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 שר הבריאות,
 יולי אדלשטיין 

חנך את שלושת חדרי 
הניתוח החדשים 

והמתקדמים של המרכז 
הרפואי פדה-פוריה!

שלושת החדרים החדשים מתווספים 
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עבור תושבי הצפון היא בשורה אדירה:
‹  צמצום זמני ההמתנה הארוכים לניתוחים 

‹ הגדלת יכולת הניתוח והוספת ניתוחים
 ושירותים כירורגיים שלא היו בעבר 
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דבר מנהל המרכז הרפואי

מכם  ואחד  אחת  לכל  להודות  מבקש  אני 

במחלקות,  לצוותים  תודה  תרומתכם.  על 

תודה  התומכים.  ובשירותים  במעבדות, 

תמיכתן  על  שלכם  למשפחות  מיוחדת 

שמאפשרת לכם לעמוד במשימה.

 תודה להנהלת המרכז הרפואי, שהתמודדה 

הרפואי  המרכז  את  הכינה  ידוע,  הלא  עם 

אותו  וניהלה  רבה,  בהצלחה  למשימה 

בהצלחה רבה. 

רבה  הערכה  להביע  מבקש  אני  ולסיום 

יולי אדלשטיין שמוביל  לשר הבריאות חה”כ 

המערכה  את  לוי  פרופ’  המנכ”ל,  עם  יחד 

הלאומית במלחמה במגפה, והצליח למצוא 

פתיחת  את  אתנו  לחגוג  ולהגיע  הזמן  את 

שלושת חדרי הניתוח החדשים שלנו. 

והמשך  יותר  טובה  שנה  לכולנו,  מאחל  אני 

עשייה פורייה

שלכם, 

ד”ר ארז און

עובדים יקרים, 

עם  מתמודדים  אנחנו  האחרונים  בחודשים 

מערכת  שידעה  ביותר  המורכב  האתגר 

הבריאות, והמרכז הרפואי שלנו מעולם. מגפת 

הכרנו  שלא  לפעילות  אותנו  סחפה  הקורונה, 

מאות  של  חייהם  להצלת  מאבק  תוך  כה,  עד 

מטופלים אשר פקדו את המרכז הרפואי שלנו. 

ללמוד  אותנו  שאילצו  ומורכבים,  קשים  חולים 

תוך כדי טיפול, את אופן הטיפול בהם. 

התארגנות המרכז הרפואי לקליטת המטופלים 

ונתינה  תעוזה  יצירתיות,  חייבה  בהם,  והטיפול 

פדה-פוריה,  משפחת  רוח  הצוות.  כל  של 

ותפארתה,  עוזה  במלוא  ביטוי  ליידי  באה 

בחולים  לטיפול  הצוותים  של  בהתנדבות 

פיזית  בהתמודדות  ובמסירות.  במקצועיות 

ונפשית עם המטופלים ועם בני משפחותיהם, 

בזכותכם,  כמותם.  ידענו  שלא  משבר  במצבי 

הסיכון  למרות  בכבוד,  במשימה  עומדים  אנו 

האישי, ההתמגנות המעיקה, הריחוק החברתי, 

מחלקות,  סגירת  הרבות,  העבודה  שעות 

וההתמודדות עם הבית  הבידוד שנכפה עלינו, 

היכולת  על  מכבידים  שמאוד  והמשפחה 

האישית והארגונית.

לצערי, אני לא איש בשורות. ההתמודדות עם 

שיהיו  מעריכים  אנו  בעיצומה,  הקורונה  מגפת 

גלי תחלואה נוספים, בחורף הקרב ובא נצטרך 

ככל הנראה, להתמודד לצד מגפת הקורונה גם 

עם תחלואת השפעת. נעשה את המיטב, כדי 

החוסן  את  ולהגביר  לבאות,  עצמנו  את  להכין 

שלנו להמשך ההתמודדות.

הקורונה,  מגפת  עם  להתמודדות  במקביל 

שלנו.  העבודה  שגרת  את  להזניח  לנו  אל 

לאיכות  ומשפחותיהם  לחולים  מחויבים  אנו 

את  להזניח  לנו  אל  בטיפול.  ובטיחות 

ומתוך  אמפטיה  בסובלנות,  האישית  הגישה 

בתקופה  גם  שלנו,  המטופלים  כלפי   חמלה 

המאתגרת הזו.
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דבר העורכת
מגפת הקורונה מצליחה להעמיד אותנו שוב ושוב בפני אתגרים 
והתנסויות שלא חווינו מעולם. את הבטאון הקודם הפקנו לאחר 
סגירת  את  ציינו  הקלה  של  באווירה  הראשון,  הגל  שהסתיים 
תומס  של  החלמתו  עם  קורונה,  לחולי  הייעודית  המחלקה 

החולה האחרון )24.5.20(. 
וגל שני הגיע וסחף אותנו שוב  אלא שלא חלפו שבועות רבים 
צפוי.  בלתי  להיות  ממשיך  הקורונה  נגיף  אחרת.  למציאות 
בשונה מהגל הראשון הפעם הגישה היתה התנהלות במקביל 
לצד ההתמודדות עם המגיפה הנוראית והבלתי צפויה. המרכז 
התאמות  תוך  עבודה,  שגרת  במעין  לתפקד  המשיך  הרפואי 
רפואיים  ושירותים  חיוני  מענה  ולתת  להמשיך  במטרה  למצב, 

נדרשים לתושבי האזור. 
עם כל גל אנחנו לומדים לשחות יותר טוב, שהרי חייבים להמשיך 
וגם ללמוד לחיות עם הקורונה. מאז חודש מרץ ועד היום טופלו 

במרכז הרפואי למעלה מ-650 חולי קורונה. 
צוות המרכז הרפואי ערוך ומגויס ומתמודד בסבלנות ובנחישות 

עם המציאות שמשתנה ללא הפסקה. 

שנוכל  וכדי  חיסון,  שיפתחו  עד 
ולתת מענה  ולתפקד  להמשיך 
חייבים  לנו,  שזקוק  חולה  לכל 
לזכור את הכללים באמצעותם 
נוכל להגן על המטופלים שלנו, 
משפחתנו.  בני  ועל  עצמנו  על 
כי הלקח מהחודשים האחרונים 
הדדית!  ערבות  נדרשת  ברור, 
אחריות.  לקחת  צריכים  כולם 
ועל  באופן קבוע  לשים מסיכה 
כל הפנים, להקפיד על היגיינת 
ידיים ולשמור על ריחוק חברתי. 
כללים  להמציא  צורך  אין 

חדשים, אין טעם להתחכם. 
יחד איתכם - נגד הקורונה! 
מיה צבן

ברכות ואיחולים
פורשים:

ד”ר זילברמן משה - מנהל שירות כירורגית שד

נוביצ’ונוק ילנה - מח’ משק 

ד”ר סויבלמן מיכאל - מח’ אורתופדית 

מינויים:

ד”ר בוגנים טל - מנהל שירות אנדומטריוזיס

ד”ר גרשוביץ’ מריה - מנהלת בפועל מח’ קורונה

ד”ר מדבדייב אנה - רופאה יועצת פסיכיאטריה

ד”ר מתן משה - מנהל בפועל מח’ טיפול נמרץ קורונה

ד”ר נח’ול נח’ול- מנהל שירות רשתית

ד”ר ניקולא אדיב - סגן מנהל מחלקה כירורגית

ד”ר רוזנפלד יעקב - סגן מנהל המרכז הרפואי
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חנוכת חדרי הניתוח

שר הבריאות, ח”כ יולי אדלשטיין הגיע ביום שלישי 20.10, לביקור 
ראשון במרכז הרפואי, במהלכו חנך את חדרי הניתוח החדשים. 
הקורונה,  מגבלות  בשל  מיוחדת  במתכונת  שהתקיים  בטקס 
השתתפו בכירי משרד הבריאות, ראשי הרשויות באזור והנהלת 
למרכז  רבות  קרן הלמסלי אשר מסייעת  נציגי  הרפואי.  המרכז 
הרפואי ותרמה לפרויקט 1,850,000$ השתתפו בטקס באמצעות 

הזום, מארה”ב. 

שלושת החדרים החדשים מתווספים לארבעה חדרי הניתוח הקיימים. 
עלות פרויקט הקמת חדרי הניתוח, הכוללת בנייה ורכש של מכשירים 

וציוד המתקדם ביותר בתחום, היא כ-30 מיליון ₪. 

מנהל המרכז הרפואי ד”ר ארז און, אמר בפתח הדברים “ אנו שמחים 

בשורה  שהוא  אירוע  לכבוד  להתכנס  אלה  בימים  דווקא  ונרגשים, 

חשובה ומשמחת לתושבי הגליל - חנוכת שלושה חדרי ניתוח חדשים. 

ויאפשרו  חדרי הניתוח החדשים מצטרפים לחדרי הניתוח הקיימים, 

ולהוסיף  להמשיך  שלנו,  הניתוח  יכולת  את  משמעותית  להגדיל  לנו 

שירותים כירורגיים, ולצמצם את זמני ההמתנה הארוכים לניתוחים”. 

כאן  להיות  שמח  “אני  ואמר,  ברך  אדלשטיין  יולי  ח”כ  הבריאות,  שר 

היום, אין שום ספק שהבשורה של פתיחת חדרי ניתוח חדשים היא 

בשורה לכל אזור הצפון! חשוב לנו שכל מי שזקוק לטיפול יקבל אותו 

בביה”ח.  כאן  והמצוין  המקצועי  הצוות  ובעזרת  טובים  הכי  בתנאים 

הוספת חדרי ניתוח והרחבת השירותים הרפואיים משמעותית מאד 

להמשך פיתוחו וקידומו של המרכז הרפואי”. 

מוח  צנתורי  מרכז  לפתיחת  התוכנית  און את  ד”ר  ציין  בהמשך 

עבור תושבי האזור, “בקרוב יוקם במרכז הרפואי מכון אנגיוגרפיה 

מרכז  את  לפתוח  נוכל  השלמתו,  שעם  היא  הבשורה  חדיש, 

הגולן. המשמעות  ורמת  המזרחי  הגליל  לתושבי  המוח  צינתורי 

היא הצלת חיים! מרכז צינתורי מוח לתושבי האזור יאפשר קיצור 

והפחתת  חיים  להצלת  קריטיים  שהם  לטיפול,  ההמתנה  זמני 

הסיכון לנכות עבור חולה שעבר שבץ מוחי”. 

ח”כ  הבריאות,  שר  עלה  הרפואי  המרכז  מנהל  לדברי  במענה 

אדלשטיין לבמה ובישר כי יעניק תקציב של 5 מיליון ₪ למימון 

הפרויקט החשוב ולמען תושבי הצפון. 

טקס חנוכת חדרי הניתוח החדשים 
 שר הבריאות, יולי אדלשטיין, היה אורח הכבוד בטקס חנוכת שלושת חדרי הניתוח החדשים. 

בשל מגבלות הקורונה, הטקס התקיים במתכונת מצומצמת. נציגי קרן הלמסלי אשר מסייעת 
רבות למרכז הרפואי ותרמה לפרויקט $1,850,000 השתתפו מארה”ב באמצעות הזום. 

