים  כ-150 
אורחים  פדה-פוריה,  הרפואי  המרכז  גמלאיות  אחיות  האירוע, 
הרפואי  המרכז  צפת,  זיו  הכשרה  מרכז  יזרעאל,  עמק  ממכללת 
לגליל, מרכז רפואי זיו צפת, וכאלו שמתארחים לראשונה בביה”ח 
שלנו המשפחה הקדושה, האנגלי סקוטי מנצרת והקריה הרפואית 

רמב”ם. 
כנס המחקר היה מאתגר בהכנתו ובקיומו. הייתה התרגשות גדולה 
בקרב האחיות הן לפני, ביום הכנס ותחושת התרוממות והישגיות 
בסיומו. תהליך ההכנה לכנס היה מרתק ומלמד לכשעצמו. בחזרות 
לאורך השבוע, שמענו את הצוות מתכונן להצגת העבודות, ותוך כדי 
קיימנו דיונים מקצועיים, מהנים על הממצאים, התהליכים ובהתאם 
להם כבר מצאנו את עצמנו מתכננים את הפרויקטים הבאים. זה 
היופי בעשיית מחקר, לגלות את הבסיס המדעי להחלטות קליניות 
אנו  כי  משהו  לעשות  להמשיך  ולא  הסיעודיים,  בתהליכים  שלנו 

חושבים שזה נכון אלא עושים משהו כי בדקנו וכך צריך. 
במרכז הרפואי, אחיות ממשיכות לאתגר את עצמן בביצוע מחקר 
שטרם  מחלקות  במספר  מעטות  לא  עבודות  ומקדמות  סיעודי 
 ”OTC ויישום מתן  הושלמו. הרחבנו את המחקר “בדיקת עמדות 
וכירורגיה  אורתופדיה  מחלקות  הרפואי,  המרכז  אחיות  לכלל 
הקרדיולוגית  במחלקה  הכאב,  בתחום  משותף  מחקר  מקדמות 
פתוח”.  לב  ניתוח  לאחר  דיכאון  “תחושות  המחקר  את  מקדמים 
פיזית,  הגבלה  בתחום  מחקר  מובילים  כללי  נמרץ  טיפול  ביחידת 
הנהלת הסיעוד בודקת את “אפקטיביות הכשרת אחות לאחריות 
עם  מחקרי  פעולה  שיתוף  מתקיים  הדיאליזה,  במכון  משמרת”. 
מדד  לבין  חברתית  תמיכה  בין  הקשר  “בדיקת  בנושא  דוקטורנט 
איכות הדיאליזה אצל חולים באי-ספיקת כליות כרונית המטופלים 
בהמודיאליזה”. מחקר לימודי בפנימית א’ “הקשר בין עבודת האחות 
במשמרות לטעויות במתן תרופה”, ומחקר בהנהלת הסיעוד הבודק 
עמדות צוות רפואי וסיעוד לגבי “שאלת רב”, והשלכות עמדותיהם 

על הטיפול בחולה.
תודה

היום  את  להביא  שטרח  הרפואי  במרכז  הנפלא  הצוות  לכל  תודה 
הזה מרעיון למעשה. לכל אלו שטרחו ושקדו שהטקס יהיה מקצועי, 
מעניין, נעים וטעים. אכן, היה יום חג מהנה ומרתק בהצגת עבודות 

המחקר. 
הדרושה  התשתית  את  לבסס  להמשיך  מחויבת  הסיעוד  הנהלת 
לביצוע מחקרים, הכוונה, הדרכה ליווי וביחד להוביל לשינוי בתרבות 

העבודה והמחקר בארגון.
נתראה בכנס השלישי למחקר בסיעוד
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מורים מצטיינים

אלה הן שלוש המחלקות המצטיינות מהמרכז הרפואי פדה-

פוריה: פגיה וטיפול נמרץ בילוד, נשים ויולדות ומחלקת ילדים, 

מחלקות אלה נבחרו כמחלקות מצטיינות בהוראה בפקולטה 

לרפואה בגליל של אונ’ בר אילן לשנת תשע”ז. בנוסף לכך, 

לא פחות משבעה עשר רופאים מקרב צוות המחלקות קיבלו 

תעודת הצטיינות והוקרה כמורים מצטיינים. 

מנהל המרכז הרפואי, ד”ר ארז און, העניק למצטיינים שי מטעם 

המרצים  את  ולברך  להודות  מבקש  “אני  וברך,  ביה”ח  הנהלת 

והמחלקות המלמדות. אין לי ספק שרופא שעוסק בהוראה הוא 

ומחלקה שמובילה בהוראה היא מחלקה טובה  יותר.  רופא טוב 

המרכז  ולהשתפר.  להתקדם  כדי  ופועלת  משקיעה  אשר  יותר 

הרפואי פדה- פוריה חרט על דגלו את השאיפה למצוינות, פתוח 

מאפשרים  אשר  התווך  עמודי  הם  המחקר  ופתוח  האקדמיה, 

כמרכז  עצמו  את  ולמצב  להשתפר  להתקדם,  הרפואי  למרכז 

רפואי מוביל “. 

 

לרפואה  הפקולטה  של  המצטיינים  המורים  אלה 
בגליל לשנת הלימודים תשע”ז:

ברצף(  רביעית  שנה  מצטיינת  ויולדות)מחלקה  נשים  מחלקת 

של  בניהולו  ילדים,  מחלקת  עמי,  בן  משה  פרופ’  של  בניהולו   -

נמרץ  וטיפול  ופגיה  ברצף(  שנייה  )שנה  זייד  אבו  סעיד  ד”ר 

הרופאים  ברשימת  סמולקין.  טטיאנה  ד”ר  של  בניהולה  ילודים, 

אלכס  ד”ר  ילדים,  מח’  מנהל   - זייד  אבו  סעיד  ד”ר  המצטיינים: 

פריצקי,  מאיה  ד”ר  אורולוגית,  מח’  מנהל   - קונסטנטינובסקי 

חוץ  הפרייה  יחידת  מנהל  יונס,  ג’וני  פרופ’  גסטרו,  מכון  מנהלת 

גופית, ד”ר ארז קכל, מנהל יחידת ניתוחי לב וחזה, ד”ר יורי פרליץ 

ד”ר חסן  ענבל מלמד,  ד”ר  גבוה  בסיכון  להריון  היחידה  - מנהל 

ד”ר  אלקלעי,  מני  פרופ’  בוגנים,  טל  ד”ר  פבלו,  רוסו  ד”ר  דוניה, 

אנה גיצ’קה, ד”ר אבי און, מנהל יחידת גסטרואנטרולוגיה ותזונה 

לילדים, ד”ר בת שבע צדוק, ד”ר ערן בר מאיר, ד”ר ניזאר אנדריא, 

ד”ר ודיע כנעני. 

בשם המורים המצטיינים נשא דברים ד”ר אבי און, מנהל יחידת 

פדה-פוריה  הרפואי  במרכז  לילדים  ותזונה  גסטרואנטרולוגיה 

שאמר, “..  מה ההבדל בין מצטיין ללא מצטיין ? לפעמים ההבדל 

כה קטן לנו המורים, אבל גדול לסטודנט. ברב המקרים הוא אינו 

של  ההתלהבות  הידע,  העברת  אופן  של  אלא  ידע  של  תולדה 

וסובלנות,  סבלנות  ויישם,  יבין  שהסטודנט  הכן  הרצון  המורה, 

נעימות הליכות, מתן דוגמה אישית. אז כל הכבוד לכל אחד מכם 

שיש לו את התוספת היקרה שהופכת אותו ממורה טוב למורה 

מצטיין”. 

ומנהל  לרפואה  בפקולטה  לדיקן  המשנה  עמי,  בן  משה  פרופ’ 

מחלקת נשים ויולדות אמר בטקס: 

סטודנטים  בהוראת  המשתתפים  לכל  להודות  הזדמנות  “זו 

תוך  בהוראה  להצטיין  קל  בהוראה...לא  למצטיינים  ובמיוחד 

וביצוע  בחולים  טיפול  לנו,  שיש  הנוספות  המשימות  ביצוע  כדי 

מצליחים  אתם  המשימות  וריבוי  הקשיים  למרות  מחקרים. 

כל משימותיכם  בטוח שאת  ואני  ביותר,  על הצד הטוב  לבצעם 

אתם מבצעים היטב, כי הצטיינות היא דרך חיים שאימצתם”.

מצטיינים בהוראה בפקולטה לרפואה 
שלוש מחלקות מלמדות מהמרכז הרפואי פדה-פוריה: פגיה וטיפול 

נמרץ בילוד, נשים ויולדות, ילדים, נבחרו כמחלקות מצטיינות בהוראה 
בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר אילן בגליל, לשנת תשע”ז. 
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מורים מצטיינים
דברים  נשא  המצטיינים  המורים  כל  בשם 
ד”ר אבי און, מנהל יחידת גסטרואנטרולוגיה 
ותזונה לילדים במרכז הרפואי פדה-פוריה: 
המורים  כנציג  מילים  מספר  לשאת  נתבקשתי 

המצטיינים. 

כלל  כנציג  ולפתוח  היריעה  את  להרחיב  לי  הרשו 

המורים בפקולטה, גם אלו שלא זכו בתואר המחמיא 

של מורה או מרצה מצטיין. להיות מורה בפקולטה היא 

משימה לא קלה ולא מובנת מאליה... אנחנו הרופאים 

המשימות  טובים.  רופאים  כל  קודם  להיות  חונכנו 

קשות,  משימות  הן  כרופאים  כתפינו  על  המוטלות 

אחראיות ודורשות מסירות וזמן. .., כן פשוט זמן שהוא 

זרועות.  מספר  בין  לחלקו  נדרשים  שאנו  יקר  מצרך 

עם  שיחה  חולים,  בדיקת  שכוללת:  הקלינית  הזרוע 

החולה ומשפחתו, תמיכה טיפול ומעקב. בנוסף לזרוע הקלינית 

אנו נדרשים לזרוע המחקר, ופרסום מאמרים. על כל אלו נוספה 

לנו גם זרוע ההוראה עם הקמת בית הספר לרפואה. 

