
המעבדות הרפואיות 
אשר נמצאות בדרך כלל מאחורי הקלעים, 

מספקות לצוותים הרפואיים ולמקבלי ההחלטות 
ממצאים ומידע חיוני. ״עובדי המעבדות הרפואיות ממלאים 

תפקיד קריטי בתהליכי קבלת ההחלטות הרפואיות. למעשה לא 
ניתן לדמיין מערכת בריאות שפועלת ללא מעבדות״ מדגיש 

ד״ר פרץ, מנהל המעבדה 
למיקרוביולוגיה המשמש גם 
כנשיא האיגוד הישראלי 
למדעי המעבדה רפואית. 

 "זהו כנס ראשון אשר מבשר על מגמה באזור כולו של 
פיתוח יזמות וחדשנות. יש פה מהפכה שנוצרת לנגד עיננו, 
ואנחנו נהיה חלק מהמהפכה הזו!" כך הכריז ד"ר ארז און, 

 בכנס הראשון לחדשנות רפואית שהתקיים במרכז הרפואי. 
 היעד שהציבה הנהלת המרכז הרפואי הוא להיות בין

מחוללי השינוי שיצור חדשנות בגליל.
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בטאון המרכז הרפואי ע”ש ברוך פדה, פוריה | גליון מס’ 40 | נובמבר 2019

זרקור על צוות המעבדות

מקדמים חדשנות רפואית
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זרקור על צוות המעבדות

מקדמים חדשנות רפואית

המעברים  והמתוק,  הדבש  כל  בתוך  החגים,  תקופת 
המטשטשים מחול למועד לחול המועד... ואז עוד חג שמחת 
ופעילות,  עבודה  של  לשגרה  לחזור  אפשר  ורגיעה...  תורה, 

להיזכר בכל הנושאים שהקפאנו עד אחרי החגים ולתת גז... 
עבודה,  שגרת  של  מבורכת  לתקופה  בתנופה  שנכנסים  לפני 
לשני  והאיחולים ששלחנו אחד  כל הברכות  להזכיר את  רוצה 
הלוואי  יהי.  לו  ולאחל  השנה  ראש  לפני  ובמיוחד  חג  כל  לפני 
שתתקיים הברכה שנושא נתן אלתרמן, בבית האחרון ב”תפילה 

לשנה החדשה”. 
העונות,  מחילופי  ילדה  כמו  ומתלהבת  מתרגשת  אישית  אני 
נהנית לצאת בבוקר ולחוש את הצינה הזו שמסמנת את סוף 
את  ולראות  לחה  ריח של אדמה  להריח  עמוק,  לנשום  הקיץ, 

להקות הציפורים בשמיים. 

מתוך תפלה לשנה החדשה
נתן אלתרמן )הטור השביעי( 
ְלִהְתַרֵּגׁש ְּכַפַעם ְמִריחֹות ַהְּסָתו

ִלְדֹהר ֶאל ָהֹאֶׁשר ִּכְׁשִריַקת ַרֶּכֶבת
ִלְבנֹות ָלנּו ֻסַּכת ָׁשלֹום ַעְכָׁשו

ְוִלְהיֹות ָּבּה ְראּוִיים ָלֶׁשֶבת
שלכם, 
מיה צבן

ברכות ואיחולים
פורשים:

ד”ר וייספאפיר ולדימיר - מנהל יחידת נוירולוגיה

חלפון מרגלית )מגי( - מנהלת ענף משכורת, גזברות 

ד”ר טואג אברהם - מומחה כירורגית פה ולסת

כהן שושנה - מכון רנטגן 
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דבר מנהל המרכז הרפואי
עובדים יקרים,

במסגרת התכנית האסטרטגית אותה אנו מגבשים בשנה האחרונה 
הוא  החזון  הרפואי.  המרכז  חזון  את  ועדכנו  חידשנו  אתכם,  יחד 
המצפן אשר יכוון אותנו לשנים הבאות, הוא המצב העתידי המיטבי 
אליו אנו רוצים להגיע. החזון הוא ה”אני מאמין” של כל אחת ואחד 
מאתנו כפרטים, וכולנו יחד כארגון שואפים אליו, מכיוון שהוא מכיל 

את הערכים והעקרונות המנחים אותנו. 

החזון מגשר בין ההווה לעתיד, מחייב אותנו להיות פרואקטיביים 
קבענו  אותן  המטרות  את  ולממש  ליישם  בכדי  יוזמה,  ולנקוט 
לעצמנו. זהו “עמוד האש” המורה לנו את הדרך, תוך עבודת צוות, 

שיתוף פעולה ואחריות הדדית להצלחה.

החזון שלנו נבנה על שלושה ערכים מרכזיים. ערכים אלה, אותם 
אנו שואפים להגשים, הם מהות העשייה שלנו והתכלית לקיומנו. 

הערך המוביל הוא השאיפה להיות הבחירה המועדפת של הציבור 
שלנו. אנו נעשה כל הנדרש, כדי שהמטופלים, בני משפחותיהם, 
בנו המקום המועדף לקבלת  יראו  אנו משרתים,  והקהילה אותה 
טיפול רפואי. במידה ויהיו חלילה, במצב של חולי, או יזדקקו לשרות 
נעניק להם את הטיפול המיטבי  כמובן מאליו, שאנו  ידעו  רפואי, 
והשרות הטוב ביותר. תושב האזור יבחר להגיע לקבל טיפול רפואי 
אצלנו, ויעמוד על כך, מתוך תחושת ביטחון ואמונה שאצלנו יקבל 
אינו  זה  ביותר.  והמקצועי  האיכותי  והאישי,  הרפואי  המענה  את 
למרכזים  לפנות  לעיתים  בו תושבי האזור מעדיפים  היום,  המצב 
מתוך  אם  יחסית,  עדיפות  לנו  שאין  מכיוון  אם  אחרים,  רפואיים 
תדמית העבר, אם בשל חוסר בשרות רפואי ספציפי או כתוצאה 

ממדיניות ההפניות של קופות החולים. 

צוות העובדים שלנו,  ידי  חובה עלינו לשאוף להיות הנבחרים על 
אלינו  להצטרף  שיבחרו  איכותיים,  לעובדים  שואבת  אבן  שנהיה 

מתוך רצון להיות חלק מהארגון.

ותהליכים  השרות  בתרבות  הטיפול,  באיכות  עמוק  שינוי  רק 
ארגוניים מחייבים, יביאו להגשמת הערך הראשון בחזון. 

מוביל  לארגון  והפיכתו  שלנו  הארגון  העצמת  הוא  לשיפור  תנאי 
בשלושת היסודות עליהם מושתת מרכז רפואי מצטיין: 

השירותים  במגוון  הרפואי,  השרות  באיכות  להוביל   
החזון,  הגשמת  לשם  הרפואי.  השרות  ברמת  וגם  הרפואיים 
עלינו להקים ולפתח שירותים רפואיים חיוניים אשר עדיין חסרים 
קליטת  באמצעות  השרות  איכות  את  ולשפר  להמשיך  אצלנו. 
להמשיך  מתמשכת.  ולמידה  גבוהה,  מקצועית  ברמה  עובדים 
להקים מרכזי מצוינות רפואיים, ושירותים רפואיים רב מקצועיים. 

 איכות טיפול רפואי, תוכל לבא לידי ביטוי רק אם נשכיל ליצור 
חווית שרות למטופל ולמשפחתו, ע”י אמוץ סטנדרטים גבוהים 
בשילוב  ובחמלה,  באדיבות  בנגישות,  בזמינות,  שרות,  של  יותר 
יחסי  בשיפור  גם  מותנית  השרות  חווית  מתקדמות.  טכנולוגיות 
המרכז  של  הפנימיות  והמערכות  השונות  המחלקות  בין  הגומלין 

הרפואי, לצד שיפור היעילות והתפוקות של היחידות השונות.

יש  אותו  והמחקר,  האקדמיה  תחום  הוא  נוסף  חיוני  יסוד   
לפתח, ובלעדיו לא נוכל להיות מובילים גם בטיפול הרפואי. הוא 
המשלים למסר האיכות. שיפור יכולות ההוראה, של הסטודנטים 
הסטאז’רים והמתמחים, חיזוק המחקר הבסיסי והקליני, הכשרת 
ובמחקר,  החדשנות בטיפול הרפואי, בשרות  ואימוץ  סגל מחקר 

הם הכלים איתם נוכל לממש את החזון.

כמרכז רפואי הממוקם בגליל, ומשרת את קהילת תושבי הצפון, 
לקידום  ליאות,  ללא  לפעול  ושליחות  משימה  עצמנו  על  לקחנו 
שרותי הרפואה לתושבי הצפון. לא נוכל לקבל או להשלים עם 
בצפון  הגבוהה  ובתחלואה  הבריאות,  במדדי  הקיימים  הפערים 
נוכל להשלים עם הפערים בזמינות שרותי  בהשוואה למרכז. לא 
הרפואה בצפון לעומת המרכז. המרכז הרפואי חרת על דגלו את 
אינטגרלי  כחלק  פדה-פוריה,  משפחת  שלנו.  לקהילה  המחויבות 
שירותים  תוספת  ידי  על  הפערים,  לצמצום  תפעל  מהקהילה, 
רפואיים חסרים לתושבי הצפון, כדי שהקהילה שלנו תוכל לקבל 

את הטיפול כאן בבית, תוך שמירה על האיכות. 

החזון מציב בפנינו רף גבוה. לאחר שהתווינו את המסלול נתחיל 
קשה  ולעיתים  ארוכה  הדרך  אם  גם  בחרנו.   אותה  בדרך  לצעוד 

ומאד מאתגרת, ביחד נוכל להגיע אל היעד. 

אימוץ החזון כדרך חיים, הזדהות של כולנו עם ערכי החזון והאמונה 
בדרך בה בחרנו יביאו אותנו למימוש השאיפות ולהגשמת החלום 

המשותף. 