בתום הטקס הבטיח השר אדלשטיין כי יעניק למרכז הרפואי 5 מליון ₪ להקמת מרכז צנתורי מוח
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גיבורי הקורונה חנוכת חדרי הניתוח
בבוקר   23.10.20 שישי  ביום  הגיע  פדה-פוריה  הרפואי  המרכז  צוות 
ללוחמי  ותודה  הוקרה  במפגן  להשתתף  כדי  ביה”ח,  למנחת 
שכלל  האזרחי  כשהמטס  מיוחדת  להוקרה  זכו  העובדים  הקורונה. 
ותמיכה  ששה מטוסים קטנים, טס מעל המרכז הרפואי בהצדעה 
להתמודדות של כלל עובדי המרכז הרפואי עם המלחמה בקורונה 
ובהוקרה לעבודתם המקצועית והמסורה לאורך תקופה של שבעה 

חודשים מאד אינטנסיביים.

המטס חג פעמיים מעל המנחת כשעובדי המרכז הרפואי מנופפים 
לטייסים בדגלי ביה”ח ודגלי ישראל. במהלך המטס, יצר הטייס סא”ל 
במיל’ דן שיאון, קשר עם מוקד 101 של מד”א והעביר מסר מיוחד 
לצוות, “ברגעים אלו אנו טסים מעל מנחת המסוקים שלכם בפוריה 
הצדעה  מטס  מקיימים  אנחנו  פדה-פוריה.  הרפואי  המרכז  ומעל 
לכם, לצה”ל, לצוותי בתי-החולים ולכל האנשים שעוסקים במלחמה 
מול נגיף הקורונה. אנחנו מודים לכם בשם כל אזרחי ישראל. תודה 

רבה”.

דקות  לכמה  ״יצאנו  אמר,  הרפואי,  המרכז  מנהל  און,  ארז  ד”ר 

למנחת, כדי להעביר מסר של חזית מאוחדת, כולנו ביחד במלחמה 
הזו נגד הקורונה ורק ביחד נוכל להתמודד ולנצח. אני מבקש להודות 
ונלחם במסירות  לצוות המרכז הרפואי שמגויס למלחמה בקורונה 
אשר  מד”א  צוותי  את  ולהוקיר  להודות  כדי  גם  באנו  ובמקצועיות. 
בחזית המאבק  ופיקוד העורף  בתי החולים  צוותי  יחד עם  עומדים 

הלאומי בנגיף“. 

כדי  במיוחד  ״הגענו  סיכמה,  הסיעוד  מנהלת  מדמון,  אמר  מלכה 
להגיד תודה לצוות המסור שלנו שנותן את כל הלב ולהודות לקהילה 

הסובבת אותנו אשר תומכת ומחזקת אותנו“. 

ביום  הגיע  התקשורת,  שר  הנדל,  יועז 
במרכז  ראשון  לביקור   20.10.20 שלישי, 
הרפואי, במהלכו נפגש עם הנהלת המרכז 
הרפואי ועם ראשי הרשויות, עידן גרינבאום 
מוני  הירדן,  עמק  האזורית  המועצה  ראש 
וניצן פלג ראש  מעתוק, ראש העיר טבריה 

המועצה האזורית גליל תחתון. 

פתח  און,  ארז  ד”ר  הרפואי  המרכז  מנהל 
את הביקור בסקירה וציין שירותים רפואיים 
חדשים שנוספו בשנה האחרונה כמו שירות 

שיקום לב, מרפאת סוכרת ואנדוקרינולוגיה ושירות כירורגיה לילדים. 
פרויקט  זהו  לצפון  שיקום  מרכז  בניית  הוא  שלנו  הדגל  “פרוייקט 
לאומי שיחולל שינוי משמעותי בכל האזור. אנחנו מעריכים שהבנייה 
תסתיים בעוד שנתיים, אבל כדי שנוכל להשלים את הפרויקט עלינו 

לגייס עוד 140 מליון ₪”. 

קורונה  בחולי  לטיפול  הייעודיות  במחלקות  השר  ביקר  מכן  לאחר 
ושוחח עם ד”ר משה מתן, מנהל מחלקת טיפול נמרץ קורונה, ד”ר 
סובח סובח, וד”ר מריה גרשוביץ’ מנהלי מח’ קורונה, אילנה עשהאל 
האחות האחראית במחלקת קורונה, ואחמד בלאונה האח האחראי 

במחלקת טיפול נמרץ קורונה. 

להודות  רוצה  “אני  הנדל,  יועז  התקשורת,  שר  אמר  הסיור  בסיום 

שנמצאים  הרפואי  במרכז  ולצוות  און,  ד”ר  הרפואי  המרכז  למנהל 
בחזית המאבק בקורונה. במחלקת קורונה ראיתי כאב, סבל, חולים 
לא מבוגרים שהגיעו עם תסמינים קלים ומצבם התדרדר מהר מאד 
שוב  כאן  שומע  שאני  המסר  לשעון.  מסביב  שעובד  רפואי  וצוות 
ושוב זו החשיבות של המניעה. הקפדה על המסכות, הריחוק הפיזי 
והימנעות מהתקהלויות. פשוט לשמור על הנפש, לשמור על החיים, 

של כל אחד ואחת מאיתנו”. 

התמיכה  חשיבות  את  והדגיש  הביקור  על  לשר  הודה  און  ד”ר 
עם  ובמסירות  במקצועיות  שמתמודדים  העובדים  לכל  וההוקרה 
מגיפת הקורונה. ד”ר און הוסיף לסיום, “אנו רואים פוטנציאל אדיר 
וצוות משרדך  במהפכת פריסת הדור החמישי, שאתה אדוני השר 

מובילים ונשמח להשתלב ולהיות שותפים”. 

מטס הוקרה ללוחמי הקורונה 
עובדי המרכז הרפואי פדה-פוריה קיבלו את המטס כשהם מנופפים בדגלים לאות תודה 

והוקרה ללוחמי הקורונה

ביקור שר התקשורת 
שר התקשורת, יועז הנדל, הגיע לביקור ראשון במרכז הרפואי פדה-פוריה. השר ביקר במחלקת 

קורונה ואמר, “אזרחי ישראל צריכים להודות לכם, אתם הצוותים שנמצאים בחזית המאבק בקורונה”
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חדשות
 ניתוח מורכב לכריתת ריאה 

ביחידה לכירורגית חזה, בוצע לראשונה, ניתוח מורכב לכריתת ריאה. על הריאה שנכרתה היה גידול 
סרטני שאף יצר דלקת חסימתית בכל הריאה

גוש בבלוטת מגן בגודל 5 ס”מ הוצא בניתוח אנדוסקופי 
הגוש בגודל 5 ס”מ, הוסר בניתוח חדשני, אשר בוצע ביחידת אף אוזן גרון וניתוחי ראש צוואר. 

ד”ר אסדי ציין כי מדובר בגוש הגדול ביותר מסוגו שהוסר בשיטה זו בישראל 

גידול סרטן ריאה  מיכאל טוקרב )73( מקרית שמונה אובחן עם 
התפתחה  מכך  וכתוצאה  האויר  דרכי  של  חסימה  שיצר  מורכב, 
מנהל  בן-אבי,  רוני  ד”ר  לדברי  הריאה.  בכל  חסימתית  דלקת 
המרכז  של  הקרדיווסקולארי  שבמערך  חזה  ניתוחי  יחידת 
הרפואי פדה-פוריה, “בשל התהליך הדלקתי לא הייתה אפשרות 
לטיפולים אונקולוגיים כמו כימותרפיה או הקרנות, לכן, בתיאום 
עם האונקולוג המטפל החלטנו לבצע ניתוח לכריתת הריאה. זהו 

ניתוח מורכב ומסוכן”.

“זו פעם  ניתוח לכריתת הריאה,  בתחילת אוקטובר, מיכאל עבר 
את  פדה-פוריה  הרפואי  במרכז  כאן  מבצעים  שאנחנו  ראשונה 
שקשורים  סיכונים  בו  שיש  ניתוח  זהו  הזה.  המורכב  הניתוח 
בכריתת  הכרוכים  ההמודינמיים  השינויים  בשל  הלב,  לתפקוד 

ריאה שלמה. בניתוח שארך כשמונה שעות, הצלחנו להסיר את 
ולהתגבר על התהליך הדלקתי. שבוע אחרי  הגידול באופן מלא 
הניתוח, לשמחתנו הרבה, מיכאל יכול להשתחרר ולחזור הביתה”. 

 זמן קצר לפני שעזבו את המרכז הרפואי בדרכם הביתה, אמרה 
ורוצה  מתרגשת  מאד  מאד  “אני  מיכאל,  של  אשתו  דינה,  לנו 
להודות לכל הצוות פה. פגשנו צוות מיוחד במינו שנותן את כל 
הלב והנשמה. החל מנטלי וידרו, מזכירת היחידה שהיתה איתנו 
בקשר יום יום, דרך הצוות ביחידה לטיפול נמרץ לב ובמיוחד ד”ר בן 
אבי שניתח את מיכאל ואני מרגישה שהוא ממש החזיר לי אותו... 
שמחתי  כך  וכל  שלו,  במצב  התדרדרות  שתהיה  חששנו  מאד 

כשהוא התחיל להתאושש אחרי הניתוח והוא מרגיש יותר טוב”. 

טינה תחאוחה )21( מכפר קמא, הגיעה למרכז הרפואי כדי להסיר 
גוש שהתגלה, באונה הימנית של בלוטת המגן. “זה התחיל לפני 
הרגשתי  בשינה  גם  לבלוע,  לי  הפריע  ומאד  בערך,  שנה  חצי 

שהגוש לוחץ לי בגרון ומפריע לי לנשום”. 

בניתוח חדשני הסיר ד”ר נדאל אסדי, רופא בכיר ביחידת אף אוזן 

ד”ר  הבלוטה.  של  הימנית  האונה  את  ראש-צוואר,  וניתוחי  גרון 
ללא  מגן,  בלוטת  לכריתת  חדשני  ניתוח  “ביצענו  הסביר,  אסדי 
החלק  דרך  אנדוסקופית  בצורה  מבוצע  הניתוח  בצוואר.  חתך 
הפנימי של השפה התחתונה, משם גולשים לצוואר מתחת לעור 
בניתוח  חיצונית.  צלקת  מונעת  זו  גישה  הבלוטה.  את  ומוציאים 
הסרנו גוש בגודל של 5 ס”מ שהוא הגדול ביותר שהוסר בשיטה 

הזו בישראל ובין הגדולים בעולם”.

בתי  של  קטן  במספר  רק  מבוצע  החדשני  הניתוח  כי  לציין  יש 
הרפואי  במרכז  רק  מבוצע  הניתוח  בצפון  הארץ,  במרכז  חולים 

פדה-פוריה. 