שאמורה  הזרוע  לכאורה  היא  לרפואה  סטודנטים  של  הוראה 

שעלול  הקלינית,  בזרוע  לכישלון  בניגוד  ביתר.  החלשה  להיות 

והפרסומים  המחקר  לזרוע  ובניגוד  לחולה  לנזק  חלילה  לגרום 

שהיא הזרוע הקובעת ביותר בקידום האקדמי, הרי בזרוע ההוראה 

ההפסד הוא לכאורה יותר של הסטודנטים מאשר שלנו המורים. 

ללמד  הרופאים  רוב  של  להתלהבות  עדים  אנו  זאת,  למרות 

קל  לא  בגליל.  לרפואה  הספר  בית  הקמת  מאז  סטודנטים 

הציפיות  שלהם,  שהסטנדרטים   Y-ה דור  של  סטודנטים  ללמד 

והנגישות שלהם לחומר שונה כל כך מהתקופה שבה אנו המורים 

היינו סטודנטים. ולכן כאמור אני מנצל במה זו לשבח את פועלם, 

ולא רק של אלה המצטיינים היושבים באולם.

ואם שבחתי את כל המורים, על אחת כמה וכמה ברצוני לשבח 

קשה  יותר  ועוד  מורה  להיות  קל  לא  מצטיינים.  עמיתים  אתכם 

מצטיין?  ללא  מצטיין  בין  ההבדל  מה  מצטיין.  מורה  להיות 

גדול לסטודנט.  כה  לנו המורים, אבל  כה קטן  לפעמים ההבדל 

אופן  של  תולדה  אלא  ידע  של  תולדה  לא  הוא  המקרים  ברב 

העברת הידע, התלהבות המורה, רצון כן שהסטודנט יבין ויישם, 

סבלנות וסובלנות, נעימות הליכות, מתן דוגמה אישית ועוד. .אז 

כל הכבוד לכל אחד מכם שיש לו את התוספת היקרה שהופכת 

אותו ממורה טוב למורה מצטיין. 

הלוגו של המרכז הרפואי אומר: “מצוינות רפואית בגישה אישית“ 

ממצוינות  ניפרד  בלתי  חלק  בהחלט  הוא  טוב  מורה  ולהיות 

רפואית וגם של גישה אישית. .. אין לנו בבתי החולים הפריפריים 

המחקר  ומעבדות  השן  בנייני  הגדולות,  התרומות  את  בגליל 

המתקדמות כמו במרכז. בזה קשה לנו להתחרות ולהצטיין, אבל 

במשאב האנושי יש לנו במה להתגאות ולהוביל, ולהיות מורה טוב 

וכמובן מורה מצטיין הוא חלק בלתי נפרד מכך. 

לבית  ענקית  מתנה  הייתה  בגליל  לרפואה  הספר  בית  תוספת 

המסונפים  החולים  בתי  לשאר  גם  שהייתה  כפי  החולים, 

לבית  צעיר  דם  הוסיפו  הסטודנטים  אילן.  בר  לאוניברסיטת 

לנו המורים לא פחות מאשר אנו תורמים להם.  ותרמו  החולים, 

ולכן כנציג המורים המצטיינים אני מבקש גם לומר תודה לכל מי 

שלקח חלק בהקמה ובהצלחה של בית הספר לרפואה. לדיקן, 

ולא מצטיינים( של בית  ולכל הסגל האקדמי )מצטיינים  לסגניו 

הספר ע”ש עזריאלי שבוגריו נושאים בגאווה את החינוך שקבלו 

כאן בגליל. 

תודה גם לכם בני ובנות זוג יקרים, הכבוד של מורה מצטיין מגיע 

גם לכם. 

אסיים בנימה אישית, אשתי ואני, החלטנו לפני שנים רבות לקבוע 

את עתידנו בגליל אנו גרים בטבריה, בירת הגליל התחתון. עשינו 

זאת מתוך בחירה וללא מענקים או פיתויים כאלה ואחרים. אני 

וגם  כיועץ  לקהילה  ומחובר  הרפואי  במרכז  רבות  שנים  עובד 

כרופא ראשוני בקופות החולים. אשתי מורה ומחנכת בבית הספר 

והיא  )אני כרופא  התיכון בטבריה. אנחנו מאוד מוכרים בסביבה 

כמורה(, לעיתים קרובות אנו פוגשים אנשים שמפרגנים ומזכירים 

או  רופא-חולה,  של  בסיטואציות  בעבר  פגישתנו  את  לטובה  לי 

מתלהבים לפגוש את אשתי ומשבחים אותה כמורה לחיים שלא 

קשה  שלא  שחשבתי  מפני  באשתי  התקנאתי  תמיד  ישכחו. 

להיזכר ע”י הפציינט כרופא טוב, אבל הרבה יותר קשה להיזכר 

ע”י תלמיד כמורה טוב. והנה היום השלמתי פערים, אני אזכר גם 

כמורה טוב, וזה כבוד והישג גדול יותר מלהיזכר כרופא טוב. 

אז בהצלחה לכולם ואיחולים למפגשים חגיגיים דומים גם בשנים 

הבאות. 

מימין: פרופ’ טור-כספא, ד”ר אבי און, פרופ’ בן עמי
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מפסיקים לעשן
סדנה ייחודית לגמילה מעישון 

במרפאות כללית
הסדנה נמשכת כ-8 מפגשים ללא עלות

ומועברת ע"י מומחה בנושא גמילה מעישון

 לפרטים והרשמה יש ליצור קשר עם מרפאתך

נשבר לכם?
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מכון גסטרו
של  ולבעיה  בגליל  גנטיים  בשירותים  למחסור  מענה  לתת  כדי 
למטופלים  נכונה  לא  להתייחסות  מביא  אשר  המודעות  חוסר 
עם רקע גנטי-משפחתי למחלת הסרטן, נפתחה מרפאה חדשה 
אליזבט  קליני  משנה  פרופ’  הגסטרואנטרולוגית  של  בניהולה 
הלף, מנהלת היחידה לאיתור ומניעת ממאירות במערכת העיכול, 
ומניעת  מוקדם  לאבחון  גסטרואנטרולוגיה, מנהלת המרכז  מכון 

סרטן רמב”ם. 
פרופ’ הלף מביאה אתה את הרקע העשיר שלה כחוקרת בעיקר 
וגורמי סיכון. בנוסף, פרופ’ הלף, היתה  בנושא התפתחות סרטן 
וטיפול  מעקב  לאבחון,  ישראלים   GUIDLINES לכתיבת  שותפה 
אחר משפחות עם תסמונות של פוליפוזיס או תסמנת סרטן מעי 
גס, שאינו על רקע פוליפוזיס. היא אף כתבה מאמרי סקירה רבים 
בעיתונות  פורסמו  אשר  ומעקב  מניעה  גס,  המעי  סרטן  בנושא 

המקצועית הבינלאומית.
הצוותים  של  המודעות  את  להעלות  היא  המרפאה  “מטרת 
הרפואיים בקהילה ובמרכז הרפואי ושל האוכלוסייה בכלל ליכולת 
והברור הגנטי  לזהות מטופלים בסיכון לסרטן. באמצעות הזיהוי 
זיהוי  ועוד,  זאת  אישית.  מותאמת  לרפואה  תוכנית  לבנות  ניתן 
אותם מטופלים יכול למנוע סרטן, בממוצע, בקרב שלושה קרובי 
אודות  היום  לנו  שיש  שהידע  ההבנה  מתוך  נוספים!  משפחה 
תהליכים טרום-סרטניים, הידע הגנטי והטכנולוגיות המתקדמות, 
של  מוקדם  וגילוי  מניעה  מאפשרת  אשר  טובה  יכולת  לנו  יש 

גידולים” מדגישה פרופ’ הלף. 

איך נעשית הפנייה למרפאה?
מטופלים מגיעים בהפניית רופא המשפחה שלהם, או בהפניית 

אונקולוג, או עם הפנייה ממחלקות אשפוז במרכז הרפואי. 

אילו קריטריונים?
1.  מטופלים עם סיפור אישי ו/או משפחתי של סרטן מעי גס, רחם, 

שחלות, שד, לבלב, קיבה, מעי דק, בעיקר מתחת לגיל 60 
2. חולים עם שני סוגי סרטן, ללא קשר לגיל הופעת המחלה 

פוליפ/ים  או  אדנומטוטיים  פוליפים  מ-10  יותר  עם  3.  מטופלים 
המרטומטוטים 

תסמונת  כגון  מאובחנות  גנטיות  תסמונות  עם  4.  מטופלים 
 )JUVENILE POLYPOSIS( פוליפוזיס משפחתי, פוליפוזיס ילדותי

או תסמונת לינץ 
ממוצא  במטופל/ת  שד  סרטן  או  לבלב  סרטן  של  מקרה  5.  כל 

אשכנזי, בכל גיל 
6. סרטן שחלה בכל גיל, ללא קשר למוצא 

7.  כל גבר עם סרטן שד, אישה עם סרטן שד דו צדדי או שלילי 
לשלושת הרצפטורים 

שד,  סרטן  של  משפחתי  וסיפור  ערמונית  סרטן  עם  8.  מטופל 
לבלב או שחלות 

תהליך הבדיקה במרפאה 
בפגישה הראשונה אנו בוחנים את הסיכוי של המטופלים לחלות, 
על פי הסיפור האישי והמשפחתי. במידת הצורך נלקחות בדיקות 
דם, או רוק, לברור גנטי לאיתור מוטציות לפי הבעיה הספציפית 
שוב  נפגשים  כחודשיים,  לאחר  המשפחה.  ו/או  המטופל  של 
מתן  התוצאות,  משמעות  אודות  והסבר  התשובות  לקבלת 
סרטן,  מניעת  או  מוקדם  לגילוי  קליני  מעקב  להמשך  המלצות 

מותאמת  והגנטיקה-רפואה  המשפחתי  הסיפור  על  בהתבסס 
אישית.

