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דבר מנהל המרכז הרפואי

הטיפול  את  לתת  ונמשיך  שלנו  מהמטופלים 
האיכותי והיחס האנושי לכל הבאים בשערנו.

נפרדים  אנו  הרפואי  למרכז  השישים  בשנת 
מנאוה נמימי מנהלת הסיעוד, אנו מודים לה 
על תרומתה רבת השנים למערכת הבריאות 
הרבה  לה  מאחלים  שלנו,  הרפואי  ולמרכז 
בהצלחה  ומאחלים  דרכה  בהמשך  הצלחה 

למחליפתה, הלן מלכה זאבי. 

נאמר תודה גם לד”ר נודר ברטל, מנהל יחידת 
אף אוזן גרון, מוותיקי ומקימי המרכז הרפואי 
סיוון  ד”ר  למחליפתו,  הצלחה  ונאחל  שלנו, 

גושן.

עם כל ההתקדמות של המרכז הרפואי שלנו 
בששה העשורים שחלפו, המלאכה עוד רבה. 
שירותים רפואיים רבים עדיין חסרים לנו. בכדי 
שנוכל לתת שירות רפואי רחב ומגוון יותר, יש 
ובשרות,  בטיפול  שיפור  בתהליכי  להמשיך 

ובתנופת הפיתוח והבנייה.

נאחל לעצמנו, יום הולדת שמח ועשייה פוריה 
בשישים השנים הבאות.

בברכה, 
ד”ר ארז און

מנהל המרכז הרפואי

עובדים יקרים, 
השישים  ההולדת  יום  את  חוגגים  אנחנו  השנה 
למרכז הרפואי ע”ש ברוך פדה-פוריה. רבים מאתנו 
כבית  דרכו,  בתחילת  הרפואי  המרכז  את  זוכרים 
ע”ש  חולים  בית  של  דרכו  ממשיך  פוריה,  חולים 
חולים  בית  בטבריה.  החולים הסקוטי  ובית  שוויצר 
קטן שנבנה במבני צריפים, שסכנת סגירה ריחפה 

מעליו במשך שנים.

בזכות  טוב.  רק  שלנו  הרפואי  למרכז  עשו  השנים 
עם  הקודמים,  והמנהלים  המסורים,  העובדים 
באזור  והתושבים  הרשויות  ראשי  של  התמיכה 
שלהם”,  החולים  ל”בית  נאמנותם  הביעו  אשר 
שירותי  הוסיף  והתחזק,  גדל  הרפואי  המרכז 
חדשות.  ויחידות  מחלקות  נוספו  חדשים,  רפואה 
הנותנים אכסניה  ומפוארים  הוקמו מבנים חדשים 
הרפואי  המרכז  ומשפחותיהם.  למטופלים  נאותה 
בהוראה  עוסק  בגליל,  לרפואה  לפקולטה  סונף 
במקצועות  ומתמחים  סטאז’רים  סטודנטים,  של 

הרפואה, הסיעוד ומקצועות הבריאות השונים. 

העיסוק במחקר הופך לחלק בלתי נפרד מהעשייה 
מודרני  מחקר  מכון  בסיוע  הרפואי,  המרכז  של 
לפיתוח  השר  במעמד  האחרונים  בימים  שנחנך 
ודיקן  אילן  בר  אוניברסיטת  נשיא  והגליל,  הנגב 

הפקולטה לרפואה.

המרכז הרפואי הפך למעסיק הגדול באזור, ומספק 
מכבדים  ועובדיו  עובדיו  את  המכבד  עבודה  מקום 
אותו וגאים להיות חלק ממשפחת “פדה - פוריה”. 
כל  את  מייצגים  שלנו  שהעובדים  בכך  גאים  אנו 
ובסובלנות  בהרמוניה  ועובדים  האזור,  תושבי 

הדדית. 

בסקר  ביטוי  לידי  באה  העובדים,  לכם  ההערכה 
שאושפזו  מטופלים  של  הארצי  הרצון  שביעות 
נשאלו  בסקר  בישראל.  הרפואיים  המרכזים  בכל 
לאחר  שבועיים  רפואי,  מרכז  מכל  מטופלים   500
הכללית  רצונם  שביעות  על  מאשפוז,  ששוחררו 
מהאשפוז, על יחס הרופאים והסיעוד, יחס הצוות, 
תנאי האשפוז והתהליכים בקבלה ובשחרור, והאם 

הם ימליצו על אשפוז באותו מרכז רפואי בו שהו.

ההערכה למרכז הרפואי שלנו היא הגבוהה ביותר 
ההערכה  בתחום  בצפון  הרפואיים  המרכזים  מבין 
אשפוז  על  להמליץ  והנכונות  מהאשפוז  הכללית 
ציונים  קבלנו  האחרים  התחומים  בכל  אצלנו. 
אנו  בישראל.  הרפואיים  המרכזים  מבין  מהגבוהים 
שקבלנו  והמחמיא  הנהדר  במשוב  גאים  מאוד 

דברים שרואים מכאן 

גליון מס’ 32 - אפריל 2015 

מפיקה ועורכת: 
גב’ מיה צבן, 

דוברת המרכז הרפואי 

חברי מערכת:
ד”ר עפר תמיר,

גב’ שלומית שמילוביץ’,
גב’ סונדוס ספייה, 

גב’ נועה סלע

גרפיקה ודפוס: 
מילניום איילון בע”מ, חיפה 
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דבר העורכת

ברכות לפורשים:

גב’ בלוצרקובסקי לודמילה, מח’ משק 
גב’ בקיש ויקי, סגנית מנהל קבלת חולים

ד”ר נודר ברטל, מנהל יחידה א.א.גרון 
ד”ר הרטמן גיא, מנהל יחידה להרדמה מיילדותית

מר ישראל מוטי, מנהל קבלת חולים 
גב’ קנר ליאנה, מעבדה פתלוגית

גב’ רחמים רחל, מח’ משק 

מינויים חדשים:

גב’ אליצדק איילה, מנהלת קבלת חולים 
ד”ר אלקלעי מנחם, מנהל יחידה אורוגניקולוגיה

ד”ר גושן סיון, מנהלת יחידת א.א. גרון
מר חלפון יורם, מנהל שירותי הנדסה ביו רפואית

גב’ נפסו אנטה, מרכזת אבטחת מידע
ד”ר קכל ארז, מנהל יחידה לניתוחי לב

ביום שלישי 24.3.15 צוין ברחבי הארץ - יום המעשים הטובים. 
על  קטן  זרקור  להאיר  הזדמנות  הוא  הזה  המיוחד  היום 

הפעילות ההתנדבותית הענפה במרכז הרפואי פדה פוריה. 
ביום זה, כמו בחגים ובהרבה הזדמנויות אחרות מגיעים לכאן 
הפתעות  לחלק  לשמח,  באים  ומבוגרים,  נוער  בני  ילדים, 
קטנות, משחקים או ממתקים, ליזום פעילות יצירה או פעילות 
משותפת אחרת במחלקת הילדים ואפילו לשיר ולנגן. המגוון 
מאד רחב, כל פעילות מרגשת בפני עצמה ומרחיבה את הלב. 
פעם  כל  מרגש  אבל  אחד,  אף  להשמיט  לא  כדי  אפרט  לא 
למכון  ילדים,  למחלקת  מגיעים  אותם  לראות  מחדש 
או  ממפעלים  באים  הם  הגריאטרית,  למחלקה  האונקולוגי, 
עסקים באזור, מג”ב, צה”ל, בתי ספר, תנועות נוער ועוד ועוד, 

“באנו לשמח, באנו להתנדב”. 
מי  לכל  ענקית  תודה  לשלוח  מבקשת  אני  זו  בהזדמנות  אז 

שבמשך השנה, טורח ומגיע ובא ונותן מעצמו ומכל הלב. 

לצד הפעילות המבורכת הזו, המרכז הרפואי פדה-פוריה כבית 
חולים של הקהילה, לקח על עצמו לצאת ולהתנדב בקהילה. 
אנשי צוות מיוחדים במינם, מכל המקצועות והסקטורים במרכז 
הרפואי, נוסעים לעיתים בבוקר, בדרך כלל בערבים, להעביר 
מידע, לענות על שאלות. קהלי היעד בקהילה מאד מגוונים: 
לגיל  במועדונים  או קשישים  יסודי בטבריה  בבי”ס  תלמידים 
ארוכה.  עוד  והרשימה  תבור  כפר  טוראען,  ביבנאל,  השלישי 
ובנוסף  בהרצאות,  המשתתפים  של  והעניין  להערכה  מעבר 
להכרת התודה האמיתית שלהם על שטרחנו, נסענו ובאנו כדי 
לתרום את שלנו בהעשרת הידע ובהגברת המודעות, התמורה 

היא תחושה עמוקה של סיפוק ואפילו 
שליחות. 

פרוייקט  על  שאספר  לפני  אסיים  לא 
מיוחד במינו שיזמנו לפני כשנה - שתוף 
מכללת  עם  שנוצר  חם  וקשר  פעולה 
אשדות  בקבוץ  המכללה  חיים.  כישורי 
יעקב איחוד, מעניקה הזדמנות ללימודי 
מיוחדים,  צרכים  עם  לצעירים  המשך 
לימודיהם  סיום  לאחר  ומעלה,   21 בני 

במערכת החינוך המיוחד. 

התפתח  הכרות  בביקור  שהתחיל  מה 
לחיבוק אמיץ והתנדבות הדדית. 

מזה מספר חודשים, הסטודנטים של מכללת כישורי חיים מגיעים 
ובמחלקת  הקרדיולוגית  במחלקה  התנדבות  ליום  שבוע  מדי 
אספקה סטרילית. מהר מאד הם למדו והבינו את הנדרש והפכו 
לבני בית במחלקות בהם הם מתנדבים. במקביל, אנשי צוות שלנו 
יעקב  אשדות  שבקיבוץ  במכללה  לסטודנטים  להרצות  נוסעים 
ומתקבלים עם המון אהבה והתרגשות. הפרוייקט הזה הוא אוצר 
יגדל  לאן  לראות  סקרנית  ממש  ואני  לכולנו  וסיפוק  שמחה  של 

ויתפתח. 
למען  שעשינו  ומה  עמנו,  מת  עצמנו  למען  שעשינו  “מה 

אחרים ולמען העולם - חי לנצח” )אלברט פוק( 

שלכם, 
מיה צבן

ברכות ואיחולים
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קידום המחקר 

בטקס חגיגי שנערך ביום רביעי 18.2.15, חנך השר לפיתוח הנגב 
הרפואי  במרכז  החדש  המחקר  מכון  את  שלום,  סילבן  והגליל, 

פדה-פוריה,  כחלק משדרוג המערך הרפואי בגליל. 
הטקס נערך במעמד השר שלום, מנכ”לית המשרד לפיתוח הנגב 
דניאל  פרופ’  אילן  בר  אונ’  נשיא  שאלתיאל-הלוי,  סיגל  והגליל, 
הרשקוביץ, דיקן הפקולטה לרפואה בגליל פרופ’ רן טור כספא, 
יוסי ורדי ראש המוא”ז עמק הירדן, מוטי דותן ראש המוא”ז גליל 
זכריה נפסו ראש מועצת  בן דוד ראש העיר טבריה,  יוסי  תחתון 

כפר קמא, ד”ר ארז און והנהלת המרכז הרפואי ומכובדים נוספים. 
מכון המחקר כולל  4 מעבדות,  עלות המבנה והציוד כ-5 מליון ₪. 
השר סילבן שלום, פתח, “נמשיך ונפעל כדי לצמצם את הפערים 
להוביל  ונמשיך  תעסוקה.  תשתיות,  בחינוך,  גם  כמו  בבריאות 

מהלכים ופרויקטים אשר מחזקים את מערך הרפואה בגליל”. 
פרופ’ דניאל הרשקוביץ’, נשיא אונ’ בר אילן אמר, “בשונה מביה”ס 
לרפואה האחרים הפקולטה לרפואה בגליל החלה מאוניברסיטה 
שאליה התחברו בתי חולים. המשמעות היא הדגש המיוחד על 
הכיוון המחקרי שמייחד את הפקולטה לרפואה בגליל יותר מכל!“
“זהו  הוסיף,  בגליל  לרפואה  הפקולטה  דיקן  כספא,  טור  פרופ’ 
לרפואה  פקולטה  שבה  בישראל  ראשונה  פעם  היסטורי,  אירוע 
שמח  ואני  חולים.  בית  בתוך  אוניברסיטאי  מחקר  בניין  בונה 
שאנחנו חונכים את המכון הראשון במרכז הרפואי פדה-פוריה, כי 

זו דוגמא לשיתוף פעולה הדוק ומוצלח במיוחד”. 
בשם  ברך  אשר  הירדן,  עמק  האזורית  המועצה  ראש  ורדי,  יוסי 
הרשויות באזור, אמר, “היום אנו קובעים עוד תחנה במסע לפיתוח 
בית החולים שלנו. פתיחת מכון מחקר שיהווה עוגן ויסוד למרכז 

מצוינות למחקר רפואי“. 
ואמר,  סיכם  פוריה,  פדה  הרפואי  המרכז  מנהל  און,  ארז  ד”ר 
הרפואי  הטיפול  באיכות  תומך  ובאקדמיה  במחקר  “העיסוק 
שלנו.  ובמרפאות  במכונים  במחלקות,  מעניקים  שאנחנו 
סטודנטים,  לחוקרים,  שואבת  אבן  יהוו  החדשות  המעבדות 
ולמנהלי מחלקות,  למומחים  יסוד,  במדעי  ומתמחים  סטאז’רים 

טקס חנוכת מכון המחקר 
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חדשות 

ציבור המטופלים מאד מרוצה מהמרכז הרפואי פדה פוריה 
ואף שמח להמליץ עליו. 

סקר ארצי של משרד הבריאות, אשר בדק את שביעות רצון 
במקום  פוריה  פדה  הרפואי  המרכז  את  ממקם  המטופלים 

ראשון בשביעות רצון המטופלים מבין בתי החולים בצפון! 
בסקר שביעות רצון מטופלים שערך משרד הבריאות בכלל בתי 
אחרי  המטופלים  של  הרצון  שביעות  נבדקה  בישראל  החולים 
פוריה,  פדה  ברוך  ע”ש  הרפואי  המרכז  החולים.  בבית  אשפוז 
הגיע למקום ראשון מקרב בתי החולים בצפון בשביעות רצון 
כללית מבית החולים - 78%. גם לגבי נכונות המטופל להמליץ 
על אשפוז בביה”ח קיבל המרכז הרפואי ציון גבוה במיוחד, 

76% הביעו נכונות להמליץ על המרכז הרפואי פדה פוריה. 
משרד הבריאות ערך במחצית השנייה של שנת 2014 את סקר 
בפעם  נערך  הסקר  הכלליים.  החולים  בתי  בכל  המטופל  חווית 
 OECD-ה למדינות  ישראל  מצטרפת  זה  ובמהלך  הראשונה 
במשרד  שנים.  מספר  כבר  המטופל  חווית  סקרי  מבוצעות  בהן 
בתי  בכל  לשנה  אחת  מעתה  יבוצע  הסקר  כי  ציינו  הבריאות 
המרכז  לגבי  הסקר  על  המשיבים  מספר  הכלליים.  החולים 
הרפואי פדה פוריה, היה 516 . מדובר במטופלים מעל גיל 18 שהיו 
הרפואי.  המרכז  מחלקות  במגוון  לילות,  שני  לפחות  מאושפזים 
הפניה למטופלים התקיימה תוך 14 יום מהשחרור מבית החולים 
הריאיון  מאי-אוגוסט.  החודשים  במהלך  טלפוני  ראיון  באמצעות 

בוצע עם המטופלים עצמם, בשפה המועדפת על המטופל. 