כשבועיים לאחר הניתוח ניתן לראות כי בצוואר אין סימני חתך או 
שטפי דם, ולא ניתן להבחין בסימן לניתוח. טינה אמרה כשהגיעה 
לבדיקת ביקורת במרכז הרפואי, “אני מאד מרוצה, מרגישה מצוין. 
לא רציתי שתישאר לי צלקת או סימן על הצוואר, ככה מבחינה 
לב  לשים  אפשר  אי  כמעט  היום  טוב,  ממש  נראה  זה  אסתטית 
שעברתי ניתוח בצוואר. אני מודה לצוות שליווה אותי ומאד הרגיע 

אותי“. 
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חדשותחדשות
תחלואת  עם  להתמודד  צפויים  החולים  בתי  ובא,  הקרב  בחורף 
שפעת אשר תצטרף להתמודדות הקשה והמתמשכת עם מגפת 
יצאו  מתחסנים!  מסתכנים,  לא  הכותרת:  תחת  לכן,  הקורונה. 
בקרב  בעבר,  כדוגמתו  היה  שלא  חיסון  במבצע  הרפואי  במרכז 
המפרט  מידע  לעובדים  יופץ  הקמפיין  במסגרת  העובדים.  כלל 
את חשיבות החיסון בכדי להגן על הסובבים אותנו, ומעודד את 
המתחסנים.  למאזן  ולהצטרף  להקדים  הרפואי  המרכז  עובדי 
אילנה אהרון, מפקחת אפידמיולוגית ואחראית מרפאת העובדים, 
עובדים. במסגרת הקמפיין,  כבר למעלה מ-550  חוסנו  כי  ציינה 
יזכו  מתחסנים  אחוז  ל-100  ראשונות  שיגיעו  המחלקות  שלוש 

בפרס מתוק במיוחד! 

להתייצב  ומיהרו  היססו  לא  הרפואי  המרכז  הנהלת  חברי 
ולהתחסן.  ד”ר ארז און מנהל המרכז הרפואי, שמעון סבח המנהל 
האדמיניסטרטיבי, מלכה אמר מדמון, מנהלת הסיעוד, וד”ר הגר 

מזרחי סגנית מנהל המרכז הרפואי. 

במפגש עם האחים והאחיות שקיבלו על עצמם לחסן את העובדים 
במחלקה שלהם, אמר ד”ר און, “לחיסון עובדי המרכז הרפואי יש 
חשיבות מרכזית, כדי להגן על עצמכם ועל בני משפחותיכם מפני 
אני  שלנו.  המטופלים  על  להגן   - חשוב  פחות  לא  אבל  הווירוס, 

קורא לכל העובדים לקחת אחריות באופן אישי ולהתחסן!“. 

הדגישה  זיהומים  למניעת  היחידה  זיאד, מנהלת  אבו  היבה  ד”ר 
עונתית עם  צפוי לשלב תחלואה של שפעת  “החורף הקרוב  כי 
הצוותים  כל  לחיסון  יתרה  חשיבות  כן  ועל  הקורונה  תחלואת 
המטפלים במערכת הבריאות. מטרות החיסון הן למנוע תחלואה 
בשפעת, לצמצם את הסיבוכים מהמחלה, למנוע העברת הווירוס 
למטופלים ולמנוע עומס על הצוות במחלקות כתוצאה ממחלת 

אנשי צוות”. 

זיהומים  ביחידה למניעת  ליבאי, מפקחת אפידמיולוגית  קוזיתא 
בחלבוני  )מוטציה(  גנטי  שינוי  עוברים  השפעת  “נגיפי  כי,  ציינה 
יש  לכן  שנה,  מדי  חדשים  זנים  להופעת  הגורם  דבר  המעטפת, 
להתחסן כל שנה מחדש. בדומה לקורונה, נגיפי שפעת נישאים 
באוויר בתוך טיפות זעירות, הניתזות כתוצאה משיעול, עיטוש, או 
יכולות  דיבור של אדם החולה בשפעת. הטיפות  כדי  תוך  אפילו 
להישאף במישרין, או להיקלט מחפצים ולעבור במגע אל העיניים, 
ההנחיות:  על  להקפדה  עליונה  חשיבות  יש  לכן  הפה.  או  האף 

עטית מסכה ושמירה על היגיינה וחיטוי הידיים”. 

לא מסתכנים מתחסנים ! 
תחת הכותרת: לא מסתכנים, מתחסנים! נפתח במרכז הרפואי פדה-פוריה, מבצע 

חיסוני השפעת. גם חברי הנהלת המרכז הרפואי מיהרו לקבל את החיסון 
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חדשות
לראשונה! ליצנים רפואיים בתוך מח’ קורונה 

לראשונה! הליצנים הרפואיים של המרכז הרפואי פדה-פוריה נכנסים לתוך מחלקת הקורונה. 
מדובר ביוזמה ייחודית גם ברמה הבינלאומית, הליצניות נכנסות במיגון מלא ומתקבלות על ידי 

החולים בשמחה ובהתרגשות 

משתתפות  פדה-פוריה  הרפואי  במרכז  רפואיות  ליצניות  שלוש 

במיזם הייחודי במסגרתו הן נכנסות ויוצרות קשר עם המטופלים 

בתוך מחלקת קורונה. שושי אופיר היא ד”ר חרטא, ליצנית רפואית 

מקבוצת רופאי חלום, מסבירה “הגל השני הביא עמו הרבה יותר 

מטופלים והרבה מהם במצב קשה... המטופלים שחולים בקורונה, 

בנוסף למצבם הפיזי הקשה, מרגישים מעט כמו מצורעים, איש 

ומי שמגיע לבוש בחליפת מגן מכף  אינו רוצה להתקרב אליהם 

רגל ועד ראש, נמצא לידם זמן מינימום הכרחי לביצוע המשימה 

שנדבקו  זה  על  אשמה  תחושת  מרגישים  הם  בנוסף,  ויוצא. 

עוסק  איתם  שלנו  התפקיד  אחרים.  הדביקו  שמא  גדול  וחשש 

גם בהעלאת הדימוי העצמי שלהם, בהפחתת תחושת האשמה 

ובמתן התחושה שהם רצויים, אהובים וחשובים לנו”. 

טל שטיין, הליצנית ד”ר טיל, אמרה אחרי המפגש הראשון, “יכולנו 

גורם  כמו  שאנחנו  הרגשתי  המתחדשת,  האנרגיה  את  להרגיש 

אחד,  על  אחד  של  המפגש  החיצון.  העולם  עם  אותם  שמקשר 

מחוץ  שנמצא  מהבן  אהבה  מסר  שקיבלה  מאושרת  אמא  עם 

למחלקה, כל אחד מהמטופלים רצה לשתף אותנו בחוויות שלו, 

שאלו אותנו אם נחזור שוב... “

לפני שנכנסו לתוך המחלקה הליצניות עברו הדרכה מפורטת ע״י 

אילנה אהרון מהיח׳ למניעת זיהומים. 

הסרבלים  על  הוסיפו  הן  הראש  ועד  רגל  מכף  שהתמגנו  לאחר 

אותן  לזהות  יוכלו  שהחולים  כדי  וקישוטים  מדבקות  הלבנים 

כליצניות, אפילו האף האדום נוסף מעל המסכה “אנחנו מנסות 

ליצור מהתלבושת הממוגנת וחסרת הזהות, משהו נחמד מצחיק, 

ויותר אישי, אנושי”. 

יש לציין כי כבר בגל הראשון שולבו הליצנים הרפואיים של המרכז 

הרפואי בטיפול בחולי קורונה, אלא שאז הפעילות היתה מוגבלת 

לעמדת האחיות והליצנים תיקשרו עם החולים כשהחלון האטום 

מפריד ביניהם. שושי אופיר סיכמה, “התוכנית שלנו היא להיכנס 

כל יום למחלקה. כשאנחנו עם המטופלים אנחנו שרות ורוקדות, 

מדברות על המשפחות שלהם... היה מרגש מאד לראות חיוכים 

ושמחה גדולה אצל המטופלים”. 

ד”ר ארז און, מנהל המרכז הרפואי סיכם, “אין לנו ספק שלליצנים 

ומצב  האווירה  לשיפור  משמעותית  מאד  תרומה  יש  הרפואיים 

יסייעו לשמירה על  הרוח של החולים. המפגשים היומיים איתם 

אנרגיות חיוביות ואופטימיות. זה חשוב במיוחד בסיטואציה יוצאת 

ימים  במשך  נמצאים  החולים  בהן  הקורונה  מחלקות  של  הדופן 

ובמידה  מהמשפחה  ורגשי  פיזי  נתק  של  במצב  שבועות  ואף 

מסוימת גם מהצוות הממוגן”. 
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הרפואי  במרכז  ילדים  כירורגיה  שירות  מנהל  שטיינברג,  רן  ד”ר 

מביא  ברמב”ם,  ילדים  כירורגיה  מח’  מנהל  שהוא  פדה-פוריה, 

התחלנו  חודשים  שלושה  “לפני  באזור.  להורים  חשובה  בשורה 

הרפואי.  במרכז  הילדים  מחלקת  במסגרת  מלא  שרות  להפעיל 

המשמעות היא שכירורג ילדים נמצא כאן במחלקה חמישה ימים 

בשבוע. השירות שאנחנו נותנים הוא גם מענה למקרים דחופים 

ילדים  כירורגיית  צוות  ילדים.  כירורגיית  מרפאת  במסגרת  וגם 

מבצע כאן, במרכז הרפואי, כל שבוע, ניתוחים אלקטיביים מגוונים 

כמו: תיקוני בקע מפשעתי, תיקוני בקע טבורי, אשכים תמירים 

וניידים”. 

בארץ  המובילות  בין  היא  ברמב”ם  ילדים  כירורגיית  מחלקת 

ולילדים,  לתינוקות  פולשניים  הזעיר  הניתוחים  בתחום  ומובילה 

כליה  השתלות  ילדים,  באונקולוגית  מתמחה  המחלקה  צוות 

מחלקה  של  ייחודית  מתכונת  כאן  “יצרנו  רובוטיים.  וניתוחים 

היא  המשמעות  בפדה-פוריה.  השירות  על  שאחראית  ברמב”ם 

מאד  ומקצועית  רפואית  באיכות  טיפול  מקבלים  שהמטופלים 

האזור  תושבי  ברמב”ם.  הטיפול  לאיכות  זהה  שהיא  גבוהה, 

המחלקה  מרופאי  גבוהה  ואיכות  רמה  אותה  את  פה  מקבלים 

שלי”. 

פונה  “אני  בצפון,  הילדים  לרופאי  בפנייה  מסכם  שטיינברג  ד”ר 

לייעוץ  קשר  איתנו  ליצור  אותם  ומזמין  בקהילה  הרופאים  לכל 

ומענה לשאלות. אנחנו נשמח לסייע והזמינות שלנו מלאה”. 

של  העינים  ביחידת  הרשתית,  שירות  את  ינהל  נח’ול  נח’ול  ד”ר 
המרכז הרפואי. במסגרת השירות ניתן מענה לחולים עם מחלות 
עינים  ומחלות  הרשתית  של  ניוון  לסוכרת,  שקשורות  רשתית 

נוספות. 

רשתית  למחלות  טיפולים  מבצעים  “אנחנו  מסביר,  נח’ול  ד”ר 
באופן ניתוחי ותיקונים לסיבוכי קטרקט בשיטות חדשניות, כמו כן, 
אנחנו מטפלים באובאיטיס )דלקות תוך עיניות(. ניתוחי רשתית 
מתבצעים בטכניקות חדשות, לדוגמא, קיבוע עדשה לעין. אנחנו 
כדי  אחד  לביקור  והטיפול  הבדיקות  את  לרכז  כדי  פועלים  גם 
להוריד את עומס הביקורים בביה”ח מהמטופל ומבני משפחתו”. 

ד”ר נחול ציין עוד כי זמן ההמתנה לניתוח קוצר: “ פעלנו לקיצור 
זמן ההמתנה לניתוח, אנחנו מתחייבים לתור לניתוח רשתית, תוך 

חודש. במקרים דחופים ניתן לתת מענה תוך שבועיים”. 