בדיקות מסוימות בתדירות  לביצוע  כלל, מדובר בהמלצה  בדרך 
מסוימת, אך לא באופן תדיר שמגביל את חיי המטופל. במרבית 
בשנה,  פעם  לבצע  המטופל  שעל  בדיקות  על  מדובר  המקרים 
או פעם במספר שנים. בנוסף, ישנם כללי התנהגות ואורח חיים 
לחלות  הסיכון  את  להפחית  כדי  לאמץ  יכולים  שהמטופלים 
מצוי  שהוא  לכך  מודע  המטופל  שכאשר  מאמינים  אנו  בסרטן. 
גבוה  הוא  זו  התערבות  תוכנית  שיאמץ  הסיכוי  סיכון,  בקבוצת 
יותר וע”י כך נצליח ביחד למנוע ממנו או מבני משפחתו, לחלות 

במחלת הסרטן.

מכשיר חדשני - EUS - אולטרא סאונד אנדוסקופי 
איברי  של  בדיקה   - סאונד  אולטרה  לבצע  מאפשר  המכשיר 
דרך  זעיר  מתמר  החדרת  ע”י  וזאת  הפנימיים  העיכול  מערכת 
הפה למערכת עיכול בפעולת גסטרוסקופיה פשוטה. כלומר ניתן 
לבצע באופן אמבולטורי )ללא אשפוז(, בדיקת איברים פנימיים, 
בנוסף  ואחרים.  כבד  לבלב,  המרה,  דרכי  גדולים,  דם  כלי  כגון 
ובהתאם לממצאים, הבודק מחליט אם יש צורך לקחת ביופסיה. 
במידה וכן, הדגימה נלקחת באמצעות מחט עדינה אשר מוחדרת 
לזהות  מאפשרת  הבדיקה  כן,  כמו  האנדוסקופ.  דרך  לאיבר 
לזהות בבדיקות  ניתן  )שלא  וגידולים קטנים  תהליכים דלקתיים 
דימות אחרות( ואף לקבוע את מיקומם המדויק. במקרה שמדובר 

בגידול סרטני ניתן לקבוע את מידת התפשטות המחלה. 
לדברי ד”ר ויטלי ורז’ביצקי, “מדובר בצינור דק, דמוי גסטרוסקופ 
וושט,  לדופן  מבפנים  נצמדים  הפה,  דרך  מחדירים  אותו  רגיל, 
את  מדגימים  סאונד  האולטרה  גלי  ובעזרת  תריסריון,  או  קיבה 
האיברים הפנימיים. היתרונות של בדיקת EUS הם היכולת להבחין 
דגימות  לקחת  האפשרות  וכן  יותר  ועדינים  קטנים  בממצאים 
טיפולית,  פעולה  לבצע  אף  הצורך,  ובמידת  מהממצאים  רקמה 

דוגמת ניקוז ציסטה”. 
ד”ר מאיה פריצקי, מנהלת 
מוסיפה,  הגסטרו  מכון 
אנדוסקופי  “אולטרסאונד 
העיכול  מערכת  של 
לפרוצדורה  גם  נחשבת 
דימות  לבדיקות  משלימה 
 .CT-ו  MRI כמו  שגרתיות 
ניתן   EUS בעזרת  כן,  כמו 
טיפוליות  פעולות  לבצע 
כמו טיפול בכאב אצל חולי 

דרכי  וניקוז  לגידולים  כימותרפיים  חומרים  של  הזרקה  או  סרטן 
מרה חסומות. מדובר בפרוצדורה חדשנית אשר מאפשרת לזהות 
טיפוליות  פעולות  לבצע  ואף  במיוחד,  קטנים  ממצאים  ולאבחן 
)מעין  אנדוסקופ  באמצעות  מבוצעת  הבדיקה  דיוק.  הדורשות 
טלסקופ ארוך וגמיש המוחדר למערכת העיכול של הנבדק, דרך 
פיו( והיא אמורה להימשך כחצי שעה. בקצה האנדוסקופ מונח 
מערכת  לתוככי  להגיע  לבודק  המאפשר  אולטרסאונד  מתמר 
העיכול ולבדוק אותה. לאחר הגעת האנדוסקופ אל האיבר אותו 

מבקשים לבדוק מבוצעת סריקת אולטרסאונד”.

איך ניתן ליצור קשר עם המכון?
מכון גסטרואנטרולוגיה

טלפון: 04-6652442; פקס: 04-6652441 

שירותים חדשים במכון גסטרו סונדוס זועבי 



המרכז הרפואי ע”ש ברוך פדה, פוריה | גליון מס’ 34 | ינואר 2018  18

שנה חדשה!
הגיע הזמן לזוז

צרו קשר כבר עכשיו ותתחילו לזוז
מרפאת גבעת המורה, עפולה- גב' דינה כהן 04-6094200 
מרפאת עפולה עלית- גב' מאשי איצקוביץ 054-8492306

מרפאת שיכון ד טבריה- גב' אווי חכם, רכזת קהילת נעמ"ת מרחב כנרת 052-5457605
 מרפאת מאור חיים, צפת- גב' מרים תמר 053-3130696

מרפאת צפת כנען- גב' דניאלה הלל- 04-6994700
מרפאת הר יונה, נצרת עלית- גב' ברלין- 04-6085200 

מרפאה אזורית עמק הירדן- גב' סימה יצחק/לילך רפאילוב 04-6655300 

נשות כללית, לקראת השנה החדשה
כללית מזמינה אתכן לסדנאות פילאטיס ואירובי
בהנחיית מדריכות מקצועיות ומובילות בתחומן.
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בנעלי בית

בנעלי עבודה

לבנה ברנשטיין, אחות מתאמת בריאות השד 

שרית עמוס, אחראית מוקד זימון תורים )בפועל(

לבנה ברנשטיין, בת 55 אמא ל-3 ילדים בוגרים, חברת 
קיבוץ דגניה א’. אחות אונקולוגית ומתאמת בריאות 
מתוכן  שנים.  כ-22  הרפואי  במרכז  עובדת  השד. 
במכון  שנים  וכעשר  הכירורגית  במחלקה  שנים   12

האונקולוגי.
מה מעצבן אותך?

מניפולציות ושקרים, חוצפה, ניצול החלש
מה עושה אותך שמחה? שזכיתי בילדים מוצלחים, 
אושר  גאווה,  מקור  מהווים  הם  וערכיים.  מוכשרים 

ואהבה בחיי.
באיזה מקצוע לא היית רוצה לעסוק בשום פנים 
ואופן? לא הייתי רוצה לעסוק בעריכת דין, ניראה לי 

נוראי להיות במקום של חריצת דין.
להיות  ההחלטה  במקצוע?  לעסוק  החלטת  איך 
השד  וסרטן  בכלל  בסרטן  העיסוק  ובמיוחד  אחות 
שאני  סבתי  של  למחלתה  קשורה  לדעתי  בפרט, 
קרואה על שמה שמאד אהבתי. סבתי נפטרה בגיל 

כשראיתיה  עלי  שהשפיע  דבר  מהמחלה,  צעיר 
בסבלה ומותה.

אם לא היית אחות במה היית עוסקת?
אם לא הייתי אחות ניראה לי שהייתי מדריכת טיולים.
בעיני-שביל  ישראלי  הכי  בעיניך....  ישראלי  הכי 

ישראל, ריקודי עם, שירה בציבור, גיוס מילואים
איזו תוכנית טלוויזיה אינך מחמיצה?

אני משתדלת לא להחמיץ את עובדה, המקור.
מה השיר שאת הכי אוהבת?

“ללכת שבי אחריך”, בביצוע אילנית
איזה דמות היסטורית היית רוצה לפגוש?

הייתי רוצה לפגוש בבן גוריון
שהיית  הראשון  הדבר  מה  דולר,  במיליון  זכית 
עושה? אילו זכיתי במיליון דולר לבטח הייתי צובטת 

את עצמי בכדי לוודא שאני לא חולמת...

ימים  חמישה  פעיל  תורים  זימון  מוקד  העבודה:  שגרת  על 
ולשירותים  למרפאות  מענה  ונותן   ,08:00-16:00 בשעות  בשבוע 
טלפונית,  אלינו  מגיעות  הפניות  הרפואי.  במרכז  האמבולטוריים 
יזום  זימון  מתבצע  בנוסף  ביה”ח.  אתר  באמצעות  או  בפקס, 
למטופלים שנדרשים להגיע להמשך מעקב לאחר קבלת תוצאות 
של בדיקות, ביופסיות וכד’. המוקד מטפל בניהול יומני המרפאות 
כולל תגובה וטיפול בביטול/שינוי מועד של מרפאות ויומני שינוע. 
שלנו  הלקוחות  קהל  מוקדניות.  ארבע  של  בצוות  מאויש  המוקד 
הוא לא רק המטופלים אלא גם צוות מרפאות חוץ וצוות הרופאים 

שמפעילים שירותים אמבולטוריים.
להגיע   - ביותר  החשוב  בתפקיד:  להצלחה  וכישורים  תכונות 
סבלנות  הרבה  עם  אמפטיה,  של  ממקום  המטופל  עם  לשיחה 
ועם  איתו  לחלוטין  להיות  המטופל  עם  השיחה  במהלך  ואדיבות. 
הבעיה שמטרידה אותו. חשוב מאוד לעבוד ביעילות ובמקצועיות, 
וכן לתת לו את כל  ולדעת לכוון כל מטופל למרפאה המתאימה, 
לעמוד  צריכות  אנחנו  במרפאה.  לביקור  המקדימות  ההנחיות 
מבלי  לשיחה,  מהיר  מענה  של  גבוהים  מאוד  בסטנדרטים 
שהמטופל ימתין על הקו, ובמקביל לנהל את השיחה בצורה רגועה 
השיחה.  את  לסיים  לחץ  שיש  ירגיש  שהפונה  ומבלי  ומקצועית, 
חשוב שהמטופל ירגיש בשיחה את החיוך שלנו, את קבלת הפנים 