 מאחל לכולנו דרך צלחה, 

ד”ר ארז און 

חזון המרכז הרפואי ע”ש ברוך פדה, פוריה
יהיה הבחירה המועדפת של המטופלים, בני משפחותיהם והקהילה 

יוביל באיכות הטיפול הרפואי, בחוויית השרות, בחדשנות, באקדמיה ובמחקר
 יקדם את שרותי הרפואה לתושבי הצפון ויחתור לצמצום הפערים בבריאות, 

מתוך מחויבות חברתית
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חזון המרכז הרפואי
יהיה הבחירה המועדפת של המטופלים, בני משפחותיהם והקהילה 

יוביל באיכות הטיפול הרפואי, בחוויית השרות, בחדשנות, באקדמיה ובמחקר

 יקדם את שרותי הרפואה לתושבי הצפון ויחתור לצמצום הפערים בבריאות, 
מתוך מחויבות חברתית

חזון המרכז הרפואי ע”ש ברוך פדה, פוריה



חדשות
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חזון המרכז הרפואי

בלסת  מכאבים  סבל  הייב,  אל  רומת  מהכפר   )53( רחאל  עדוואן 
למחלקה  והגיע  לבדוק  החליט  הוא  לבלוע,  וקושי  התחתונה 
מנהל  נעאג'  אל  אבו  עימאד  ד"ר  והלסתות.  הפה  לכירורגיית 
מדמם  כיב  אבחן  עריאדה  שריף  ד"ר  "בבדיקה  מציין,  המחלקה, 
ביצענו  קרצינומה.  מסוג  ממאיר  לגידול  חשד  ועלה  הפה  ברצפת 
כשהבנו  המקרה.  שזה  התברר  ספורים  ימים  תוך  ואכן  ביופסיה 

שמדובר בגידול שאובחן בשלב ראשוני למחלה החלטנו לנתח". 
בהשתתפות  ברצף,  שעות  כ-11  במשך  בוצע  המורכב  הניתוח 

כירורגיה  ולסת,  פה  ממחלקות  גדול  צוות 
של  כריתה  "ביצענו  והרדמה.  פלסטית 
הגידול עם חלק מהלסת וניקוי של בלוטות 
הלימפה בצוואר..." לאחר מכן, באותו ניתוח 
היחידה  מנהל  מאיר,  בר  ערן  ד"ר  בצעו 
טיסונה,  אריאל  וד"ר  פלסטית  לכירורגיה 
שיבא,  בביה"ח  פלסטיקה  מח'  מנהל  סגן 
"בודדנו  המיקרוכירורגית,  בשיטה  שחזור 
ומתחת  אותם  ניתקנו  ביד,  ווריד  עורק 
ולווריד  לעורק  אותם  חיברנו  למיקרוסקופ 
שהוסר  מה  את  שיחזרנו  וכך  בצוואר, 
מאיר  בר  ד"ר  מתאר  האונקולוגי".  בניתוח 

את החלק השני של הניתוח. 

"זה מקרה מורכב, הודות לעבודה המשותפת  ד"ר עימאד מסכם, 
משיבא,  טיסונה  ד"ר  עם  פעולה  ובשיתוף  השונות  המחלקות  של 
הצלחנו לטפל בהצלחה בגידול הסרטני. לשמחתנו עדוואן מרגיש 

טוב וחוזר לתפקוד מלא". 
למרות הקושי שלו לדבר ימים ספורים אחרי הניתוח עדוואן אומר 
בחיוך רחב, "הרופאים פה ממש הצילו לי את החיים! אני לא מאמין 

שתוך שבוע אני אהיה בבית!

יחידה חדשה לכירורגיית חזה וניתוחי ריאות, נפתחה 
של  הקרדיווסקולארי  המערך  במסגרת  לאחרונה 
המרכז הרפואי פדה-פוריה. ד”ר רוני בן אבי העומד 
מכן  ולאחר  חזה  בניתוחי  התמחה  היחידה  בראש 
הרפואי  במרכז  לב  בניתוחי  התמחות  המשיך 
שיבא, בתל השומר. בהמשך עבר השתלמות של 
שנתיים בניתוחי חזה ולב באוניברסיטת מקמסטר 

שבקנדה. 
את  להקים  כדי  הרפואי  למרכז  הגיע  אבי  בן  ד”ר 
“בעשורים  מסביר,  והוא  החזה  כירורגיית  יחידת 
הריאות,  סרטן  של  בשכיחות  עלייה  יש  האחרונים 
נמוכים,  מאד  מהמחלה  ההישרדות  נתוני  כאשר 
לטיפול,  יזכו  שלא  המטופלים  רוב  מ10%.  פחות 
לא ישרדו את המחלה תוך חמש שנים. יש הוכחות 
המוקדמים  בשלבים  וטיפול  מוקדם  שגילוי  לכך 
היחידי  הטיפול  כיום,  לריפוי.  מביאים  המחלה  של 
מוקדם  מגלים  אם  ניתוח.  כולל  סרטן  שמרפא 
ומנתחים, ניתן לרפא את החולה וכך אפשר לשנות 

את  ניכרת  בצורה  ולהעלות  הקשים  הנתונים  את 
מספר החולים ששורדים”. 

זו  כי  הדגיש  הרפואי,  המרכז  מנהל  און,  ארז  ד”ר 
הצפון,  אזור  בכל  היחידה  החזה  ניתוחי  יחידת 
מענה  לתת  יכולים  שאנחנו  היא  “המשמעות 
להם  היה  לא  עכשיו  שעד  האזור  תושבי  לכמיליון 
לטיפול  או  הריאות  סרטן  לאבחון  באזור  מענה 
הלב,  במערך  חשוב  חלק  היא  היחידה  מרפא. 
הכולל גם ניתוחי לב, ניתוחי כלי דם ועכשיו הוספנו 

ניתוחי חזה“. 
ד”ר בן אבי מסכם, “אנחנו עובדים בשיתוף פעולה 
רפואה  מכון  יש  שבו  בצפת,  זיו  בי”ח  עם  הדוק 
להם  ניתן  אנחנו  אונקולוגית,  ומחלקה  גרעינית 
פתחנו  בנוסף  החזה.  כירורגיית  בתחום  מענה 
תוכנית של אבחון מהיר לממצאים ריאתיים ובעיות 
במערכת הנשימה. מרפאת ניתוחי החזה מאפשרת 
למטופלים להגיע לכאן לעבור ברור מהיר שבסיומו 

הם מופנים לטיפול מתאים או להמשך מעקב”.

הרופאים הצילו לי את החיים  
"הרופאים פה ממש הצילו לי את החיים!!" בניתוח מורכב במיוחד הסיר ד"ר עימאד אבו אל נעאג', 
גידול סרטני ממאיר מרצפת הפה של עדוואן רחאל. לאחר הסרת הגידול בצעו במהלך אותו ניתוח 

ד"ר ערן בר מאיר וד"ר אריאל טיסונה שחזור מיקרוכירורגי של הלסת ורצפת הפה. 

יחידת ניתוחי חזה ראשונה בצפון!
יחידה חדשה, ראשונה בצפון לכירורגיית חזה וניתוחי ריאות נפתחה במרכז הרפואי 

בראש היחידה שהיא חלק מהמערך הקרדיווסקולארי, עומד ד”ר רוני בן אבי



המרכז הרפואי ע”ש ברוך פדה, פוריה | גליון מס’ 40 | נובמבר 2019  6

חדשות
מפגש ראשי רשויות 

"החלום של מרכז שיקום לתושבי הצפון מתגשם בימים אלה", אמר ד"ר און, 
 במפגש החגיגי עם ראשי הרשויות מהגליל והעמקים

"החלום של מרכז שיקום לתושבי הצפון מתגשם בימים אלה, כאן 
במרכז הרפואי פדה-פוריה", כך פתח ד"ר ארז און, מנהל המרכז 
הרפואי, את המפגש החגיגי עם ראשי הרשויות מהגליל והעמקים. 
ההתקדמות  את  ותאר  המשתתפים  את  און  ד"ר  עדכן  במפגש 
המרכז  ברחבי  ובינוי  פיתוח  של  רבים  בפרויקטים  המשמעותית 
הרפואי: בניית חדרי הניתוח החדשים, הקמת מכון דיאליזה חדש 
מספר  פתיחת  לצד  ילדים.  נמרץ  טיפול  יחידת  בניית  ומרווח, 
מרשים של יחידות ושירותים רפואיים חדשים לרווחת כל תושבי 

הצפון. 
יורם קרין, ראש המועצה האזורית עמק המעיינות, עידן גרינבאום, 
המועצה  ראש  פלג,  ניצן  הירדן,  עמק  האזורית  המועצה  ראש 
ואקד  עומאר  קובי ראש העיר טבריה,  רון  גליל תחתון,  האזורית 
ראש העיר עראבה, נתי אלפסי ראש המועצה המקומית מגדל, 
שניר  נוג'ידאת,  בועיינה  המקומית  המועצה  ראש  חמודה,  מוניר 
אריש ראש המועצה המקומית יבנאל, פריד ג'אנם, ראש המועצה 
דיר  המקומית  המועצה  ראש  סאלם  קאסם  מג'אר,  המקומית 
זכריא  עילבון,  המקומית  המועצה  ראש  זייד,  אבו  סמיר  חנא, 
מנכ"ל  מאירי,  אלי  קמא,  כפר  המקומית  המועצה  ראש  נאפסו, 
רביעי  ביום  הגיעו  נוספים,  רשויות  ונציגי  עמקים  כנרת  אשכול 
4.9.19 לכנס השנתי לראשי הרשויות במרכז הרפואי פדה-פוריה. 

ראש  דותן,  למוטי  הוקרה  מגן  און  ד"ר  העניק  המיוחד,  בפורום 
המועצה האזורית גליל תחתון לשעבר, ואמר, "לאורך שנות כהונתך 
המרשימה, טובת המרכז הרפואי עמדה תמיד לנגד עיניך, פעלת 
פיתוחו  למען  ולעשות  לגייס  להוביל,  ליזום,  ודאגת  לאות  ללא 
המלאה  ההתגייסות  בזכות  שלנו!  הרפואי  המרכז  של  וקידומו 

שלך המרכז הרפואי התעצם והגיע להישגים יוצאי דופן..."
לבי"ח  הרשויות  ראשי  "בלי  ואמר,  און  לד"ר  הודה  דותן  מוטי 
לתמיכה  זקוקה  ביה"ח  הנהלת  קשה.  מאד  שלנו  כמו  פריפרי 
וללובי שלכם כדי להתקדם ולהמשיך לקדם את המרכז הרפואי. 
זה  כי  ולחבר את הקהילה,  יותר מעורבים  להיות  לכם  קורא  אני 

בית החולים שלנו!". 
בחלק השני, ד"ר ניזאר חוראני מנהל יחידת שבץ מוחי החדשה, 
שבץ  של  "באירוע  והוסיף,  נעשית  שכבר  הפעילות  את  הציג 
מוחי יש משמעות קריטית לכל דקה שחולפת מרגע השבץ ועד 
הטיפול. משמעות העיכוב בטיפול היא פגיעה קריטית ואובדן תאי 
מוח. יש 18,600 מקרי שבץ בישראל בשנה, כשמטופל שבץ מגיע 
ובצורה  ביותר  המהיר  הטיפול  את  לו  לתת  דואגים  אנחנו  אלינו 
תוכנית  לבנות  כדי  מחקר  של  בעיצומו  האופטימאלית...אנחנו 

הציבור,  של  המודעות  רמת  לשיפור 
בכאבים,  מלווה  לא  ששבץ  היא  הבעיה 
ואנשים לא מבינים שהם חווים שבץ ולא 

ממהרים להגיע באמבולנס לביה"ח". 
און,  ד"ר  אמר  אלה  לדברים  בהמשך 
גם  להיכנס  היא  שלנו  הבאה  "המשימה 
המוחי שלנו  יחידת השבץ  מוח,  לצנתורי 
וכמות  כבר עושה פלאים מאז שנפתחה 
בעשרות  עלתה  משמעותי  ולשיפור  לטיפול  שזוכים  המטופלים 
אחוזים. צנתורי מוח אין בכל אזור הגליל המזרחי והעמקים. מרחק 
הנסיעה לנהריה וחיפה, שהם המרכזים הרפואיים בהם מבוצעים 
היא  העיכוב  משמעות  משעה.  ליותר  להגיע  יכול  מוח,  צינתורי 
שהסיכון למוות עולה ב-5%, ואחוז החולים שיאבד יכולת תפקוד 
עצמאי יעלה ל-15% עד 20%. מדובר על ירידה בתפקוד של כ- 

5% עד 10%, בכל שעה שחולפת ללא טיפול".
תאר  החדשה  וריאה  חזה  ניתוחי  יחידת  מנהל  אבי,  בן  רוני  ד"ר 
אני  בצפון  "במחוז  הארץ,  למרכז  הצפון  בין  הדרמתי  הפער  את 
כירורג החזה היחיד ואני נותן מענה לאוכ' שמגיעה לכ1,200,000 
כל  על  אחד  חזה  כירורג  יש  ההשוואה,  לצורך  במרכז  תושבים. 