ד”ר ארז און, מנהל המרכז הרפואי פדה פוריה, אמר עם פרסום 
תוצאות הסקר, “אני שמח גאה ונרגש. זוהי הבעת אמון, הערכה 
והוקרה שאין כמותה מצד ציבור המטופלים. תוצאות הסקר הזה 
הן אמירת תודה לכל אחד ואחת מעובדי המרכז הרפואי שבזכות 
המחויבות העמוקה והמסירות שלהם לעבודתם אנו זוכים במשוב 

אמיתי ומאד חיובי מצד המטופלים. 
גדול  וחוסר  ודאות  חוסר  של  קלה  לא  תקופה  עוברים  “אנו 
את  להרחיב  שלנו  והשאיפה  האוכלוסייה  צרכי  למול  במשאבים 
לגלות  גאה  אני  האזור.  תושבי  על  ולהקל  הרפואיים  השירותים 
שהקשיים איתם אנחנו מתמודדים, לא פגעו ביכולת שלנו לתת 
טיפול איכותי ומקצועי בדגש על יחס, שרות ותשומת לב פרטנית 

לצרכי המטופל ומשפחתו”. 

מקום ראשון בשביעות רצון המטופלים 

ששואפים לשילוב המחקר בעשייה הקלינית, ולקידום אקדמי. 
שילוב המחקר יאפשר לנו לחזק את מרכזי המצוינות שלנו ואף 
בבנייה,  כאן  אלינו  להצטרף  המקצועות  מכל  חוקרים  לשכנע 
עם  קשרים  לבנות  לנו  יאפשר  המחקר  מכון  וביצירה.  בפיתוח 
את  להרחיב  וכך  וקרנות  תרופות  חברות  ביוטכנולוגיה,  חברות 

מעגל העוסקים במחקר ואת תחומי המחקר”.
לאחר  החדש.  המחקר  מכון  לבניין  האורחים  עלו  הטקס  בתום 
גזירת הסרט קיים הרב שלמה דידי, רב המועצה האזורית עמק 

הירדן, טקס קצר לקביעת המזוזה במבנה החדש. 

ד”ר אבי פרץ אשר עומד בראש אגף מעבדות המחקר מספר על 
המכון החדש: 

החזון העומד מאחורי הקמת מעבדות המחקר הוא ששילוב של מחקר 
בסיסי סמוך למיטת החולה מאפשר טיפול טוב יותר ויצירת מודל של 

רופא חוקר בעל ידע קליני נרחב ויכולת ביצוע מחקר. 
המכון החדש יאפשר קליטה של סטודנטים לתארים מתקדמים במדעי 
הרפואה, ביוטכנולוגיה ומדעי החיים. כמו כן תהיה אפשרות לרופאים 

מתמחים ומומחים לבצע מחקר בסיסי. 
“מדובר בשדרוג משמעותי של כלל מערך המחקר המעבדתי במרכז 
מחקר  למכון  יחידה  תחומית  רב  מחקר  ממעבדת  ומעבר  הרפואי 

שיאגד תחתיו מספר תחומי מחקר”.
בתחומים  יעסקו  אשר  מחקר  מעבדות  ארבע  כולל  המחקר  מכון 

לחקר  מעבדה  דם(,  וכלי  )לב  ווסקולרית  לביולוגיה  מעבדה  הבאים: 
מטבוליזים ותהליכים ביוכימיים פתולוגים, מעבדה לביולוגיה של התא 

הסרטני וחקר תאי גזע וכן מעבדת מחקר בסיסית רב תחומית. 
תרביות  לגידול  עבודה  חדר  במכון  הוקם  המחקר  למעבדות  בנוסף 
תאים וחדרי עבודה לביצוע ניסויים בחומר גנטי )ביולוגיה מולקולארית(. 
מיקרוסקופים  עמדות  הכולל  שח  מליון   1.5 כ  של  בעלות  ציוד  נרכש 
ציוד  מיקרוסקופים,  צילומים  של  וניתוח  פיתוח  מערכת  משוכללים, 
לגידול  ציוד  ומשוכלל,  חדשני   מכשיר  הכולל  מולקולארית  לעבודה 

תאים בתנאים מבוקרים וכן ציוד לעבודה והפקת חלבונים. 
וסוג  לסוג הפעילות   ייחודי בהתאם  ציוד  נרכש  לכל מעבדה  כן,  כמו 

המחקר. 
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חדשות
מנהלת סיעוד חדשה למרכז הרפואי פדה-פוריה, עו”ד הלן מלכה 
נאוה  נכנסה לתפקיד בסוף חודש מרץ. הלן מחליפה את  זאבי, 

נמימי אשר פורשת לגמלאות. 
מאוניברסיטת  בסיעוד  שני  תואר  בעלת  זאבי,  מלכה  הלן  עו”ד 
לאחרונה  ועד  חיפה  מאוניברסיטת  במשפטים  שני  ותואר  ת”א 
במרכז  סיכונים  לניהול  היחידה  ומנהלת  הסיעוד  מנהלת  סגנית 
הסיעוד  מנהלת  לתפקיד  נבחרה  נהריה(,  )בי”ח  לגליל  הרפואי 

במרכז הרפואי ע”ש ברוך פדה, פוריה. 
עו”ד מלכה זאבי שהוסמכה כאחות ב-1987 ביצעה שורה ארוכה 
זה  ובכלל  השנים,  במשך  לגליל  הרפואי  במרכז  תפקידים  של 
מפקחת הבטחת איכות, מפקחת אגף מיילדות, אחראית מחקר 
שמשה  האחרונות  בשנים  הציבור.  פניות  על  וממונה  בסיעוד 
לניהול  היחידה  את  ניהלה  ובמקביל  הסיעוד  מנהלת  כסגנית 

סיכונים וריכזה את נושא האקרדיטציה בביה”ח. 
הרפואי  המרכז  פדה-פוריה.  הרפואי  מהמרכז  מאד  “התרשמתי 
זכה במקום גבוה בסקר שביעות רצון המטופלים וזה מדבר בעד 
וחם,  לבבי  מקצועי,  מאד  צוות  כאן  יש  הלב.  את  ומחמם  עצמו 
קבוצה שאפשר לעבוד איתה, לבנות עוד דברים ולהגיע להישגים 

נוספים”.
המרכז  את  ולהכיר  ללמוד  הזמן  את  לוקחת  הלן  אלה  בימים 

הרפואי, התוכניות שלה לעתיד עוסקות בהעצמה לאחיות, “החזון 
שניתנות  הסמכויות  מימוש  ידי  על  האחיות  העצמת  הוא  שלי 
איכותית  מקצועית  סיעודית  לעשייה  הארצית,  ברמה  לאחיות 
ועצמאית. אני מרגישה שעזבתי בית אבל מצאתי בית חדש וחם, 

לא פחות“.
הלן מלכה זאבי, תושבת נהריה, נשואה ואם לשלושה. 

מנהלת  בתפקיד  שימשה  אשר  נמימי  נאוה  את  מחליפה  הלן 
הסיעוד מאז 2005 ופורשת בימים אלה לגמלאות. 

בתחילת מרץ  נכנסה ד”ר סיון גושן, לתפקיד מנהלת יחידת 

אף, אוזן, גרון וניתוחי ראש צוואר. 

ת”א,  באוניברסיטת  לרפואה  בפקולטה  למדה  גושן,  סיון  ד”ר 

עשתה התמחות בביה”ח מאיר בכפר סבא והמשיכה שם במשך 

29 שנים. עד לאחרונה  שימשה כסגנית מנהל מחלקת אף אוזן 

גרון ומנהלת המרפאה. 

בתחילת חודש מרץ,  נכנסה ד”ר גושן לתפקיד מנהלת יחידת אף 

אוזן גרון וניתוחי ראש צוואר במרכז הרפואי ע”ש ברוך פדה פוריה. 

שינוי  לעשות  החליטה  הארץ  במרכז  רבות  שנים  אחרי  לדבריה, 

היחידה  כמנהלת  והמאתגר  החדש  התפקיד  ולצד  בחיים  גדול 

לי חלום לעבור  “היה  היא העתיקה את מגוריה לקבוץ אלומות. 

בה  מאמינה  שאני  כמו  רפואה  להביא  עצמי  את  ולאתגר  לגליל 

לפריפריה שזקוקה לחיזוק . זה אתגר עצום והזדמנות נפלאה” 

את  ישנו  אשר  הארוך  לטווח  ותוכניות  מרשים  חזון  גושן  לד”ר 

“אני  הרפואית  הפעילות  את  משמעותית  וירחיבו  היחידה  פני 

ילדים  אוזנים,  ניתוחי  הוא  שלי  הספציפי  התחום  לנתח,  מרבה 

ואנדוסקופיות של בלוטות הרוק. אם בעבר הטיפול היה כריתה של 

בלוטות הרוק, היום באנדוסקופיה ניתן להכניס סיב אופטי מאד 

דק , לראות מה בדיוק הבעיה ולטפל בה ללא צורך בניתוח גדול 

או הרדמה כללית. בנוסף, אני מתכוונת להביא ליחידה מומחים 
לנו להרחיב משמעותית  יסייעו  מבתי חולים במרכז הארץ אשר 

את מגוון הטיפולים והשירות הרפואי“. 
את  וניהל  הקים  אשר  ברטל,  נודר  ד”ר  את  מחליפה  גושן  ד”ר 

היחידה במשך 30 שנה ופרש לאחרונה לגמלאות. 

הלן מלכה זאבי - מנהלת חדשה לסיעוד 

ד”ר סיון גושן, מנהלת יח’ אף אוזן גרון וניתוחי ראש צוואר 
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חדשות
במרכז הרפואי פדה-פוריה, ניתחו לראשונה במחלקת פה ולסתות, 
בהסתיידות  מדובר  הנשר.  תסמונת  של  במיוחד  נדיר  מקרה 
וגורם  בגולגולת  דם  וכלי  עצבים  על  שלוחץ  גיד  של  והתארכות 

לתופעות של כאבי ראש עזים, סחרחורת, ועילפון. 
אוזן  באזור  בעיקר  כרוניים  מכאבים  שנים  כמה  במשך  “סבלתי 
ימין, כאבי ראש, כאבים בצוואר. וככה נאלצתי לחיות, עם משככי 
כאבים. לפני חודשיים המצב החמיר מאד, הכאבים הפכו בלתי 

נסבלים והיו לי מספר אירועים של התעלפויות”. 
כך סיפרה יוליה רוטשטיין, בת 30 מקיבוץ אפיק. כשיוליה הגיעה 
ואיבחן שמדובר  למרכז הרפואי, ד”ר רומן מירוצ’ניק בדק אותה 
ד”ר   .Eagle syndrome  - הנשר  תסמונת  הנדירה,  בתסמונת 
עימאד אבו אל נאעג’, מנהל מחלקת פה ולסתות מסביר,”מדובר 
מאזור  העצם  את  המקשר  גיד  של  הסתיידות  של  בתופעה 
גורמת  כזו אינה  בסיס הגולגולת לעצם הלשון. בד”כ הסתיידות 
נתקלים  אנחנו  מאד  נדירים  במקרים  תפקודיות.  להפרעות 
בתופעות הקשות שיוליה סבלה מהן: כאבי ראש קשים, כאבים 

עצביים, סחרחורות, התעלפויות”. 
ד”ר אבו אל נאעג’ מוסיף, כי בעולם השכיחות של הסינדרום היא 
לנתח  אם  היא  ההתלבטות  “בעולם  האוכלוסיה.  מכלל   0.16%
נובעת מהקושי הטכני  או לתת טיפול סימפטומטי. ההתלבטות 
של הניתוח ורמת הסיכון הגבוהה להסתבכויות בשל האפשרות 

לפגיעה בעצבים הקארניאליים )מערכת העצבים המרכזית(”. 
לאחר התייעצות החליטו לבצע, לראשונה במחלקת פה ולסתות 
ובוצע  שעות  כ-5  שארך  בניתוח  המורכב.  הניתוח  את  בארץ, 
המאד  ומיקומו  המסויד  הגיד  של  גודלו  בשל  צווארית  בגישה 
רגיש. בתהליך ממושך הפרידו המנתחים את העצבים וכלי הדם 

המרכזיים באזור ואז שלפו את הגיד המיותר. 
“סבלתי  ובהקלה,  באושר  חייכה  יוליה  הניתוח  לאחר  כשבוע 
תפקדתי  לא  האחרון  בחודש  שלמעשה  חזקים  כך  כל  מכאבים 

בכלל. אי אפשר לנהוג, אי אפשר לעבוד, זה מצב מאד קשה”. 
ד”ר יהונתן גוטליב, רופא בכיר במחלקת פה ולסתות שהשתתף 
פגיעה  שום  וללא  רבה  בהצלחה  עבר  “הניתוח  ציין,  בניתוח, 
מקרים  יותר  אין  טוב,  מרגישה  שהיא  מדווחת  יוליה  בעצבים. 
שהיא  מצפים  אנחנו  אדירה.  הצלחה  זו  כאבים.  אין  עילפון,  של 

תשוחרר מבית החולים ותוכל סוף סוף לנהל שגרת חיים”. 

Pals - הדרכה  צוות המרכז הרפואי עובר בימים אלה קורס 
ורענון לטיפול במצבי חירום בילדים. 

מחלקת  אחראית  אחות  דוד  גלית  עברו  חודשים  מספר  לפני 
ילדים ותמי אזולאי אחות בכירה במחלקת ילדים  הכשרה מיוחדת 

 .Pals כמדריכות ,American Heart Association-מטעם ה
בנושא  קורס  להעביר  החלו  הן  השנה  בתחילת  לכך,  בהמשך 
המרכז  צוות  אנשי  לכלל  בילדים  חירום  במצבי  וטיפול  החייאה 
הרפואי אשר עובדים עם ילדים. גלית מסבירה, “זו הכשרה מאד 
והגישה  מהטיפול  שונה  לילד  והגישה  והטיפול  מאחר  חשובה 
מיוחדות  החייאה  בובות  על  התנסות  כוללת  ההדרכה  במבוגר. 
ותרגול בסיטואציות של חירום בילדים כמו מצבי שוק, הפרעות 

קצב, וניהול נכון של החייאה בילדים”.  
צוות  אנשי  כ-14  משתתפים  שעות,   8 שאורכו  קורס  בכל 
יילודים, הרדמה, עיניים,  ולסת,  ילדים, פה  מהמחלקות השונות, 
אף אוזן גרון מכון גסטרו ועוד. ד”ר אמיר קושניר, מנהל מחלקת 

הוא  ברפואה  “החשוב  ציין,  בקורס  השתתף  אשר  ופגיה  ילודים 
הצלת חיי אדם, בקורס זה מקנים לנו כלים מעודכנים ומרעננים 
הידע להצלת חיי ילדים. ההכשרה אחת לשלוש שנים ומתעדכנת 

על פי הידע המצטבר מעת לעת”. 

מקרה נדיר של תסמונת הנשר, נותח 
במח’ פה ולסתות 

קורס החייאה לילדים 
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מנמ”ר מצטיין  
מידע  מערכות  מחלקת  למנהל  הוענק  וחגיגי  מרשים  בטקס 

מנהלי  בקטגוריית  הצטיינות  אות  זוהר,  דני  הרפואי,  במרכז 

“אנשים  ביוזמת  האירוע  הבריאות.  במערכת  מידע  מערכות 

ועדת איתור שבראשה עמד  ומחשבים”, המצטיינים נבחרו ע”י 

פרופ’ גדי אריאב מאוניברסיטת תל אביב. הגושפנקא המרשימה 

הזו אשר הציבה את דני זוהר באותה שורה עם מנהלי מערכות 

ומובילים במשק בישראל כמו הבורסה  גדולים  מידע בארגונים 

לניירות ערך, רפאל, בנק ישראל ומפעל הפיס, לא הפתיעה אף 

אחד במרכז הרפואי פדה-פוריה. ד”ר און, מנהל המרכז הרפואי 

מידע  ומחלקת מערכות  זוהר  “דני  אשר השתתף בטקס אמר, 

המרכז  את  להציב  מקצועית  ומאד  קשה  בעבודה  מצליחים 

הרפואי פדה-פוריה בחוד החנית של הפתוח והחדשנות בתחום 

המחשוב. אין ספק שמידע ומחשוב הם נכס אסטרטגי רב ערך 

יוזמות  להוביל  מצליחים  אנו  זוהר  לדני  והודות  הרפואי  למרכז 

ולפתח תוכנות ומערכות חדשות שאף משמשות ומסייעות לבתי 

חולים אחרים“. 