החמה במענה לפנייתו.
 ,1990 בשנת  לעבוד  התחלתי  בעבודה:  הראשון  מהיום  זיכרון 
הארכיון.  היום  ממוקם  שבו  בצריף  אז  ששכן  רפואי  ציוד  במחסן 
בביה”ח היו אז עדיין הרבה צריפים ומולנו בדיוק בנו אז את המבנה 
של חדר האוכל. הייתי אמורה להגיע לראיונות בכמה מחלקות, אך 
מרי, מנהלת המחסן דאז, התעקשה שלא אלך לראיונות שהמתינו 
לי.... ואכן נשארתי עשר שנים...   בשנת 2000 עברתי למשך 4 שנים 

במרפאות  אני   2004 ומשנת  מחשב,  ליח’ 
כמה  לפני  נפתח  הנוכחי  תורים  זימון  חוץ. 
מערכות  עם  משופרים,  בתנאים  חודשים, 

בקרה ושליטה, ובמנותק מדלפק הקבלה.
מאוד  והילד  בעלי  בבית:  אומרים  מה 
ברחוב  מקבלים  הם  שלי,  לעשייה  מודעים 
אנשים  להם,  שעזרתי  מאנשים  תגובות 
שבכלל לא הייתי מודעת לכך שסייעתי להם 
ניגשים גם לאמא שלי ומברכים אותה - זה 

מאוד מחמם את הלב.
לעבודה:  לבוא  כיף  לי  שעושים  הדברים 
אני אוהבת את העשייה השוטפת - אין יום 
מגוונות.  מאוד  הפניות  למשנהו,  שדומה 
מענה.  עם  יוצא  כשהמטופל  מספק  מאוד 
מהמטופלים,  התודה  הכרת  של  התחושה 
מאוד  המרפאות  ומצוות  מהרופאים 
ללקוח  לעזור  להצליח  מאתגר  מתגמלת. 
 - לקו הטלפון  רחוק, מעבר  הוא  גם כאשר 
להמשיך  כח  הרבה  נותנת  לעזור  ההצלחה 

ולהיות קשובה ולהוביל את השרות שלנו להישגים ולמצוינות.
אתגרים ושאיפות: מקווה להזניק את המוקד למצוינות, ולהטמיע 
סטנדרטים גבוהים של מתן שרות שיכול לעמוד בתחרות עם כל 
ולהוציא  כמשפחה,  המוקד  צוות  את  לגבש  שואפת  אחר.  מוסד 
מכל אחת בצוות את המיטב על מנת שנצליח. המרכז הרפואי הוא 
מענה  ולתת  הרפואי  המרכז  את  לייצג  גאות  ואנחנו  שלנו  הבית 
מהיר ואיכותי. מודה על הזכות שנפלה בידי לקדם את מערך זימון 

התורים  ורואה את עצמי בתפקידים דומים ורחבים יותר.
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מכל הלב

80% מהאוכלוסיה סובלת ממנח לקוי בכפות הרגליים
אצלינו תמצאו מגוון רחב של מדרסים 

 ממדרסי גבס מסורתיים 
ועד הטכנולוגיה המתקדמת ביותר של אקטיב 8

לקביעת תור לבדיקה טל’. 04-6734555

חדש!!!
מכון למדרסים אורטופדים 

ועזרים רפואים 
ברח׳ השומר 30, טבריה

 המדרסים מעניקים פתרונות יעילים לסובלים ממגוון בעיות:

פלג גוף עליון
כאבי גב , 

פריצות  דיסק, 
צוואר 

גפיים  תחתונות 
כאבי ברכיים, 
שין ספלינט, 
שברי מאמץ, 
כאבים באגן 

כף רגל 
פלטפוס/אולפוס, דורבן, 
הלוקס ולגוס, גיד אכילס, 

כאבים, דלקות, 
סוכרת, קריסה פנימית וחיצונית

מעבדה 
להכנת המדרסים 

מ-א׳ ועד ת׳
ומכון פיזיותרפיה 

מתקדם 

 3

 3

סורגות ומחממות את הלב !
נשות �מועדון הסריגה של כפר סירקין� אותו הקימה ומובילה רינה פנחסוב יזמו 

יריד מיוחד למען הילדים המטופלים במרכז הרפואי פדה-פוריה. 
בכפר  פנחסוב,  רינה  של  לביתה   12.12.17 שלישי  ביום  שהגיע  מי 
על  להתרגש.  שלא  היה  יכול  לא  תקווה(,  לפתח  )סמוך  סירקין 
שולחן רחב ממדים נפרשו מאות פריטים אשר נסרגו בכישרון רב, 
על ידי ארבעים חברות “מועדון הסריגה של כפר סירקין”. כובעים, 
שמיכות  לנשים,  ושאלים  צעיפים  ותינוקות,  ילדים  בגדי  גרבים, 
ססגוניות, צעצועים ואפילו כלי אחסון סרוגים. לצד השולחן הענק 
מרק  סירי  של  שורה  ועליהם  נוספים  שולחנות  ניצבו  והמרשים 
ריחניים מכל הסוגים. רינה ונשות מועדון הסריגה, ארגנו את היריד 
הייחודי, כמבצע התרמה למען המרכז הרפואי. כשהיעד לתרומה 
ההמתנה  לחדר  וצעצועים  משחקים,  ריהוט,  ורכישת  שיפוץ  הוא 

לילדים, לפני ניתוח. 
לפני  פנחסוב  רינה  ידי  על  הוקם  סירקין  כפר  של  הסריגה  מועדון 
ארבע שנים וחברות בו כ-40 נשים אשר נפגשות אחת לשבועיים. 
ועוד שורה של  הייחודי  רינה פנחסוב, הרוח החיה מאחורי המיזם 
מוצרים  המשלב  ליריד  “הרעיון  מספרת,  התנדבותיים,  פרויקטים 
והצגתי  הרעיון  לי  כשעלה  לחורף.  מתאים  מאד  ומרקים,  סרוגים 

אותו לחברות היתה היענות מדהימה, כל אחת ישבה וסרגה כל יום 
במשך שעות. תוך פחות מחודשיים אספנו כמות מרשימה מאד של 
פריטים, והתחלנו לפרסם בין כל החברות והמכרים שלנו ואכן הגיעו 
שהגיעה  מי  כל  הלב.  את  ומחמם  מרגש  וזה  אנשים  הרבה  היום 

לקנות יודעת שהיא גם תורמת למען הילדים בביה”ח”. 
מיה צבן דוברת המרכז הרפואי והממונה על קשרי קהילה סיכמה 

סירקין  בכפר  ליריד  “הגעתי 
לפגוש את  וממש התרגשתי 
האלה  הנפלאות  הנשים  כל 
למעננו,  להתגייס  שהחליטו 
שהחל  הקשר  בצפון...  שם 
הולך  רק  שנים  ארבע  לפני 
שלא  אפשר  אי  ומעמיק, 
והאהבה  מהנתינה  להתרגש 
כאלה  לנו  שיש  זכינו  הרבה. 

חברות”. 

מימין: רינה פנחסוב, אופירה גלוסקא
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13/09/2017
שלום רב, 

בתאריך ה2/9, מוצאי שבת, הגעתי לבית החולים שלכם למיון 
יולדות, וברצוני להביע את הערכתי הגדולה לצוות הרפואי! החל 
מרבית,  ובמקצועיות  בחיוך  בסובלנות,  שקיבלנו  המיון  מצוות 
המקצועיות,  הרופאות  והתומכות,  המדהימות  למיילדות 
עשה  בנו  וטיפל  שפגשנו  ואחד  אחד  כל   - המרדימים  ואפילו 
הטיפול  היולדות  ובמחלקת  ילדנו,  השם  ברוך  במסירות!  זו 
הנהדר, האישי והמסור שקיבלתי מכל אחות ואחות, היה פשוט 
חווית השהייה  ועל  הכאבים  על  ומקל  לטובה,  מוסיף, מעצים 
בבית החולים )לצד המבנה והחדרים הנעימים(. אל לנו לשכוח 
עם  ועדיין  מופתית,  בצורה  הניקיון  על  ששמרו  העזר  כוח  את 
חיוך ואפילו אוזן קשבת. כמו כן הרופאים שנתנו מענה מקצועי 

ואישי. 
לשאלות  ותשובות  מענה  ונתן  מקסים  היה  התינוקיה  צוות 
ודאגות, והרגשתי שהאוצר שלי בידיים הכי טובות שיש! באופן 
אישי אני ובעלי מרגישים שאילולא כל מכלול הצוות המדהים 
אותו  היתה  לא  יולדת  בתור  שלי  ההחלמה  בנו,  שטיפל  הזה 
ותודה  והצליחו  עלו  הטובה!  העבודה  על  כוח  יישר  אז  הדבר. 

רבה!! 
בהערכה עצומה, 
טוהר ויאיר כנפו )והרך הנולד(, מושב גדעונה

13/09/2017
הנדון: ד”ר שלמה מרחבי וצוותו

בלוטת  להסרת  ניתוח  אצלכם  עברתי  כשבועיים  לפני  שלום, 
התריס עקב גילוי גוש סרטני. 