100,000 תושבים!". 
ד"ר גור מייצנר, קרדיולוג ילדים, סיפר על המרכז לבריאות וספורט 
לילדים ונוער, היחיד מסוגו בצפון, אשר פועל מזה כשנה במרכז 
הרפואי ונותן מענה רב תחומי להתמודדות עם מגפת ההשמנה 
סובלים  ז'  בכתה  מהילדים   35% "בארץ  נוער,  ובני  ילדים  בקרב 
מהנתונים  גבוהים  יותר  הנתונים  טבריה  באזור  יתר.  מהשמנת 
מגיע  הנתון  לדוגמא,  בעילבון  ואילו  ל-39%.  ומגיעים  הארציים 
ל-62%! פתחנו את המרכז בביה"ח פוריה כדי לתת מענה לילדים 
מבוגרים  להיות  יגדלו  שלא  ובכדי  שלהם  ולמשפחות  האלה 

חולים". 
כנרת-עמקים, סיכם את המפגש  יו"ר אשכול רשויות  יורם קרין, 
לנו  חשוב  כמה  הבנו  ומלמד,  מרתק  מפגש  היה  "זה  ואמר, 
לקהילה,  הרפואי  המרכז  בין  הדוק  חיבור  וליצור  להתגייס 
בקרב  המודעות  והעלאת  בריאות  קידום  היא  המשמעות  כי 
התושבים שלנו. המעורבות והסיוע שלנו יאפשרו למרכז הרפואי 
ושירותים  טובים  רופאים  עוד  לכאן  ולהביא  ולהתפתח  להמשיך 
רפואיים נוספים , אנחנו באשכול סימנו את נושא הבריאות כאחד 

הנושאים המרכזיים שנפעל לקדם". 
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חדשותחדשות
המחלקה  מנהל  לתפקיד  לאחרונה  נכנס  פארג’,  מועאד  ד”ר 
הכירורגית. הוא למד רפואה במסלול העתודאים באונ’ בן גוריון, 
ברמב”ם.  ב’  שלב  מכן  ולאחר  יפה,  הלל  בביה”ח  התמחות  עבר 
בביה”ח  ב’  כירורגית  מחלקה  מקימי  בין  היה  שנים,  שבע  לפני 
לגליל בנהריה ואף הקים וניהל שם את המרכז הבריאטרי. ב-2017 

מונה כסגן מנהל מחלקה כירורגית ב’ בביה”ח לגליל. 
כשהמטרה  לעתיד,  רבות  תוכניות  יש  הנמרץ  מועאד  לד”ר 
קיימים  שלא  שירותים  ולהוסיף  המחלקה  פעילות  את  להרחיב 
ולהפוך את  כיום, “השאיפה שלי היא להקים פה מרכז מצוינות 
המרפאה הבריאטרית למרכז לטיפול וחקר של מחלת ההשמנה 
שבוחרים  הצפון,  אזור  מכל  מטופלים  אלינו  מגיעים  הכרונית. 
ויודעים שאחוזי ההצלחה  להגיע לכאן כי שמעו על המקצועיות 
ניתן לראות עלייה  גבוהים. כבר בחודשים האחרונים  שלנו מאד 
ניכרת במספר הניתוחים. אנחנו נרחיב את היקף הפעילות בכדי 

לקבל אישור כמרכז ארצי לניתוחים בריאטריים”. 
בנושא המחקר, ד”ר פארג’ מציין כי כבר החל בפעילות לקידום 

ההשמנה  מחלת  בנושא  מחקר 
החולנית על כל היבטיה. “במקביל 
את  ולפתח  להמשיך  מתכנן  אני 
ולפתוח  שד  לכירורגיית  היחידה 
קולורקטאליות,  למחלות  יחידה 
הטבעת(,  )פי  פרינאליות  מחלות 
בקע  של  מורכב  תיקון  של  ושרות 
הפתוחה  בשיטה  הן  הבטן,  בדופן 

והן בשיטה הזעיר פולשנית”. 
בשורה  עם  מסיים  מועאד  ד”ר 
פתיחת  עם  “בקרוב,  למטופלים, 
אנחנו  החדשים,  הניתוח  חדרי 

נעלה את היקף הפעילות וסוגי הניתוחים בכדי לתת מענה רחב 
יותר למטופלים ואף נוודא שההמתנה לניתוח בריאטרי לא תהיה 

יותר משלושה שבועות”. 
ד”ר פארג’ נשוי ואב לשלושה ילדים, תושב ראמה. 

בהמשך לפגישת ההכרות של ד”ר ארז און, מנהל המרכז הרפואי 
עם ד”ר ספוואת אבו ריא, ראש העיר החדש בסכנין לפני מספר 
לסיור במרכז הרפואי  והגיע  להזמנה  נענה ראש העיר  חודשים, 

יחד עם סגנו עו”ד שאדי חליילה וחברי מועצת העיר. 
השירותים  מגוון  על  און  מד”ר  האורחים  שמעו  הדברים  בפתח 
הנמצאים  הפרויקטים  והתקדמות  שנוספו  החדשים  הרפואיים 
בבנייה, “יש לנו מחויבות מאד גדולה לקהילה, המשימה שלנו היא 
לקדם את שרותי הרפואה באזור ולצמצם את הפערים בבריאות. 

כרתנו ברית ביננו לבין הקהילה אותה אנו משרתים“. 
ד”ר מאג’ד גנאים, מנהל המחלקה האורתופדית ציין כי המחלקה 
מבצעת מגוון ניתוחי עמוד שדרה, השתלת מפרקי ירך וברך. לצד 
שרות מומחי אורתופדית ילדים, כף רגל, טיפול בכף רגל סוכרתית 
ועוד “התורים לניתוח אצלנו אינם ארוכים בהשוואה לבתי חולים 
נוכל לפעול לקיצור  ועם פתיחת חדרי הניתוח החדשים  אחרים 

משמעותי של התורים לניתוח”. 
השינוי  את  תאר  הילדים,  מחלקת  מנהל  זיד,  אבו  סעיד  ד”ר 
המשמעותי שחל בשנתיים האחרונות, “מערך הילדים עשה כברת 

במגוון  מומחים  הוספנו  ניכרת,  דרך 
בילדים,  זיהומים  מומחה  תחומים: 
ילדים,  ריאות  מומחה  ילדים,  נוירולוג 
ועוד,  ילדים  ילדים, כירורגיה  קרדיולוג 
הטיפול  את  לתושבים  לתת  כדי  הכל 
הכי טוב כאן באזור שלנו, מבלי לנסוע 
רחוק. גולת הכותרת היא יחידת טיפול 

נמרץ ילדים שתפתח ממש בקרוב”. 
יחידת שבץ  חוראני, מנהל  ניזאר  ד”ר 
מוחי אמר, “פתחנו יחידה חדשה כדי 
שבץ  למטופלי  מיטבי  מענה  לתת 
שבשבץ  להבין  צריכים  כולם  מוחי. 

מוחי כל דקה קריטית, כל דקה ללא טיפול משמעה -שני מיליון 
תאי מוח מתים. לכן ההמלצה היא לתת טיפול כמה שיותר מהר, 
יהיה  נכות או חלילה מוות. בקרוב  ולמנוע  כדי להציל את המוח 
מהחולים  לכ-20%  מענה  לתת  נוכל  ואז  מוח  צנתור  גם  אצלנו 
שזקוקים לצנתור כדי שלא יצטרכו יותר לנסוע עד לבתי החולים 

בנהריה או בחיפה”. 
ד”ר אבו ריא, ראש העיר, הודה על הביקור וציין, “מאז שעשיתי, 
לפני עשרים שנה, את הסטאז’ שלי בבי”ח פוריה, יש לי מקום חם 
בלב לביה”ח...כרופא משפחה אני יודע שמטופלים מאד מרוצים 
מאיכות הטיפול והשירותים הרפואיים, וגם הנגישות לפה טובה. 
מטרת העל של כולנו היא לתת שרות טוב יותר למטופלים, ולשם 

כך אנחנו נשמח לשיתוף הפעולה של קופות החולים”. 
אשר  החדשים  הניתוח  חדרי  בשלושת  האורחים  סיירו  בהמשך 
יפתחו בקרוב לפעילות ויאפשרו לצמצם משמעותית את התורים 
לניתוחים השונים. ואף ביקרו ביחידת ה-MRI, ובחדרי הצנתורים 

החדשניים שבמערך הלב. 

ד"ר מועאד פארג' - מנהל מח' כירורגית 

ראש העיר סכנין בסיור בפדה-פוריה  
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חדשות
ד”ר נטליה וולקוב, אשר שימשה בחמש השנים 
ורופאה  האקוטי  החדר  כמנהלת  האחרונות 
נכנסה  ציון,  בני  בביה”ח  נשים  במחלקת  בכירה 
של  טנ”א  מרכז  אחראית  לתפקיד  לאחרונה 
צברה  וולקוב  ד”ר  פדה-פוריה.  הרפואי  המרכז 
ניסיון מקצועי רב כמנהלת החדר האקוטי - ‘חדר 
10’, בביה”ח בני ציון, אחד מתוך חמישה מרכזיים 
אקוטיים בישראל לטיפול בנפגעי אלימות מינית. 