מידע  מערכות  מנהלי  עשרות  מקרב  כמצטיין  שנבחר  כשנודע 

לגלות  “הופתעתי  ונרגש,  נבוך,  היה  דני  הבריאות  במערכת 

לנבחרת  ולהיבחר  להתמודד  גדול  כבוד  זה  עלי.  שהמליצו 

אתגר  הן  חולים  בבתי  המידע  מערכות  המצטיינים.  המנמ”רים 

בפיתוח  רבות  שעות  משקיעים  אנחנו  מורכבותן.  בשל  גדול 

שלנו,  הייחודיים  לצרכים  שיותאמו  מנת  על  מיוחדות  מערכות 

העבודה הזו מייצרת כל יום יוזמות ואתגרים חדשים“. 

דני זוהר הקים את מחלקת מערכות המידע ב-1997,”כשהגעתי 

 1,100 לנו  יש  היום  משתמשים,  ו-60  שרתים  ארבעה  כאן  היו 

משתמשים! 650 תחנות עבודה ומאות שרתים“. 

החל  המחלקה  התמודדה  עימו  ביותר  הגדול  האתגר  לדבריו, 

בשנת 2003 ונמשך עד היום. מדובר בבניית תיק קליני ממוחשב 

מרגע קבלת המטופל, דרך הטיפול במחלקה, הוראות הרופא, 

מעקב רפואי, מעקב לגבי תרופות, ועד למועד השחרור. כאשר 

התיק הממוחשב משלב בתוכו מידע שמוכנס למערכות שונות 

בביה”ח כמו Pacs )רדיולוגיה(, בדיקות מעבדה, צנתורים ועוד. 

הבא  הגדול  והפרויקט  עובדים  תשעה  המחלקה  מונה  היום 

שמתכנן דני למחלקה המובילה שלו הוא פרויקט מזור - מערכת 

לוגיסטי,  הפיננסי,  הניהול  לגבי  כל המידע  ותכיל את  שתקלוט 

כח אדם, תקציב ותמחור. והוא מסכם, “בתפקיד הזה עשיתי כל 

מה שרציתי וחלמתי, אבל אני מרגיש ויודע שיש עוד הרבה מה 

לעשות ולפתח”. 

כשהוא לא בעבודה, דני זוהר מתגורר במגדל, נשוי לאורלי ואבא 

לארבעה. לפני שנה וחצי נולד לו נכדו הראשון, איתי. 

דני זוהר, מנהל מחלקת מערכות מידע, 
נבחר כמנמ”ר מצטיין לשנת 2014  
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חיבור מיוחד
הקשר המיוחד של המרכז הרפואי פדה פוריה עם מכללת כישורי 
חיים מתפתח ומתהדק. סטודנטים של המכללה מגיעים להתנדב 
יום בשבוע במחלקות המרכז הרפואי ואילו צוות המרכז הרפואי 

מגיע למכללה להרצות לסטודנטים בנושאי בריאות. 
הקשר החם והמיוחד שנוצר בין המרכז הרפואי ע”ש ברוך פדה 
מתפתח  יעקב  אשדות  בקבוץ  חיים  כישורי  מכללת  לבין  פוריה 

ומתחזק. 
לפני  הוקמה  איחוד,  יעקב  אשדות  בקבוץ  חיים  כישורי  מכללת 
סטודנט  ערן,  של  אמו  אמסלם,  ירדנה  ידי  על  שנים  כשמונה 
לצעירים  המשך  ללימודי  הזדמנות  מעניקה  המכללה  במכללה. 
לימודיהם  סיום  לאחר  ומעלה,   21 בני  מיוחדים,  צרכים  עם 

במערכת החינוך המיוחד. 
אחת  המכללה,  של  סטודנטים  מגיעים  האחרונים  בשבועות 
לשבוע, מדי יום רביעי, להתנדב במחלקה הקרדיולוגית ובמחלקת 
של  שורה  מבצעים  הם  שעות  ארבע  במשך  סטרילית.  אספקה 
פעילויות התורמות רבות לפעילות השוטפת של המחלקה. דינה 
ציינה, “הם באים  גרנות, אחות אחראית במחלקה הקרדיולוגית 
ועוזרים לנו מאד. הצוות כבר מכיר אותם והם  בהתלהבות רבה, 
הפכו  הם  מסביב,  המחלקות  ואת  המחלקה  את  היטב  מכירים 
ניסים, אחד  לבואם!”.  ואנחנו ממש מצפים  להיות חלק מאיתנו 
הסטודנטים המתנדבים במחלקה הקרדיולוגית ציין, “אנחנו מאד 

אוהבים לבוא לפה, אני נהנה מאד ורוצה להמשיך“. 
במקביל אחת לחודש מגיע מרצה מצוות המרכז הרפואי להרצות 
יו”ר  אהרון,  אילנה  הגיעה  ראשונה  במכללה.  הסטודנטים  הפני 
תזונה  בריא,  חיים  אורח  על  הרצתה  אשר  בריאות  קידום  ועדת 
במחלקה  אחראית  אחות  שלמה,  בן  לאה  סביבתית.  והיגיינה 
הבנים  קבוצת  את  מכן  שלאחר  במפגש  הדריכה  הכירורגית, 

וקבוצת הבנות בנושאי חינוך מיני, הגוף שלנו והתפתחות איברי 
המין. כ-25 סטודנטים של מכללת כישורי חיים השתתפו בהרצאה 
בילדים  לפדודנטיה  היחידה  מנהל  רוזנפרב,  נתן  ד”ר  שהעביר 
אשר עסקה בסיבות להתפתחות עששת וחשיבות היגיינת הפה. 
ד”ר ארז און, מנהל המרכז הרפואי סיכם “אני יכול רק לברך על 
הסטודנטים  עם  הרפואי  המרכז  צוות  של  הזה  החיבור  העצמת 
של מכללת כישורי חיים. זהו שתוף פעולה מיוחד שתורם רבות 

לשני הצדדים”. 

מחוברים לכישורי חיים  

אני עובד בריא!
 

ב-5.5.15 נפגש שוב ביום בריאות העובד 
בסימן חגיגות 60 למרכז הרפואי

 בתוכנית: מדיטציה, הרצאה פותחת ומרתקת על ההיפנוזה ככלי טיפול, מתחם טיפולים 
מפנק, הרקדה, טורניר שח מט , טעים ובריא - הדגמה וטעימות לנשנושים בריאים.

הפעילות החל מ-8:00 בבוקר ועד אחה”צ.
פרטים נוספים בהמשך, מחכים לכם!!! 
 

הנהלת המרכז הרפואי והועדה לקידום בריאות
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מחקר 
למה רופאים עושים טעויות באבחון 

וטיפול רפואי ואיך אפשר למנוע את זה? 
אילה קובו גרינהוט, המכללה האקדמית כנרת

מחקר חדש, פרי שיתוף פעולה של חוקרים מהמחלקה להנדסת 
פדה  הרפואי  והמרכז  כנרת  האקדמית  במכללה  ואמינות  איכות 
פוריה, מאבחן את המצב ההתנהגותי של “קיפאון טיפולי” כגורם 
מרכזי בבעיה - חוסר היכולת של רופאים וצוותים רפואיים לזהות 
כי אבחון או מהלך טיפול אינו משיג את התוצאה הרצויה ולבצע 
למטופל  הגורם  באופן   - חלופי  לטיפול  הנדרשת  “הקפיצה”  את 

נזק בריאותי ובטיחותי, במקרים רבים באופן בלתי הפיך. 
לאחרונה פסק בית המשפט במקרה של רשלנות רפואית בישראל 
כתוצאה מאבחון מאוחר של היפרדות רשתית, שהסתיימה בנזק 
את  אבחנו  אשר  הרופאים,  המטופל.  של  לראייתו  הפיך  בלתי 
שבויים  היו  העין  בלחמית  כדלקת  המטופל  של  בעיניו  הבעיה 
אחרות  אפשרויות  בחנו  ולא  הדלקת  של  הטיפול  בפרוטוקול 

לראייתו המתדרדרת של המטופל ובכך נגרם לו נזק בלתי הפיך.
מהמחלקה  נוטע  עמוס  ופרופ’  גרינהוט,  קובו  אילה  החוקרים 
להנדסת איכות ואמינות במכללה האקדמית כנרת, פרופ’ יהונתן 
מאיר  וד”ר  פוריה,  פדה  הרפואי  מנהל המרכז  און  ארז  ד”ר  חסין, 
מגדירים  הרפואי,  במרכז  הטיפול  לבטיחות  היחידה  מנהל  רוח, 
הרפואי  העת  בכתב  לאחרונה  שפורסם  חדש  במחקר  לראשונה 
הבינלאומי הנחשב Dove medical press את חוסר יכולתם של 
או בדרך  רפואיים להתמודד עם טעויות באבחון  וצוותים  רופאים 
הטיפול שננקטה, על אף שהיא בברור אינה מציגה את התוצאה 
כיום,  טיפולי”.  כ”קיפאון  החולה  של  במצבו  שיפור  של  הנדרשת 
סדור  מעקב  על  רבה  במידה  מבוסס  השגרתי  הרפואי  הטיפול 
ורציף אחר פרוטוקולים וקווים מנחים ברורים ונוקשים. “הקיפאון 
מצב התנהגותי שבו הפרקטיקה המובנית  הטיפולי” הוא אותו 
“הקפיצה”  ואת  שננקט  בטיפול  הכשלים  זיהוי  את  מונעת 
)Leaping( הנדרשת ממסלול טיפול אחד לאחר, ומתאים יותר, 
גם כאשר ברור שהטיפול או האבחון שנבחר אינו עובד כמצופה 

וגם במחיר של נזק לבריאותו או לבטיחותו של המטופל.
ניסיון ומחקרים  וקווים מנחים מבוססי  המעקב אחר פרוטוקולים 
הטיפולית  לתוצאה  להגיע  מנת  על  מלכתחילה  נועד  עדכניים 
האופטימלית, תוך הענקת תחושת ביטחון רבה ככל הניתן ויעילות 
הטיפול  של  המציאות  זאת,  עם  הרפואיים.  לצוותים  מוגברת 
יש מקרים בהם נדרשת מהצוותים הרפואיים  כי  הרפואי מוכיחה 
מפרוטוקול  שינוי  שנדרש  לזהות  המחשבתית  והיכולת  הערנות 
אחד למשנה וקפיצה מחשבתית זו נדרשת בין היתר במקרים בהם 
מידע חדש נוסף על דרך טיפול מסוימת שטרם שולב בפרוטוקולים 
הקיימים או אם המידע הקיים אינו ברמת ודאות גבוהה. המקרים 
דרך  או  האבחנה  נבחרה  אמנם  כאשר  הינם  יותר,  הנפוצים 
הטיפול הנכונה “על הנייר” אך היא בברור אינה משיגה את 
בשני  הספציפי.  החולה  עבור  הנדרשת  הרפואית  התוצאה 
הקפיצה  את  לבצע  יכולת  חוסר  טיפולי”,  “קיפאון  המקרים, 
המחשבתית הנכונה, בזמן, עלולה להסתיים בנזק בלתי הפיך 

לחולה. 
האיכות  הנדסת  מעולם  שיטות  לשלב  המבקשים  החוקרים, 

האבחון  תהליך  את  לשפר  כדי  הרפואי  העולם  לתוך  והאמינות 
כמעגל  הרפואי  הטיפול  תהליך  את  בחנו  הטיפול,  אחר  והמעקב 
סגור. באופן זה ניתן להסביר מדוע, גם כאשר ישנן סטיות ברורות 
מהתוצאה המצופה, עדין לא בהכרח הן זוכות לתשומת לב הצוות 
הרפואי, ולכן נמנע השינוי הנדרש במהלך הטיפול. על פי החוקרים 
הפערים האלו בין התוצאה המצופה לתוצאה בפועל במהלך 
מובחנים  אינם  מראש  מקובע  טיפול  מסלול  אחר  מעקב 
פעמים רבות, אלא עד שהפער הופך גדול במיוחד עד בלתי 
)שבתהליך  התהליך  של  הבקר  פערים,  מתגלים  כאשר  הפיך. 
או חבר  הינו אדם, הרופא  בניגוד לתהליכים תעשייתיים,  הרפואי 
הצוות הרפואי(, מפצה עליהם או מנמק אותם בשלל הסברים כגון 
בעיה טכנית בטיפול, עיכוב בתגובת המטופל לדרך הטיפול ובכך 

מונע בעצם את ההבנה שיש לנקוט בפעולה שונה. 
רפואי  טיפול  של  )שבמקרה  סגור  בחוג  התהליך  של  הבקר 
כ”כשלים”  בתהליך  פערים  אותם  את  מזהה  אינו  אדם(  הוא 
כתוצאה מהרגל, ולעיתים כתוצאה מאגו. יתרה מכך, במקום 
לחשוב “מחוץ לקופסה” ולהבין מה השתבש, תופעת “הקיפאון 
הרפואי” מעודדת פעמים רבות את הצוותים הרפואיים לבצע 
כדי לאושש את התיאוריה הקודמת במקום  נוספות  בדיקות 
טיפול  דרך  ולהציע  לקופסה  מחוץ  לחשוב  בכשלים,  להכיר 
אלטרנטיבית. בגלל שרופאים בנויים כדי לחשוב, כחלק אינהרנטי 
מהשכלתם ועבודתם, שהם “יביסו את הסיכויים” הם גם נכשלים 
פעם אחר פעם בקבלת חוות דעת שנייה אפילו במחיר של לשים 
להימנע  כדי  הטיפול  מסלול  משינוי  ונמנעים  בסכנה  החולה  את 

מלהודות בטעות באבחון הראשוני.
לאחרונה הסתיימה הבדיקה שבוצעה במרכז הרפואי פדה-פוריה 
קצר  שאלון   - ההפשרה”  “שיטת   - החוקרים  שמציעים  לפתרון 
שמתגלה  פעם  בכל  הרפואי  והטיפול  האבחון  בתהליך  המשולב 
“פער” המצדיק קפיצה מחשבתית. סטודנטים במכללה האקדמית 
כנרת הלומדים במחלקה להנדסת איכות ואמינות התלוו בחודשים 
האחרונים לצוותים הרפואיים במרכז הרפואי- בכל פעם שהתגלה 
פער, תפקידם של הסטודנטים היה להציף את השאלה “מה אתה 
מתכוון לעשות עכשיו?” בפני הרופא ולבדוק האם הרופאים שקלו 

טיפול רפואי, או אבחון חלופי, או המשיכו כרגיל. 
שילוב  ההפשרה,  שיטת  שבאמצעות  מעלות  הבדיקה  תוצאות 
צוותים  בקרב  ויומיומי  מיידי  ליישום  הניתן  שאלון  של  סיסטמתי 
זהות  לתוצאות  להגיע  ניתן  אפסית,  כמעט  בעלות  רפואיים, 
ובמקרים מסוימים אפילו טובות ממקרים בהם מופעל צוות בקרה 
בכל  וקצר  מובנה  שאלון  על  מענה  של  המהלך  לתהליך.  חיצוני 
פעם שמתגלה פער אורך לא יותר מדקות בודדות ובנוי באופן כזה 
שמחליף צוות חיצוני שנמצא מחוץ למעגל הסגור. היתרון המרכזי 
העלויות  הינו  שלה,  המהיר  ליישום  מעבר  ההפשרה,  שיטת  של 
הנמוכות משמעותית מהחזקת צוותי בקרה חיצוניים שיעלו לבתי 

החולים הון ויישומן ייקח זמן רב. 
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מעורבות המרכז הרפואי פדה פוריה 
בחינוך לבריאות בקרב ילדים ובני נוער 

תמצית מאמר שנכתב ע”י ד”ר אבי פרץ וד”ר נסיה לנג
קידום בריאות ורפואה מונעת הם בין היעדים החשובים של שרותי 

הבריאות ומאבני הדרך של הרפואה במאה העשרים ואחת. אחת 

הדרכים לקידום בריאות היא באמצעות חינוך לבריאות קהל יעד 

חשוב ביותר בתחום הם ילדים ובני נוער. 