ברצוני לציין לטובה את ד”ר מרחבי ואת הצוות המלווה אותו. 
מהפעם הראשונה שהגעתי לביצוע ביופסיה, פגשה אותי יעל 
הרבה  כך  כל  עם  היא(  זאת  למלאך,  תיאור  יש  )אם  האחות 

סבלנות ורצון לעזור. מהממת! 
ד”ר מרחבי, עם המון אורך רוח ביצע את הבדיקה לאחר הסבר 
הפציינטית  את  להרגיע  רצון  המון  ועם  התהליך  על  מקיף 
ההיסטרית. גם כשהגעתי לקבל את התשובה, הוא היה מלא 
סבלנות ואמפטיה, קשוב וענה על כל השאלות שהיו לי באותו 

רגע, וגם אח”כ במייל השיב לכל שאלה. 
ושוב.  הוא היה שם, הקשיב, הרגיע, הסביר שוב  ביום הניתוח 
אחרי ששוחררתי הביתה, הוא ביצע מעקב לראות מה שלומי, 

התעניין בבדיקות שלי, ייעץ והיה בקשר. 
אני חייבת לציין שהיחס שלו ושל הצוות היה פשוט מדהים, כל 
כך הרבה אכפתיות שזה מחמם את הלב. היתה לי הרגשה של 

משפחה שדואגת לי. ככה צוות רפואי צריך להתייחס לחולים. 
 מסרו להם את הערכתי הכנה ושימשיכו ככה. 

תודה.
לילך אדלר

27 בנובמבר 2017

ישראל גרמולין - מכתב תודה והודיה לעובדים המסורים של 
מחלקת טיפול נמרץ לב

במסע  אופניים  רכיבת  במהלך   ,04/11/2017 בבוקר  שבת  ביום 
אוטם  עקב  התמוטט  בעלי,  ישראל,  גב,  עין  באזור  כנרת”  “סובב 
ניסים  מעשי  כדי  ותוך  גדול  במזל  לב.  ודום  הלב  בשריר  חריף 
גלויים הוא טופל מידית בשטח ע”י נאמני חיים של מד”א, רופאים 
מזדמנים וחובש קרבי מזדמן אשר עיסו לו את הלב ללא הפסקה. 
ניידת נט”ן של מד”א שהוזנקה למקום החזירה לו דופק ונשימה 
פדה- הרפואי  במרכז  צנתורים  לחדר  מד”א  במסוק  הובהל  והוא 

פוריה.
ב-  חסום  שהיה  עורק  לו  פתח  מהבית  שהוזעק  גאנם  דיאב  ד”ר 
במשך  לב  נמרץ  טיפול  במחלקת  אושפז  הוא  מכן  ולאחר   ,95%
שבוע. במהלך השבוע הקשה הזה, כאשר בימים הראשונים ישראל 
מורדם מונשם ומקורר בחליפה מיוחדת, ויש אי ודאות גדולה לגבי 
מצבו, והיו רגעים מאוד קשים, אני ובני משפחתי קיבלנו כל הזמן 
והאחים  האחיות  מצוות  לב  ותשומת  באהבה  מלא  מעולה  יחס 

המקסימים של המחלקה.
ברצוני לציין שבמהלך אותו שבוע יצא לי לצפות בעבודתם מקרוב, 
האחיות והאחים במחלקה עובדים ללא לאות, העבודה במחלקה 
מאד עמוסה ואינטנסיבית עם אירועים פתאומיים, התפקוד שלהם 

מעולה עם יחס ורגישות לחולים ולמשפחות.
על  לב  מקרב  להם  להודות  רוצה  שאני  והאחים  האחיות  ואלה 
הטיפול המסור, היחס המעולה והאהבה הגדולה שהרעיפו עלינו: 
מוחמד, איהאב, רויטל, פאדי, מוראד, סרגיי, הנאדי, אולגה אזולאי, 
אולגה צוקרמן, מושיק, ראפת, סמאח, ויסאם, לורה, רמי, אעידה, 

אחמד עזיאזה, אחמד בלאונה, מיכל, אנא, יפעת, איילת.
שולחת לכם המון תודות ואהבה, ותמשיכו בדרככם זו, בבקשה אל 

תתעייפו.
בתודה ובברכה  
שרית וישראל גרמולין  
וכל בני במשפחה  

22/11/17
שלום רב ד”ר און,

בנובמבר, בננו אושרי נפגע בפניו במהלך שיעור ספורט.
לסתו השמאלית נפגעה )ולאחר מכן התברר שנשברה( והיה חשש 

לנזק בעינו השמאלית.
במיון  העמק.  החולים  לבית  אותו  שהעביר  מד”א  אמבולנס  הוזמן 

הבינו שיש שבר בלסת והוחלט להעביר אותו לבית החולים פוריה.
מכאן החל תהליך שאנו לא נשכח...

מרגע שנכנסנו למיון ועד לרגע שהשתחרר בננו מבית החולים, קיבלנו 
יחס כל-כך מצויין !!! שירות ואדיבות שלא ראינו במקומות אחרים.

אצל  המיון  בחדר  מכן  לאחר  המיון,  במשרד  קבלה  אפרט:  ומכאן 
האחות, אצל ד”ר רומן שדאג לקבל ולהסביר לנו מה הולך לקרות עם 
אושרי, בחדרי הצילום, אצל רופאת העיניים והכירורג ושוב ד”ר רומן...

הכל בסבר פנים יפות.
בבוקר הגיעו אלינו ד”ר רומן וד”ר שריף, הם הסבירו לנו בסבלנות לגבי 
הניתוח והפיגו את החששות שכרסמו בתוכנו. גם לאחר הניתוח ניגשו 
אלינו ד”ר שריף וצוות חדר התאוששות )אולגה והצוות( והסבירו על 

הצלחת הניתוח.
ושם  שעות  ל-14  קרוב  ההתאוששות  בחדר  שנשארנו  לציין  חשוב 
קיבלנו יחס מדהים מכל הצוות שהיה סביבנו. גם בחדר האשפוז של 
האחיות  צוות  את:  שכולל  מצויין  יחס  קיבלנו  ולסתות,  פה  מחלקת 
אם  )סליחה  והמנקות  אוכל  חדר  צוות  ושאר  העזר  כוח  והאחים, 

שכחנו מישהו(.
השהייה בקומת האשפוז בשבוע הזה הייתה מיוחדת: הארת הפנים, 

האדיבות, החיוך, העזרה והניקיון...הכל היה ברמה גבוהה מאוד.
לסיום, רוצים אנו לציין דבר נוסף - כאנשים דתיים, הגענו בערב שבת 
מזמנם  שמשקיעים  אנשים  חסד!  אנשי  גילינו  שם  הכנסת  לבית 
לאנשים  מאכל  מיני  ושאר  חלות  יין,  עם  שולחן  ערכו  לכלל.  בעזרה 
שנאלצו להעביר את השבת בבית החולים. שאלו והציעו את עזרתם 

באוכל ולינה לאורך כל השבת.
הצוות שלך, ד”ר און, הוא מודל חיקוי לבתי חולים אחרים.

ולך הלן מלכה זאבי, שאפו גדול על ניהול הסיעוד.
בהערכה רבה,
אושרי, רונית ואיציק הרוני.

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

מימין: רינה פנחסוב, אופירה גלוסקא
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כתבו עלינו
כוכב הצפון

קורה בכנרת

201G לשות פדה-פוריה הרפואי המרכז של המצטיין לצוות הוענקו הצטיינות תעודות
 האחים ההחייאה: ועדת חברי

גלית מנסור, עיסאם והאחיות:
 גבסו. מריאן מסאלחה, קאסם דוד,

 דאוד וד״ר מרואן ארמלי דיר והרופאים:
 לאורך פועלים הועדה חברי קרואני.

 במרכז הצוות כלל את להכשיר השנה
 החייאה קורסי באמצעות הרפואי,
 משובץ. העובד בה למחלקה ובהתאם

 פועלים המדריכים לעבודתם, מעבר
קורסים מעבירים הם בקהילה, רבות

 למבוגרים, ייחודיים החייאה וסדנאות
 ומאמנים לילדים לתינוקות, הורים
חירום. בזמני לפעול אותם

 מנהלת זאבי, מלכה הלן לדברי
 שליחות מתוך פועל "הצוות הסיעוד,

הקהילה. בריאות את לקדם
 הראשון "לאדם החשוב: המסר

 התפקיד את יש הכרה, למחוסר שמגיע
 לפני חייו, הצלת והוא ביותר החשוב
SoSifiTOהמקצועי". הצוות שמגיע !צוותימצטגיו.
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 תוכנית נקווב:
 ושיסו ראשית

רלדית המיון חדו■
� � �� ������
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10-8 � ��� � �� � ����� ���� ,� ���� 85% 
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/1אתמ ״,iijinns ת11ב״ידי/ הפרסום

-מיי".3

 הצפיפות העומסים, המיון: בחדרי הקשה המצב עם להתמודד לבתי־החולים שיסייעו מיוחדים תקציבים להעביר בכנסת קריאות
לעין" הנראה בעתיד המיון בחדרי לרווחה נגיע לא משאבים. צריכה "המערכת הבריאות: משרד מנכ״ל • בתקנים והמחסור

א^יזרע תם1ר

 שצריכים רופאים לכדיקה, שעות שמחכים מטופלים
 פיזיים ותנאים מאושפזים לעשרות מענה לספק
 את חשף אחרונות" "ידיעות של מיוחד פרויקט כעייתיים.