ד”ר נח’ול, הוא מומחה ומנתח רשתית ביחידת העינים. הוא חזר 
רשתית  של  בתחום  בקנדה  עמיתים  מהשתלמות  כשנה  לפני 

רפואית וניתוחי רשתית.
מרפאת ניתוחי רשתית פעילה בכל יום חמישי, ניתן לקבוע 

תור באמצעות מוקד זימון תורים: 04-6652291 

כירורגית ילדים במרכז הרפואי פדה-פוריה
ד”ר רן שטיינברג, מנהל שירות כירורגיה ילדים במרכז הרפואי פדה-פוריה, שהוא מנהל מח’ 

כירורגיה ילדים ברמב”ם, מבשר להורים - צוות המחלקה מגיע מרמב”ם ונותן פה בפדה-פוריה, 
שירות כירורגיית ילדים באופן יומיומי 

שרות רשתית - חדש 
חדש ביחידת העינים, שירות רשתית בניהולו של ד”ר נח’ול נח’ול 

חדשות
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האיש והאגדה
לזכרו של ד”ר רולנד גייגר / נועה סלע 

ד”ר רולנד גייגר ז”ל, מנהל מחלקת הילדים והפגייה במרכז הרפואי 

בשטרסבורג,  לרפואה  הספר  בית  בוגר   ,1992 עד   1965 בשנים 

הגיע אלינו כעולה חדש מצרפת. בשנים הראשונות התגורר עם 

משפחתו בשכונת מגורי הסגל במרכז הרפואי, ולאחר מכן בנו את 

ביתם במושבה כנרת, מול האגם. 

עד   1989 בשנים  הרפואי  המרכז  מנהל  פרבשטיין,  יעקב  ד”ר 

2013, “ד”ר גייגר נחשב ממש לאליל האימהות בצפון. שמו הלך 

לפניו כבעל ידע מעמיק, מסור למשפחות, מדריך ומורה מהרמה 

הגבוהה ביותר. הוא הציב את המחלקה בשורה אחת עם מחלקות 

ברפואה  לעסוק  שלא  בחר  גייגר  ד”ר  בארץ.  הטובות  הילדים 

גבה  לא  ברפואה פרטית,  לעסוק  ניסה  בו  בזמן הקצר   - פרטית 

לילדים  לאימהות  נתן  מזה,  ההפך  ולעיתים  מהמטופלים  כסף 

שהגיעו אליו מכספו כששמע על מצבם הכלכלי.” 

“הגעתי  מוסיף,  הילדים,  מחלקת  מנהל  אבוזיד,  סעיד  ד”ר 

למחלקת ילדים כמתמחה בשנת 1989, כשד”ר גייגר היה המנהל. 

הדאגה  רופא.  לכל  ומופת  דוגמא  בו  ראיתי  הראשון  מהרגע 

שאלה.  לכל  האמפטי  והמענה  האכפתיות  ולהוריהם  למטופלים 

ד”ר גייגר היה מגיע למחלקה בלילות, ללא כל קריאה - לתמוך, 

ולכוון, בנוכחותו הרגשנו שיש לנו גב איתן שאפשר תמיד  לעזור 

להישען עליו. הוא היה רופא וקלינאי בחסד עליון, יכולת האבחון 

ובצפון בפרט.  בכלל  הילדים  רופאי  הייתה לשם דבר בקרב  שלו 

הוא העמיד דורות של רופאי ילדים אשר התקדמו והגיעו לעמדות 

ד”ר  ניהולו של  הרופאים שעבד תחת  דור  אנחנו,  מאוד.  גבוהות 

גייגר, ספגנו את המורשת שלו ואין לי ספק שעדיין מתנהלים על 

ד”ר רולנד גייגר ז”לפיה”. 
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ד”ר אבי און, מנהל היחידה לגסטרואנטרולוגיה ילדים “נפלה בחלקי 

הזכות להיות תלמידו של ד”ר גייגר כרופא מתמחה ברפואת ילדים 

גדול  רופא  הכרתי  במחלקה.  לצידו  שעבד  בכיר  כרופא  ובהמשך 

שניחן במעלות מרובות וקצרה היריעה לפרט את כולן. ד”ר גייגר היה 

רופא מסור מאוד לחוליו. בית החולים היה הבית השני שלו )ולעיתים 

אף ביתו הראשון(. הוא בילה ימים כלילות בביה”ח והקדיש זמן רב 

לטיפול בילדים. רופא הילדים מטפל לא רק בילד החולה אלא גם 

אמור להתייחס להורים, לסבתא ולמשפחה כולה - וד”ר גייגר עשה 

זאת באומנות ובמסירות רבה. שמו הטוב של ד”ר גייגר הלך לפניו, 

ומשפחות רבות הגיעו לשמוע את חוות דעתו ממרחקים, עוד בעידן 

שלא היה פרסום ברשתות חברתיות ואינטרנט - והכל נעשה מפה 
לאוזן”.

גייגר  ד”ר  את  הכרתי  סיכם,”  הרפואי  המרכז  מנהל  און,  ארז  ד”ר 
היווה  גייגר  ד”ר  כרופא.  ובהמשך  לרפואה  כסטודנט  ולימים  כילד 
פעל  רחב,  ידע  בעל  היה  האידאלי.  הרופא  כדמות  לחיקוי  מודל 
מתוך מחויבות עמוקה למקצוע הרפואה ומתוך מסירות שאין לה 
גבול למטופלים ולמשפחותיהם. זכות גדולה לנו להנציח את זכרו 

ומורשתו במרכז הרפואי פדה-פוריה”.

במהלך השנים מקיימת משפחת גייגר קשר רצוף וחם עם בית 
ביילוד  נמרץ  לטיפול  המחלקה  נקראה   2015 בשנת  החולים. 

ובפג ע”ש ד”ר גייגר ז”ל.
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שיקום לב
חדש! מרכז לשיקום לב

 מרכז שיקום הלב מציע שרות באמצעות צוות רב תחומי, בהובלתו של
ד”ר רון גולן. “הליווי שאנחנו מציעים כאן בשיקום לב, מסייע לחולה אחרי 

 אירוע לב או ניתוח, לצעוד על קרקע יציבה ולבנות את עצמו מחדש. 
 וכך, אנחנו מחזירים לו את השליטה שלו בחייו. יש פה תהליך הדרגתי 

של שיפור בתפקוד הגופני והנפשי” / מיה צבן 

בימים מאתגרים אלה, גם לנו מגיעות בשורות טובות, בשורה 

כזו היא ההודעה על פתיחתו של המרכז למניעה ושיקום 

מחלות לב וכלי דם, כחלק מהמערך הקרדיווסקולארי של 

לתושבי  לתת מענה  כדי  הרפואי. המרכז שהוקם  המרכז 

עמק הירדן, טבריה, הגליל ורמת הגולן מהווה שירות רב 

תחומי למטופלים אחרי אירוע לב, ניתוח מעקפים וכדומה. 

לזירוז  וקבוצתית  אישית  התערבות  תכנית  מציע  המרכז 

מהלך  לשינוי  בריאות  מקדמי  חיים  הרגלי  והקניית  ההחלמה 

תחת  המטופלים  נמצאים  התוכנית  במסגרת  המחלה. 

הבריאותי  מצבם  ניטור  תוך  רפואי-פיזיולוגי-תזונתי,  פיקוח 

אימון  נתוני  אחר  מעקב  תרופתי,  טיפול  איזון  והתקדמותם, 

ושינויים תפקודיים וקליניים, ובדיקות נוספות לפי צורך. תכנית 

זכאי,  ויציבות להם הוא  זו מוסיפה למטופל ממד של ביטחון 

ומקדמת חזרתו לשגרה הן מבחינת תפקוד גופני, והן מבחינת 

תפקוד נפשי וחברתי. 

מנהל  מקצועי.  רב  צוות  באמצעות  מופעלת  השיקום  תכנית 

לצדו  מאמץ.  ופיזיולוג  ספורט  רופא  גולן,  רון  ד”ר  השירות 

קרדיולוג בכיר והמנהל הרפואי, ד”ר ודיע כנעאני, אחות טיפול 

גופנית  בפעילות  ניסיון  בעל  אימון  צוות  סעדי,  הנאדי  נמרץ, 

לב,  לחולי  דיאטטי  באיזון  שמתמחה  דיאטנית  שיקומית, 

גולן מסביר,  ד”ר  וליווי פסיכוסוציאלי.  לטיפול  ועו”ס שדואגת 

גופני, נפשי  “השירות שלנו מסייע לחולה לב לחזור לתפקוד 

וחברתי מיטביים, בבית ובקהילה. אנחנו למעשה מעצימים את 

וניהול של המחלה. אני  המטופל בעזרת מגוון כלים לשליטה 
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תמיד אומר למטופלים, אני מעדיף שתנהל אתה את המחלה 

ולא המחלה תנהל אותך. אנחנו בעצם נותנים לכל מטופל את 

הכלים ומאפשרים לו לקחת חזרה את השליטה”. 

ד”ר ודיע כנאעני מדגיש, “לחולה שעבר ניתוח או סובל ממחלת 

לשיפור  שיביא  שיקומי  טיפול  לקבל  חשוב  מתקדמת,  לב 

שיקום  מרכז  פתיחת  עם  הגופני.  והכושר  היומיומי  התפקוד 

לטיפול  בנוסף  כל המעטפת,  לחולים את  נותנים  אנחנו  הלב 

הכירורגי- פולשני והתרופתי. שיקום לב מביא לשיפור בתפקוד 

ביום יום כלומר, איכות החיים של המטופל היא יותר טובה”. 

נמרץ  טיפול  אחות  היא  האחראית  האחות  סעדי,  הנאדי 

אחר  שוטף  באופן  שלה  למעקב  חשיבות  יש  לדבריה,  לב. 

המטופלים. היא מכירה אישית את כל המטופלים ואף דואגת 

להפנות אותם לפי הצורך לאנשי מקצוע נוספים כמו דיאטנית, 

הנאדי  מיני.  ייעוץ  ואפילו  פסיכולוג  פיזיולוג,  קרדיולוג,  עו”ס, 

דואגת לשמור על בטחון ובטיחות המטופלים במהלך האימון, 

היא מאתרת אירועים חריגים ומטפלת בהם בהתאם. “חשוב 

יחס אישי, זה מקנה להם ביטחון  לי ללוות אותם, לתת להם 

לאורח  לחזור  ולא  קדימה,  להתקדם  יכולים  שהם  ואמונה 

החיים הלא בריא שהיה להם לפני אירוע הלב“. 

ד”ר גולן בחר לעסוק ברפואת ספורט ושיקום כשהבין שבארץ 

עוד  אותי  מלווה  זו  “תפיסה  דיו.  מפותח  לא  עדיין  התחום 

לחבר  דרך  חיפשתי  גוריון.  בן  באוניברסיטת  רפואה  מלימודי 

בין רפואה לספורט ומקצועות השיקום. מאחר ותחום זה לא 

המאמץ  של  בפיזיולוגיה   PHD ללימודי  נסעתי  בארץ,  היה 

בין  לשלב  לי  מאפשרת  התחומים  בשני  התמחות  בארה”ב. 

רפואה לפיזיולוגיה של המאמץ וזה עוד ערך מוסף שלנו כאן 

במרכז השיקום”. 