“התוכנית שלי היא להעמיק את הקשר של מרכז 
טנ”א עם הגורמים המטפלים בעבירות אלימות 
מינית במשרד הבריאות ובפרקליטות כדי לבנות 
תשתית מיטבית לטיפול בנפגעי תקיפה מינית, 
ובמקביל לחזק את הקשר עם הגורמים בקהילה 

המקומיות,  ברשויות  הרווחה  מחלקות  כמו 

קופות החולים, בתי חולים, מרכזי סיוע לנפגעי/

ות תקיפה מינית מרכזי הגנה לילדים ונוער, וכל 

הגופים הבאים במגע עם נפגעי תקיפה מינית”. 

ד”ר וולקוב מציינת כי מרכז טנ”א מוגדר כמרכז 

שהתרחש  לאירוע  מענה  נותן  אשר  אקוטי 

בטווח של שבוע מיום הפגיעה, ולמקרים אחרים 

בהתאם לצורך. “אנחנו עושים מאמץ להדק את 

הקשר עם כל הגורמים ולהבטיח זמינות שלנו גם 

בשעות הלילה ובסופי שבוע”. 

אשר  לנג  נסיה  ד”ר  את  מחליפה  וולקוב  ד”ר 

פרשה לגמלאות. 

שוויון  על  הממונה  זילברמן,  אורה 
לקידום  המנכ”ל  ויועצת  מגדרי 
המיוחד  היום  את  פתחה  נשים, 
נשים  נגד  באלימות  המאבק  לציון 
 2017 ששנת  סברנו  “אם  ואמרה, 
נסבלת מבחינת  בלתי  הייתה שנה 
אלימות כלפי נשים בישראל, גילינו 
קשה  הייתה   2018 ששנת  לצערנו 
ב-2018.  נרצחו  נשים   21 יותר:  עוד 
7 נשים  נרצחו כבר  מתחילת 2019 

ואנחנו רק במחצית השנה”. 
מנהל  סגנית  מזרחי,  הגר  ד”ר 
 250,000“ הוסיפה,  הרפואי  המרכז 
גם  יום!  מדי  אלימות  חוות  נשים 
סימנים  משאירה  שאיננה  אלימות 
יכולה לפצוע את  כחולים על הגוף 
בלתי  בצורה  אותה  ולצלק  הנפש 
הסובלות  נשים  מעט  לא  הפיכה. 
אלימות  של  אחר  או  כזה  מסוג 
שחירותן  נשים  בינינו.  מסתובבות 
נשללה וזכויותיהן נרמסו עד היסוד. 

חברתית  מעורבות  דגלנו  על  חרתנו  הרפואי  המרכז  עובדי  אנו, 
ולסייע  וערנות  יתרה,  רגישות  לגלות  חייבים  לקהילה,  ודאגה 

באיתור ובטיפול לנשים אלה...”
מחויבים  “אנו  הדגישה,  הסיעוד  מנהלת  מדמון  אמר  מלכה 
לספק לעובדינו סביבת עבודה מכבדת, הוגנת, אחראית ובטוחה 
המשוחררת מאיומים ומאלימות כלפי נשים או גברים. לא נסבול 
אפליה,  התנכלות,  התעמרות,  התעללות,  הטרדה,  של  צורה  כל 

ויעודד  מחשבה  יעורר  הזה  שהיום  מקווה  ניצול...אני  או  השפלה 
להתנהג  ונלמד  והלוואי  שסביבנו,  לאנשים  מיוחדת  לב  שימת 

בכבוד ובאהבה אחד כלפי השני”. 
היום המיוחד אורגן בסיוע ובשיתוף פעולה עם נעמת מרחב כינרת. 
אבי גבאי, יו”ר ההסתדרות מרחב כינרת הביע תקווה שהמודעות 
ומעמד  דתות  חוצה  אשר  נשים  כלפי  האלימות  לבעיית  הגוברת 
סוציואקונומי, תביא לחשיפה של יותר מקרי אלימות ובדרך זו ניתן 

יהיה לצמצם את התופעה החמורה הזו. 

ד"ר וולקוב - אחראית מרכז טנ"א   
ד"ר נטליה וולקוב נכנסה לאחרונה לתפקיד האחראית על מרכז טנ"א במרכז 
 הרפואי. מרכז טנ"א משמש כמרכז אקוטי הנותן מענה רפואי ופסיכוסוציאלי 

לנפגעי אלימות מינית

יום לציון המאבק באלימות נגד נשים 
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חדשות
נוירולוג  מרקו,  שי  ד”ר  להורים,  חשובה  בשורה 
של  הילדים  למערך  לאחרונה  הצטרף  ילדים, 
באונ’  רפואה  למד  מרקו  ד”ר  הרפואי.  המרכז 
סורוקה  בביה”ח  בילדים  התמחה  גוריון,  בן 
עבר התמחות של שלוש  בבאר שבע. בהמשך, 
והתמחה  קנדה.  בטורונטו  שינה  ברפואת  שנים 
בביה”ח  הילד  והתפתחות  ילדים  בנוירולוגית 
כנוירולוג  2012 משמש  שיבא, תל השומר. מאז 

ילדים של קופ”ח לאומית בצפון. 

הרפואי,  המרכז  לצוות  הצטרף  מרקו  ד”ר 
לילדים  הרפואיים  השירותים  הרחבת  במסגרת 
להנגיש  היא  “המטרה  הילדים.  מערך  וחיזוק 
הבשורה  בצפון.  לילדים  הנוירולוגיה  תחום  את 
להורים היא שזו הרחבה משמעותית של השירות 

אתן  אני  נסיעות.  ותחסוך  עליהם  תקל  אשר 

אצלנו  שמאושפזים  ילדים  של  למקרים  מענה 

או מגיעים למלר”ד עם בעיות נוירולוגיות. בנוסף 

לשם  נוירולוגית  מרפאה  לפתוח  היא  הכוונה 

ילדים שהיו מאושפזים במחלקה”.  אחר  מעקב 

ההכשרה  במערך  ישתלב  מרקו  ד”ר  במקביל 

וההדרכה שמיועדת לסטודנטים ולצוותי המרכז 

הרפואי. “בעיות נפוצות שנוכל לתת להם מענה: 

בעיות של פרכוסים, אפילפסיה, כאבי ראש עזים 

או  המוחי  בתפקוד  אקוטיות  בעיות  וכרוניים, 

בעיות מוטוריות חדשות וכדומה. השאיפה שלנו 

לאבחן  כדי  הנדרשות  הבדיקות  את  לבצע  היא 

מהר ולאזן את המצב”. 

במרכז  נפתח  לראשונה 
איכות  קורס  הרפואי 
הקורס  השירות.  וחווית 
מהפעילות  כחלק  נפתח 
ולשיפור  איכות  לקידום 
כלל  הקורס  השירות.  חווית 
למשך  מפגשים,  ארבעה 
 25 בו  והשתתפו  שעות.   32
הרפואי,  המרכז  מעובדי 
את  הסקטורים,  מכלל 
מנדל,  קרן  הובילו  הקורס 
הבטחת  תחום  מרכזת 
אמר-מדמון,  מלכה  איכות, 
ומיכל  הסיעוד  מנהלת 
חווית  מנהלת  ביליה, 

השירות. 

בהכרת  עסק  הקורס 
המתודות הקשורות בשיפור תהליכי איכות, הקמת צוותי שיפור 
הקשורים  תכנים  וכלל  השירות  חווית  לשיפור  כלים  והקניית 
לאומיים,  מדדים  שיפור,  צוותי  הרפואי,  במרכז  איכות  במדידת 

חווית השירות למטופל ולבני משפחתו. 

באחד המפגשים התארחה איילת גרינבאום, מנהלת אגף שירות 
במשרד הבריאות שהציגה את תפקידי האגף בדגש על המטופל 
על  סיפרה  איילת  הבריאות.  משרד  של  מרכזי  כיעד  במרכז, 
התכניות הלאומיות לשיפור חווית המטופל וחווית המטופל כחלק 

מאיכות הטיפול הרפואי והשפעותיה על התוצאות הקליניות. 

במפגש האחרון הציגו המשתתפים תוצרים הקשורים לתהליכי 
ישמשו  הקורס  משתתפי  במחלקותיהם.  השירות  וחווית  שיפור 

בהמשך נאמני איכות ושירות במחלקות בהן הם עובדים. 

קרן מנדל סיכמה, “איכות וחווית השירות מהווים ערכים חשובים 
לקידום מצויינות במרכז הרפואי. ביכולתנו לשפר ולייעל תהליכים 
להבטיח  במטרה  סטנדרטים  של  רף  הצבת  תוך  מתמיד  באופן 
שמחה  אני  למטופלים.  ואיכותי  מקצועי  ושירות  טיפול  רמת 
אשר  הנושא  שנאמני  ומאמינה  הפעילות  מעגל  את  שהרחבנו 
קיבלו בקורס כלים חדשים יובילו תהליכים אלה במחלקות מתוך 

שאיפה שהידע יהיה נחלת כלל העובדים במרכז הרפואי”. 

חדש - נוירולוג ילדים 

קורס איכות וחווית השירות 
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מונעים שחיקה

הרפואי  במרכז  השירות  לשיפור  מהעשייה  כחלק 
וחיזוק הקשר בין יחידת השירות למטופלים, במהלך 
השנה ערכנו מיכל אטיאס, הממונה על פניות הציבור 
ואנוכי שיחות יזומות עם מטופלים ומלוויהם במחלקות 
משפחותיהם  ובני  מטופלים  עם  נפגשנו  השונות. 
הכירורגית  ובמחלקה  הקרדיולוגית,  במחלקה 

והמטרה היא להגיע לכל המחלקות. 

ומטרתם:  בבוקר  חמישי  בימי  מתקיימים  המפגשים 
השירות  לנושא  מודעות  הגברת  למידה,  הקשבה, 

במחלקות וצמצום תלונות.

המטופלים ומלוויהם מופתעים לטובה ומעריכים את 
ההקשבה הם משתפים בחוויות, מפרגנים על שירות 

של מעל ומעבר ומעלים רעיונות לשיפור.

הפעילות  משמעות  את  מבינים  הצוותים  גם 
ויתרונותיה, משתפים פעולה ואנו מתקבלות באדיבות 

עצומה במחלקות.

שחיקה  למניעת  הועדה  חברי 
)שמעון סבח, ענבל דיטור, טליה 
הרפואי  המרכז  והנהלת  ליבנת( 
בנושא  הטיפול  את  הציבו 
שחיקת עובדים בעדיפות עליונה 

לפעילות בשנת 2019.

המורכבים  האתגרים  אחד 
הוא  ארגונים  בפני  העומדים 
האיכותיים  העובדים  שימור 

ודאגה לרווחתם.

מנהלי  מכל  ביקשנו  כך  לשם 
להשתתף  להם  ולאפשר  מעובדיהם   25% לבחור  המחלקות 
שונים.  מועדים  לשישה  קבענו  אותה   OUTDOOR בפעילות 
בנינו יום פעילות חוץ, כולל סדנא חווייתית בעזרת משחקי חשיבה 

שמביאים לידי ביטוי עבודת צוות ועבודה בשיתוף פעולה.