 מתכצעת וכעקכותיו כישראל, המיון כחדרי העגום חמצם
הנוכחי. כחורף עוד תקציכי, לשינוי קריאה

 והחורף מלחמה הדרי כמו יותר נראים שלנו המיון "הדרי
-הכנ של הבריאות ועדת הבר אמר החל", לא עדיין אפילו

 בקופת עודף שקל מיליארד 20 ״יש שמולי, איציק ח״כ סת,
את להפוך כדי הנדרשים המשאבים את להפנות ויש המדינה

לנורמלים". התנאים
-מש ממנכ״ל דרשה השקיפות ועדת יו״ר שפיר, סתיו ח״כ

 העבודה תוכניות לגבי מידע טוב, סימן בר משה הבריאות, רד
 מוסיפים "אנחנו החמורה. הצפיפות עם להתמודדות והיעדים

 למערכת שהתקצוב מכיוון אבל הפריפריה, על בדגש מיטות
-לה כדי קסמים לעשות נדרשים אנחנו מספיק לא הבריאות

 המנכ״ל, השיב הצפיפות", עם ולהתמודד פערים לצמצם צליח
 המיון בהדרי לרווחה נגיע לא משאבים. יותר צריכה "המערכת

 כי סיפר גבאי, אבי הציוני, המחנה יו״ר לעין". הנראה בעתיד
 אמו, עם צדק בשערי למיון כשהגיע הקשה המצב את חווה הוא

זקנה יש "באמת במסדרון. ולהתאשפז שעות להמתין שנאלצה

אמר. בישראל", אזרחים מאוד הרבה של החיים אלו במסדרון.
 אמר: ציבורית לבריאות השדולה ראש יושב הנין, רב ח״כ
 שנים של תוצאה הוא מקרי. איננו החולים בבתי החירום "מצב

 הציבורית. הבריאות מערכת של פושע תקציבי ייבוש של
 כמה בתוך הידרדרנו בה להתגאות ציבורית בריאות ממערכת

 לבריאות. האזרחים זכות את מכבד שאינו מחפיר למקום שנים
-מער הידרדרות להמשך חלופה עכשיו להציב חייבת הכנסת

 פתרונות שמציעה החוק הצעת הגשתי הציבורית. הבריאות כת
 הבריאות מס של מזערית העלאה ויעילים. צודקים פשוטים
 של הולם עדכון תאפשר המעסיקים על המקביל המס והחזרת
התרופות". וסל הבריאות תקציב
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ירוק בכפר
מיכאל בן | קהילה ■י

פדה-פוריה הרפואי המרכז דוברת צק מיה צילום

 של חייו על נלחש שעה חצי
 של הבעלים הרשלין ישראל
 הוותיקה המחשבים חנות

בשח־יאל סיטקום
 לפתע המסלול סוף לפני קילומטר, 4 כברת סובב במרוץ־ השתתף ישראל

 חיים ונאמני רופאים שני אחריו רכבו המזל למרבה והתמוטט, ברע חש
 לאחר שעה. חצי במשך החזה ועיסוי ההחייאה במאמצי שהתמידו

 במהלכו דחוף צנתור עבר פודיה, - פדה הרפואי למרכז במסוק שהובהל
ניצלו וחייו חסום 95% שהיה עורק פתח גאנם דיאב ר״ד

*יי*■ י־

החולים גרמולץבבית ישראל

מחלקת מנהל גאנם, דיאב ד׳ר במרכז שרית ורעייתו ישראל

ן, השח מהוד )59(גרטלין שראל
 ביזם כברת סובב במחץ השתתף

 פעיל ישראל .3,11,17 שבת,
 טזה אופניים על ורוכב רץ ספורטיבית

 "בשעה ל״יחק": השבוע סיפר שנים.
 טכיוון הרכיבה את התחלנו בבוקר, 7:00
 עצרתי מסוים בשלב גב עין באזור צמח,

 שהשתתפו ולחבר, לאשתי והתקשרתי
 לפני הייתה אשתי במחץ. הם גם

 הרכיבה את המשכתי אחרי, והחבר
 הולך שאני הרגשתי פתאום

 זה הנה לעצמי, אמרתי להתמוטט
 יומים והתעוררתי התעלפתי - בא

 החולים". בבית אחרי
 לצד לתעלה ונפל התמוטט ישראל
 מכפר, ישראל גב. עץ באזור הדרך

 חברה ששלושה בדיעבד לו שנודע
 היו אחריו שרכבו אונו מקריית

 והתחילו עזרה לו להגיש הראשונים
 ששלושת מסתבר בהחייאה,

 קורס קודם חודש סיימו החברה
 שהצילו אלו והם א מד" של החייאה

 ערכו הם שעה חצי במשך אותו,
 עוד הצטרפו כשבמהלכה החיאה

 למקום והגיעו שרכבו רופאים שני
 אותו שפינה מד״א צוות להגעה עד

 פוריה. החולים לבית במסוק
 נמרץ טיפול יחידת מנהל גאנם, דיאם ד״ר
 את מוסיף פוריה, - פדה הרפואי במרכז לב,

 והודיעו בבוקר "התקשח המקרה: פרטי
 המחץ, כמהלך שהתמוטט גבר שטטיסים
 עיסוי עם החייאה לו עשו שם שהיו הרוכבים

 כשהגיעה לדפיברילטור. איתו וחיברו
 בדום שמדובר ר*צ הם נמרץ, טיפול ניידת

 הפסקה, בלי העיסוי את להמשיך ודאג!■ לב
 הם החייאה, של טעה כחצי בערך אחרי

ולחץ דופק של פעילות להחזיר הצליחו

 הקרדיו למערך הגיע גרמולין ישראל דם.
 מונשם בלב, חריף אוטם עם ווסקולארי,

 בצנתור הצנהורים. לחדר והובהל ומורדם
 הצרות. 95% של חסימה עם עורק פתחנו
 להתעורר החל ישראל שעות 24כ- לאחר

 נזק לו נגרם שלא התברר לשמחתנו
 ותקין! מלא לתפקוד חזר והוא נוירולוגי

הבלתי להחייאה הודות למוח נזק נגרם לא

פודיה פדה- רפואי מרכז לב, נמרץ טיפול

 הוא לב דום של שעה חצי במשך פוסקת
 שמנע מה למוח, טובה דם זרימת על שמר

 גאנם. ד״ר הסביר מוחי, נזק
 המהירה בלב העורק לפתיחת מעבר

 קירור במערכה ישראל טופל והמוצלחת,
 לטיפול היחידה בשימוש הנמצאת מיוחדת

 ובאמצעותה בפדה-פוריה לב נמרץ
 שיתוק כדי תוך החולה גוף את מקררים
 דום שעבר החולה של מכוונים והרדמה

כיממה ולאחר ישראל, של במקרה כמו לב,

 "חימום" בתהליך מתחילים "קירור", של
 של זה תהליך רגילה. לטמפרטורה חזרה

 את לשטר למוח עוזר וחימום, הקפאה
 ההתאוששות את מזרז ואף טלו האנרגיה

 פתאומי, לב דום טל באירועים המוח של
 השתתפה ישראל' של אשתו גרטולין שרית

 רכבתי "אני ל״ירזק": סיפרה במחץ היא אף
 במשך לטלפון לי ענה לא וכשהוא ז לפג

 קרה מה הבנתי לא ארוכות, דקות
 שהיה וכיפר התקשר כשחבר לו,
 זה בבכי. פרצתי לב, התקף לו

 גם בלהות. חלום כמו ממש היה
 הזמן כל החולים לבית כשהגענו

שלו, המוח עם יקרה מה דאגתי
כשטח, שם אותו הצילו השם בחך

 שרית בביה״וד. הצוות ואח״ב
 שטיפלו הרופאים כי עוד, סיפרה

כולוטונוב, אנה ד״ר כשטח, בו
 ד״ר ג קולו ע וה רמב״ם מביר,"ח

 עם קשר יצח ^ף מנור, משה
לשלומו", לשאול כדי המשפחה

 האחע לאחר כפורים ימים
 בחיוך אמר כבר ישראל הדרמתי,

 לחזור וחצה בטוב חש שהוא
הביתה.
 בחנות ישראל עם הטבוע נפגשנו

 טוב נראה והוא טלו המחשבים
 לאיטו וחוזר בעסק לבקר בא הוא מתמיד

עם. היום לטיגרת
 יקשיבו שאנשים זה להגיד לי שחשוב "מה

 צריבה הייתה לי להיבדק. ויגשו לגופם
 מאמץ בדיקות ועשיתי שנה חצי כבר בחזה

 אבל טובות, יצ^־ והתוצאות חלקיות
 בעייה שזו בטוח והייתי המשיכה הצרבת
 לולא כראוי. גופי את בדקתי ולא בקיבה

 עלי ונלחמו ויתרו שלא המלאכים שלושת
■ היום. כאן הייתי לא טעה חצי במשך חיי
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כתבו עלינו

את ninnnm סורגות

 פנחסוב רינה ומובילה הקימה אומו סירקיך בפד של הסריגה "מועדון נשות
פוריה. ־ פדה הרפואי במרס המטופלים הילדים למען מיוחד יריד יזמו

 בכפר פנחסוב, רינה של לביתה 12.12.17 שלישי ביום שהגיע מי
 שולחן על להתרגש. שלא היה יכול לא תקווה), לפתח סירקין(סמוך

 ידי על רב, בכישרון נסרגו אשר פריטים מאות נפרשו ממדי□ רחב
 גרבים, כובעים, סירקיך. כפר של הסריגה "מועדון חברות ארבעים

 ססגוניות, שמיכות לנשים, ושאלים צעיפים ותינוקות, ילדי□ בגדי
סרוגים. אחסון כלי ואפילו צעצועים

 ועליהם נוספים שולחנות ניצבו הזה והמרשים הענק השולחן לצד
 מועדון ונשות פנחסוב רינה הסוגים, מכל ריחניים סרק סירי של שורה

 המרכז למען התרמה כמבצע הזה, הייחודי היריד את ארגנו הסריגה,
 ריהוט, ורכישת שיפוץ הוא לתרומה כשהיעד פדה-פוריה. הרפואי

ניתוח. לפני לילדים, ההמתנה לחדר וצעצועים משחקים
 פנחסוב, רינה הגברת ידי, על הוקם סירקין כפר של הסריגה מועדון