לחזרה לשגרת  ככלי  גולן מדגיש את משמעות השיקום  ד”ר 

חיים ואיכות חיים, “חולה שעבר אירוע לב או ניתוח לב, אירוע 

שמשליכות  תוצאות  לו  ונלווים  בחייו  דרמתי  שינוי  מחולל  זה 

על יכולתו לתפקד בבית, בעבודה ובקהילה. תהליך ההחלמה 

מה  ידיעה  אי  שליטה,  מחוסר  ממוות,  פחד  בחששות,  מלווה 

מותר לי לעשות? באיזה דרגת סיכון אני נמצא? אנחנו יודעים 

לטפל במכלול הזה. הליווי שאנחנו מציעים כאן בשיקום לב, 

מסייע לו לצעוד על קרקע יציבה ולבנות את עצמו מחדש. וכך, 

אנחנו מחזירים לו את השליטה בחייו. יש פה תהליך הדרגתי 

של שיפור בתפקוד הגופני והנפשי”. 

עכשיו  “במיוחד  התקופה,  להשלכות  מתייחס  הוא  לסיום 

עם  להתמודד  מתקשים  מאד  אנשים  הקורונה,  בתקופת 

את  פוגשים  ולטיפול,  לאימון  לפה  מגיעים  חולים  הבדידות. 

כאן  יש  בשלומם,  ומתעניינים  איתם  שמשוחחים  המטפלים 

ומחזיר להם  וזה מחזק אותם  גם מרכיב חברתי מאד חשוב, 

את שמחת החיים. כשאני רואה את המטופל, איך הוא הולך, 

איך הוא מגיב, אני יכול לזהות אם הוא מרגיש בטוח בהליכה. 

בהתחלה הוא מגיע כבוי, לאט-לאט הוא מתחיל לחייך ואתה 

יכול לראות שהוא שמח לבוא לפה. אתה רואה את השלבים של 

ואיך אותו מטופל מתחיל לחזור לעצמו. המשמעות  התהליך 

ולחזור  מפה  להשתחרר  שלו  היכולת  זה  מוצלח  שיקום  של 

לחיים שלו, וזו המטרה שלנו”. 
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שיקום לב

והשתלת סטנטים  צנתורים  )77( מטבריה עבר  יעקב הרטמן 

ושמחתי  לשיקום  להגיע  לי  “המליצו  יוני.  בחודש  ומסתם, 

זה  חשוב  הכי  אבל  לבית  קרוב  שזה  בגלל  גם  לכאן,  להגיע 

הטיפול המסור והיחס שהוא מאד אישי. אני אוהב לבוא לכאן 

ומעורב,  אכפתי  מאד  פה  הצוות  שלי,  מההתקדמות  ומרוצה 

ואני מאד מעריך את זה. 

ניתוח  פברואר  בחודש  עברה  מטבריה,   )52( חמוואי  סיגלית 

לניתוחי  היחידה  מנהל  קכל,  ארז  ד”ר  ביצע  אותו  מעקפים, 

פדה-פוריה,  הרפואי  במרכז  מאשפוז  כשהשתחררה  לב. 

“הייתי  הארץ.  במרכז  לשיקום  לנסוע  שעליה  לה  התברר 

ונאלצתי להישאר בבית.  ואז החלה הקורונה  בשיקום בשיבא 

שנמצא  שמחתי  בפוריה,  כאן  לב  שיקום  שפתחו  כששמעתי 

פה  יש  הוקסמתי.  וממש  לכאן  באתי  לבית!  קרוב  פתרון  לנו 

צוות שלם שדואג לי. אחות צמודה ששואלת מה איתי, היו לי 

מרגישה  אני  מתאים...  טיפול  על  לי  והמליצו  ברגלים  בצקות 

ביטחון שאני כל הזמן תחת השגחה צמודה, מתייחסים אפילו 

למצב הרוח שלי, זו הרגשה כל כך טובה!

אחרי הניתוח עברתי תקופה קשה, שקעתי מאד בעצמי... כאן 

אני מרגישה שיש מי שקשוב לי ויודע לתת לי תשובות”. 

לאחר 10 מפגשים סיגלית כבר מרגישה את השינוי. “בחודשיים 

אני  היום  אחר,  במצב  עכשיו  אני  מאד,  התקדמתי  פה  שאני 

יכולתי  לא  לעשות.  יכולתי  שלא  פעולות  לעשות  מסוגלת 

יכולה!  אני  והיום  תרגילים  ולעשות  ק”ג   2 של  כדור  להחזיק 

גם בבית יש לי יותר כוח לעשות פעולות שלא יכולתי לעשות 

קודם, לא יכולתי להרים ולהניח סיר על הכיריים, זה היה ממש 

קשה ומתסכל, ועכשיו אין לי בעיה. עברתי שינוי והפתעתי את 

עצמי... . בחגים כשלא הגעתי לפה זה ממש חסר לי. ההרגשה 

הזו מתחילה כבר בכניסה כשאני פוגשת את נוי והיא מברכת 

אותי בבוקר טוב, והנאדי, ד”ר גולן כולם מלאכים... “. 

♥ השתתפות בתוכנית שיקום לתקופה של שלושה חודשים נמצאת במסגרת סל הבריאות

♥ בעלי ביטוח משלים יכולים להמשיך את התוכנית עד לתקופה של שנה

♥ מיקום: סמוך למחלקה הקרדיולוגית

♥ שעות פעילות: ימים א’,ד’, בין השעות 8:00 - 16:00 )בהמשך תורחב הפעילות ל-5 ימים( 

♥ ד”ר רון גולן, מנהל המרכז למניעה ושיקום מחלות לב וכלי דם עומד לרשותכם למידע ושאלות,

    נשמח להזמינכם לפגישה וסיור הכרות.

Ntimsit@pmc.gov.il מזכירות: טל. 04-6652677, פקס. 04-6652737, דוא”ל
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מכון הדיאליזה
מכון הדיאליזה 

במכון הדיאליזה החדש 22 עמדות טיפול, חדר למטופלי דיאליזה פריטוניאלית, 
חדרים מבודדים וחדרים ייעודיים למחקר ואקדמיה

מכון הדיאליזה של המרכז הרפואי עבר בחודש מאי, למשכנו 

החדש. במכון המרווח והמתקדם, 17 עמדות טיפול, ובנוסף 5 

עמדות נפרדות לחולים בבידוד. 

לחקר  והמעבדה  הנפרולוגי  המכון  מנהל  נח’ול,  פריד  פרופ’ 

שמדובר  ספק  “אין  החדש,  במכון  גאה  ומטבוליזם,  סוכרת 

וגם  בנוחות  שלנו  המטופלים  עבור  משמעותי  מאד  בשדרוג 

אחת  את  לנו  יש  היום  הטיפול.  באיכות 

המחלקות המרשימות והמרווחות בארץ. 

השירותים.  מכלול  לכל  מקום  פה  יש 

דיאליזה  לחולי  נפרד  טיפול  חדר  פתחנו 

המטופלים  )פריטוניאלית(.  בטנית 

השירות,  כל  את  אחד  במתחם  מקבלים 

ממרפאות  עברה  הנפרולוגית  המרפאה 

ועובדת  דיאטנית  שירות  כולל  לכאן,  חוץ 

ורב  שלם  מערך  שמהווים  סוציאלית 

מקצועי שעובד בצורה מסונכרנת”. 

האחראי  האח  סלאמה,  ג’סאן  ד”ר 

ומתקדם.  מצויד  החדש  “המכון  מוסיף, 

חדישות,  דיאליזה  במכונות  הצטיידנו 

חדשניות  ותמיסות  מים  לחדרי  מערכות 

מופרדות  הטיפול  עמדות  ואיכותיות. 

בחולה  לטפל  יכול  שהצוות  כך  ומרווחות 
בצורה נוחה ומקצועית ועם כל הפרטיות. 
לכל מטופל  וגדול,  אולם הטיפולים מואר 
יש מסך טלוויזיה משלו עם אוזניות. מאז 
שעברנו מספר המטופלים עולה, מגיעים 
רמת  והסביבה,  מטבריה  מטופלים  אלינו 
הגולן, נצרת וסביבתה, שומעים על המכון 

החדש ורוצים להגיע לכאן לטיפול”. 

יבגני פרבר, מנהל היחידה לדיאליזה  ד”ר 
שלנו  המטופלים  “מספר  מציין,  צפקית 
צפקית  דיאליזה  מטופלי  ל-40  עלה 
הגדולות  היחידות  בין  וזו  )פריטוניאלית( 
בצפון. לצוות המטפל יש גישה יותר קלה 
למטופלים. יש לנו חדר טיפול ייעודי לחולי 
מתקדם.  ציוד  עם  פריטוניאלית  דיאליזה 
חדיש  נייד,  סאונד  אולטרה  מכשיר 
שמטרתו להנחות בעת פעולות פולשניות. 
זה שינוי מבורך ואני רואה אופק להמשיך 

ולהתפתח ולגדול “. 

מטופל  “אני  סיכם,  במכון  המטופלים  אחד   )78( יהושע  בכרי 
פה מזה שנה וארבעה חודשים. מאד מרוצה מהמעבר למכון 
החדש, הייתי לפני חודש במרפאה בחולון ואין מה להשוות. פה 
הרבה יותר מרווח, מואר ונעים. הצוות כאן מקצועי מאד ונענה 

לכל בקשה שלנו”. 
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לזכרו 
ליבו של מנהל מערך הלב,

ד”ר ג’אנם - נדם 

ד”ר דיאב ג’אנם מנהל יחידת טיפול נמרץ לב ומנהל מערך הלב, 
שהיה אחד הקרדיולוגים המוערכים והבכירים בארץ, נפטר מדום 

לב ב-28.8.20. 

ד”ר ג’אנם, בן 57, התגורר בכפר מג’אר שם נולד. למרכז הרפואי 
פדה-פוריה הגיע ביולי 2002. מאז, במשך 18 שנים הפך לשם דבר 
בכל האזור, הוא טיפל באלפי חולים והציל חייהם של מטופלים 

רבים. 

ד”ר הגר מזרחי, הגיעה יחד עם חברי הנהלת המרכז הרפואי כדי 
לנחם את המשפחה האבלה, “זו אבדה עצומה לכל צוות המרכז 
הרפואי פדה-פוריה ולמערך הלב. ד״ר ג׳אנם היה רופא משכמו 
ידי עמיתיו  ואהוב מאד על  ואנושי. היה מוערך  ומעלה, מקצועי 
היחידה  את  ולפתח  לקדם  פעל  הוא  והמטופלים.  לעבודה, 
לטיפול נמרץ לב ומערך הלב למען כל תושבי האזור. אנו כואבים 

את כאבה העמוק של המשפחה ״.

ד”ר ארז און, הוסיף, “ד״ר דיאב ג׳אנם היה שילוב נדיר של רופא 
מעולה, חבר נפלא ואדם המסור למטופלים שלו ללא גבולות. אנו 

כואבים את לכתו בטרם עת, הוא יחסר לכולנו״.