“היציאה לשטח” ושבירת השגרה מהווים הזדמנות עבור העובדים 
להכיר זה את זה מחוץ לכותלי המרכז הרפואי. 

ולשמחתנו  רבים,  ומאמצים  מחשבה  הושקעו  הפעילות  בארגון 

המשוב החיובי לא אחר לבוא:

השני  את  אחד  והכרנו  צחקנו  אכלנו,  נהנינו,  שגרה,  אז...שברנו 

מזווית קצת שונה. 

זכינו בזריקת מרץ ואנרגיה להמשך עבודה משותפת ומצוינת של 

כולנו, פה במרכז הרפואי שלנו. 

חמישי אישי - נשמח להיות בקשר
הנהלת המרכז הרפואי מגיעה אליך / מיכל ביליה, מנהלת השירות 

פעילות OUTDOOR לעובדי 
המרכז הרפואי טליה ליבנת, אחראית תחום פיתוח צוות 
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המעבדות הרפואיות

צוות  על  זרקור  להאיר  בחרנו  חדשה,  שנה  של  פתיחתה  עם 
כלל  בדרך  שנמצאות  הרפואיות  המעבדות  המעבדה.  עובדי 
ולמקבלי  הרפואיים  לצוותים  מספקות  הקלעים,  מאחורי 
תפקיד  בעלת  ועבודתם  חיוני,  ומידע  ממצאים  ההחלטות 

מאד מרכזי באבחון ובטיפול. 

אך  פעילותם  על  קרדיט  מקבלים  תמיד  לא  המעבדה  “עובדי 
ההחלטות  קבלת  בתהליכי  קריטי  תפקיד  ממלאים  הם  בפועל 
שפועלת  בריאות  מערכת  לדמיין  ניתן  לא  למעשה  הרפואיות. 
ללא מעבדות” מדגיש ד”ר פרץ, מנהל המעבדה למיקרוביולוגיה 

המשמש גם כנשיא האיגוד הישראלי למדעי המעבדה רפואית. 

ד”ר טאלב חג’וג’ - מנהל המעבדה הרב תחומית 

מעבדות  ארבע  כוללת  תחומית  הרב  המרכזית  המעבדה 
הדם.  ובנק  אנדוקרינולוגיה  ביוכימיה,  המטולוגיה,  שונות: 
למעבדות  בדיקות  העברת  על  אחראית  המעבדה  בנוסף 
 point of care : חיצוניות ועל תפעול בקרה ופיקוח למכשור
testing - המכשירים אשר מבוצע עליהם בדיקות ליד מיטת 

המטופל. 

מחברת  הרפואי  למרכז  הגיע  המעבדה,  מנהל  חג’וג’,  ד”ר 
סטארט אפ בתחום הביוטק, לפני כ-15 שנים. 

צוות המעבדה: 19 עובדים 

אנחנו עובדים במעבדות סביב השעון - 7/24 נותנים שירות 
הצוות  ומהמלר”ד.  לבדיקות שמגיעות מהמחלקות השונות 
בדיקות בתחומים: קרישת  מגוון רחב של  במעבדות מבצע 
טוקסיקולוגיה,  אימונולוגיה,  המטולוגיה,  ביוכימיה,  דם, 
שתן  בדם,  מבצעים  הבדיקות  את  דם.  ובנקאות  סרולוגיה 

ונוזלי גוף נוספים. 

מתבססות  וטיפול  לאבחון  הרפואיות  מההחלטות  כ-70% 
על תוצאות בדיקות המעבדה! מעבר לכך, בעשור האחרון, 
הבסיס של אבחנה מעבדתית מוקדמת הוא הבסיס לרפואה 
הבדיקות  וסוגי  הבדיקות  שמספר  היא  המשמעות  מונעת. 
ובמיוחד מולקולריות  בדיקות  יותר  ומבוצעות  גדל.  כל הזמן 
חשיבות  יש  אישיים.  מותאמים  לטיפולים  בדיקות  וגנטיות, 
עצומה לרפואה מונעת - היכולת לאתר מחלות לפני הופעת 
הסימנים  יופיעו  בטרם  לאבחן  כשהמטרה  הסימפטומים. 
חד  היא  המשמעות  לאיברים.  נזק  על  המעידים  הקליניים 

משמעית, הצלת חיים ובמקרים רבים ריפוי. 

העבודה כאן מאד מאתגרת, אני כמנהל המעבדה אחראי על 
נשימה  ותפעוליים, כשבאותה  תחומים מקצועיים, מנהליים 
צריך כל הזמן להתעדכן ולהיות בחוד החנית של התקדמות 

הטכנולוגיה והמידע החדש. 

לעבודה  והמצע  התמיכה  את  לתת  הוא  שלנו  התפקיד 
של  היתרונות  אחד  והטיפול.  האבחון  ולתהליך  הרפואית 
מכסים  הם  תחומיים  רב  הם  שהעובדים  הוא  הזו  המעבדה 
ויכולים לעבור ממעבדה למעבדה. אין ספק  תחומים שונים 
לאיכות  שלהם  והתרומה  גדולה  היא  שלהם  שההשקעה 

הטיפול מאד חשובה. 

זרקור על צוות המעבדות / מיה צבן 
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 ד”ר איברהים שגראווי - מנהל המכון הפתולוגי 

ד”ר שגראווי משמש כפתולוג מזה 38 שנים מתוכן 25 במרכז 

הרפואי פדה-פוריה. 

צוות המכון: 2 רופאים, 4 עובדי מעבדה, 2 מזכירות. 

ניתוח או מהמרפאות  אנחנו מקבלים דגימות רקמה מחדר 

הסרטן.  מחלת  במיוחד  המחלה,  של  אבחנה  לבצע  בכדי 

הכנת  אלינו.  מגיעות  הדגימות  ביופסיה,  לדוגמא  כשעושים 

הכי  הציוד  את  יש  ולנו  מכשירים  מספר  דורשת  הביופסיה 

את  מכינים  אנחנו  ובאמצעותם  העולמי!  בשוק  מתקדם 

הדגימות. 

בתחום  מדובר  ועדיין  מתפתח,  הזמן  כל  הפתולוגיה  תחום 

שמקבל פחות חשיפה. הפתולוג לא פוגש את המטופל ואין לו 

את הסיפוק שנובע מטיפול בחולה, אבל באמצעות האבחנה 

של הפתולוג ניתן לקבוע את הטיפול הכירורגי והאונקולוגי. 

עשורים  כמה  אחרי  גם  מרתק,  הוא  שבעיני  יסוד  מדע  זה 

אני עדיין מתלהב מהמקצוע ונהנה מהעבודה. למעשה ככל 

שעוברות השנים אני נהנה יותר. 

החליטה  הרפואי  המרכז  הנהלת  האחרונה  בשנה  לשמחתי 

מומחה  פתולוג  למכון  וצרפנו  הצוות המקצועי  להרחיב את 

‘צביעה  של  הנושא  את  לפתח  היא  כשהמטרה  נוסף, 

לפעמים  ממוקדת,  יותר  בדיקה  אומרת  זאת  מדויקת’. 

‘צביעה’ סטנדרטית של ביופסיה לא מספיקה לאבחנה ואז 

נדרשת אבחנה יותר ספציפית. בנוסף אנחנו מתכוונים לפתח 

ציטולוגיות  דגימות  העברנו  כה  עד  הציטולוגיה.  תחום  את 

את  לבצע  שנה  תוך  היא  שלנו  התוכנית  חיצונית.  למעבדה 

הבדיקות אצלנו ואז נוכל לתת מענה יותר מהיר. בנוסף, נוכל 

ולקיים איתם  לרופאים את הדגימות במיקרוסקופ  להראות 

התייעצות על הממצאים. 

ד”ר אבי פרץ - מנהל המעבדה למיקרוביולוגיה 

למדעי  הישראלי  האיגוד  לנשיא  השנה  נבחר  פרץ  ד”ר 
המעבדה )אילמ”ר(. 

צוות המעבדה - 8 עובדי מעבדה ומזכירה.

מדובר במקצוע מדעי, אקדמי לכל דבר. עובדי המעבדה לא 
תמיד מקבלים קרדיט על פעילותם אך בפועל הם ממלאים 
תפקיד קריטי בתהליכי קבלת ההחלטות הרפואיות. למעשה 

לא ניתן לדמיין מערכת בריאות שפועלת ללא מעבדות. 

אני גאה לומר שהטכנולוגיה והשרות שנותן המרכז הרפואי 
פדה-פוריה בתחום המעבדות הם בין הגבוהים ביותר בארץ! 
בתחום  בעולם  ביותר  המתקדמות  הטכנולוגיות  את  רכשנו 
בתוצאות  מתגאים  אנחנו  המעבדתית.  הדיאגנוסטיקה 
מדויקות ביותר ובדיקות שמבוצעות בסטנדרטים המחמירים 

ביותר. 

הרפואיות  מההחלטות  שכ-70%  לכך  מודע  לא  הציבור 
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חשד  יש  אם  לדוגמא  במעבדה.  הבדיקות  על  מתבססות 
לגידול, בלי הממצא מהמעבדה לפתולוגיה מהו סוג הגידול, 
יהיה קשה יותר לקבוע טיפול נכון. דוגמא נוספת, כשמדובר 
במטופל עם דלקת ריאות, המעבדה למיקרוביולוגיה בודקת 
ומעבירה מידע לגבי סוג החיידק, ללא המידע הזה לא בטוח 

שהחולה יקבל את הטיפול האנטיביוטי המתאים. 

אנחנו בעידן בו הרפואה מותאמת אישית, זאת אומרת טיפול 
שמותאם ספציפית למטופל. לכן המעבדה משחקת תפקיד 
מרכזי, כי התאמת הטיפול מתבססת על תוצאות הבדיקות 

של המטופל. 

המעבדנות  במקצוע  שעובדים  שאנשים  שידעו  חשוב 
הרפואית הם בעלי תואר ראשון ולרוב גם תארים מתקדמים. 
נדרשים  רפואית  מעבדה  עובד  להיות  כדי  לכך,  מעבר 
כמו  הלימודים.  השלמת  לאחר  שנה  של  סטאז’  לתקופת 
משרד  של  רישוי  מבחני  לעבור  חייבים  המעבדה  עובדי  כן, 
הבריאות. גם לאורך הקריירה עובדי המעבדות עוברים מבחני 
עדכון, לדוגמא מנהל מעבדה נדרש לרישיון כמנהל מעבדה. 