 לשבועיים. אחת נפגשות אשר נשים 40כ- בו וחברות שנים ארבע לפני
 של שורה ועוד הייחודי המיז□ מאחורי החיה הרוח פנחסוב, רינה

 מוצרים המשלב ליריד "הרעיון מספרת, התנדבותיים, פרויקטים
לחורף. מתאים מאד ומרקים, סרוגים

 כל מדהימה, היענות הייתה לחברות אותו והצגתי הרעיון לי כשעלה
 אספנו מחודשיים פחות תוך שעות. במשך יום כל וסרגה ישבה אחת
החברות כל בין לפרסם והתחלנו פריטים, של מאד מרשימה כמות

 הרבה היום הגיעו ואכן לקנות. ליריד שיבואו כדי שלנו והמכרים
 שהיא יודעת לקנות שהגיעה מי כל הלב. את ומהמם מרגש וזה אנשים

בביה״ח". הילדים למען תורמת גם
 סיכמה קהילה קשרי על והממונה הרפואי המרכז דוברת צבן מיה

 הנשים כל את לפגוש התרגשתי וממש סירקין בכפר ליריד ׳'הגעתי
 שהחל הקשר בצפון... שם למעננו, להתגייס שהחליטו האלה הנפלאות

 מהנתינה להתרגש שלא אפשר אי ומעמיק, הולך רק שנים ארבע לפני
חברותי׳. כאלה לנו שיש שזכינו מרגישה אני הרכה. והאהבה

 אצלנו שלה הנציגות אבל תקווה מפתח אומנם פנחסוב רינה הגכרת
 הבניה וחומרי העץ מפעל מבעלי פנחסוב, עומר הבן, היא באזור

 באזורנו בכלל בארץ והמיוחדים מהגדולים עץ מפעל "אקליפטום",
 והטיפול העץ לעבודות וכלים חומרים גם בתוכו המשלב מפעל בפרט
 גליל קידמת התעשייה באזור המשפחה הקימה המפעל אה בבית.

התחתון. שבגליל
 נתינה, אנשי אמונה, אנשי הם המשפחה וכלל האבא האמא, כמו הין
 אותם שעושה מה זה וככאלה חיים דרך הם לזולת שהעזרה אנשים

 בחלקי נפל כבוד. להם חולקים שהבריות ואהובים כך כל למיוחדים
 פעילות את גם ועכשיו עומר והבן האחים האבא את להכיר הכבוד
כוח. יישר וברכת ימי□ ואריכות בריאות הכבוד, כל האמא.

כוכב הצפון
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 במרכז המחקר מכון מנהל פרץ, אבי ד״ר של בראשותו מהקר צוות
 עדו, מיליון חצי בגובה מרשים מחקר במענק זכה פדה״פוריה, הרפואי

הבריאות. משרד של הראשי המדען מקרן
 המרכז של המחקר למכון יוענק ₪ מיליון חצי בגובה מחקר מענק
 הבריאות. במשרד הראשי המדען קרן זי על פדה-פודה, הרפואי

 והמעבדה המחקר מכון מנהל פרץ. אבי לד״ר נמסרה המשמחת הבשורה
 הראשי המדען קרן מטעם המחקר מענק הרפואי. במרכז למיקרוביולוגיה

 בתחום מחקר למענקי הקורא קול במסגרת יוענק הבריאות משרד של
 התגובה באפיון יעסוק המחקר .2017 לשנת תרגומי רפואי ביו מחקר

דיפיציל. קלוסטרידיום החיידק ע״י הנגרם זיהום בזמן החיסונית
 מנהלת אזרד, מאיה ד״ר פרץ, אבי ד״ר עומדים המחקר צוות בראש
 למניעת היחידה מנהלת ניצן, אורנה וד״ר זיהומיות מחלות לחקר המעבדה
 לזיהום גורם אשר בעייתי חיידק הינו דיפיציל "קלוסטרידיום זיהומים.

 מזה להתמודד, ובעולם בארץ הבריאות מערכת נאלצת אתו מורכב
 לעבודה בהמשך לאחרונה החיידק, של שונים היבטים חוקרים אנו תקופה
 המחקר עבודת את שביצעה חמו, זוהר שני, לתואר סטודנטית של מצוינת
 ומצאנו לחיידק החיסון מערכת של התנובה את לחקור התחלנו אצלנו
 של המחלה חומרת את לנבא שביכולתם ספציפיים סמנים לאתר שניתן

׳.,החיידק של אלימים בזנים הדבקה על ולהצביע המטופל
 המחקר את ולהעמיק להרחיב יאפשר המרשים המענק פרץ ד״ר לדברי
 טובות לתוצאות להניע במטרה מתקדמות בטכנולוגיות שימוש ולעשות

 הרפואי למרכז להעניק הראשי המדען החלטת לנוכח נרגשים "אנו יותר.
 הארץ. מרחבי רבים, חוקרים התמודדו זה תקציב על התקציב, את שלנו

 בישראל הניתן ביותר היוקרתיים המענקים באחד מדובר
 מסכם אצלנו", המתבצע המחקר לאיכות הוכחה זוהי לחוקרים,

פרץ. ד״ר

כוכב הצפון

מידע 8

כוכב הצפון

DoctorsOnly

 ההתרמה לערב גדולה הבלהה
לבסון שיקום מרכז למען

 עמותת של השנתי ההתרמה בערב נאספו ₪ מיליון מחצי למעלה
 שיקום מרכז הקמת למען השנה הוקדש אשר פוריה ביה״ח ידידי

 ישראל למדינת חג יום הוא "זה פוריה. פדה, הרפואי לצפון,במרכז
 בישראל" השיקום בתחום מהפך של יום במיוחד. הצפון ולתושבי

הרפואי. המרכז מנהל און, ד״ר אמר

 התגייסו אורחי□ 700□-
 לצפון שיקום מרכז הקמת למען

 השבתי ההתרמה לערב והגיעו
 ביה״ח ידידי עמותת שארגנה

 והמרשים הגדול לאירוע פוריה.
 ובראשם רבים אורחים הגיעו

חזן, אורן ח״ב
 רפאלי, - מועל□ שולי ח״ב
 עסקים, אנשי ישרות, ראשי
 באזור, ומפעלים חברות נציגי
 המרכז ועובדי ההנהלה חברי

הידידים. עמותת וחברי הרפואי
 ואמר, ברך חזן, אורן ח״כ
 שרותי בין שורון להיות "חייב

 למול הארץ במרכז הרפואה
 נוער ובני ילדים אם הפריפריה.

 ברעננה לשיקום לנסוע צריכים
 שיקום ואין מענה אין בצפון כי

 מעוות מצב זה אז לילדים,
 ואנחנו אותו! לתקן שצריך
 כדי להתגייס חייבי□ כולנו,
 לצפון השקום מרכז את לקדם

הזה". הפער את ולסגור
 רפאלי, - מועל□ שולי ח״כ

 בכנסת היהודי הבית סיעת יו״ר
 אמרה במקצועה, אחות שהיא
 להסתכל יכולים אנחנו "איך

 המדינה אזרחי של בעיניים
 קשה אירוע להם קורה שכאשר

 זה ושיקום שיקום, צריכים והם
 נאלצים הם ומורכב, קשה תהליך

 של הקושי עם נם להתמודד
 וסייעתי מעורבת הייתי המרחק.
 לדרום, השיקום מרכז בהקמת

 הבא הפרוקט נגב", "עלה
 שיקום מרכז הקמת להיות צריך
 תושבי לבם הצפון. תושבי עבור

 שייתן שיקומי בי״ח מגיע האזור
 נוער ילדים, לתינוקות, מענה

 אפשרויות היום יש ומבוגרים.
 שלא ויכולת בשיקום מופלאות

 אנשים להחזיר בעבר הייתה
ולעצמאות". לחיים

 עמותת יו״ר דוידאי, זהרה
 "שיקום הוסיפה, ביה״ח ידידי
 ,המטופל ארוך תהליך הוא

 לחברים, שלו, למשפחה זקוק
 שמסייעת לקהלה לשכנים,
 כשהשיקום לכן ותומכת,
 יותר הכל מהבית רחוק מתקיים

 במשך ונפשית, פיזית קשה,
 לא כצפון, המצב היה זה שנים
 מחויבי□ כולנו עוד!

 שיקום מרכז להקמת
הצפון תושבי עבור

עמוד 1

 ההתרמה לערב גדולה הבלהה
לבסון שיקום מרכז למען

 עמותת של השנתי ההתרמה בערב נאספו ₪ מיליון מחצי למעלה
 שיקום מרכז הקמת למען השנה הוקדש אשר פוריה ביה״ח ידידי

 ישראל למדינת חג יום הוא "זה פוריה. פדה, הרפואי לצפון,במרכז
 בישראל" השיקום בתחום מהפך של יום במיוחד. הצפון ולתושבי

הרפואי. המרכז מנהל און, ד״ר אמר

 התגייסו אורחי□ 700□-
 לצפון שיקום מרכז הקמת למען

 השבתי ההתרמה לערב והגיעו
 ביה״ח ידידי עמותת שארגנה

 והמרשים הגדול לאירוע פוריה.
 ובראשם רבים אורחים הגיעו

חזן, אורן ח״ב
 רפאלי, - מועל□ שולי ח״ב
 עסקים, אנשי ישרות, ראשי
 באזור, ומפעלים חברות נציגי
 המרכז ועובדי ההנהלה חברי

הידידים. עמותת וחברי הרפואי
 ואמר, ברך חזן, אורן ח״כ
 שרותי בין שורון להיות "חייב

 למול הארץ במרכז הרפואה
 נוער ובני ילדים אם הפריפריה.