הרפואי  במרכז  הקרדיולוגי  המערך  מנהל  אמיר,  עופר  פרופ’ 
הדסה, שעבד עם ד”ר ג’אנם בעת ששימש כמנהל מערך הלב 
במרכז הרפואי, אמר, “עבדתי במרכזים הרפואיים הטובים בעולם 
ועם הקרדיולוגים הטובים בישראל, ומבחינתי לא היה טוב ממנו... 
האסון היכה אותי בהלם. הוא שירת במשך שנים בלבנון, שרד את 
חיי החולים  ניהל את המלחמה על  התפקיד המבצעי המורכב, 

בבית החולים ונפטר דווקא בביתו”. 

“כל חייו הוקדשו להצלת חיים”, ספד לו בכאב, ויסאם עראידה, 
“הוא  במחלקה,  לצידו  עבד  אשר  לב,  נמרץ  טיפול  ביחידת  אח 
הציל אלפי חולים וצינתר אלפי חולים, אם היינו אוספים את כל 

האנשים שהוא הציל היינו צריכים אצטדיון. אבל גדול לכל העדה 

הדרוזית, לתושבי מג’אר ולכל תושבי הצפון”.

פרופ’ שמי קרסו, מנהל היחידה לדימות בלתי פולשני, במערך 

הקרדיולוגי  “המערך  הלב,  מערך  צוות  בשם  ממנו  נפרד  הלב, 

איבד את ד״ר דיאב ג׳אנם, מנהיג, עמית וחבר. קרדיולוג שהציל 

חיי אנשים כדרך חיים. אנו מרכינים ראש באבל לזכרו. ד״ר ג׳אנם 

יחסר לנו מאד”. 
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לזכרו 
אחי היקר, דיאב. ד”ר גאנם הנכבד.

האנשים  ורבבות  מאות  את  מלמעלה  וראית  הבטת  כי  בטוחני 
שבאו לחלוק לך כבוד בהלוויה ובימי האבל ועדיין באים, למרות כל 
בקשות והפצרות המשפחה לשמור על ריחוק חברתי ולהסתפק 
חובה  בזה  ראו  כי  בהמוניהם  נהרו  אנשים  אך  מרחוק.  בניחומים 

כלפי איש כל כך יקר, כל כך נערץ וכל כך מוערך.
חבריך  עמיתיך,  סגל  את  ורואה  עכשיו  מביט  הנך  ובוודאי  וודאי 
ואוהביך מתאספים ומביעים את צערם העמוק ויגונם הקודר, את 

רגשות ההחמצה והאובדן, והעצב האין סופי.
מסלעך  כי  ההפקר,  מן  כזו  ואהבה  לאהדה  זכית  לא  בכדי,  ולא 

וצורך ניקרתן וחצבתן מלבבך. 
ועוד יסופר וייאמר אודות ד”ר גאנם האיש, האישיות והאדם:

ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֹלא ָהַלְך ַּבֲעַצת ְרָׁשִעים ּוְבֶדֶרְך ַחָּטִאים ֹלא ָעָמד 
ּוְבמֹוַׁשב ֵלִצים ֹלא ָיָׁשב: 

ְוָהָיה ְּכֵעץ ָׁשתּול ַעל ַּפְלֵגי ָמִים ֲאֶׁשר ִּפְריֹו יִיֵּתן ְּבִעּתֹו ְוָעֵלהּו ֹלא ִיּבֹול 
ְוֹכל ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ַיְצִליַח:

כן אחי היקר, הצלחת בכל מה שעשית עד כה.
לבבות  ריפאת  חייך  שכל  אתה  לבבותינו,  את  לשבור  והצלחת 

חולים ושבורים.
נשמות  החזרת  חייך  שכל  אתה  נשמתנו,  את  להעתיק  הצלחת 

נעתקות.
תחסר לנו מאוד בכל התחומים ובכל הזירות.

הפרטית  בתודעתנו  ותיזכר  באפי.  נשמתי  עוד  כל  אותך  אזכור 
והקולקטיבית לעדי עד. 

יהי זכרו ברוך. 
ד״ר מילאד קרואני
מנהל יחידת הטראומה
יו״ר ועד הרופאים

אין לי מילים. איך אפשר לנחם או להתנחם כשאין עוד אח.
ד״ר דיאב ג’אנם רופא, אדם, חבר, מנהיג : כל המילים האלו קטנות 

מדיי לתאר אותו. 
הוא היה כל כך הרבה מעבר לכך. 

אומרים ש”כל המציל נפש אחת, כאילו קיים עולם ומלואו”. 
אלפי  שהקים  אלפים?  שהציל  אדם  על  לומר  אפשר  מה  אז 

משפחות מחוסר אונים וכאב למחול ושמחה. 
אף  על  ויתר  ולא  בדרכו?  שנקרה  וחולה  חולה  כל  עבור  שנלחם 
שלם  לילה  ישן  האחרונה  בפעם  מתי  יודעים  לא  אנחנו  מטופל. 

ברציפות. אולי לפני כמה עשורים... 
אין לילה שלא העירו אותו אם זה לשאלה, להתייעצות, או להגיע 
ולא  היססנו,  אם  אדם.  עוד  להציל  צנתורים  לחדר  בדחיפות 
זמין  אני  על,  כוננות  לי  “יש  אומר,  היה  עלינו!  כעס  התקשרנו, 

תמיד! למה לא התקשרת?“
אי אפשר לתאר את התהום שנפערה פתאום. ואין גשר או שביל 

שרואים כדי לעבור אותה. 
לא רק המשפחה הפסידה בעל, אבא, אח, בן. 

לא רק אנחנו הפסדנו רופא, חבר, מנהיג. 
כל תושבי הצפון הפסידו לוחם למען בריאותם, שלא ישן לא בימים 

ולא בלילות, אלא היה עסוק תמיד בהצלת נפשות. 
לו רק זכה לפסיק ממה שנתן לאחרים, אולי היה עוד איתנו. 

אתה חסר לנו. יהי זכרך ברוך
מוחמד אטרש 
אח אחראי טיפול נמרץ לב

ד”ר גאנם היה רופא וג’נטלמן. בן הגליל.
נולד בגליל ושרת את אוכלוסיית הגליל בנאמנות אין קץ.

ולבית  למחלקה  לחולים,  ונאמן  מסור  אבריו.  רמ”ח  בכל  רופא 
החולים.

תמיד כשפנינו אליו לייעוץ - ידענו שהעניין מטופל וסגור. 
והיה  ב 10 השנים האחרונות  החזיק את המחלקה הקרדיולוגית 

עמוד התווך של המחלקה.
תרם רבות לפיתוח המערך הקרדיולוגי ועסק בהוראת מתמחים 

וסטודנטים.
היה פעיל מאד במחקרים שונים של המחלקה הקרדיולוגית.

אורך  לכל  המחלקה  של  גבוהה  רמה  לשמירת  אישי  באופן  דאג 
השנים האחרונות.

כשפנית אליו - תמיד ענה בסבר פנים יפות, בנימוס ובמקצועיות. 
שיקול  ועל  רוח  קור  על  ומלחיצים שמר  הכי קשים  במצבים  גם 

דעת מקצועי ענייני.
היה רופא מעולה, מבכירי הקרדיולוגים במדינת ישראל.

תמיד  הייתה  והמחלקה  החולים  שטובת  נאמן,  אהוב,  יקר,  איש 
לנגד עיניו.

הלך מאתנו חבר אמת בטרם עת.
פרופ’ ארנון בלום, 
ממונה על המחקר והאקדמיה 
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לזכרה 
נפרדים מד”ר אורנה ניצן 

ד”ר אורנה ניצן מנהלת היחידה למניעת זיהומים נפטרה בביתה, 

ד”ר  הסרטן.  במחלת  וממושך  אמיץ  מאבק  לאחר  ב-10.9.20, 

לתפקיד  נכנסה  טבעון.  בקרית  והתגוררה   ,49 בת  היתה  ניצן, 

מנהלת היחידה למחלות זיהומיות במרכז הרפואי פדה - פוריה 

באוקטובר 2014. 

במחלות  התמחתה  בירושלים,  בהדסה  רפואה  למדה  ניצן  ד”ר 

למחלות  ביחידה  בכירה  רופאה  והיתה  העמק,  בבי”ח  זיהומיות 

עסקה   2009-2011 השנים  בין  שנים.   6 במשך  שם  זיהומיות 

 NIH )national institute of( האימונולוגיה  במחקר בתחום 

health במרילנד, ארה”ב. עם כניסתה לתפקיד סיפרה בראיון, 
בעיני  מרתק  תחום  שזה  משום  זיהומיות  במחלות  “בחרתי 

בכך  יש  ריפוי.  בר  הוא  המקרה  נכון  טיפול  עם  המקרים  וברוב 

הרבה סיפוק ועניין, התחום מאד רחב וירוסים, פטריות, טפילים, 

חיידקים, למעשה אין מערכת בגוף האדם שלא קשורה למחלות 

המצויינת  העבודה  את  להמשיך  היא  שלי  השאיפה  זיהומיות. 

נושא  להטמעת  לפעול  זיהומים,  מניעת  בתחום  כאן  שנעשתה 

של שימוש מושכל ומבוקר באנטיביוטיקה, ולייעץ לכל הרופאים 

והמחלקות על מנת לוודא שהמטופלים מקבלים טיפול מיטבי“ 

בהלוויה נשא דברים ד”ר ארז און, מנהל המרכז הרפואי, אשר 
הביא את ד”ר ניצן כדי להקים את היחידה למניעת זיהומים 

במרכז הרפואי. 
אורנה היקרה,

אני מודה, הערצתי אותך מהפגישה הראשונה שלנו. 
אני לא לבד, כל מי שפגש אותך לא יכול היה שלא ליפול בקסמייך, 

רופאה בכל רמ”ח איבריך, שופעת ידע וסקרנות.
עמדת על היושרה המקצועית שלך, ללא פשרות,

מתוך אמונה שטובת המטופל קודמת לכל. 
תמיד התנהלת בטוב לב והקרנת אור ואופטימיות על כל הסובב 
תמיד  ידעתי  נושא,  בכל  ועצה  לשיחה  שותפה  לי  היית  אותך. 

שדעתך חפה מאינטרסים זרים. 
רק דבר אחד לא סיפרת לי, 

במחלה  להילחם  הכוחות  את  שואבת  את  מהיכן  לי  גילית  לא 
הארורה, כאילו לא הייתה קיימת. 

להתעלם מהקושי והמגבלות הגופניות ולהמשיך את חייך. 
להשלים עם הגורל האכזר ולהילחם עד הסוף. 

מעצמך  להעניק  ולהמשיך  בפנים  עמוק  הכאב  את  לשאת 
לאחרים.

בסוד  אותנו  משתפת  היית  לו  יותר,  טובים  להיות  כולנו  יכולנו 
הכמוס שלך. 

זכות גדולה הייתה לנו לשהות במחיצתך ולקבל אותך למשפחה 
שלנו, משפחת פדה פוריה. 