ברמה האישית, אמנם אנחנו לא מטפלים ישירות בחולה אבל 
יש לנו סיפוק עצום כאשר מגיעה דגימה ובעזרת הידע וניסיון 
שלנו אנחנו “חוקרים” את המקרה, מפצחים את התעלומה - 
ומגלים מה הבעיה, יש לנו תפקיד חשוב בתהליך האבחון ויש 

בכך סיפוק ועניין רב. 

לסיום, הייתי שמח להרחיב את המודעות והחשיפה ולמשוך 
הרבה  האחרונות  בשנים  צעירים.  מקצוע  אנשי  עוד  אלינו 
ואין מספיק צעירים שרוצים להיכנס  עובדים פרשו לפנסיה 
לתחום, אנו רואים מחסור בעיקר במקצועות כמו: פתולוגיה, 

 I.V.F מיקרוביולוגיה ו
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מעודד החלמה 

טבריה,  בן  ארי  עז  שלמה  האומן  הרפואי,  במרכז  לראשונה 

 12 של  ומיוחד  ססגוני  אוסף  השונות  המחלקות  בהשראת  צייר 

ציורים המשלבים מוטיבים מהמחלקות המטפלות, לצד סמלים 

מעולם המוסיקה המשדרים אופטימיות ושמחת חיים. התערוכה 

מבנה  של  הכניסה  בקומת  הציבור  להנאת  מוצגת  הצבעונית 

מרפאות חוץ. 

קהילה,  קשרי  על  והממונה  הרפואי  המרכז  דוברת  צבן,  מיה 

פתחה את טקס פתיחת התערוכה, “אנחנו מאמינים שהאומנות 

והמבקרים באור, בצבע  יוצרת סביבה שעוטפת את המטופלים 

ובמנגינה והאווירה הזו תורמת ומעודדת החלמה”. 

ד”ר ארז און, מנהל המרכז הרפואי העניק לשלמה עז ארי, תמונת 

קולאז’ והודה לו בשם הצוות והקהילה, “שלמה היקר, אני מברך 

על הקשר החזק והמיוחד שנוצר ביננו. יצרת עבורנו אוסף מרשים 

ויוצא דופן, אנו מלאי הערכה על התשורה האומנותית ועל היוזמה 

שלנו.  המטופלים  ולמען  הרפואי  המרכז  למען  לתרום  הנפלאה 

זכינו באוסף ססגוני שיפאר את מבנה מרפאות חוץ ועל כך תודה 

גדולה”. 

בחום  הודתה  חוץ,  במרפאות  האחראית  האחות  תמיר,  אוסנת 

בציור,  להתבונן  האנשים  את  מושך  הצבעים  “מגוון  ארי,  לעז 

תערוכה בהשראת המחלקות שלנו 
תערוכה צבעונית ויוצאת דופן של 12 ציורים אותם צייר האמן הטברייני שלמה עז-ארי 

בהשראת מחלקות המרכז הרפואי, תוצג במרפאות חוץ להנאת המבקרים 
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הם מתעכבים ומגלים את הפרטים שמספרים את ספור הציור. 

הציורים מעוררים סקרנות להתבונן בעבודות הנוספות התלויות 

לאורך כל המסדרון ולגלות שניתן להסתכל מנקודת מבט אחרת 

על המפגש של המטופלים עם בית החולים. לדעתי המסר הוא 

שניתן לעבור את המפגש הזה עם המרפאה ועם המרכז הרפואי, 

גם מנקודת מבט מאירה ושמחה”.

וכיוזמה  מאהבה  באה  הזו  “התערוכה  סיכם,  ארי  עז  שלמה 

המרכז  מנהל  און,  ד”ר  עם  פגישה  בעקבות  שלי  ספונטאנית 

הציורים  לראות את  נרגש מאד  אני  לפני כשלוש שנים.  הרפואי 

מוצגים כאן, ציורים אלה מביאים שמחה ומעלים חיוך, ותורמים 

להרגשה טובה ולחיזוק הגוף והנפש. אני מאמין ששמחה יכולה 

לרפא חולי“. 
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חדשנות
מקדמים חדשנות רפואית / מיה צבן 

הראשון  הכנס  את  פתח  און,  ארז  ד"ר  הרפואי  המרכז  מנהל 

לחדשנות רפואית במרכז הרפואי פדה-פוריה, במלים אלה: 

יזמות  פיתוח  של  מגמה  על  מבשר  אשר  ראשון  כנס  "זהו 

עיננו,  לנגד  שנוצרת  מהפכה  פה  יש  כולו.  באזור  וחדשנות 

הזה  היום  של  המטרה  הזו!  מהמהפכה  חלק  נהיה  ואנחנו 

את  להרחיב  השונים,  הגורמים  בין  חיבורים  עוד  ליצור  היא 

בין מחוללי השינוי שיצור חדשנות בגליל.  ולהיות  המעגלים 

מאמין  שאני  היוזמה  על  בלום  לפרופ׳  ומודה  מברך  אני 

שתהפוך למסורת". 

של  לרפואה  הפקולטה  עם  פעולה  בשיתוף  התקיים  העיון  יום 

ועם מכללת  יזרעאל  בגליל, מכללת עמק  אילן  בר  אוניברסיטת 

בכנס,  אמר  כנרת  מכללת  נשיא  גפשטיין,  שמעון  פרופ'  כנרת. 

לחדשנות  כנרת  מרכז  בהקמת  הרפואי  למרכז  שלנו  "החבירה 

באמצעות  איך  לראות  מדהים  טבעית.  היתה  הירדן,  בעמק 

פתיחות וחשיבה משותפת, ניתן להקפיץ את כל האזור הגאוגרפי 

העמק  של  והקהילה  התעשייה  עם  גם  היא  השותפות  שלנו. 

באמצעות החיבור עם צמח מפעלים. יוצגו כאן מיזמים שנובטים 

בחממת החדשנות שלנו, החיבור בין ידע תאורטי לאופק יישומי, 

במזיגה הזו טמונה חדשנות אמיתית". 

נפגשתי לשיחה מעמיקה עם פרופ' ארנון בלום, כדי לשמוע קצת 

יותר על הפרויקטים שמתבשלים אצלנו במכון המחקר. 

 Heart שעון חכם לניטור המטופל - פרויקט שמבוצע ע"י חברת

Beat, והמחלקה הכירורגית. מדובר בשעון יד הבודק דופק, ריווי 
חמצן, לחץ דם, תפוקת לב, טמפרטורת גוף, כמות נוזלים בריאות, 

–ומשדר א.ק.ג ותנועות - חוסר יציבות. השעון החכם הוא מעין מו

ניטור אישי, קל לנשיאה, אשר צמוד למטופל. כל המידע משודר 

לענן, ומשם במקרה הצורך מועברת התראה לאחות האחראית 

במחלקה או לרופא התורן. לדברי פרופ' בלום, היתרון הגדול הוא 

שמדובר בניטור רציף 24 שעות ביממה. בנוסף, השעון החכם יוכל 

להחליף את המוניטור הקיים כיום לצד מיטת המטופל, ויבטל את 

שעות.  ארבע  כל  וכדומה  חום  דם,  לחץ  בדיקות  בביצוע  הצורך 

"השעון החכם משדר את כל המדדים כל הזמן, ומאפשר לזהות 

–במהירות כל חריגה מסוכנת. לדוגמא, כשמדובר בחולה לאחר ני

תוח אשר נמצא בהתאוששות, כל ירידת לחץ דם או עליית דופק 

פתאומית היא מסוכנת". 

מיטה חכמה: 

פרויקט זה מבוצע יחד עם חברת MAXSOFT בשיתוף עם מרכז 

החדשנות החדש בכנרת, ובשיתוף מחלקה פנימית א' . הפרויקט 

שהוגש לתוכנית בינלאומית , מנטר את תנועות המטופל במיטה. 

פנימית,  כמו  עמוסות  במחלקות  קשות  הכי  הבעיות  "אחת 

ממיטתו  ייפול  שהמטופל  החשש  היא  גריאטריה,  או  כירורגיה 

וישבור חלילה את צוואר הירך, או עמוד השדרה. המיטה הזו תוכל 

מיוחדים  חיישנים  באמצעות  המטופל  של  התנועות  את  למדוד 

ד"ר אנדה וצוות מכללת עמק יזרעאל עם פרופ׳ הרפז נשיא המכללה
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חדשנות

שיותקנו על המטה. החיישנים קולטים את המידע ומעבדים אותו, 

האחות  של  הסלולארי  למכשיר  התראה  מועברת  מכן  ולאחר 

יסייעו  האחראית כולל הכוונה באיזה מטופל מדובר". החיישנים 

גם במקרים הפוכים שבהם המטופל לא זז, איבד את ההכרה או 

שחייב לזוז כדי למנוע פצעי לחץ. 

אפילקציה לילד לפני טיפול שינים: 

בין הפרויקטים המיוחדים הוצג מיזם בו שתפו פעולה ד"ר אנדה 

וולטר, מנהלת יחידת רפואת שינים לילדים במרכז הרפואי,  רוזן 

מחוג  סטודנטים  וצוות  הרפואי  במרכז  מידע  מערכות  מחלקת 

של  בפרויקט  "מדובר  יזרעאל.  עמק  במכללת  מידע  מערכות 

לפני  הילד  של  וחששות  מתח  להפחתת  ככלי  רבודה,  מציאות 

להפיג  מסייע  הזה  שהכלי  הוכח  כבר  במחקרים  שינים.  טיפול 

בניית  אחרי  כבר  כרגע  אנחנו  הטיפול.  בהצלחת  ועוזר  חששות 

אב טיפוס למערכת". הסביר ד"ר עדי פוקס, מרכז פרויקט הגמר 

בחוג מערכות מידע, במכללת עמק יזרעאל. 

מקבל  שהילד  הוא  "הרעיון  הוסיפה,  וולטר  רוזן  אנדה   ד"ר 

רופא  בדמות  משחק  הילד  שבה  בנייד  משחק  של  אפליקציה 

את  חווה  המשחק  ובאמצעות  מצוירת  דמות  על  השיניים 

הם  רעשים  ואיזה  תפקידם  את  לומד  השונים  המכשירים 

משמיעים. ההכרות עם הציוד מחוץ לחדר הטיפולים יכולה לעזור 

בהעלאת תחושת השליטה והפחתת החרדה". 

:Natural Language Processing - פישוט השפה

על  להקל  במטרה  הבריאות,  משרד  עם  מבוצע  זה  פרויקט 

לא  האשפוז  בתום  שחרור  מכתב  מקבלים  שכשהם  מטופלים 

בעיה  אותן.  מבצעים  לא  רבים  ובמקרים  ההנחיות  את  מבינים 

נוספת היא שרופא המשפחה לא מתעמק בפרטים ואנו מכירים 

לוואי  מתופעות  כתוצאה  שנגרמים  מטופלים  של  אשפוזים 

תרופות  עם  יחד  מתאימה  שלא  תרופה  נטילת  או  תרופה  של 

תוכנה  לפתח  מטרתו  המיזם  נוטל.  מטופל  אותו  שאותן  אחרות 

ש"מתרגמת" את מכתב השחרור לשפה פשוטה וידידותית עבור 

המטופל. בדגש על הדברים שחשוב שיקפיד לבצע כשהוא בבית, 

דגשים  ובו  המשפחה  לרופא  מיועד  שני  מכתב  האשפוז.  אחרי 

מיוחדים להם הוא חייב לתת תשומת לב כמו תרופות שמתנגשות, 

בדיקות שיש לבצע, הנחיות לגבי חזרה לביקורת בביה"ח ועוד. 