להעדר חינוך לבריאות השפעה שלילית על בריאות הקהילה. חינוך 

לבריאות יכול להביא לצמצום שיעור התחלואה במחלות כרוניות 

עישון,  כמו  שליליים  חיים  הרגלי  מסיגול  נובעות  שחלקן  רבות 

שימוש בסמים, תזונה לא נכונה, מתירנות מינית וכו’. 

דו”ח משרד הבריאות על “אי שוויון בבריאות וההתמודדות איתו” 

משנת 2013, מדווח על תחלואה גבוהה יותר של תושבי הפריפריה 

והזדקקות גבוהה יותר לשירותי רפואה, כמו לדוגמא בשיעור גבוה 

יותר  גבוהים  ושיעורי אשפוז  צנתור העורקים הכליליים,  יותר של 

בבתי חולים. 

מסיבות אלה המרכז הרפואי ע”ש ברוך, פדה פוריה מחויב לקידום 

חינוך לבריאות ורפואה מונעת לתושבי האזור. כחלק מחזון המרכז 

פוריה יקיים  פדה  ברוך,  ע”ש  הרפואי  “המרכז  כי  נקבע  הרפואי 

בשיתוף  יחתור  באזור,  הקהילה  גורמי  עם  מתמיד  פעולה  שתוף 

לימוד,  כמוקד  עצמו  וימצב  החולים  בית  חזון  להגשמת  איתם 

ועדת  הרפואי  האזור”. במרכז  ותושבי  לתלמידי  וקידום  הכשרה 

והמטופלים  המאושפזים  של  הבריאות  לקידום  הפועלת  היגוי 

ולקידום בריאות בקהילה.  במרכז הרפואי, עובדי המרכז הרפואי, 

בקהילה  בריאות  מקדמי  גופים  עם  יחד  בשת”פ  פועלת  הועדה 

כמו הרשויות המקומיות, משרדי ממשלה, עמותות וגופים פרטיים. 

נקבע כי ילדים ובני נוער יהוו קהל יעד מרכזי שיוכל לשמש כשגריר 

בריאות בקהילה. 

פעילות לקידום בריאותי בקרב ילדים ובני נוער מתקיימת במרכז 

כוללת  הפעילות  השנתית.  העבודה  מתוכנית  כחלק  הרפואי 

במדעי  בגרות  לבחינת  מהגשה  החל  שונות  במסגרות  הדרכה 

הבריאות לנוער מצטיין, חשיפת תלמידים למרכז לטיפול בנפגעי 

אלימות מינית, ביצוע סדנאות עם נוער בסיכון ובני נוער הסובלים 

ממגבלות שכלית ומגוון הרצאות העשרה במסגרות שונות. 

בין תחומית  פעילות  נדרשת  הציבור  בריאות  על מנת לקדם את 

ובין מגזרית בהשתתפות גורמים בתוך מערכת הבריאות ומחוצה 

יצירת  של  תהליך  ולהוביל  ליזום  נדרשת  הבריאות  מערכת  לה. 

שותפות ולשלב גורמים שיביאו לתהליך של שיפור בריאות הציבור. 

בריאות על פי הגדרת ארגון הבריאות העולמי הוא מצב של “רווחה 

חברתית גופנית ונפשית” ומטרת פעולות הרפואה המונעת וקידום 

הבריאות היא לאפשר הארכת תוחלת החיים, שיפור איכות החיים 

ממחלות  חופשי  האדם  שבהן  שנים   - בריאות  שנים  יותר  ויצירת 

ומוגבלויות. 

אחד התפקידים של העוסקים במקצועות הבריאות הוא הקניית 

כלים לציבור הרחב בנושא חינוך לבריאות והרגלי חיים נכונים, ולכן 

מערכת הבריאות חייבת להשתלב ולקחת חלק פעיל בתחום זה, 

בייחוד בקרב בני נוער. פעילות המרכז הרפואי פדה-פוריה יכולה 

לשמש כמודל עבור מרכזים רפואיים אחרים והיא דוגמא מצוינת 

למעורבות מרכז רפואי בתחום החינוך לבריאות. 

חינוך לבריאות

ד”ר רוזנפרב במכללת כישורי חייםד”ר שטיינר בהרצאה בבי”ס יסודי רעות, טבריה
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“מהיום הראשון התקבלתי פה בהמון חום, חיבוק ענק ואהבה כה 

רבה מכולם. זה לא מובן מאליו, החל מחברי ההנהלה אז יחזקאל 

קידר ז”ל ויבדל”א ד”ר פרבשטיין ועד אחרון העובדים. לא יכולתי 

להעלות בדעתי שאפשר כך לקלוט מנהל מבחוץ ולהעניק לו כל 

כך הרבה חום ואהבה”. 

ראיון הפרידה עם נאוה מתקיים במשרדה, כשהיא נרגשת מאד 

לעיתים מחייכת, לעיתים עצובה, נאוה מסכמת 10 שנים כמנהלת 

הסיעוד במרכז הרפואי פדה-פוריה. מתברר שהיא בעצם סוגרת 

מעגל, “לאחר שנעתרתי לבקשה לבוא לפה, עוד לפני שנכנסתי 

אז  הרפואי.  למרכז  ה-50  לחגיגות  כאורחת  הוזמנתי  לתפקיד, 

אני  כי  מיוחד  מועד  וזה  ה50  לחגיגות  הראשונה  בפעם  הגעתי 

נפרדת וסוגרת מעגל בחגיגות 60 למרכז הרפואי”. 

היישר   2005 ללשכת מנהלת הסיעוד בשנת  הגיעה  נמימי  נאוה 

מתפקיד מנהלת הסיעוד במרכז הגריאטרי הרפואי בנתניה. שבע 

שנים  שבע  ובהמשך  מנהלת  כסגנית  שם  שימשה  היא  שנים 

נוספות כמנהלת הסיעוד. 

הזמן  שהגיע  והבנתי  נפש  חשבון  שעשיתי  אחרי  פורשת  “אני 

הבריאות,  במשרד  רצופות  עבודה  שנות   44 תרמתי  המתאים. 

מקום  שבכל  חושבת  אני  לאחור,  במבט  ויותר.  מלאה  במשרה 

בו הייתי התחלנו מנקודה מסוימת והבאתי את המקום לנקודה 

אחרת, למקום טוב יותר. זו היתה חוויה מתמשכת ואתגר גדול. 44 

שנים של סיפוק גדול וכייף. אני פורשת בשיא העשייה ומרגישה 

התרבות  לשינוי  תרמתי  עצמי,  את  ומיציתי  חלקי  את  שתרמתי 

בעשור  והנוכחית  הקודמת  להנהלה  שותפה  הייתי  הארגונית, 

“בכל בוקר בכניסה לביה”ח אני מצדיעה לצוות שעובד כאן, נכון שאני ממונה 
על האחיות, אבל אני מצדיעה לכולם. כי את האווירה המיוחדת כאן עושים כל 
העובדים. אני שמחה שניתנה לי ההזדמנות להיות פה ויכולה רק להגיד תודה 

ענקית לכל מי שעשה, עושה ויעשה את עבודתו באותה אהבה ומסירות”. 

נאוה נמימי מנהלת הסיעוד 
בראיון פרידה מיה צבן 
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שבמהלכו המרכז הרפואי עבר מהפך רציני. הוא ממש, אבל ממש 
שהייתי  ומאושרת  גאה  אני  כשהגעתי,  פה  שהיה  למה  דומה  לא 

שותפה להובלת ביה”ח בשנים המשמעותיות האלה” 

עם המעבר מהמרכז הגריאטרי בנתניה למרכז הרפואי פדה פוריה, 
היא  אחרי,  שנים   10 היום  לטבריה.  מגוריה  את  העתיקה  נאוה 
לרגע  חושבת  לא  אבל  במרכז  החברה  ולחיי  לתרבות  מתגעגעת 
לי  כשיהיה  עכשיו  דווקא  פה,  שלי  “המשפחה  מטבריה.  להיפרד 
יותר זמן, להשקיע במשפחה ולקבל מהמשפחה, אני שמחה להיות 

כאן”. 

בארץ  טיולים  ומנוחה,  שלווה  הרבה  כוללות  לעתיד  תוכניותיה 
ובעולם, ולימוד צילום ושזירת פרחים. “מה שמאד חסר לי בשנים 

האחרונות זה קריאה. יש לי ערימה של ספרים ליד המיטה ובספרייה 
שמחכים....” 

להלן מלכה זאבי אשר נבחרה למלא את מקומה כמנהלת הסיעוד 
נאוה מעניקה מתנה, “זמן קצר אחרי שהגעתי לכאן אמרתי לעליזה 
טולדנו )מנהלת הסיעוד הקודמת אשר פרשה לגימלאות ב2005( 
תודה על המתנה שהענקת לי לקראת הפרישה כי זה יהיה מקום 
העבודה האחרון שלי. הענקת לי מתנה גדולה, צוות מצויין, כל כך 
נאמן ומקצועי, צוות שאפשר להוביל אותו לכל מקום. אני מאמינה 
שיפרתי  קצת  אפילו  ואולי  שקיבלתי  המתנה  על  היטב  ששמרתי 
אותה. אני מוסרת להלן מתנה גדולה יותר. זה צוות מדהים שאני 
מאד גאה בו. בכל בוקר בכניסה לביה”ח אני מצדיעה לצוות שעובד 
כאן, נכון שאני ממונה על האחיות, אבל אני מצדיעה לכולם. כי את 
האווירה המיוחדת כאן עושים כל העובדים. אני שמחה שניתנה לי 
ההזדמנות להיות פה ויכולה רק להגיד תודה ענקית לכל מי שעשה, 

עושה ויעשה את עבודתו באותה אהבה ומסירות”. 

נאוה  השנה,   60 הולדת  יום  המציין  פוריה  פדה  הרפואי  למרכז 
מאחלת, “שימשיכו באותה תנופת עשייה והתפתחות, באותו קצב, 
הרפואי  שהמרכז  חושבת  אני  הישגים!  יותר  ועם  נחישות  באותה 
צריך להיות והוא יהיה מרכז רפואי שיעניק רפואה מצויינת עם מגוון 

גדול של שרותים ויחס אישי לכל הבא בשעריו”. 

כשהיא  בעיניה  וניצוץ  שובב  חיוך  עם  השיחה  את  מסיימת  נאוה 
המעורר  השעון  זה  אליו  אתגעגע  שלא  היחיד  “הדבר  אומרת, 
בבוקר. אני מאנשי הלילה, לקום מוקדם בבוקר בשבילי זה סיוט. 
הלכתי לבי”ס לסיעוד בגלל המשמרות. בתור תלמידה כשעבדתי 
לנוח  הולכים  שאנשים  אותי  מדהים  זה   . פרחתי  לילה,  או  ערב 
הייתי  לא  פעם  אף  עשיתי.  לא  פעם  שאף  משהו  זה  כי  בצהרים, 

בבית בצהרים...” 
עם ד”ר פרבשטיין ויחזקאל קידר ז”ל בטכס הנחת אבן פינה 

למלר”ד, 2005
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ענת מויאל, אחות אחראית מלר"ד, 
בשם האחיות האחראיות

נאוה יקרה!

את מסיימת פרק נוסף בחייך, כמנהלת הסיעוד בביה”ח פדה פוריה. 10 
ליווית אותנו בעשייה המקצועית, תמיד שאפת לאחדות, לשיתוף  שנים 

פעולה ולכבוד הדדי בינינו האחיות האחראיות. 

בכל  שלך  והתרומה  באנשים,  לטפל  מנת  על  כאן  כולנו  יום,  של  בסופו 
ביותר  משמעותית  היא  העזר  ולכוחות  לאחיות  תקנים  להוספת  הקשור 

לאיכות הטיפול שאנו כצוות יכולים להעניק למטופלים.

כאחיות,  שלנו  המקצועית  ההתפתחות  הוא  עבודתנו  של  חשוב  היבט 
להעלאת  רבות  שתרמו  שונים  וקורסים  כנסים  עיון,  בימי  השתתפות 
המקצועיות שלנו. כמו גם האפשרות שלנו כאחראיות, לתגמל את הצוות 

ולתרום להעשרתו המקצועית.

זו נבנו מחלקות חדשות, התווספו שירותים ותפקידים חדשים  בתקופה 
ולהתפתחות  השירות  לשיפור  המטופלים,  לרווחת  תרמו  אשר  בסיעוד 

וקידום הצוות הסיעודי. 

ובסוף  מחלקתית,  שנתית  סיעודית  עבודה  תוכנית  לכתוב  התחלנו  יחד 
שנה לבחון את העשייה למול התכנון.

כלי חשוב נוסף הוא המשוב בשיחות אישיות על העבודה שלנו כאחיות 
אחראיות ותרומתנו למטופלים, לצוות ולמערכת כולה.

והקפיץ  מאתגר  שהיה  האקרדיטציה  תהליך  את  בהצלחה  עברנו  יחד 
אותנו כמה שלבים מעלה בעשייה המקצועית והניהולית ועוד ועוד...

פנאי  לך  יהיה  עכשיו  חדשה,  התחלה  תמיד  זה  סוף   - זכרי  יקרה  נאוה 
למשפחה, להתמקד בתחביבים שלך כמו קריאה, טיולים ולעשות רק מה 

שעושה לך טוב.

צאי לדרכך החדשה בבריאות, שמחה ואושר יחד עם בני משפחתך.

תודה לך על כל השנים, 

בהערכה רבה

צוות האחיות האחראיות

      

נאוה היקרה

“בכל סיום יש התחלה חדשה
ותמיד הפרידה היא קשה.

זה הזמן, זה היום, זה הרגע
החופש קורא לצאת לחיים חדשים”

)יעקב גלעד(

עשור  שנים.  עשור  איתך  לעבוד  הזכות  בחלקנו  נפלה 
של בנייה, פיתוח, קידום וחוויות משותפות.

וביחד בזמנים הקשים. עברנו  יחד בזמנים טובים  היינו 
הבריאות  במערכת  ותהפוכות  בשינויים  עמוס  עשור 
ובטיפול  בסיעוד  כמובילות  חותמנו  את  והטבענו 

האיכותי בחולה.

ברמה האישית היית לנו אוזן קשבת, השכלת להכיר כל 
אחת ואחד מאיתנו ואפשרת לנו לגדול, לצמוח ולהוביל 

–כל אחד ואחת בתחומו.

ועוד  אלה  כל  על  מודים  אנחנו  תקופה,  של  בסיומה 
ומאחלים לך לצאת לדרכך החדשה, עם כוחות חדשים, 
מכולם. ולהנות  תומם  עד  היפים  הרגעים  את  לנצל 

שדרכך תהיה מוצלחת, מהנה, בריאה ורבת שנים.

