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דבר מנהל המרכז הרפואי

- עץ השלום.  זית  עץ  ביקורה בשתילת  את 

הטכסים,  למארגני  להודות  הזדמנות  זאת 

שיצרו מסורת חשובה.

עבודה  לאחר  משמחת,  בשורה  ולסיום 

ומשרד  הרפואי  המרכז  עובדי  של  מאומצת 

חדרי  להקמת  המכרז  לאור  יצא  הבריאות, 

לנו  אמיתית  בשורה  זוהי  החדשים.  הניתוח 

שנתיים  תוך  להערכתי,  המטופלים.  ולכול 

שלנו  היכולת  את  משמעותית  להגדיל  נוכל 

קיצור  היא  המרכזית  המשמעות  בניתוחים. 

ניתוחים  והוספת  לניתוח  ההמתנה  זמני 

בתחומים נוספים לאלה הקיימים.  הפרויקט 

הרב  חה״כ  הבריאות  שר  בזכות  לדרך  יוצא 

יעקב ליצמן, אשר שם לנגד עיניו את פיתוח 

השירותים הרפואיים בפריפריה. השר הנחה 

את  הקצה  ואף  הניתוח  חדרי  הקמת  על 

לקרן  מיוחדת,  תודה  להקמתם.  התקציב 

לקידום  נכבד  סכום  תרמה  אשר  הלמסלי 

הפרויקט. תודה והערכה לגב׳ זהרה דוידאי, 

יו״ר עמותת הידידים ולקרן גולני על העבודה 

הרבה שהושקעה לקבלת התרומה ועל ערב 

ההתרמה שהוקדש השנה למטרה זו.

בברכה,

ד”ר ארז און

מנהל המרכז הרפואי

עובדים יקרים, 
בימים אלה אנו בעיצומן של הכנות אינטנסיביות 
לקראת מבדק האקרדיטציה שיתקיים בתחילת 
הודות  בכבוד  עמדנו  המקדים  במבדק  אוגוסט. 
להכנות  הרציני  היחס  שלכם,  למקצועיות 
אולם,  והערכה.  תודה  כך  ועל  עצמו  ולמבדק 
המבחן האמיתי עוד לפנינו והמלאכה עוד רבה. 
במלאכה  העושים  לכל  להודות  מבקש  אני 
ספק  לי  אין  שמושקעת,  הקשה  העבודה  על 

שבעבודת צוות נכונה נעמוד במשימה בכבוד. 

הפיתוח  בתנופת  ממשיך  הרפואי  המרכז 
אותה  לקהילה  הרפואיים  השירותים  וחיזוק 
כלי  לניתוחי  היחידה  את  פתחנו  משרתים.  אנו 
של  וסקולארי  הקרדיו  המערך  במסגרת  דם 
העומד  קובזנצב,  זאב  ד״ר  הרפואי.  המרכז 
באבחון,  עשיר  ניסיון  איתו  מביא  היחידה  בראש 
בטיפול ובניתוחים מתקדמים של כלי דם גדולים 
ופריפריים. במסגרת היחידה תוקם מעבדת כלי 
היום  הקיים  ביותר  המתקדם  המכשור  ובה  דם 
תפעל  כן,  כמו  דם.  כלי  מחלות  לאבחון  בארץ, 
מרפאה למטופלים במסגרת מרפאות החוץ. זוהי 
השרות  כה  עד  האזור,  לתושבי  אדירה  בשורה 
מטופלים  המזרחי.  הגליל  באזור  חסר  היה  הזה 
שנאלצו לקבל טיפול במקומות מרוחקים, יכולים 
הזה  החשוב  הרפואי  השירות  את  לקבל  היום 

קרוב לביתם.  

עור  כרופא  עבודתו  החל  קאסם,  ריאד  ד”ר 
זהו  למחלקות.  יועץ  כרופא  הרפואי,  במרכז 
חיזוק משמעותי ליכולות המרכז הרפואי בתחום 

הקליני, האקדמי והמחקרי. 