אדם  הטיפולי',  ה'רצף  בהבטחת  מרכזי  מאד  הוא  הזה  "הנושא 

ירוד, חייב להבין מה הכי חשוב. על מה אם אין  שמצבו הכלכלי 

את  גיבשנו   . לבריאותו  סיכון  מהווה  ומה  לוותר  יכול  הוא  ברירה 

התוכנית עם אנשי משרד הבריאות, והציוד נרכש, כך שעם קבלת 

במחלקות  נתחיל  ראשון  בשלב  לדרך,  לצאת  נוכל  סופי  אישור 

הפנימיות ואח"כ נעבור למחלקות הנוספות". 

פרופ' בלום מסכם ואומר, "חדשנות אינה קשורה למקום גאוגרפי 

לפתח  אפשר  אותה,  לקדם  שבוחרים  וגופים  למוסדות  אלא 

של  והיכולת  החשיבות  את  להבין  צריך  רק  מקום  בכל  חדשנות 

המיזמים האלה לקדם ולמנף אותנו כמרכז רפואי ששם דגש על 

מחקר ואת האזור כולו". 
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למען צנתורי מוח

לשנת  הידידים  עמותת  של  השנתית  האסיפה  כינוס  את 

הנמצאים  הפרויקטים  של  כללית  בסקירה  חתמנו   2019

מעורבת  ושבהם  הרפואי  במרכז  שונים  התקדמות  בשלבי 

עמותת הידידים באומדן תקציב כללי של 40 מיליון ₪! ועל 

כך גאוותנו!

נציין כאן כמה תחומים שונים שבפיתוחם היתה התקדמות 

מרשימה:

בשעה טובה פורסם לאחרונה המכרז לבינוי מרכז השיקום 

תרומה  מכבר  זה  שאושרה  לדווח  נרגשים  אנו  לצפון. 

משמעותית של 5 מיליון דולר, לטובת מרכז השיקום, אשר 

גויסה בתמיכת הקרן הקהילתית בפדרציה היהודית של לוס 

אנג'לס.

כבר  ילדים  נמרץ  טיפול  יחידת  אלו,  שורות  כתיבת  בעת 

חלום  עוד  שמהווה  חיים  המצילה  חיונית  יחידה   - נפתחה 

שהתגשם. ובפרויקט טיפול נמרץ כללי הסתיים שלב התכנון 

ואפשר לצאת למכרז בימים אלו. 

פרימיום   CT מכשיר  לרכישת  התקציב  את  לגייס  הצלחנו 

למבנה חדש וממוגן שיבנה כאן. בסוף ספטמבר ביקרו במרכז 

הרפואי נציגי קרן הלמסלי מניו יורק, כדי לראות מקרוב את 

חדרי הניתוח החדשים לקראת פתיחתם הרשמית. 

במערך הקרדיווסקולרי הצלחנו להבטיח תרומה משמעותית 

בדו-מימד  מורכבת  שקוף  מערכת   - אנג'יו  מכשיר  לטובת 

)B-Plan(, שהיא ייחודית לצינתורי מוח. הצטיידות חיונית זו 

תאפשר לנו בעתיד הקרוב לטפל במחלות כלי דם היקפיים, 

ובפרט לאפשר טיפול מהיר לאחר שבץ מוחי )CVA( ובכך 

אפילו  מסוימים  ובמקרים  שיתוק  מתמשכת,  נכות  למנוע 

מוות. 

המרכז הרפואי נמצא בסוף שלב התכנון לשיפוץ מרפאות 

הזו  "מתיחת הפנים"  בזכות תרומה המאפשרת את  החוץ 

לחזית בית החולים לרווחת הנכנסים בשערינו. 

שוקדים  ואנו   2019 בסוף  להיפתח  עתיד  לב  שיקום  מכון 

על גיוס המשאבים לטובת רכש הציוד החיוני להפעלת חדר 

הכושר של המכון והבטחת הצלחתו בשנה הראשונה. תכנית 

שיקום זו במרכז הרפואי שלנו המקיים מערך קרדיווסקולרי 

ביתי"  "שיקום  כגון  חדשניים  רכיבים  עם  ומתקדם,  נרחב 

וחשובה  חיונית  תוספת  תהווה  טרום-ניתוח",  ו"שיקום 

לשירות הלבבי בגליל, ותיתן מענה ראוי לתושבי האזור. אין 

שלנו,  המוביל  הקרדיווסקולרי  למערך  שבדומה  ספק  לנו 

מצוינות  למרכז  יחסית  קצר  בזמן  הלב  שיקום  מכון  יהפוך 

וחדשנות בתחום.

בשנת  נמצא  ונוער  לילדים  והספורט  הבריאות  מרכז 

פעילות שניה ואנו צופים שמספר המשתתפים בו יעלה ל - 

100. משפחות המשתתפים מאמצות אורח חיים בריא יותר 

והמשתתפים בתכנית נמצאים בתהליך של ירידה במשקל. 

צוות המרכז נמצא בקשר עם מוסדות אקדמיים ואחרים כדי 

המודעות  להגדלת  שיתרמו  אזוריים  פעולה  שיתופי  לייצר 

ודרכי הטיפול במגפת ההשמנה בארץ בכלל ובאזורנו בפרט. 

פרויקט ממשיך נוסף הוא שיתוף הפעולה עם ארגון "גישה 

לחיים" בתמיכת עמותת הידידים. הליווי הרוחני במחלקה 

האונקולוגית ממשיך בהצלחה. במקביל, קיים שיח משותף 

על פיתוח ויישום תוכנית "בגישה אישית" - תכנית פיילוט 

להכשרת צוותים רפואיים להעצמה ושיפור תקשורת מטפל-

נפשית  ולתחזוקה  לשמירה  יישומיים  כלים  ולמתן  מטופל 

מקווים  אנו  עבודתם.  במהלך   )self-care( שלהם  אישית 

ומודל  מטפל-מטופל  הקשר  בשדרוג  דגל  נושאי  להיות 

לחיקוי במערכת הבריאות ברמה הלאומית. 

בין אורחינו באירוע ההתרמה  נסיים בהזמנה אישית להיות 

לידידי המרכז הרפואי ותומכיו,



19המרכז הרפואי ע”ש ברוך פדה, פוריה | גליון מס’ 40 | נובמבר 2019 

למען צנתורי מוח
השנתי שלנו לטובת הקמת היחידה החדשה לצנתורי מוח. תוספת שרות זה מהווה בשורה חשובה לתושבי האזור בתחום 

הטיפול בשבץ המוחי. 

ערב הגאלה יתקיים ביום חמישי, 12.12.2019 באולמי "גני איילון" בטבריה. 

צפויה לנו על הבמה חגיגה של מוסיקה משובחת במקצב לטיני, ים תיכוני והכי ישראלי בהובלת יוני רואה וחברים. 

תודה על מעורבותכם - 

תמיכתכם המתמשכת חשובה לנו

תהה שנה פוריה לכולנו!

בברכה, 

ד"ר ארז און, מנהל המרכז הרפואי 
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עומאר נאסר מרכז תחום בנק הדם 
במהלך  במיוחד  לך  שזכורה  חוויה 

העבודה שלך במרכז הרפואי ? 

בית  של  לידה  בחדר  שלי  הבן  לידת 

למבנה  עברנו  היום  באותו  החולים, 

מעבדה חדש שהיה אמור להיות זמני, 

הבן שלי עכשיו רופא בגיל 25. 

המשמעותית  החוויה  על  לי  ספר 

השפיעה  היא  וכיצד  שעברת  ביותר 

עליך? 

שני  לתואר  למדתי  בהן  השנתיים 

אינטנסיבי,  מאד  היה  בביוטכנולוגיה, 

תורניות  פלוס  מלאה  משרה  עבדתי 

וכונניות

חלומות שיש לך ועדיין לא הגשמת? 

באפריקה,  במיוחד  בעולם,  לטייל 

ואת  ונידחים  רחוקים  שבטים  לראות 

אורח החיים שלהם

הפינה או המקום האהוב עליך בבית , למה? 

לשבת בפרגולה שיש לי בגינה ולהסתכל על הנוף.

סרט שראית לאחרונה ואתה רוצה להמליץ עליו? 

הסרט “מלון מומבאי”, הסרט מבוסס על סיפור גבורתם 

של עובדי המלון, למרות ההזדמנות לברוח על נפשם, 

הם נשארו להגן בגופם ולנסות לעזור לאורחים הלכודים.

הסרט מספר על האנושיות הזורחת מתוך הטרגדיה.

מקום שביקרת בו ואתה זוכר כחוויה מיוחדת? 

הפירמידות במצרים, איך בנו את הפלא הזה לפני אלפי 

שנים

 מהו המשפט שאתה מגדיר כמוטו לחיים? 

חיה ותן לחיות ותהיה אנושי

הדבר הראשון שעובר לך בראש כשאתה חושב על 

העתיד ? 

שלום עולמי, לאהוב את האחר ואת השונה.

פרס ראשון

בנעלי בית

נבחר  הלב,  במערך  הקרדיולוגית  המחלקה  של  הסיעוד  צוות 

למקום הראשון, ביום המחקר בנושא ניתוחי לב שנערך בספטמבר 

בביה"ח שיבא, בתל השומר. 

עבודות   10 נבחרו  מתוכן  לכנס,  הוגשו  מחקר  עבודות   100

דינה  שהגישו  המחקר  עבודת  נבחרה  המציגים  מבין  להצגה. 

ונועה כספי, סגנית האחות  גרנות, האחות האחראית במחלקה, 

האחראית, לפרס ראשון למחקר בתחום הסיעוד! 

ניתוח  שעברו  מטופלים   100 כלל  המחקר  כי  ציינה  גרנות  דינה 

ודיכאון," המטרה היתה  לב ובחן את הקשר בין ניתוח לב פתוח 

הניתוח  סביב  שונות  זמן  בנקודות  הדיכאון  רמת  את  לאמוד 

כספי  נועה  שונים".  למשתנים  הדיכאון  בין  קשרים  ולחפש 

הוסיפה, "במחקר התבססנו על נתוני בדיקה של 100 מטופלים 

שגילם הממוצע 61 . ברוב המקרים נמצאה עלייה במדדי הדיכאון 

במהלך האשפוז ושבועיים לאחר הניתוח, כאשר בתקופה של 6 

של  הדיכאון  ברמת  משמעותית  ירידה  ניכרה  מהניתוח  שבועות 

הנבדקים. מסקנת המחקר היא שבקרב חולים אשר עברו ניתוח 

לב יש מדדי דיכאון גבוהים ונדרשת בדיקה והתייחסות למדדים 

אלה בכדי לתת מענה תרופתי במקרים הדורשים זאת". 