מאיתנו - ג’וליה, קוזיתא, שלומית, אילנה, 

מייקי, בלה, עיסאם, טלי, מלכה, אבשי, 

מירי, הדס, אורלי, יהודית
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יום התנדבות לזכר מורן כהן
ביום  התקיים  ז”ל  כהן  מורן  של  לזכרו  ההתנדבות  ויום  טקס 

במסגרת  פוריה.  פדה,  ברוך  ע”ש  הרפואי  במרכז  שלישי,10.3.15 

השמינית,  השנה  זו  הרפואי  במרכז  מצויין  אשר  המיוחד  היום 

מקבוץ  גלעד”,  “מול  מביה”ס  מצווה  בר\בת  תלמידי  השתתפו 

אשדות יעקב איחוד, משפחת כהן, חבריו של מורן ונציגי המרכז 

הרפואי בטקס מרגש לזכרו של מורן. 

מורן, בן קיבוץ אשדות יעקב איחוד, נהרג במלחמת לבנון השנייה 

בעת ששירת כלוחם וחובש קרבי בסיירת הצנחנים. לפני 8 שנים, 

גלעד”,  “מול  הספר  בבית  מורן  של  המחנכת  ארזי,  דגנית  יזמה 

בשיתוף עם הוריו ועם הנהלת המרכז הרפואי, פעילות התנדבותית 

של התלמידים במסגרת שנת המצוות. 

הרפואי,  המרכז  מנהל  און,  ארז  ד”ר  דברים  נשא  הטקס,  בפתח 

לבלבו  עוד שנה, שתילי המורן שנשתלו בשנה שעברה,  “חלפה 

והם ממתינים  לאחיהם מהשנים הקודמות,  בפריחתם  והצטרפו 

המרכז  את  לקשט  היום,  אליהם  שיצטרפו  הצעירים  לשתילים 

הרפואי, בירוק ובלבן. שיחי המורן הפכו לחלק בלתי נפרד מתבנית 

הנוף של המרכז הרפואי שלנו. ניצה ושמוליק, אני מודה לכם בשם 

עובדי המרכז הרפואי, על שבחרתם לקיים את מפעל ההנצחה 

מורן  את  להנציח  שבחרתם  על  אצלנו,  כאן  והמרגש,  הנפלא 

במסר של אופטימיות ויצירה”. 

ושמוליק  “ניצה  אמר,  האדמיניסטרטיבי,  המנהל  סבח,  שמעון 

גידלתם פרח עם ערכים שבנוף של היום קשה למצוא. אני מקווה 

ויישמו  מכאן  ייקחו  היום  כאן  שנמצאים  המצווה  שבני  ומייחל 

לפחות תכונה אחת מהתכונות שייחדו את מורן והפכו אותו לאדם 

הערכי והמיוחד שהיה”.

קל  אינו  הזה  המרגש  “המעמד  אמר,  מורן,  של  אביו  שמוליק, 

וערכית  חינוכית  תרומה  בזה  שיש  בטוחים  אנחנו  אבל  עבורנו, 

החולים,  בית  בין  מיוחד  חיבור  כאן  נוצר  המצווה.  בני  לשכבת 

בית הספר והקהילה בפעילות שמעצימה ערכים אשר עיצבו את 

מורן כמו כבוד הדדי, התנדבות ועזרה לזולת”. 

לרפואה  כיום סטודנט  ז”ל שהוא  מורן  הדוד של  בן  מתן שמרון, 

במרכז הרפואי פדה פוריה, סיפר על הקשר המיוחד שהיה לו עם 

מורן, “אני מרגיש שאני סוגר היום מעגל: אני היום לומד רפואה 

ובחרתי  שנינו  נולדנו  בו  בביה”ח  הקליניות  השנים  את  ועושה 

ולהעניק  לטפל  טוב,  יותר  אדם  להיות  שליחות,  שהוא  במקצוע 

מעצמי לאנשים”. 

את  וסגר  פתח  גלעד  מול  בבי”ס  למוסיקה  מורה  שרעבי,  בועז 

מנהלת  סיידא,  חנה  הטקס  בתום  מרגשים.  שירים  בשני  הטקס 

שכללה  התנדבותית  בפעילות  התלמידים  את  ליוותה  המשק, 

הרפואי.  המרכז  בשטח  מורן  שתילי   100 ונטיעת  פסולת  איסוף 

שרון  עם  המסוקים  במנחת  התלמידים  נפגשו  זו  פעילות  לאחר 

של  החילוץ  בפעולת  מרכזי  חלק  נטל  אשר  המסוק  טייס  שילה 

מורן מהשטח. 

עם הפנים לקהילה
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חוגגים 60
מזל טוב וברכות חמות לעובדי המרכז 

הרפואי פדה-פוריה אשר חוגגים השנה 
יום הולדת 60 יחד עם המרכז הרפואי

מירי טל, אחות אחראית חדר לידה

מרים רזניק, סגנית אחות אחראית טיפול נמרץ נשימתי

מרים סיידא, אחות בכירה, טיפול נמרץ נשימתי

אלי דודיק, אלונקנאי ד”ר אבי און, מנהל יחידת גסטרו ילדים

 דינה גרנות, אחות אחראית 
מחלקה קרדיולוגית
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מרכז לרפואה 
משולבת 

התנסות בבית אבות 

מספר  מזה  פועל  הרפואי  שבמרכז  האונקולוגי  במכון 
חודשים מרכז חדש לרפואה משולבת. 

למטופלים  משולבת  רפואה  טיפולי  מציע  המרכז 
הקונבנציונלי.  הטיפול  ואחרי  בעת  לפני,  אונקולוגיים 
שריר  בעיות  כמו  במקרים  מענה  נותנים  המטפלים 
נוקשות  ראש,  כאבי  נוירופתיה,  כאב,  כגון,  ועצב  שלד 
בחילות,  כגון,  העיכול  מערכת  של  בעיות  שרירים. 
בפה.  ויובש  תיאבון  חוסר  ושלשולים,  עצירות  הקאות, 

או בעיות רגשיות כמו חרדה, דיכאון ומתח, קשיי שינה, עייפות, 
גלי חום ועוד. 

ורפואה סינית, בהכשרתו ארבע  נמרוד נהרדעא מטפל בשיאצו 
התמחות  של  נוספות  שנים  וארבע  מדיסין  במכללת  שנים 
בביה”ח  שנה  במשך  התמחה  שנים,  שבע  לפני  סינית.  ברפואה 
במרכז  עבד  ובהמשך  באונקולוגיה,  משולב  בטיפול  איכילוב, 
פוריה.  בפדה  המרכז  פתיחת  עד  באיכילוב  משולבת  לרפואה 
מידע,  בהרבה  צורך  יש  מורכב,  האונקולוגים  בחולים  “הטיפול 
התרופות שהם מקבלים, המצב הרגשי שהם נמצאים בו. בניסיון 
שיפור  ראו  המשלים  הטיפול  שבעקבות  חולים  ראיתי  שצברתי 
שיפור  וגם  תרופתי  ניתוחי,  הכימי,  הטיפול  של  לוואי  בתופעות 

במצב הנפשי”. 

כדי  היא  פוריה  פדה,  הרפואי  למרכז  שהגענו  הסיבות  “אחת 
לתת למטופלים את האפשרות לקבל את הטיפול כאן בביה”ח, 

נמרוד  מסביר  הרפואי”  הצוות  עם  ובתיאום  משולבת  בעבודה 
ושירלי מוסיפה, “החלום שלי היה לפתוח מרכז כזה בתוך בי”ח 
וגם  גם מבחינה כלכלית  לכולם  נגיש  יהיה  בכדי שהשירות הזה 

לחסוך נסיעות וטרחה למטופלים” 

שירלי קמינגס מטפלת ברפלקסולוגיה, בהכשרתה ארבע שנים 
לימודי נטורופתיה ושנתיים נוספות לימודי רפלקסולוגיה במכללת 
וסכרת  סרטן  חולי  רעלים,  לניקוי  בתזונה  היא התמחתה  רידמן, 
והיא מסכמת “רפואת העתיד בעיני היא השילוב של טיפול בגוף 
יחד עם טיפול בנפש, אני מאמינה שלשם אנחנו הולכים, וזו הדרך 

להארכת תוחלת החיים ושיפור איכות החיים של המטופלים”. 

בחדר  מיוחדת  באווירה  ומתבצעים  כשעה,  נמשכים  הטיפולים 
ושיאצו,  סינית  רפואה   - נהרדעא  נמרוד  שבמכון.  הטיפולים 
להתקשר  ניתן  רגשי.  וליווי  רפלקסולוגיה   - קמינגס  שירלי 

למכון האונקולוגי, 04-6652400 ולהזמין תור. 

במחלקה  הקליני  הסבב  במסגרת  שבה  הרביעית  השנה  זו 
הגריאטרית, מגיעים הסטודנטים לרפואה ליום הכרות והתנסות 
לאפשר  כדי  נועד  ההתנסות  יום  ביבנאל.  יוקרה  האבות  בבית 
הדיירים,  את  להכיר  בגליל  לרפואה  הפקולטה  של  לסטודנטים 

את הטיפול הרפואי והשירות שניתן במקום. 
ד”ר אמיתי אוברמן, מנהל המחלקה לגריאטריה שיקומית במרכז 
לרפואה  “הפקולטה  מסביר,  פוריה,  פדה,  ברוך  ע”ש  הרפואי 
חדשים  רופאים  בהכשרת  רבים  משאבים  משקיעה  בגליל 
מאותם  וחלק  מאחר  ומתבגרת,  ההולכת  באוכלוסיה  לטיפול 
נכון  שיהיה  חשבנו  אבות  בבתי  מתגוררים  למעשה  מטופלים 
וחשוב שהסטודנטים יכירו מקרוב גם את המערכת הזו, בדגש על 

מקרים של ירידה תפקודית קשה, או דמנציה”.
ד”ר אוברמן אף סיפר שבמהלך הביקורים של הסטודנטים בשנה 
שעברה נוצר קשר מיוחד עם אחד המטופלים שהוא יחסית צעיר 
בגילו ובודד והסטודנטית שביקרה אותו דאגה להביא לו מכשיר 

טלביזיה במתנה. 
דיירים,   168 שבמקום  ציינה  האבות  בית  מנהלת  מורשקו,  ילנה 
חלקם תשושי נפש או סעודיים. תמי בהיר, מנהלת הסיעוד ביוקרה 
ביבנאל הוסיפה, “התדמית שיש בציבור לבתי אבות היא שלילית. 
לכן, חשוב שהסטודנטים יגיעו לכאן ויראו שזהו בית חם לקבוצה 

גדולה של קשישים שגרים כאן במשך שנים. אנחנו יודעים ויכולים 
לתת טיפול שנותן גם איכות חיים טובה יותר למטופלים האלה. 
אני מאד מקווה שהרופאים הצעירים יבחרו בתחום הגריאטריה 
יש מחסור אמיתי  וכרגע  רופאים  ויותר  יותר  דורש  שעם השנים 

בתחום זה”.
חשובה  הזו  “ההתנסות  סיכמה,  הסטודנטיות  אחת  גרנק,  טל 
שהם  אחרי  האנשים  מגיעים  לאן  מקרוב  רואים  אנחנו  כך  לנו, 
שעומדות  האפשרויות  ומה  החולים  בבית  מאשפוז  משתחררים 
אני  אבל  עבורנו,  קל  יום  לא  זה  המשפחה.  בפני  או  בפניהם 
חושבת שזה דווקא מעודד לראות שיש אפשרות לחיות טוב גם 

במצבים האלה”. 

מרכז לרפואה משולבת 
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שעור אחר, שנה שלישית 
של  שלישית  שנה  החל  פוריה  פדה,  הרפואי  המרכז  צוות 

פעילות במסגרת שיעור אחר. במסגרת הפרויקט מגיע מדי 

שבוע איש צוות מהמרכז הרפואי לאולפנית בטבריה ומרצה 

לתלמידות בנושאי בריאות ורפואה. 

פעילות  שנת  לאחרונה  החל  פוריה  פדה  הרפואי  המרכז  צוות 
אחר.  שעור  במסגרת  הרצאות  של  המצליח  בפרויקט  שלישית 
גם  אחר,  שיעור  עמותת  יזמה  אותו  התנדבותי  בפרויקט  מדובר 
השנה נרתם צוות המרכז הרפואי לסדרת הרצאות בנושאי בריאות 
ורפואה לתלמידות כיתה ט’ באולפנית טבריה.  מורן ברטל, רכזת 
הרפואי  המרכז  בין  והקשר  החיבור  את  יצרה  אשר  העמותה 
לבית הספר מסבירה, “עמותת שיעור אחר פועלת לקידום שוויון 
במערכת  הציבור  של  משמעותית  מעורבות  ולעידוד  הזדמנויות 
החינוך. המפגש עם מתנדבים בעלי רקע שונה המעורים בעשייה 
ולחלומות  עניין  לתחומי  להיחשף  לתלמידים  האזרחית מאפשר 

חדשים ולהתוודע לערך ההתנדבות והמעורבות החברתית”. 

שנת הפעילות השלישית נפתחה בסוף דצמבר, בהרצאה מרתקת 
של שמעון מנדל, הרנטגנאי הראשי, בנושא נזקי העישון ומניעת 
עישון. שמעון החל את ההרצאה בתיאור תפקידו במרכז הרפואי 
הוא  בהמשך  הדמייה.  ומהי  דימות  מחלקת  מהי  הסביר  ואף 
וביקש שישמשו כשגרירות למניעת העישון  פנה אל התלמידות 
בין  הקשר  על  שמעו  התלמידות  שלהן.  השונים  החיים  במעגלי 
ריאה.  ומחלות  מוחי  שבץ  סרטן,  כמו  קשות  למחלות  העישון 

את  שיתף  אף  מנדל  שמעון 

האישי  בסיפורו  התלמידות 

ועל  ז”ל  מנחם  אחיו  על 

להמשיך  לשמעון,  צוואתו 

ולעסוק במניעת העישון.

הוצגה  אף  השעור  במהלך 

חיה  הדגמה  לתלמידות 

במהלכה שרת ביה”ס הדליק 

העשן  את  ונשף  סיגריה 

לבנה.   נייר  ממחטת  לתוך 

כמות  את  ראו  התלמידות 

הנייר  על  והרעלים  הניקוטין 

משאיפה אחת בלבד, ויכלו בקלות לדמיין את הצטברות הרעלים 

בגוף כתוצאה מחודשים ושנים של עישון.

זכויות  אחראית   - בלנק  שולי  עו”ד  נוספים:  ומרצים  הרצאות 

המטופל, רוני צוק סער - מנהלת שירות ריפוי בעיסוק, יהודית חן 

ציון - אחראית מחקר, ד”ר ענבל דהן - מנהלת מעבדת המחקר 

הנפרולוגית, דניאל זוהר - מנהל מחלקת מערכות מידע, ואילנה 

אהרון - יו”ר ועדת קידום בריאות. במהלך אפריל יגיעו התלמידות 

למפגש עם מנהל המרכז הרפואי ד”ר ארז און וסיור בהובלתו של 

ד”ר אבי פרץ למעבדות המחקר והמחלקות השונות. 

עם הפנים לקהילה

אולגה גולבקין מנהלת מחלקת משאבי אנוש 
היא מלכה בשח מט 

משאבי  מחלקת  כמנהלת  גולבקין  אולגה  את  מכירים  כולנו 
אנוש במרכז הרפואי, אבל לא רבים יודעים שבטורניר שח מהיר 

שהתקיים בטבריה היא זכתה במקום השלישי והמכובד. 
אולגה מספרת שהחלה לשחק שח מט בגיל 10 “אבא שלי שיחק 
שח וכל החברים שלו שיחקו, אז זה סיקרן אותי ונרשמתי לחוג. 
ותכונות  כישורים  שמעניק  הזה  המשחק  את  אוהבת  מאד  אני 
זיכרון, מחשבה לוגית, עמידה בלחץ. במיוחד  אופי חשובות כמו 
בשח מהיר שיש 5 דקות למשחק וצריך להגיב ולחשוב מאד מהר. 
זה משחק מרתק שבו שני אנשים, שני מוחות, מתמודדים אחד 

מול השני”.
ביום בריאות העובד שיתקיים ב5.5.15 , אולגה תארגן טורניר 

למהר  כדאי  הרפואי.  המרכז  לעובדי  מהיר  שח  של  מיוחד 

ולהירשם! 
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בשתי מילים

הילה מזרחי,  מתאמת המחקרים במעבדה למיקרוביולוגיה 
לימודיה  במסגרת  המחקר  עבודת  את  בהצטיינות  סיימה 
לתואר שני במיקרוביולוגיה בהנחיית ד”ר אבי פרץ מביה”ח 
וד”ר מלכה הלפרין מאוניברסיטת חיפה . הילה מתעתדת 
להמשיך גם ללימודי דוקטורט בהנחייתו של ד”ר אבי פרץ.  