נפרדת מאתנו באצילות נפש, כמו בחייך. 
מורשתך תישאר אתנו לעד

יהיה זכרך ברוך
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לזכרה 

אורנה  את  וסעד  ליווה  אשר  זיהומים  למניעת  היחידה  צוות 
במשך ימים רבים, ספד לה:

אורנה שלנו, הגעת אלינו באביב 2014 וישר כבשת את ליבנו.
זיהומיות,  רופאה במחלות  רק  לא  לנו שאת  מהר מאוד התברר 
שבית  וכך  ותחום  תחום  בכל  עשיר  ידע  עם  ורופאה  אשה  אלא 
את לבן של כל המחלקות. רכשת את האמון של כל מי שפגש 
הפכת  שלך.  והאכפתיות  הרב  הידע  המקצועיות,  עם  אותך 
למודל לחיקוי לרבים במרכז הרפואי, כולל הסטודנטים שלימדת 
בפקולטה לרפואה. בנית את היחידה למחלות זיהומיות ותרמת 

רבות לאיכות הרפואה במרכז הרפואי. 
מעבר לכך שקיבלנו רופאה שהיא מומחית במחלות זיהומיות את 
אדם  ובאהבת  ענווה  צניעות,  בחמלה,  באנושיות,  מומחית  היית 
באשר הוא ומלאה באהבה למקצוע הרופאה ולנתינה כנה. כבשת 

את ליבנו והפכת בין רגע לבת משפחה וחברה אמיתית.
אורנה, בכל יום ראשון בבוקר, כשהיית נכנסת למשרד, השאלה 
הראשונה שלך היתה: ״נו בנות, איך היה סוף השבוע?״ ולזה אנו 
שבוע  עוד  של  תחילתו  הוא  ראשון  יום  כל  עכשיו,  מתגעגעות. 
ידיהם  את  החזקת  איך  לרגע  נשכח  לא  מכל,  יותר  בלעדייך. 
שהסברת  בזמן  זאת  כל  ראשיהם  את  וליטפת  המטופלים  של 
)כן, גם בערבית עם מבטא  ובסבלנות, בשפה שלהם  במתיקות 

ממש כבד( ועודדת אותם ואותנו.
האמצעים  בכל  ונלחמת  איתן  עמדת  המחלה,  של  חזרתה  עם 
הרפואי  במרכז  במטופלים  וטיפול  עשייה  המשך  תוך  שניתן 
חיוך  וחסרי מעמד. הכל עשית עם  פליטים  לו, במרפאת  ומחוץ 
לך  היה  בימים האחרונים  עוד.  יכולת  לא  עד שכבר  ואופטימיות 

כבר קשה אך עדיין שאלת וביקשת לעזור. בסוף, בכינו יחד.
הנעים  לקול  מתגעגעות  שלך,  המחייכות  לעיניים  מתגעגעות 
שלך. צחקנו יחד, אכלנו יחד, טיילנו יחד, ועבדנו יחד. הכל ביחד 

באווירה אופטימית וקלילה.

הלכת מאיתנו בטרם עת וההפסד הוא שלנו
ולא  רופאה  שהיא  אדם   - אותך  להכיר  זכינו  זכינו.  זאת,  עם  אך 

רופאה שהיא אדם.
נוחי על משכבך בשלום אורנה יקרה שלנו.

נוחי על משכבך בשלום ואל דאגה אורנה יקרה שלנו, אנו ביחידה 
למחלות זיהומיות ומניעת זיהומים נמשיך לצעוד קדימה בגאווה, 

בדרך המיוחדת אותה סללת לנו 
מתגעגעים

אילנה, היבה, דני, אבי, עדי וקוזיתא 

וכואב את לכתה בטרם עת של ד״ר אורנה  ועד הרופאים המום 
ניצן לאחר התמודדות אצילית עם מחלה קשה וחשוכת מרפא. 

ד״ר ניצן היתה המייסדת והמנהלת של היחידה למניעת זיהומים 
משמעתית  מהפכה  חוללה  והיא  החולים,  בית  של  המפוארת 

בתחום על כל היבטיו. 
יעוץ,  הידע העצום, אישיותה המקסימה, זמינותה המיידית לכל 
לרופאה  אותה  הפכו  העמוקה  וחמלתה  סופית  האין  מסירותה 

אמיתית במלוא מובן המלה, 
רופאה של דור נפילים על אף היותה בת זמננו. 

בכללותה  הרפואת  והקהילה  שלנו  הרפואי  המרכז  לכתה,  עם 
מאבדים אדם, רופאה, חוקרת ועמיתה דגולה וענקית. 

למניעת  היחידה  של  משפחתה,  של  בצערה  משתתפים  אנחנו 
זיהומים ושל כל משפחת פדה פוריה. 

היא תחסר לכולנו. 
יהיה זכרה ברוך ונצור בתודעתנו ובליבנו לעדי עד. 

ד״ר מילאד קרואני
מנהל יחידת הטראומה
יו״ר ועד הרופאים
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הנאדי סעדי אחות שיקום לב 

“הצלחה של אחות אחראית באה לידי 
ביטוי בצוות שלה” ראיון פרישה עם חיה מרי / מיה צבן  

במהלך  במיוחד  לך  שזכורה  חוויה  או  רגע, 
מספר  לפני  הרפואי?  במרכז  שלך  העבודה 
ערב  למשמרת  לעבודה  עמית  עם  נסעתי  שנים, 
לחבירה  שעצר  אמבולנס  נסע  לפנינו  שישי.  ביום 
אם  ושאלנו  מהרכב  ירדנו  נמרץ.  טיפול  ניידת  עם 
זה היה מטופל עם  ונענינו בחיוב.  רוצים עזרה  הם 
חולים.  לבית  בדרך  שהתדרדר  חריף  לבבי  אוטם 
עזרנו בפעולות ההחייאה. לאחר מכן, חברי לעבודה 
המשיך בנסיעה עם המטופל ליחידה לטיפול נמרץ 
עובדים.  פוריה, בה אנחנו  לב במרכז הרפואי פדה 
כשהגיע בן משפחה שכנראה ליווה את המטופל בנסיעה באמבולנס, 
איתי  לו לעלות  נמרץ, הצעתי  טיפול  בניידת  לו מקום  נותר  לא  וכעת 
הגענו  כך  המקרה.  אודות  מידע  וקיבלתי  שוחחנו  בדרך  חולים.  לבית 
נכחנו  בשטח,  החייאה  עליו  שהתחלנו  מטופל  עם  לעבודה  שנינו 
בצנתור הדחוף שלו ובהמשך קיבלנו אותו להמשך טיפול ביחידה. את 

האירוע הזה לא אשכח בחיים. 
היא  ואיך  בחייך  שעברת  ביותר  המשמעותית  החוויה  על  ספרי 
שבליתי  הזמן  הוריי,  מחלות  של  הליווי  בתקופת   ? עליך  השפיעה 
זווית ראייה אחרת לדמות האחות,  לי  נתן  ובבית,  לצידם בבית חולים 
המלאך בלבן, הדרך בה המטופל רואה אותנו ולמה הוא זקוק מאתנו 
“האחות”  אותי  ושפרה  רבות  תרמה  זו  חוויה  הרפואי.  הטיפול  מלבד 

והאדם. 
עצמי  את  זוכרת  שאני  מאז  הגשמת?  לא  ועדיין  לך  שיש  חלומות 
- במקום שאין  עולם שלישי  נסיעה למדינות  אני חולמת על  כאחות, 
רפואה מתקדמת, כדי לעזור לאוכלוסייה, ילדים נשים וזקנים. אני עדיין 

מאמינה שיום אחד אעשה זאת.
אוהבת  מאוד  אני  למה?  בבית,  עליך  האהוב  המקום  או  הפינה 
לשבת במרפסת עם כוס קפה, בעיקר בשעות הערב, אז אפשר לראות 
אורות מהשכונות הסמוכות, והערים מסביב, להקשיב לשקט ולשקוע 

בתוך השלווה. זה מעניק לי שלווה ושקט.
ספר או סרט שקראת/ראית לאחרונה ואת רוצה להמליץ עליו? 
נהניתי מאוד וממליצה בחום לקרוא את הספר של אדם קיי “זה הולך 
שהתרחשו  חוויות  על  יומן  ורשם  שתיעד  רופא,  היה  הסופר  לכאוב”. 
במהלך חייו כסטז’ר, מתמחה ומומחה עד שהתפטר מעבודתו. פתאום 

קוראים סיפורים מעולם שאנחנו מכירים.
 מקום שביקרת בו בארץ או בעולם ואת זוכרת כחוויה מיוחדת? 
טיול לויטנאם היה חוויה מאוד מיוחדת בשבילי. זה הטיול הראשון שלי 
למזרח הרחוק. גיליתי, ארץ מאוד יפה, תרבות שונה משלנו, אדיבות, 
שקט וסבלנות לאחר. נהניתי מאוד מהטבע, וזה נתן לי תאבון לטיולים 

נוספים למזרח, בעתיד ) אחרי שתחלוף הקורונה(. 
מהו המשפט שהיית יכולה להגדיר כמוטו לחיים? תאמין ביכולות 
יכול  שלא  שמאמין  אדם  יוכל.  באמת  יכול,  שהוא  מאמין  אדם  שלך, 

כנראה הוא צודק.   
אני  הדבר הראשון שעובר לך בראש כשאת חושבת על העתיד? 
שותפה להקמת שרות חדש במרכז הרפואי, מכון שיקום הלב. בעתיד 
הקרוב אני רואה שירות שמתפתח ומשגשג במהרה. ובעתיד הרחוק, 
בעלי  ילדים  עם  ולעבוד  טיפולית  גינה  להקים  רוצה  הייתי  בפנסיה, 

צרכים מיוחדים. 

האחות  מרי  חיה  לפנסיה,  צאתה  עם 
האורתופדית  במחלקה  האחראית 
מסכמת 30 שנה של התרגשות ואהבה 

למרכז הרפואי.
האחות  מכבר  לא  עד  מרי,  חיה 
האחראית של המחלקה האורתופדית, 
אחראית  “הייתי  ב-1991.  פדה-פוריה  הרפואי  למרכז  אלינו  הגיעה 
מוסמכת  כאחות  השלמה  למדתי  המשפחה,  בריאות  של  בתחנה 
הגעתי  הזו  האהבה  עם  והתאהבתי.  החולה  למיטת  נחשפתי  ואז 
ישר למחלקה האורתופדית. כשנכנסתי למחלקה הרגשתי שהגעתי 
את  לראות  ניתן  אחרי,  שנה   30 ועדיין,  אומרת,  היא  הביתה...” 
ההתרגשות על פניה ולשמוע בקולה את החיבה העצומה לביה”ח 
יום מחדש הרגשתי שעשיתי משהו בשביל  ולמחלקה שלה. “בכל 
מרכז  היה  ביה”ח  עצום.  דבר  בשבילי  זה  מישהו!  הצלנו  מישהו, 
החיים שלי, אפילו הילדים שלי דאגו לפנות לי את הזמן שיהיה לי 
זוכרת שהמחלקה  אני  לדאוג, לטפל, לקבל החלטות.  נפשי  שקט 
מידע.  מערכות  מחלקת  משרדי  היום  נמצאים  שבו  במבנה  היתה 
ואז, כשעברנו לבניין המרכזי ד”ר פרבשטיין שהיה אז מנהל ביה”ח, 
כך  כל  במחלקה  להסתדר  כדי  גלגיליות  אצטרך  שאני  ואמר  צחק 

גדולה...”. 
לפני כשש שנים, בגיל 57, חיה נבחרה לתפקיד האחות האחראית 

במחלקה האורתופדית.
 “נכנסתי להחליף את אחמד שעאבן, לא היה פשוט והיו לי חששות, 
אבל קיבלתי הרבה תמיכה וסיוע מהנהלת הסיעוד. למדתי ונעזרתי 
לאט  לאט  האחרות,  המחלקות  של  האחראיות  באחיות  מאד 
ואני  ויכולה  מסוגלת  שאני  הבנתי  חיובי.  משוב  לקבל  התחלתי 