פרס ראשון למחקר של צוות הסיעוד 
במחלקה הקרדיולוגית  
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עומאר נאסר מרכז תחום בנק הדם 

תודה

ספטמבר 2019
לצוות הפגייה היחיד במינו,

היינו רוצים לכתוב את המכתב הזה לכל אחד ואחת מכם, אבל זה לא אפשרי אז 
תקראו את הדברים בנימה אישית.

אנחנו לא מאמינים שעבר כבר מעל חודש מהיום שבו הגענו אליכם.
נכנסנו בדלת הפגייה מהוססים, חוששים, המומים, לא יודעים לקראת מה אנחנו 
והקלתם מאוד על ההלם  ברגישות אדירה הבהרתם את המצב   - ואתם  הולכים, 

הראשוני.
והכלה  ושניים אחורה, בחיבוק, הבנה  ביומו, צעד קדימה  יום  ליוויתם אותנו  ומאז 

שלא מובנים מאליהם בכלל.
אז תודה ענקית, מעומק הלב, על שהפכתם את החודש הזה לשפוי ואפילו לנחמד. 

שהפכתם את הפגייה לסוג של בית זמני.
תודה על המקצועיות והמענה המפורט על כל השאלות, 

תודה על החום שאתם מעניקים –לתינוקות וגם להורים, תודה על הטיפול המסור 
והליווי הצמוד,

תודה על הסבלנות וההבנה לאורך כל הדרך,
תודה על הרגישות וההכלה, על חיבוק ומילה טובה.
היום אנחנו מבינים את מה שאמרו לנו כשנכנסנו – 

הגענו לפגייה מספר אחת בארץ.
חד משמעית עליתם הרבה מעל כל הציפיות.

מעריצים אתכם על העבודה שאתם עושים.

באהבה גדולה והערכה עצומה,

עומרי, נדב ובר.

22 בספטמבר 2019
לכבוד

ד”ר ארז און
מנהל המרכז הרפואי ע”ש ברוך פדה, פוריה

ד.נ. גליל תחתון 15208

הנדון: הבעת תודה - היחידה לרפואת הפה
במהלך השנה האחרונה טופלתי ביחידה לרפואת הפה, התחלתי תחת ידיה המסורות 

של ד”ר דלית פורת בן-עמי, ובהמשך טופלתי על-ידי ד”ר נעים וורוור.
זכיתי ליחס מקצועי ואדיב מכל צוות המחלקה! מחובתי לציין שוב, את ד”ר נעים וורוור, 

על נועם דרכו ותחושת הביטחון, כל זאת, מבלי לוותר על המומחיות והמקצועיות.
הכל מתנהל, תחת ניצוחה המופתי של מנהלת היחידה, הגברת הנכבדה והאצילה, ד”ר 
דלית פורת בן-עמי, שנוכחותה משרה שלווה ורוגע, ובעיקר גאווה לעיר טבריה ולבית 

החולים. 
החולים  לבית  שגרירים  הנכם  המחלקה,  צוות  לכל  והערכתי  תודתי  את  מסור  אנא, 

ולצפון בכלל.
מאחלת לך ולכל צוות בית חולים פוריה שנה טובה ובריאה. 

בכבודה רב

 רחל יהל אלמוג

טבריה

28.8.19
לכבוד

ד”ר ארז און
מנהל המרכז הרפואי “פדה פוריה”

של  והמסור  המקצועי  הטיפול  על  הלב  מעומק  תודתי  את  להביע  ברצוני 
צוות מחלקת פה ולסת בבית החולים “פדה פוריה”.

אמפטיה,  הצוות  גילה  חודשים,  מספר  לפני  שהחל  הטיפול  מתחילת 
מקצועיות ואנושיות, תוך ליווי צמוד עד למועד הניתוח להוצאת ליפומה.

הניתוח  ולסת,טרום  פה  כירורגית  אורטופדיה  במחלקת  האשפוז  במהלך 
ולאחריו, דאגת הצוות לשלומי ורפואתי, ראויה לכל הערכה. 

אלה  גב’  המחלקה  מנהל  נעאג',  אל  אבו  עימאד  לד”ר  במיוחד  תודתי 
המתמחים,  לרופאים  וכן  עראידה  שריף  ד”ר  אחראית  אחות  גליז’נסקי, 

רופאים מרדימים ואחיות בחדר ניתוח.
דאגה  תוך  ביתית,  אווירה  טובה,  הרגשה  השרה  הצוות  הדרך  כל  לאורך 

אמיתית וכנה לתהליך החלמתי. 
ישר כוח על עבודת הקודש !

 בהערכה רבה,

 משה לב - כפר קהילתי כרכום

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

  06 אוקטובר 2019
  ז’ תשרי תש”פ

ד”ר ארז און,
מנהל בית-חולים הממשלתי פדה-פוריה

הנדון: תודות והערכה
ולמחלקת קרדיולוגיה על  ברצוני להודות לך, לצוות מחלקת טיפול נמרץ 
הטיפול המסור, על השירות האדיב והמקצועי תוך תחושת שליחות ועשיית 
מלאכת קודש בזמן אשפוזי בבית-החולים פורייה . גיליתם סבלנות, גמישות 

ויחס אישי.
במיוחד ברצוני להודות לפרופ’ אודי רענני, פרופ’ עופר אמיר, ד”ר ארז כחל, 
ואחרי  בזמן  ומעבר  וד”ר תאמר שעשו מעל  ד”ר אמג’ד  ג’אנם,  דיאב  ד”ר 

ניתוח המעקפים.
בזמן שהותי בטיפול נמרץ, אני מבקש להודות בראש ובראשונה למוחמד 
זועבי, מורד רושרוש, סרגיי קסלמן, הנאדי סעדי,  ולציוותו: איהאב  אטרש 
מושיק שרוניק, רפאת רינאווי, סמאח חטיב, ויסאם עראידה, לורה דבאח, 
עאידה ארמלי, מיכל צח, אנה לוי, יפעה נוילינגר, אדווה סוריצקי, מוניר ריזק, 
אוסמה טאטיר, מדחת נעמינד ואיילת עמר. כמו-כן ל פיזיוטרפיסטית עופר 
ולאלונקאי שיקו אדרי. ולמי שתיאם את הטיפול ועקב אחרי ביצועו, דינה 

גרנות , אחות ראשית בקרדיולוגיה, תודה מיוחדת.
כמי שכיהן בעמדות מפתח במגזר הציבורי, במישור המקומי והארצי ונפגש 
ידיכם  תחת  הניתוח  את  לעבור  שזכיתי  לומר  יכול  אני  רפואה,  אנשי  עם 
בבית- גם  איכותי  שירות  לקבל  שניתן  הוכחתם  והמיומנות.  המקצועיות 

חולים שאיינו במרכז הארץ יחד עם יחס אישי.
ובזכותכם הניתוח עבר בהצלחה  לי ולמשפחתי תחושת ביטחון  הענקתם 

מרובה. 
אנא העבר את תודותי לצוותים כמפורט לעיל .

בהערכה רבה

ז׳קי לוי, ראש העיר בית שאן
העתקים:

סגן שר הבריאות, הרב יעקב ליצמן 
מנכ”ל משרד הבריאות, משה בר סימן-טוב 
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שעהבכל01כ-5
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פדה-פוריההרפואיבמרכזנפגשובצפוןהרשויותראשי
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שנפתחהמאזפלאיםעושהכברשלנוהמוחישבץיחידת

עמוד 1
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שזההתבררספוריםימיםתוך
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האונקולוגי"בניתוחשהוסרמה
השניהחלקאתמאירברד"רתיאר
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חדש בעמק
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וסיוראוןד"רעםהכרותלפגישתהגיעה

'פדה-פוריה'הרפואיבמרכז

הגיעהצומחת'ישראל'עמותתמנכ"לשלםיכל

המרכזמנהלעםהיכרותלפגישתשעברבשבוע

און.ארזד"ר'פדה-פוריה'הרפואי

לפניברקתנירח"כשיזםהתוכניתאתהציגהשלם

שלהגאוגרפיתהפריפריהלחיזוקחודשיםכשמונה
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הרפואיהמרכזשלמצטיינים
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אניהקושנירד"רחניןחמודד"ר

נופרקמחיוד"ר

פוריה"פדה-הרפואיהמרכזהנהלתברי

דליתד"רהסטאז'עלהאחראיתעםיחד

שלהסטאז'ריםעםנפגשועמיבןפורת-

מסיימיםאשרהרופאיםהרפואיהמרכז

שלהםההתנסותשנתאתאלהבימים

השנהולרגלהסטאז'שנתסיוםלציוןכולםאתובירכו

הצטיינותתעודותהוענקוהטקסבמהלךהחדשה.

ד"רתאירטאהאד"רמצטייניםסטאז'ריםלארבעה

נופר.קמחיוד"ראניהקושנירד"רחניןחמוד

מאירד"רהרפואיהמרכזלמנהלהרפואיהעוזר

מצטייןכסטאז'רלהיבחרמרשיםהישג"זהורוח

הודותהזההכבודאתשהרווחתםדעיםתמימיוכולנו

במרכזאנחנושהשקעתם.הרבהוההשקעהלמאמץ

אתשניתןככלולשפרלהשתפרמאמץעושיםהרפואי

הצלחה".לכםומאחליםבכםגאיםאנוהסטאז'.תקופת

כול"קודםאוןארזד"רהרפואיהמרכזמנהל

אחדכלמכם.ואחתאחדלכללהודותרוציםאנחנו

הרפואיתהקריירהלתחילתמכאןימשיךפהשיושב

חשובים.מאודממנהשתיקחוומההזוהשנהלכןשלו

שמחאנימעבר.דבריםלעשותשלכםההזדמנותזוהי

שנהמשפחותיכםולבנילכםלאחלומבקשהמפגשעל

עלבדגשכולםשלהשותפותעלתודהולהגידטובה

ביוזמהמעברקצתשתרמוהמצטייניםהסטאז'רים

ת".ומובילוידעמעורבות

ענבלאנושמשאביבמחלקתהרופאיםענףמנהלת

דלתנוהזו.השנהעללכולכם"תודהסיכמהדיטור

ועניין".נושאבכלעבורכםפתוחהתמיד

סטאזר'ים
מצטיינים

קורה בכנרת

שישי בגולן

שישי בגולן
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