ומעבדות  למיקרוביולוגיה  המעבדה  מנהל  פרץ,  אבי  ד”ר 
האיגוד  של  הביקורת  בוועדת  כחבר  לשמש  נבחר  המחקר 

הישראלי למדעי המעבדה הרפואית.  

פרופ’ עופר אמיר, מנהל המערך 
ליו”ר  מונה  ווסקולארי,  הקרדיו 
ועדת קבלה, בפקולטה לרפואה 

בגליל , אונ’ בר אילן. 

מחלקות  מנהלי  בישיבת  שהתקיים  בטקס 
אשר  לרופאים  ושי  תעודות  הוענקו  רפואיות 
מח’  גוטליב,  יוני  ד”ר  בהתמחות:  ב’  שלב  עברו 
ד”ר  יח’  עיניים,  שמואל,  גרפי  ד”ר  ולסת,  פה 
סבח פיראס, מח’ פנימית ב’, ד”ר מרחבי שלמה, 
וגניקולוגיה,  יילוד  בוגנים,  טל  ד”ר  א.א.ג,  יח’ 
ד”ר  הרדמה,  קוביצ’קה,  אנדרי  ד”ר  בהצטיינות. 
וואהאב  אל  עבד  ד”ר  הרדמה,  סדונוב,  מרינה 
 דראושה, קרדיולוגיה ט.נ., התמחות על, ד”ר שניפי 

אמין - מלר”ד, התמחות על. 

מאמר שכתב פרופ’ ארנון בלום פרי 
הרפואי  המרכז  בין  פעולה  שתוף 
פדה פוריה ומעבדות מיג”ל פורסם 
 Journal of Internal Medicine-ב
במחקר  עוסק  המאמר  היוקרתי. 
בנושא הבנת מנגנוני פעולה בהם 
ניתוח קיצור קיבה מסייע במניעת 

התקפי לב. 

ד”ר שמי קרסו, מנהל היחידה לדימות בלתי פולשנית של הלב 
מונה לכהונה נוספת כיו”ר החוג למחלות שריר הלב והפריקרד, 

באגוד הקרדיולוגי הישראלי. 
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בנעלי בית
שמעון מנדל, רנטגנאי ראשי וממונה בטיחות קרינה

נולד  הזורעים,  תושב  מנדל  שמעון 
הסקוטי  בביה”ח  בשנת  1956 
בטבריה, למד בקיבוץ לביא ובישיבה, 
1975 התגייס לצה”ל כחובש  בשנת 
מצה”ל  כשהשתחרר  רפואה.  בחיל 
במושב  אגודה  כחבר  התקבל 
גידול  בחקלאות,  עסק  הזורעים, 
ופלפל  מלונים  אבטיחים,  זיתים, 

ליצוא, וגידל לול הודים.
אב  לחנה.  נישא   1981 בשנת 
לארבעה,  וסב לשישה. בשנת 1982 
החל ללמוד רנטגנאות בביה”ח רמב”ם, בשנת 1984 החל לעבוד 

בביה”ח פוריה כרנטגנאי ומשנת 1985 מונה לרנטגנאי הראשי.
 ,CT US השונים,  הדימות  בתחומי  השתלם  התקופה  במהלך 
קורסים שונים נוספים, בטיחות קרינה, קורסי ניהול, בוגר פרויקט 

“אלכא”. 
פוריה,  ועד בביה”ח  במקביל לעבודתו שימש מספר שנים כחבר 
מתנדב  בנוסף,  המדינה.  בשרות  הרנטגנאים  באיגוד  חבר  כיום 
בפורומים  העישון  נזקי  בנושא  כמרצה  בסרטן  למלחמה  באגודה 

שונים ובעיקר בפני בני נוער.
קטן”  “ראש  שהם  אנשים  אותי  מעצבנים  אותך?  מעצבן  מה 
להשגת  אמיתות  וחצאי  במניפולציות  שמשתמשים  ואנשים 

מטרותיהם.
בריאים  גדלים,  ביתי  בני  את  לראות  שמח?  אותך  עושה  מה 
ב”טומקאר”  נכדיי  עם  לטייל   - שבקצפת  והדובדבן  ומצליחים, 

בעמק היפהפה בו אני גר.
באיזה מקצוע לא היית רוצה לעסוק בשום פנים ואופן? כקברן 

או בהוצאה לפועל, בשניהם יש סבל.

לטיפולים  דודתי  את  ליויתי  במקצוע?  לעסוק  החלטת  איך 
ביה”ס  את  ראיתי  ההמתנה  ובעת  רמב”ם  בביה”ח  אונקולוגיים 
הכל  ומאז  התרשמתי,  התעניינתי,  נכנסתי,  הסמוך,  לרנטגן 

היסטוריה. 
אם לא טכנאי רנטגן במה היית עוסק? אם לא הייתי רנטגנאי אז 

הייתי אדריכל, יש בזה הרבה יצירה. 
הכי ישראלי בעיניך....  להיות בארץ ולקטר על הכל, יוקר המחיה, 
והכל  הכל,  על  בקיצור  הממשלה,  הדיור,  בעיות  הקשים,  החיים 
לא טוב. וכשאתה בחו”ל אתה משבח את ישראל, הנופים, איכות 
אתה  זווית  מאיזה  תלוי  הכל  הדדית.  ערבות  “הייטק”,  האנשים, 

מסתכל.
מעדיף  כללי  באופן  מחמיץ?  אינך  טלוויזיה  תוכנית  איזו 
אקטואליה, )לא ריאליטי(, הייתי בוחר את “מצב האומה”, תוכנית 

מרעננת ושנונה. 
מה השיר שאתה הכי אוהב? “מי אוהב אותך יותר ממני )ארקדי 
דוכין( והשיר “חזק חזק” )גידי גוב( שיר מרגש שכתב חייל שנהרג 

בלבנון לאהובתו.  
לפגוש  רוצה  הייתי  לפגוש?  רוצה  היית  היסטורית  דמות  איזה 
משפחתי  משרידי  יצא  מה  להם  ולהראות  אייכמן  או  היטלר  את 
ששרדה מהגיהנום. להראות רופאים, מהנדסים, עורכי דין, קצינים, 
את  גם  להם  להראות  שלמות.  ומשפחות  אדמה  עובדי  רבנים, 
מדינת היהודים, את עוצמתה, את כלכלתה, את איכויות האנשים 

שנמצאים בה ושהם ביקשו להשמיד. 
מליון  עושה?  שהיית  הראשון  הדבר  מה  דולר,  במיליון  זכית 
בצד  להיות  אשמח  תמיד  ראשית,  השקפה,  של  שאלה  זו  דולר 
ולכן  בחלקו”  השמח  העשיר,  “איזהו  ושנית  המקבל  ולא   הנותן 

אני מליונר.

הטור של נטע כהן, מסיפורי הספריה: 

לכל איש, לכל אשה יש שם 
לו  שנתנו  שם  יש  איש  “לכל 
הוריו...” זה הפתיח לאחד משיריה 
המפורסמים של המשוררת זלדה, 
בו היא כותבת שהשם שניתן הוא 
לכל מה שעובר האדם  משמעותי 

בימי חייו. 
“לכל איש” כוונתה היתה בהכללה 

לא רק לאיש, אלא כי גם לאשה יש שם. 
פעם, היה ברור כי השמות: טל, רותם, עמית, חן, רוני, שיר, אביב, 
דניאל ודומיהם הם רק שמות של בנים. כמעט ולא נפגשת בבנות 

שנשאו שמות אלה, או להיפך. 
שם  הוא  נטע,   - הורי  לי  שקראו  שהשם  פעם,  חשבתי,  אני  גם 
בסביבה  הישובים  ובכל  גדלתי  בו  בישוב  זאת,  רק  ולא  בת.  של 
לא היתה ילדה בשם זה. ידעתי זאת כי בארצנו הקטנטונת כולם 
כמה  ועל אחת  לבת  נדיר  היה שם  זה  בקיצור,  כולם,  הכירו את 

וכמה שם שבן ישא אותו. 
והנה כשבגרתי נסעתי לבקר חברים שהתארגנו לקראת היציאה 
לנח”ל בקיבוץ בצפון הארץ, כנהוג אז נסעתי בטרמפים. כשעליתי 

על הטנדר שמעתי מישהו קורא בשמי, “נטע” ועניתי, והנה אדם 
נוסף שישב מולי ענה גם הוא . אמרתי לו: אני נטע, ענה לי: אני 
זה שם של  נטע  לי:  ענה  בת.  זה שם של  נטע  לו:  נטע. אמרתי 
דהיינו  הנטע,  עניתי:  ויצמח”.  יגדל  הרך  “הנטע  שכתוב:  כמו  בן, 

השתיל, יכול להיות גם זכר וגם נקבה. 
הטרמפ כמעט והגיע ליעדו והיינו צריכים להגיע להסכמה, למרות 
שלכל אחד מאיתנו זה נראה מוזר, שנטע יכול להיות גם שם של 

בן וגם שם של בת, ומאז לא פגשתי בו או בנטע אחר שהוא בן. 
באחת  בעוברי  אחד  יום  בכנרת,  זרמו  רבים  ומים  שנים  עברו 
המחלקות מה שנקרא ‘סיור ספריה’ ואני שואלת: מי רוצה לקרוא 
ושוכב  המאושפז  בעלה  את  שואלת  אשה  שומעת  אני  ספר? 

במיטה: “נטע, היא שואלת אם אתה רוצה לקרוא ספר?”. 
אותו  ושאלתי  הבן  נטע  עם  המפגש  אלי  חזר  שניה  באותה 
האם אתה מקיבוץ )אמרתי את שם הקבוץ שזכרתי(. הוא ענה 
בהפתעה, “איך את יודעת?“ הזכרתי לו את הסיפור שהעלה חיוך 

על פניו והזכיר לו נשכחות. 
להודות על האמת, מאז לא פגשתי בבן בשם נטע. 
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07 ינואר 2015
תודות למחלקת לב טיפול נמרץ, צינטורים,  

בניהול ד״ר קוזניץ בבית חולים פוריה
שלום רב,

ברצוני להעביר תודות ולשבח את מחלקת לב טיפול נמרץ וצינטורים בבית חולים פוריה.
ביום שישי האחרון הגענו למחלקה באמבולנס מרמת הגולן בעקבות התקף. זו לא הפעם 

הראשונה שלנו, הניסיון הקודם התרחש בינואר 2009.
חולים  בבית  האפשרי  הטיפול  טיב  לגבי  והתלבטויות  בחששות  לוותה  לפוריה  ההגעה 

פריפריאלי.
הופתענו לטובה ומצאנו מחלקה המתנהלת כמרכז רפואי מתקדם המכבד עצמו מקצועית 
לתת  ביכולת  נוכחנו  בהגעתנו  כבר  לפרט:  ברצוני  בה.  והטיפול  לקוחותיו  ואת  וחזותית 
טיפול מהיר, לחתור לאבחנה טובה בצד תקשורת טובה ומסבירת פנים. כל ההתנהלות, 
גם בעת חירום, הייתה בשקט מפליא ומסביר פנים. מצאנו שיש איזון בין הטיפול הרפואי 

הקודם לכל ובין האפשרות של בני המשפחה ללוות ולתמוך, גם כשזה מחדר ההמתנה.
מקצועית  אבחנה  בצד  ומספק  עדכני  רפואי  מידע  מפורט,  הסבר  קיבלנו  הצנטור  לפני 
לגבי דרכי טיפול. האבחנה הייתה נטולת משוא פנים ושיקול כלכלי, ללא חשש להצביע 

על האפשרויות העומדות לנו כולל הסיכונים הקיימים. 
כאמור, חששנו מהמקום, ובהשוואה למרכזים רפואיים מתקדמים ולאינפורמציה שרכשנו 

עד כה, מצאנו את מחלקת טיפול נמרץ לב, מקצועית אמינה ומאובזרת היטב. 
לסיכום: 

נתרמנו מצוות רפואי מסור ומקצועי במחלקה מאובזרת רפואית, נאה ביותר המוחזקת 
ברמת נקיון ואסתטיקה גבוהה. 

תודות מיוחדות למנהל ד״ר קוזניץ לד״ר גאנם לד״ר חמודי ולאחות אורלי.
בצפון  זו  מחלקה  של  לקיומה  שיש  הרבה  לחשיבות  והוכחה  תרומה  קיבלנו  כאמור, 
מדיניות  את  )המתווים  הבריאים  ובקרב  החולים  בקרב  ברבים  תופץ  שאיכותה  וברצוננו 

השירות עבור החולים(.
שוב תודה

אילנה מרמת הגולן.

לכבוד: הנהלת בית החולים ע’’ש ברוך פדה, פוריה.
הנדון: תודות אינסופיות, הערכה והוקרה שראויות לציין.