 ברעננה לשיקום לנסוע צריכים
 שיקום ואין מענה אין בצפון כי

 מעוות מצב זה אז לילדים,
 ואנחנו אותו! לתקן שצריך
 כדי להתגייס חייבי□ כולנו,
 לצפון השקום מרכז את לקדם

הזה". הפער את ולסגור
 רפאלי, - מועל□ שולי ח״כ

 בכנסת היהודי הבית סיעת יו״ר
 אמרה במקצועה, אחות שהיא
 להסתכל יכולים אנחנו "איך

 המדינה אזרחי של בעיניים
 קשה אירוע להם קורה שכאשר

 זה ושיקום שיקום, צריכים והם
 נאלצים הם ומורכב, קשה תהליך

 של הקושי עם נם להתמודד
 וסייעתי מעורבת הייתי המרחק.
 לדרום, השיקום מרכז בהקמת

 הבא הפרוקט נגב", "עלה
 שיקום מרכז הקמת להיות צריך
 תושבי לבם הצפון. תושבי עבור

 שייתן שיקומי בי״ח מגיע האזור
 נוער ילדים, לתינוקות, מענה

 אפשרויות היום יש ומבוגרים.
 שלא ויכולת בשיקום מופלאות

 אנשים להחזיר בעבר הייתה
ולעצמאות". לחיים

 עמותת יו״ר דוידאי, זהרה
 "שיקום הוסיפה, ביה״ח ידידי
 ,המטופל ארוך תהליך הוא

 לחברים, שלו, למשפחה זקוק
 שמסייעת לקהלה לשכנים,
 כשהשיקום לכן ותומכת,
 יותר הכל מהבית רחוק מתקיים

 במשך ונפשית, פיזית קשה,
 לא כצפון, המצב היה זה שנים
 מחויבי□ כולנו עוד!

 שיקום מרכז להקמת
הצפון תושבי עבור

עמוד 1

 ההתרמה לערב גדולה הבלהה
לבסון שיקום מרכז למען

 עמותת של השנתי ההתרמה בערב נאספו ₪ מיליון מחצי למעלה
 שיקום מרכז הקמת למען השנה הוקדש אשר פוריה ביה״ח ידידי

 ישראל למדינת חג יום הוא "זה פוריה. פדה, הרפואי לצפון,במרכז
 בישראל" השיקום בתחום מהפך של יום במיוחד. הצפון ולתושבי

הרפואי. המרכז מנהל און, ד״ר אמר

 התגייסו אורחי□ 700□-
 לצפון שיקום מרכז הקמת למען

 השבתי ההתרמה לערב והגיעו
 ביה״ח ידידי עמותת שארגנה

 והמרשים הגדול לאירוע פוריה.
 ובראשם רבים אורחים הגיעו

חזן, אורן ח״ב
 רפאלי, - מועל□ שולי ח״ב
 עסקים, אנשי ישרות, ראשי
 באזור, ומפעלים חברות נציגי
 המרכז ועובדי ההנהלה חברי

הידידים. עמותת וחברי הרפואי
 ואמר, ברך חזן, אורן ח״כ
 שרותי בין שורון להיות "חייב

 למול הארץ במרכז הרפואה
 נוער ובני ילדים אם הפריפריה.

 ברעננה לשיקום לנסוע צריכים
 שיקום ואין מענה אין בצפון כי

 מעוות מצב זה אז לילדים,
 ואנחנו אותו! לתקן שצריך
 כדי להתגייס חייבי□ כולנו,
 לצפון השקום מרכז את לקדם

הזה". הפער את ולסגור
 רפאלי, - מועל□ שולי ח״כ

 בכנסת היהודי הבית סיעת יו״ר
 אמרה במקצועה, אחות שהיא
 להסתכל יכולים אנחנו "איך

 המדינה אזרחי של בעיניים
 קשה אירוע להם קורה שכאשר

 זה ושיקום שיקום, צריכים והם
 נאלצים הם ומורכב, קשה תהליך

 של הקושי עם נם להתמודד
 וסייעתי מעורבת הייתי המרחק.
 לדרום, השיקום מרכז בהקמת

 הבא הפרוקט נגב", "עלה
 שיקום מרכז הקמת להיות צריך
 תושבי לבם הצפון. תושבי עבור

 שייתן שיקומי בי״ח מגיע האזור
 נוער ילדים, לתינוקות, מענה

 אפשרויות היום יש ומבוגרים.
 שלא ויכולת בשיקום מופלאות

 אנשים להחזיר בעבר הייתה
ולעצמאות". לחיים

 עמותת יו״ר דוידאי, זהרה
 "שיקום הוסיפה, ביה״ח ידידי
 ,המטופל ארוך תהליך הוא

 לחברים, שלו, למשפחה זקוק
 שמסייעת לקהלה לשכנים,
 כשהשיקום לכן ותומכת,
 יותר הכל מהבית רחוק מתקיים

 במשך ונפשית, פיזית קשה,
 לא כצפון, המצב היה זה שנים
 מחויבי□ כולנו עוד!

 שיקום מרכז להקמת
הצפון תושבי עבור

עמוד 1

����� ���� ��1���>� ��� :�����
����" �� ����� ����� ������ ������ ������ ������ "�����

���� ���� ������� �� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ������ ��� 
����� ���� ��� ������ ����� ������!����� ������ ������� ��� ������ 

������ �������� ������ ,���� ������ ������ ������ �������� ����

ru�1 •��

������ ���� ����� ������� ���� 
������� �� ����� ���� ,����� ���� 

���� ���� ���� ������ ��� ����� 
����� ���� ������ ������ ����� ,���� 

��� �� ������ ������ ������� ����� 

������ ������ �������� ������ ���� 
,������� ������ ������ ������ 

�������� .�������
,����� ������� ������ ������ �� ����� 

��� �� ,����� ������ ������ ���� 
����� ��������� ������ ������� 

������� �� ���� ������ .������ 
����� ����� ����� ������ ������ 

�������� ,��� ���� ������� ������ �� 

����" ,�� �� ���� ���� ������� ������ 
,������ ��� ������ �� ������ 

�������� ������� ����� ���� 
������ ����� ������ ,����� ������ 
������ ��� ,������ ������ ������ 

������� ,"�����

����� ���� ���� :������� ���" 
������ ������ ������ �� ��� 
������ �������� ����� ,������ ������ 

���� ������ ��� ���� ������ ,������ 
��� ������ ������ ��������� �� 

���� ������ ������ ������� �� ���� 

���� ������ ���� ,�������� ��� 
����� ����� ����� �� ,��� ����� ���� 

����� ������ ������� ���� � - 21,"

���� ������� ������� ������ ������ 
������ ����� :����� ��" ���� ���� 

��� ����� ����� ������ ������ ������ 
���� ����� ,����� ������ �� ����� 
���� ������ ���� ���� ������� 

,"���������

��� ����

��� ���� ���� :������� ���" ,������ 
��� ������� ����� ������ ,������ 

����� ����� ������ �������� 
,�������� ��� ��� ����� ����� ������ 

����� ����� ,����� ������ �����

������ ����� �� ������� ����� 
����� ������ ."����� 

���� ����� ���� ,����� ��� :���� 
������" ������ �������� ����� ,����� 

���� �� ����� ��� ������ ��� ,������ 

��� ����� ������ ��� ����� ����� 
���� ������ ���� ����� ���� 2018, 

��� ����� ����� ����� ������ ����� 
�������� �� ���� ����� .���� 

������� �������� ������ ������ �� 
���� ����� ���� ����� ������� ����� 
,���� ������ ������� ����� ����� 

������ ����� �� ,����� �� ������ 
������ �� ������ ������ ����� 

������� ,���� ���� ������� ����� 
����� ������ ������ ���� ������ 

������� ������� �� ��� ����� ����� 
������ ����� �� ������ ������ 

.������� �������� ������� �� 
������� ����� ���� ������ ����� 

���� ,����� ���� ������ ������� 
������ ������� ������ ��� ����� 
������ ���� ���� ,���� �� ������� 

���� ���� ����� �������� ��� ��� 
���� ����� ��� ���� .����� ������ ���� 

,������ ����� ����� �� ��� ������ 
���� ������ ������� ����� ������ 

������ ������ ����� ."������

מעריב

��� ����� �����
����� ����

375 ����� �381 ,������ ��� �� �� 
,������ ���� ?!��� ��� �������, ����� 

������ �����-��� ����� .�������

���� ���� ���� ������ ������ ���� ���� 
,�� ����� ������� ���� ,���� �����" 
��� �� ��� ������ ����� ������ -��� 

.����� ������� ��� ���� ,������ �� �� 
������� ����� ������� ����� ,������ 

��� ������� ��� .������� ����� ,��� 
������ -�375 ."�����

'���� ��� �� ,��� ���� ���� ��� 
,������ ���� �� ������ ������ ���� -���� 

����� ����� ������ ������� �� �������� 
,�������� ���� ����� ��� ����� ������ , 

������ �� ����� ������ ������ ����� 

������ ������� ����� ������� �����

������ .������
���� ����� ����� ����� ����� ��� 

����� �� ����� ������� 2017 ���� ��� 
�� 375 ,����� 381 ������)189 ,���� 180 

,(���� ���� 339 ����� �������� 2016, 
-�303 ����� -�2015. ��� ���� �������� �� 

����� ������� 2017 ����� 6 ����� .������
��� ���� ������ ����� ���� ����� ������ 

.����� ���� ����� 31.10.17, ���� 20:00 
���� ���� ���� ,��� �� ���� ����� 

2,650 .���� ��� ����� :���� �����" �� 
����� ������ �� '���� �� ���� ������� 

������� �� ��� �� ��� .����� ������ 
��� ������ ��� ���� ���� ,��� ��� ����� 

.����� ����� ������ �� ����� ������� 
,��� ������ ����� ����� .����� ������� 

�� ����� ���� ����� �� ����� ��� 

���� ."�����

������� ���� ������� / ��7:�� ������

ידיעות העמק



המרכז הרפואי ע”ש ברוך פדה, פוריה | גליון מס’ 34 | ינואר 2018  24
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