במקום הנכון”. 
כשהצוות  כי   - שלה  הצוות  היא  אחראית  אחות  של  הצלחה 
לא  מחלקה  זו  זורם.  הכל  ולמחלקה,  לך  ומסור  קשוב  איתך, 
יחידות נוספות: א.א.ג, כירורגית  פשוטה שמאכלסת בתוכה ארבע 
למחלקה  נפרד  מתחם  יצרנו  לכן  גניקולוגיה.  עינים,  ולסתות,  פה 
עבודה  מערכת  בניתי  לפיזיותרפיסטית.  וחדר  הגניקולוגית, 
משותפת, יש לנו פגישות יומיות של הצוות - עו”ס, פיזיותרפיסטית, 
גם  טיפול  ימשיך  ושהמטופל  טיפולי  רצף  ליצור  היא  כשהמטרה 
זו היתה קפיצת מדרגה  כשהוא חוזר לקהילה. אם לסכם תקופה, 
מאד משמעותית בתפקוד של הצוות גם מבחינת העבודה במחלקה 

וגם מבחינת הגיבוש שלנו כצוות. 
לסיכום היא חוזרת ואומרת בהתרגשות גדולה, “היה לי פה בית, אני 
לי הרגשה  נתנו  בי.  והאמינה  עלי  ומודה להנהלה שסמכה  שמחה 
מאד טובה, קיבלתי המון אהבה וזה לא מובן מאליו. אני רוצה להודות 
לד”ר ארז און, שתמיד היה קשוב והתעניין, הוא הבין את המורכבות 

של המחלקה וידעתי שאני יכולה להתייעץ איתו בכל נושא”. 

בנעלי בית

ראיון פרישה
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תודה
26/7/2020

לכבוד: מנהלת ביה”ח ברוך פדה פוריה

ד”ר הגר מזרחי 
הנדון: יחידת הגסטרואנטרולוגיה - בדיקת קולונוסקופיה

בשבוע שעבר, הגעתי לביה”ח לבדיקת קולונוסקופיה ולאחר שסיימתי והכל עבר באופן חיובי ביותר, הגעתי 
הביתה ועלה במוחי לכתוב את מכתבי זה על כל ההתרשמות החיובית ביחידה. לפני כתיבת המכתב הנ”ל 
ובשעות הערב של יום הבדיקה קיבלתי SMS כדי להשיב במשוב בגין חווית השירות שקיבלתי אך מאחר ואין 

ברשותי פלאפון חכם אני עושה זאת דרך מכתב זה.
המפגש הראשוני ביחידה היה עם מזכירת היחידה בשם תמר שקיבלה אותי בלבביות ובנעימות, מסרתי לה 

את כל המסמכים הדרושים והיא סייעה לי למלא את הטפסים המתבקשים וליוותה לחדר האחות.
האחות בשם דינה קיבלה אותי, עשתה את הבדיקות המתבקשות, שאלה את השאלות ההכרחיות, מילאה 

את הטפסים כמתבקש וכל זאת בחיוך ובשיחה נעימה והסבירה לי את הדרוש לעשות בהמשך.
כששם  האמור  לחדר  המיטה  על  אותי  הובילה  אביבה  בשם  האחות  הבדיקה,  לחדר  להיכנס  תורי  כשהגיע 
נמצא הרופא המבצע את הבדיקה ד”ר שלבי. ד”ר שלבי והאחות אביבה משרים על המטופל רוגע, שלווה 

ושקט שכל אלו מסייעים שהבדיקה תתבצע ותעבור באופן חיובי ביותר.
מכאן כבר הורדמתי ולא חשתי מאומה עד להתעוררות כשהאחות אביבה מלווה אותי, מקיימת עימי שיחה 

ומגישה לי כוס קפה. 
כמובן שיש עובדים ועובדות שנמצאים מאחורי הקלעים ואינם באים במגע כל שהוא עם המטופל אך בלעדיהם 

לא ניתן לבצע את כל הבדיקות והטיפולים.
מעל  ובשלווה  ברוגע  בנאמנות,  במקצועיות,  מתבצע  שהכל  היא  שם  שעברתי  השרות  וחווית  ההתרשמות 

ומעבר ובאם ניתן לציין זאת אז זה יותר מ-100%.
החוויה  להעביר את  אנא מכבודה  יודע את שמם,  ולאלו שאיני  כאן  אלו שהוזכרו  לכל  תודתי הרבה  כך  על 

הנעימה והחיובית, לכל הנוגעים בדבר.
המשיכו כך ועלו והצליחו. 

ברוב תודות   

חיים שטרית 

טבריה 

24.2.2020    

לכבוד
הנהלת בית חולים פוריה

שלום רב!
ובעלי  פוריה  בבי”ח  האחרונה  בתקופה  מטופלים  אנו 
מהרופאים  מרוצים  מאוד  אנחנו  מורכב.  סיעודי  מאוד 
המקצועיים אצלכם, אחיות, אנשי צוות סיעודי, ושירותים 

נוספים. 
אותו  שהכרנו  סויסה  חיים  האלונקאי  את  לציין  רצינו 
או  דיאליזה  לצילומים,  לשינוע  כשנזקקנו  רבות  פעמים 
שירותים אחרים, חיים אדם חייכן עם חוש הומור, סבלני 

אנושי ועם רגישות גבוהה.
לצערנו אנו מבלים הרבה בבתי חולים ונתקלנו לא פעם 
חסר  כשהוא  החולה  את  מזרזים  עצבנים,  באלונקאים 
אונים ולא נעימים. סויסה חיים עובד עם נשמה ! התכונות 
שבאישיותו מסייעות ומעודדות את החולה במצבו הירוד.

כל הכבוד
ויישר כח,

הרמה של בי”ח פוריה גבוהה

תודה

אילנה סביר

שדה אליעזר 

22/5/2020

לכבוד הנהלת בית חולים פוריה
אני בן-ציון קורשנצויג, נפלתי ליד הבית שלי בשבוע שעבר. 
בהתחלה הגעתי עם האמבולנס לבית חולים איטלקי ליד 
שאני  התעקשה  מטבריה  שהיא  שלי  הבת  שלי,  הבית 
אני  בהתחלה  האמת  למען  פוריה.  חולים  לבית  אעבור 
ואישתי קצת חששנו לעבור לפה, והעדפנו לעבור לרמב”ם 
והגעתי  לפה  עברתי  ובסוף  התעקשה  שלי  הבת  בחיפה. 

למחלקת אורטופדיה. 
ומצאתי  למחלקה  הגעתי  הצוות.  את  לשבח  רוצה  אני 
ואפילו אלונקאים אכפתיים,  עוזרים  רופאים, אחיות,  צוות 

שואלים כל הזמן לשלומי. פגשתי צוות דואג ומקצועי.
מצאתי  שם  שיקום,  למחלקת  עברתי  הניתוח  אחרי 
במחלקה  ואנשים  רופאים  עם  ומסודרת  נקייה  מחלקה 
שהם מלאכים! דאגה ואיכפתיות כאלה לא מצאתי בשום 
עם  אני  חולים  בבתי  הרבה  והייתי   72 בן  אני  חולים.  בית 
בעיות בלב וסוכרת, אני רוצה להגיד שהצוות שפגשתי פה 

בפוריה הוא צוות מדהים שנותן ואוהב את העבודה שלו.
חבל שלא כולם יודעים איזה מחלקות ובמיוחד אורטופדיה 

ושיקום יש לכם פה בפוריה.
אני רוצה להגיד תודה לכולם, לכל הצוות! 

התעקשה  אבל  זמן  הרבה  לה  שלקח  לבתי  מודה  אני 
ושכנעה אותי להגיע לבית חולים פוריה.

בתודה והערכה רבה

בן-ציון קורשנצויג 

21/6/2020
לכבוד: הנהלת בית החולים פוריה

שמי ברכה אזרי, אני נמצאת בטיפול ומעקב במרפאה המטולוגית, אצל ד”ר יגנה וכן במרפאת סוכרת נעורים- 
אצל ד”ר מריה גרשוביץ. בשתי המרפאות, בהן נמצאת אני בטיפול מזה מספר שנים, עובדת אחות בשם לילך 

שביט )יעקב(. 
ידעתי מהמורות וירידות רבות במצבי הפיסי-בריאותי, לאורך כל השנים, בכל מפגש עם לילך האחות במסגרת 
בית החולים, נתקבלתי במאור פנים, בעזרה אינסופית, הקשבה, הכלה, עידוד וחשיבה תמידית כיצד לעזור לי 

ולהיטיב את מצבי הבריאותי. 
במסגרת זריקה חדשה אותה אני מקבלת בניסיון לאזן את הסוכרת, לילך נמצאת עמי בקשר טלפוני קבוע, 
היום  גם באשפוזי  אין קץ.  - בסבלנות  ותמיד  ומלווה  רבה, מדריכה, תומכת  כל שאלותיי בסבלנות  עונה על 

במחלקה ההמטולוגית, לילך תמיד לעזר והקשבה, מרגיעה, מעודדת, מסבירה ותומכת. 
והערך האנושי המוסף, לאדם הנתון במצוקה בריאותית, הגם שסכרת מושפעת  מיותר לציין את החשיבות 
מאד מלחץ בו נתון החולה. לילך משרה אוירה של “יש על מי לסמוך”, עונה לכל שאלה ביידע עצום, חיובית, 

אדיבה, משרה ביטחון ומתווה דרך, זמינה תמיד, סבלנית ומקלה מאד את ההתמודדות. 
לאחרונה, אובחנה לבתי, הנמצאת בחודשים מתקדמים להריונה, סוכרת הריונית. היא נמצאת במעקב סוכרת 
הריון אצלכם. לילך היא האחות במרפאת סוכרת הריון והריון בסיכון ואף בתי זוכה ליהנות משירות אדיב, מכיל, 

מרגיע ותומך מלילך האדירה. 
לאחר שבתי שיתפה אותי עד כמה היא אסירת תודה ללילך ולעזרתה, גמלה בליבי ההחלטה כהכרת הטוב, 

להעלות את הדברים על הכתב. 
מבקשת מאד להודות ולשבח את פועלה, של האחות השקטה והעדינה הזו, לילך שביט )יעקב( אשר בדרכה 

הצנועה והשקטה, עושה כל כך הרבה למען החולים, בסתר ובשקט. 
אודה לך אם יועבר לה המסר ממייל זה וגם תודה אינסופית בשמי ובשם בתי. 

אשריכם על בחירת העובדים מטעמכם, אשר מיטיבים כך עם החולים. 
מבקשת בכל פה שתחלקו ללילך מילים טובות אלה, למען תתמלא כוחות להפיץ עוד ועוד מאורה.

החנייה  מנושא  והתסכול  הסבל  את  וממתיק  מרכך  מלילך,  לקבל  זוכים  אנו  אותו  שהשירות  בחשבון,  קחו 
אצלכם, שהפך מעיק ובלתי ניסבל....

תודה רבה,

אזרי ברכה, טורוז רביד

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

 אחריות אישית ומתוך ערבות הדדית

נקדים ונתחסן נגד שפעת

השנה כולנו במשפחת פדה-פוריה
  מתגייסים ומתחסנים נגד שפעת