שלום,
במחלקה  מאושפזת  אני  ה-15\1\17  שבת  מיום  החל 
האורתופדית בבית החולים, אשפוזי נמשך כשבועיים, לאורך 
כל תקופת האשפוז, החל מרגע קבלתי במיון ע’’י ד’’ר בילאל 
ועד יום כתיבת מכתב זה, יום לפני שחרורי מבית החולים אני 

חשה שישנם עובדות שראוי שיעלו על הכתב:
במחלקה האורתופדית בבית החולים ‘פוריה’ עובדים אנשים, 
אנשי צוות מן המעלה הראשונה במקצועיות, החל מעובדות 
והאחים  האחיות  דרך  ולהזנה,  לניקיון  שדואגות  המשק 
הקשובים שעליהם אמונה גב’ חיה מרי ועד הרופאים הצעירים 

והוותיקים ולבסוף ד’’ר מאג’ד גנאים, מנהל המחלקה.
לידי  שבאה  הקדושה  האנושיות  היא  לציין  ראוי  נוסף  דבר 
ביטוי ביחסם של כלל אנשי הצוות. אני מנסה בכוח להיצמד 

לעובדות מבלי לכלול את הרגשות החמים לצוות.
תפקידו של רופא הוא הכרחי וחשוב, לצערי לא כל הרופאים 
עומדים  כאשר  רגשית  ואינטליגנציה  אנושיות  עמם  מביאים 
לטיפול  עצומה  והערכה  כבוד  מתוך  לכן  הפציינט,  מול  אל 
אף  על  האשפוז  תום  עד  נשארתי  ולמטפליי  שקיבלתי 
עצום  תסכול  וגבה  סטודנטית  בתור  עליי  הקשה  שהדבר 
עקב היעדרותי מסוף סמסטר א’. גם את התסכול ספגו אנשי 

הצוות בהבנה.
דופי,  ללא  מעמיקים  הסברים  קיבלתי  שהותי  תקופת  בכל 
אני סבורה כי הגישה הכללית האופפת את המחלקה נובעת 

בראש ובראשונה מערכי אהבת וכבוד האדם.
תודה כנה מעומק ליבי,

זיו שורגי

01 בפברואר 2015
לכבוד ד”ר ארז און, מנהל בית חולים פוריה 

ד”ר און שלום ושבוע טוב 
ברצוני להודות מקרב לב על הטיפול שקיבלתי בשבוע האחרון, עשיתי 
ניתוח באף, באשפוז יום ע”י ד”ר  אסעדי מוחמד. מעבר למקצועיות שלו, 
הוא מאיר פנים בצורה בלתי רגילה, מאוד נחמד, מסביר מאוד יפה ויש לו 

סבלנות יוצאת מן הכלל.
וקיבלו אותי רק בשעה 14:30 בערך  למרות שהגעתי בשעה 8:00 בצום 
)בשל ניתוחים דחופים “שצצו”( הוא וכל הצוות הרגישו כל כך לא נעים, 
בניתוח  שהשתתפו  וסבטלנה  אלינה  האחיות  ואפילו  התנצלו  וממש 
הסכימו להישאר מעבר לשעות העבודה כדי לעשות לי את הניתוח, ועל 

כך אני גם רוצה להודות.
בחודשים  מלבד  רפואה  לשירותי  נזקק  לא  ואני  בד”כ,  בריא  אדם  אני 
ניתוח ישור מחיצות במחלקת אף אוזן גרון. אני גם  האחרונים שעשיתי 
והסכים לעשות  לו אוזן קשבת  רוצה להודות למנהל המחלקה שהיתה 
לי בנשימה  ניתוח,  ללא המתנה כל כך ארוכה, עקב הבעיה שהיתה  לי 
בלילה, כמו כן לד”ר דיב שניתח אותי וכן למחלקת אף אוזן גרון ולצוות 

הנפלא שלהם.
יודע אני  להעריך שירות טוב מהו,  ועליך  כאדם שעובד בתחום שירות, 
שהזכרתי,  המקצועי  והצוות  הגבוהה  השירות  תודעת  על  גאה  להיות 
והרפואי  יש שירות  זה לא מובן מאליו שבשירות הציבורי  )לצערי בד”כ 
ולומר  הוגנים  להיות  צריכים  השורה  מן  כאזרחים  ואנחנו  מעולה(  כזה 
תודה כשצריך כדי לחזק את רוחם של העושים  במלאכה שיבינו שאנחנו 

מעריכים את עבודתם המסורה.
ושוב תודה על הכל 

אבשלום דוד, מלון קיסר פרמייר טבריה
העתק: משרד הבריאות, פניות הציבור  

30/12/2014
מכתב תודה למחלקת יילודים ופגייה 

אל הנהלת בית חולים פוריה,
נאלבי  שלנו  המקסימים  התאומים  את  ילדה  אישתי   ,30/8/2014 בתאריך   

וסינמיס, בשבוע 27, והיינו מאושפזים במשך 4 חודשים במחלקת פגייה. 
קשה  תקופה  עברנו  התקופה,  כל  את  במילים  לסכם  אפשר  שאי  למרות 
מאוד, הילדים נולדו במצב קשה והיתה התערבות מהירה של הצוות הרפואי 
והטיפול  השומר  תל  לבי”ח  העברה  גם  לנו  היתה  מצבם.  את  לייצב  כדי 
להעברה ויצירת קשר עם בית חולים תל השומר, כל אלה נתנו לנו כח ועידוד 
וידענו שעומד מאחורינו צוות דואג, אכפתי ומקצועי מאוד ועוד הרבה מקרים 

שכדי לספר נצטרך הרבה שורות.
והאחיות  המקסימים  והרופאות  הרופאים  לצוות  להודות  רוצים  אנו  לכן, 
המקסימות על המקצועיות ועל הרמה הגבוהה, על הטיפול המסור והאישי 
והם עושים את עבודתם  ולרופאים,  שקיבלנו למרות העומס שיש לאחיות 
נאמנה וברמה גבוהה. תמיד קיבלו אותנו במחלקה בחיוך ביחס חם ואישי. 
גם ברגעי משבר הצוות היה שם כדי להרגיע ולעודד. כל השהייה במחלקה 
הייתה באווירה משפחתית והייתה הרגשה של שייכות לצוות המחלקה, וזה 

עודד אותנו כדי לעבור את התקופה יותר בקלות. 
שלהם  שההורים  לתינוקות  גם  מתייחס  הצוות  איך  ראינו  חודשים  ארבעה 
של  הרגשה  לנו  נתן  וזה  ואישי,  אוהב  ויחס  מסור  טיפול  במחלקה,  היו  לא 
רוגע להשאיר את הילדים בלילות מבלי לדאוג. הרופאים והרופאות והאחיות 
ואתם  מאוד,  רב  וידע  מקצועיות  של  גבוהה  ברמה  עובדים  המקסימות 
כממונים על אותו צוות רפואי במחלקת פגייה ויילודים רצינו שתדעו את כל 
זה מעינים של הורים שהיו שם וראו את עבודתם, ולהגיד להם תודה וטפיחה 

על השכם, כי מגיע להם וזה בזכות. 
בזכות אותו צוות מקסים הפגייה בפוריה היא מחלקה מיוחדת שמשאירה 

רושם טוב מאוד. 
נשמח אם תגידו להם אתם גם תודה, ושתדעו שיש לכם צוות נהדר ומחלקה 

נהדרת
 משפחת גרכד שגוג עלי ודורין 

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

תודה
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ישראל היום

רצוןשביעותסקולראשונה:
בארץהחוליםבתיניןמשווה

פרמטריםשורתשבדקסקרעלהשיבוהתולשכתמכלמאושפזשאלףכ־ח
האוכלרמתעלביותרהרבותהתלונותמרוצים°18/0הראשוןבמקוםבילינסון

האשפוזמרמתהרצוןשביטוח

הקטניםהחוליםבתי

מיטות(300)ו\ר
הבינונייםהחוליםבתי

מיטות(300800
העלמרכזי

מיטות(800)מעל

בית־אור,יסטורמיטל בית־אור,יסטורמיטל

בריאותלענייניכתבתנו

וכאחיותברופאיםהמחסור

כיש־החוליםכבתיוהצפיפות

ראל
$TS1$כישראל$TS1$

$DN2$כישראל$DN2$המפו־במדינותמהגבוהיםהם

תחות,

$TS1$,המפותחות$TS1$

$DN2$,המפותחות$DN2$מרו־נראה,כךהציבור,אבל

צה.

$TS1$.מרוצה$TS1$

$DN2$.מרוצה$DN2$משרדשערךמסקרעולהבך

מטופל״חווייתבנושאהבריאות
לרא־כעתהמתפרסםהחולים״,בבתי
שונה

$TS1$לראשונה$TS1$
$DN2$לראשונה$DN2$בתיכיןהשוואתייםנתוניםעם

מרוציםהיומהנשאלים%57החולים.

שימליצואמרו%47ו־החולים,מכתי
שבוהחוליבכביתלהתאשפזלאחרים

כעצמם.מאושפזיםהיו
שבהםחוליםבתיהעלמרכזימקרב

בדי־מובילאשפוזמיטות800מ־יותר

רוג

$TS1$בדירוג$TS1$

$DN2$בדירוג$DN2$,מהמטופלים%18שבובילינסון
אחריומהאשפוז.רצוןשביעותהביעו

(.%77ואיכילוברמב״ם(,%87שיבא
אתהביעושמטופליוגדולחוליםבית

ביתהואביותרהנמוכההרצוןשביעות

(.%27סורוקההחולים
שבהםהבינוניים,החוליםבתיבין

שביעותאשפוז,מיטות800עד300
החו־מביתהיתהביותרהגבוהההרצון

לים
$TS1$החולים$TS1$

$DN2$החולים$DN2$צדקשעריאחריו(,%18ציוןבני

(.789כרםעיןוהדסה%97וכרמל
נמצאיםהרצוןשביעותבתחתית

%96קפלן(,%86וברזילייפההלל

(.%27ונהריהוולפסוןהרופא,ואסף

ערשבהםהקטנים,החוליםבתיבקרב
שביעותנרשמהאשפוז,מיטות300

הישו־במעיניביותרהגבוהההרצון

עה

$TS1$הישועה$TS1$

$DN2$הישועה$DN2$%88,)%47השרון(,789פוריה

(.%76ולניאדו
קיבלבסקרביותרהנמוךהציוןאת
מה־שכמחציתהחולים,בבתיהאוכל $1ST$המj$1ST$

$2ND$המj$2ND$רצוןשבעיהיולא%94מטופלים
J1.מהתנאיםהרצוןשביעותגםמרמתו

.%67יחסיתנמוכההיתההפיזיים

במסדרונותאושפזומהחולים109כ־

מהמטופליםרבעוכמעטהחולים,בתי
באיכילובברמב״ם,הפנימיותבמחלקות
במסדרון.שכבוכידיווחוובלניאדו

שנע־טלפונימסקרנותחוהממצאים
רך

$TS1$שנערך$TS1$
$DN2$שנערך$DN2$מאיבחודשיםאישאלףכ־בקרב

כןלפניקצרזמןששוחררואוגוסט,עד

מטו־500כ־השתתפובסקרמאשפוז.

פלים
$TS1$מטופלים$TS1$

$DN2$מטופלים$DN2$חולים.ביתמכל
זוהרעקהענתד״רהסקר,עורכות

מציינותאריזון,גרינבאוםואיילת

ובארה״ב,באירופהלסקריםשבהשוואה

והןגבוהה,בישראלהרצוןשביעות

הב־״מערכתמעניין:הסברמספקות

ריאות

$TS1$הבריאות$TS1$

$DN2$הבריאות$DN2$במשךתקציביממחסורסובלת

במש־ביטוילידישבאארוכות,שנים

ברים

$TS1$במשברים$TS1$

$DN2$במשברים$DN2$.ביש־האוכלוסייהמתוקשרים

ראל
$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$כלפירחמיםואפילוהזדהותחשה
הרבהעומסבשלהרפואייםהצוותים

הציפיותמראשולכןבו,מצוייםשהם

יותר״.נמוכותמהמערכת

ישראל היום

רפואה
נותהתות

ברנרדני

אתמולשנערךחגיגיבטקס
rrpn1נחנכהםוריהבביה"ח
MRIעלותבצפון.הראשונה

מיליון15כ־היאהפררקט
ד״רבסיועמומןוהואשקלים,

קרןאדלסון,ושלדוןמרים

הבריאות.ומשרדהיןיחת

מקוםממלאהשתתפובטקס

הנגבצחהבריאות,שר

און,ארזד״רביה"חמנהל

ד״ראדלסוןמשפחתונציג
ביה"חמנהלפרבשטייעקב

"מדוברכי:צ״ןאוןד״רלשעבר.
תושבלרווחתניכרבשיפור

ברנרדניהצפון"
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בצפוןאבלמוחלטת.לתלותעצמאותביןההבדל

הצורךבעתפנויהמיטהלמצואמאודקשההארץ

91בתשטיינר,^-^שבלה

מרלדיורלעבורהחליטה

עדשבעטיומהלרגן
mjועברהאביבתלאתבה
שבתורשיערהלאהיאלצפון
ותדתיפולהיאשבועותשלושה

וב־ממושךולטיפוללניתוחדקק
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השלישי,לגילאופייניתפציעה
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פלאלאאדם.בני486לכלמיטה
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חי

$TS1$מוחי$TS1$

$DN2$מוחי$DN2$לעומתבאשפוז,שיקוםקיבלו
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עםהסתדרוהאחיותלאחיות.ספר
המסד־בקצהמשותפיםשירותים

רון,

$TS1$,המסדרון$TS1$

$DN2$,המסדרון$DN2$בשיקוםמבוגריםלאנשים

שטיינר,אפילוקשה.יותרקצת

לה־טוביםדבריםרקלהשיש
גיד

$TS1$להגיד$TS1$
$DN2$להגיד$DN2$אמרההטיפול,ועלהצוותעל

ומ־בכיסאותיושביםשכולםש״זה

חכים

$TS1$ומחכים$TS1$

$DN2$ומחכים$DN2$מכו־לאזהלשירותים,בתור

בד

$TS1$מכובד$TS1$

$DN2$מכובד$DN2$נעים״.ולא
פוריההרפואיהמרכזמנהל

שו־און,ארזד״רפדה,ברוךע״ש

תף

$TS1$שותף$TS1$

$DN2$שותף$DN2$.העליוןהגלילבכנסלדעתה
כשבועיים,לפניבבריאותלשוויון

סגי־בסכנתשהמחלקהאמרהוא

רה.

$TS1$.סגירה$TS1$

$DN2$.סגירה$DN2$מר־המארגנים,אחתלדברי

גנית

$TS1$מרגנית$TS1$

$DN2$מרגנית$DN2$מ״שתיל״,אופיר־גוטלר
לקי־האזרחיב״פורוםהחברה

דום

$TS1$לקידום$TS1$
$DN2$לקידום$DN2$ההודעהבגליל״,הבריאות

״התחו־בהלם.הקהלאתהיכתה

שה

$TS1$״התחושה$TS1$

$DN2$״התחושה$DN2$אתמפקירהשהמדינההיתה

ביקשהשבועאמרה.היאהצפון״,

לסגוררוצהלא״אנילהרגיע:און
הב־אבללהיפך.המחלקה,את

ניין

$TS1$הבניין$TS1$

$DN2$הבניין$DN2$,מחל־לבנותרוצהואניישן
קה

$TS1$מחלקה$TS1$
$DN2$מחלקה$DN2$מותאמתשתהיהיותר,גדולה

היאהבעיהגריאטרי״.לשיקום

לפריפ־תרומותלגייסקשהכסף:
ריה,

$TS1$,לפריפריה$TS1$
$DN2$,לפריפריה$DN2$״התורמיםלשיקום;ובמיוחד

דרמטיים,יותרתחומיםמעדיפים

און.אומרמוח״,ניתוחיכמו

אפרוריענייןהואשיקום

קשהאבלאטית,וההתקדמות

החיים,להמשךבחשיבותולהגזים

הגריאטריתהמחלקהמנהלאומר

״ישאוברמן.אמיתיד״רבפוריה,

לעז־יזדקקושיקוםשבליאנשים
רה

$TS1$לעזרה$TS1$
$DN2$לעזרה$DN2$שא־הפעולותבכליומיומית

נחנו

$TS1$שאנחנו$TS1$

$DN2$שאנחנו$DN2$לחשובבליבוקרכלעושים
שיניים,לצחצחמהמיטה,לקום

להת־להתרחץ,לשירותים,ללכת
לבש.

$TS1$.להתלבש$TS1$
$DN2$.להתלבש$DN2$לאשיקוםשבליאנשיםיש
פועליםאנחנולבד.לאכוליוכלו

אוהתפקוד,אתלאנשיםלהחזיר

שניתן״.כמהלשפר

לשיקוםבמיטותהמחסור
הצפוןזקניאתמעמידגריאטרי

למר־לנסועקשה:בחירהבפני
כז

$TS1$למרכז$TS1$
$DN2$למרכז$DN2$פו־שרובם)אפשרותהארץ

סלים
$TS1$פוסלים$TS1$

$DN2$פוסלים$DN2$עללוותרברצונםאיןכי
לחכותולמשפחה(,לביתהקירבה

סיעודית,במחלקהלשיקוםבתור
לדבריבקהילה.שיקוםלקבלאו
חל־בקהילההשיקוםואוברמן,און
קי

$TS1$חלקי$TS1$
$DN2$חלקי$DN2$הסיעודיתבמחלקהוההמתנה

שנכ־אנשיםשישמפניבעייתית,

נסים

$TS1$שנכנסים$TS1$

$DN2$שנכנסים$DN2$ממנה.יוצאיםולאלהמתנה

מהקו־מופתעלאאוברמןד״ר

שי

$TS1$מהקושי$TS1$

$DN2$מהקושי$DN2$שיקוםלמחלקתמימוןלמצוא

אטרק־לאתחום״זהגריאטרית.

טיבי״,

$TS1$,אטרקטיבי״$TS1$

$DN2$,אטרקטיבי״$DN2$למ־גם״קשהאומר.הוא
צוא

$TS1$למצוא$TS1$
$DN2$למצוא$DN2$לע־זהבגריאטריה.מתמחים
בוד

$TS1$לעבוד$TS1$
$DN2$לעבוד$DN2$אוחוליםאנשיםזקנים,עם

לאזהלעשות,מהואיןגוססים,
לרובשמגיעים,המתמחים׳יפה'.

בס־האחרונההאפשרותהיתהזו

דר

$TS1$בסדר$TS1$

$DN2$בסדר$DN2$עצמוהואשלהם״.העדיפויות
בגריאטריה:מלכתחילהבחרלא

ומי־בפנימית,בהתמחות״הייתי

שהו

$TS1$ומישהו$TS1$

$DN2$ומישהו$DN2$אותיוכיווןמתאיםשאניזיהה

מצטער״.לאאנילתחום.
שב־אומרהואשטיינרבלהעל

לי
$TS1$שבלי$TS1$

$DN2$שבלי$DN2$בכי־נשארתהיתההיאשיקום

סא

$TS1$בכיסא$TS1$

$DN2$בכיסא$DN2$,מצפההואכעתאבלגלגלים

רג־שתיעלהביתה"תחזורשהיא

ליה,
$TS1$,רגליה$TS1$

$DN2$,רגליה$DN2$הדב־הליכון״.בעזרתאולי

רים

$TS1$הדברים$TS1$

$DN2$הדברים$DN2$מאוד.אותהמשמחיםהללו

ואופטימית,חזקהאשהשטיינר,

שעצמאותהלקוותהעזהבקושי
אבלזמן,ייקחבטח״זהלה.תושב

שאיןמסור,כךכלכאןהטיפול

יד־״לאאומרת.היאמלים״,לי

עתי

$TS1$ידעתי$TS1$

$DN2$ידעתי$DN2$בושישבישראלמקוםשיש

חו־בקופתלזקנים.טובכךכליחם

לים,
$TS1$,חולים$TS1$

$DN2$,חולים$DN2$מי־לאהיחסזקנים,כשרואים

יודע־מה.

$TS1$.מייודעמה$TS1$

$DN2$.מייודעמה$DN2$והר־אישייחסישוכאן

בה

$TS1$והרבה$TS1$

$DN2$והרבה$DN2$.אמראוברמןד״רואםסבלנות

זההרגליים,עלמכאןאצאשאני

גדול״.דבר
nurit.wurgaft@haaretz.co.il

אליהוגילצילום:גלגליםבכיסאנשארתהיתהשיקוםבלישטיינר.
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מו־באירועאוהירךבצווארבשבר

חי

$TS1$מוחי$TS1$

$DN2$מוחי$DN2$לעומתבאשפוז,שיקוםקיבלו
אביב.תלבאזור%67

לשי־בצפוןהיחידההמחלקה
קום

$TS1$לשיקום$TS1$
$DN2$לשיקום$DN2$ישןבבנייןממוקמתגריאטרי

ביתששימשפוריה,החוליםבבית

עםהסתדרוהאחיותלאחיות.ספר
המסד־בקצהמשותפיםשירותים

רון,

$TS1$,המסדרון$TS1$

$DN2$,המסדרון$DN2$בשיקוםמבוגריםלאנשים

שטיינר,אפילוקשה.יותרקצת

לה־טוביםדבריםרקלהשיש
גיד

$TS1$להגיד$TS1$
$DN2$להגיד$DN2$אמרההטיפול,ועלהצוותעל

ומ־בכיסאותיושביםשכולםש״זה

חכים

$TS1$ומחכים$TS1$

$DN2$ומחכים$DN2$מכו־לאזהלשירותים,בתור

בד

$TS1$מכובד$TS1$

$DN2$מכובד$DN2$נעים״.ולא
פוריההרפואיהמרכזמנהל

שו־און,ארזד״רפדה,ברוךע״ש

תף

$TS1$שותף$TS1$

$DN2$שותף$DN2$.העליוןהגלילבכנסלדעתה
כשבועיים,לפניבבריאותלשוויון

סגי־בסכנתשהמחלקהאמרהוא

רה.

$TS1$.סגירה$TS1$

$DN2$.סגירה$DN2$מר־המארגנים,אחתלדברי

גנית

$TS1$מרגנית$TS1$

$DN2$מרגנית$DN2$מ״שתיל״,אופיר־גוטלר
לקי־האזרחיב״פורוםהחברה

דום

$TS1$לקידום$TS1$
$DN2$לקידום$DN2$ההודעהבגליל״,הבריאות

״התחו־בהלם.הקהלאתהיכתה

שה

$TS1$״התחושה$TS1$

$DN2$״התחושה$DN2$אתמפקירהשהמדינההיתה

ביקשהשבועאמרה.היאהצפון״,

לסגוררוצהלא״אנילהרגיע:און
הב־אבללהיפך.המחלקה,את

ניין

$TS1$הבניין$TS1$

$DN2$הבניין$DN2$,מחל־לבנותרוצהואניישן
קה

$TS1$מחלקה$TS1$
$DN2$מחלקה$DN2$מותאמתשתהיהיותר,גדולה

היאהבעיהגריאטרי״.לשיקום

לפריפ־תרומותלגייסקשהכסף:
ריה,

$TS1$,לפריפריה$TS1$
$DN2$,לפריפריה$DN2$״התורמיםלשיקום;ובמיוחד

דרמטיים,יותרתחומיםמעדיפים

און.אומרמוח״,ניתוחיכמו

אפרוריענייןהואשיקום

קשהאבלאטית,וההתקדמות

החיים,להמשךבחשיבותולהגזים

הגריאטריתהמחלקהמנהלאומר

״ישאוברמן.אמיתיד״רבפוריה,

לעז־יזדקקושיקוםשבליאנשים
רה

$TS1$לעזרה$TS1$
$DN2$לעזרה$DN2$שא־הפעולותבכליומיומית

נחנו

$TS1$שאנחנו$TS1$

$DN2$שאנחנו$DN2$לחשובבליבוקרכלעושים
שיניים,לצחצחמהמיטה,לקום

להת־להתרחץ,לשירותים,ללכת
לבש.

$TS1$.להתלבש$TS1$
$DN2$.להתלבש$DN2$לאשיקוםשבליאנשיםיש
פועליםאנחנולבד.לאכוליוכלו

אוהתפקוד,אתלאנשיםלהחזיר

שניתן״.כמהלשפר

לשיקוםבמיטותהמחסור
הצפוןזקניאתמעמידגריאטרי

למר־לנסועקשה:בחירהבפני
כז

$TS1$למרכז$TS1$
$DN2$למרכז$DN2$פו־שרובם)אפשרותהארץ

סלים
$TS1$פוסלים$TS1$

$DN2$פוסלים$DN2$עללוותרברצונםאיןכי
לחכותולמשפחה(,לביתהקירבה

סיעודית,במחלקהלשיקוםבתור
לדבריבקהילה.שיקוםלקבלאו
חל־בקהילההשיקוםואוברמן,און
קי

$TS1$חלקי$TS1$
$DN2$חלקי$DN2$הסיעודיתבמחלקהוההמתנה

שנכ־אנשיםשישמפניבעייתית,

נסים

$TS1$שנכנסים$TS1$

$DN2$שנכנסים$DN2$ממנה.יוצאיםולאלהמתנה

מהקו־מופתעלאאוברמןד״ר

שי

$TS1$מהקושי$TS1$

$DN2$מהקושי$DN2$שיקוםלמחלקתמימוןלמצוא

אטרק־לאתחום״זהגריאטרית.

טיבי״,

$TS1$,אטרקטיבי״$TS1$

$DN2$,אטרקטיבי״$DN2$למ־גם״קשהאומר.הוא
צוא

$TS1$למצוא$TS1$
$DN2$למצוא$DN2$לע־זהבגריאטריה.מתמחים
בוד

$TS1$לעבוד$TS1$
$DN2$לעבוד$DN2$אוחוליםאנשיםזקנים,עם

לאזהלעשות,מהואיןגוססים,
לרובשמגיעים,המתמחים׳יפה'.

בס־האחרונההאפשרותהיתהזו

דר

$TS1$בסדר$TS1$

$DN2$בסדר$DN2$עצמוהואשלהם״.העדיפויות
בגריאטריה:מלכתחילהבחרלא

ומי־בפנימית,בהתמחות״הייתי

שהו

$TS1$ומישהו$TS1$

$DN2$ומישהו$DN2$אותיוכיווןמתאיםשאניזיהה

מצטער״.לאאנילתחום.
שב־אומרהואשטיינרבלהעל

לי
$TS1$שבלי$TS1$

$DN2$שבלי$DN2$בכי־נשארתהיתההיאשיקום

סא

$TS1$בכיסא$TS1$

$DN2$בכיסא$DN2$,מצפההואכעתאבלגלגלים

רג־שתיעלהביתה"תחזורשהיא

ליה,
$TS1$,רגליה$TS1$

$DN2$,רגליה$DN2$הדב־הליכון״.בעזרתאולי

רים

$TS1$הדברים$TS1$

$DN2$הדברים$DN2$מאוד.אותהמשמחיםהללו

ואופטימית,חזקהאשהשטיינר,

שעצמאותהלקוותהעזהבקושי
אבלזמן,ייקחבטח״זהלה.תושב

שאיןמסור,כךכלכאןהטיפול

יד־״לאאומרת.היאמלים״,לי

עתי

$TS1$ידעתי$TS1$

$DN2$ידעתי$DN2$בושישבישראלמקוםשיש

חו־בקופתלזקנים.טובכךכליחם

לים,
$TS1$,חולים$TS1$

$DN2$,חולים$DN2$מי־לאהיחסזקנים,כשרואים

יודע־מה.

$TS1$.מייודעמה$TS1$

$DN2$.מייודעמה$DN2$והר־אישייחסישוכאן

בה

$TS1$והרבה$TS1$

$DN2$והרבה$DN2$.אמראוברמןד״רואםסבלנות

זההרגליים,עלמכאןאצאשאני

גדול״.דבר
nurit.wurgaft@haaretz.co.il

אליהוגילצילום:גלגליםבכיסאנשארתהיתהשיקוםבלישטיינר.

מעריב צפון

קורה בכנרת

עבר103בן
מורכבניתוח
גידוללהסרת

רוזקובסקיקאוין רוזקובסקיקאוין

לוטוףעילבון,ככפרביותרהקשישהתושב
שנים103החודשבתחילתחגגאשרמתא,

הסרתשלמורכבניתוחבהצלחהעברלהולדתו,
הגס.מהמעיגידול
פדההרפואילמרכזשעברבשבועהגיעמתא

ומהקאות.בטןמכאביסובלכשהואפוריה
מגידולסובלהקשישכיהתבררסי.טיבבדיקת

במצב״מדוברהגס.המעישלהתנקבותשיצר
חיים״,להצילכדילנתחחייביםשבוחירום
איתןד״רהכירורגית,המחלקהמנהלסגןסיפר

החלטנוהמופלגגילולמרות״ולקציון,בן
״.103בןלאדםהמורכבהניתוחאתלבצע

אביואתליווהאשרמתא,ודיעהקשיש,שלבנו
הולדת.יוםאביוחגגהניתוחלפנייוםכיסיפר
הואיומולדת,חגגשליאבא5102.1.1"ב-
לידהתעודתלוויש1912לינוארבראשוןנולד

אלוהיםועלהרופאיםעלסמכנועות׳מאנית.
בשלום״.מזהיצאשהואלאלותודה
לבריאותאביושלהסודכיסיפר68בןודיע,

עלהמבוססתבריאהתזונההואימיםולאריכות
אבאהשנים״כלזית:ושמןקטניותטבעי,מזון
שותהלאהואטובה,תזונהעלמקפידמאדשל

רקשותהבכלל.ממותקיםמשקאותאומיצים
יום״.כלערקשלאחתוכוסיתמים

ציוןוד״רמשפחתובניעפמטאלוטוף

פוריהפדההרפואיהמרכזדוברתצמ,מיהצילומ:

כוכב הצפון

באגףשנההסכמים
סוריהבבי״חוליילתילאם

גםומבטיחים:במיוחדפוריהשנהמסכמיםפוריהפדההרפואיבמרכז
שיאים.נשבור2015ב-

הייתהאילניהמהישוב29אדלשט״ןשירן

שלההבוסלדבריה51.1.4ב-ללדתצפויה
לחוץ,מאדהיה״הואיתאחראףשהתאריךקיווה

רצהלאהואשנה,סוףוגםחודשתחילתגם

חשבהשליהתינוקתאבלמהעבודה.אעדרשאני

כשהתחילוקפה,בבית־שבנו21.13ב-אחרת,
שישידעתיכיחיכיתי,הציריםלי

הציריםאבלימים.כמהעודלי

שהתינוקתוהבנתיהמשיכו

בלילהבשתייםלהקדים,החליטה
לידה".לחדראותילקחבעלי

וליילוד,לאםבאגף
ברוךע״שהרפואיבמרכז

1.1ב-סיכמופוריה,פדה

פוריהשהיתה2014את

הלידותבנ־ספרבמיוחד.
3563עםשיאהאגףשבר

בשנת439,2ו-2013בשנת963,3לעומתלידות!

2012
מאזביותרהפורההחודשהיהאוקטוברחודש

תאומיםזוגות70לידות.352המחלקהפתיחת

נרשמהכאןגם2014ב-וליילודלאםבאגףנולדו

זוגות55נולדואז2013ל-בהשוואהיפהעלייה

תאומים.

למול2014שתייםנרשמושלישיותבלידת
2013ב-אחתשלישיה

וליילודלאםהאגףמנהלעמי,בןמשהפרופ׳
365,3עםהשנהאת״סיימנווציין,הצוותאתברך

שלגו,האגףעבורהזמניםכלשלשיאלידות,
שלאלידה,בחדרפעילותמלאתשנההיתהזו

לומריכולאנירבובסיפוקבגאווהכמותה.ידענו
בצפוןהמוביליםהרפואייםהמרכזיםביןשאנחנו

מאחלאניוהמסור.המקצועילצוותהודותזהוכל
שיאים״.ונשבורנמשיך2015שבשנתומאמין



המרכז הרפואי ע”ש ברוך פדה, פוריה | גליון מס’ 23 | אפריל 2015  24

בנק יהב משתלם

לכולם!
ואם אני זמר אופרה?

 5
.1

3 
ק 

שיוו
   

 3
.1

5 
ק 

שיוו
   

   תנאים ייחודיים לעובדי קרן מחקרים בי"ח פוריה
פרטים בסניף טבריה  ככר רבין )רסקו(

ימים א', ג', ד'  8:30-13:30 • ימים ב', ה'  16:00-18:00, 8:30-13:00

כל האמור בפרסום זה, לרבות מתן האשראי, הביטחונות ודמי הטיפול נכון למועד הפרסום וכפוף להוראות הדין, לנהלי 
ולתנאי הבנק ולאישורו. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. כרוך בהפקדת משכורת חודשית שוטפת. "ריבית יהב" 

2.43% נכון ל- 2.3.15.   

בנק יהב מזמין את עובדי המדינה ליהנות 
מחשבון ללא עמלות עו"ש ומהטבות חדשות

מסגרת אשראי בחשבון העו"ש
הגדלנו!   מדרגה ראשונה – עד 10,000 ₪  ב"ריבית יהב"

מגוון הלוואות בתנאים נוחים ולכל מטרה
הלוואה רגילה < עד 10,000 ₪, משלימה < עד 5,000 ₪ ב"ריבית יהב"

הלוואה לבעל חשבון <  עד 10,000 ₪, משלימה < עד 5,000 ₪ ב"ריבית יהב"

הלוואת "יהב בשבילך" < עד 10,000 ₪ בריבית "פריים" + 0%
הלוואת "יהב בשבילך" משלימה  < עד 5,000 ₪ בריבית "פריים" + 0%

הגדלנו!

חדש!

חג אביב שמח