לחללי  הזיכרון  ויום  ולגבורה  לשואה  הזיכרון  יום 
צה”ל ונפגעי פעולות האיבה, צוינו במרכז הרפואי 
עובדים  רבים.  בהשתתפות  מרגשים  בטכסים 
מיוחד  אופי  השנה  נשא  לשואה,  הזיכרון  טכס 
מהמרכז  עמיתינו  את  אירחנו  בטקס  במינו, 
הרפואי של דואיסבורג, בגרמניה. פרופ’ מטיאס 
קורל, העומד בראש עמותת הידידים של המרכז 
את  לנו  והזכיר  מרגשים  דברים  נשא  הרפואי, 
חשיבות השמירה על כבוד האדם. כמה קל לאבד 
את צלם האנוש ומדוע חשוב שנהיה מדינה חזקה 
ועצמאית ויחד עם זאת, נדע לכבד את המיעוט 
ואת החלש, לגלות סבלנות וסובלנות אחד כלפי 
כלפי המטופלים. המשלחת חתמה  וכולנו  השני 
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דבר העורכת
דבר העורכת 

אחראית  אחות  פרץ,  מונה  למשרדי  נכנסה  הימים  באחד 
ביחידת הדיאליזה ואמרה, “יש לי סיפור מיוחד בשבילך. לפני 
זמן מה טופל אצלנו ביחידת הדיאליזה, תייר מהודו. הוא הגיע 
אלינו  כשהגיע  טוב,  לא  מאד  והרגיש  מאורגן  בטיול  לארץ 
התברר שהוא סובל מאי ספיקת כליה חריפה מאד. הוא היה 
א’,  פנימית  ומאושפז במחלקה  מטופל בהמודיאליזה אצלנו 

במשך שבוע וחצי. אבל הוא לא הסיפור”, הדגישה. 

שהתה  התייר  של  אשתו  האלה  הימים  כל  שבמשך  מתברר 
לצידו כל הזמן. “בוקר אחד, האח מוחמד גנאים ראה אותה 
יושבת בצד ובוכה. כששאל מה קרה, היא הראתה לו את כל 
הכסף שנשאר לה, חבילת שטרות של דולר אחד, בסה”כ היו 
ברשותה רק 30 דולר. היא סיפרה שהיו מתוכננים לקבל את 
כל הארוחות במסגרת הטיול המאורגן ואין לה כסף. “האוכל 

מאד יקר פה”, אמרה, “אין לי כסף לאכול”. 

עם  בתאום  וזו  ליבנת  טלי  הכללית,  לאחות  פנה  מוחמד 
הנהלת המרכז הרפואי דאגה שאשתו של התייר תקבל את 
כל הארוחות בביה”ח, ללא עלות. וזה לא הכל, הוסיפה מונה, 
“הצוות שלנו התגייס ודאג בסוף כל יום להסיע אותה בחזרה 
למלון. זו לא פעם ראשונה שבמרכז הרפואי מתארגנים ככה 

למטופלים  לסייע  לב,  וברוחב  בשקט, 
מונה.  סיכמה  משפחותיהם,  לבני  או 
“זה חלק מהתרבות שלנו כאן, וזה מה 
הרגישות  הרחב,  הלב  אותנו,  שמאפיין 
מעבר  הרבה  זה  לאנשים,  והאכפתיות 
מתנות  בשיר:  כמו  ולתפקיד.  לעבודה 

קטנות”. 

מתנות קטנות 
מישהו שלח לי מתנות קטנות 

רסיסים של כוונה עיגולים של אמונה 
מתנות קטנות 

מישהו שלח לי מתנות קטנות 
כמו הכוח לקבל את מה שאין את מה 

שיש 
מה עוד אפשר כבר לבקש 

)מתוך השיר מתנות קטנות, מלים: נועם חורב, לחן: רמי קלינשטיין(

שלכם, 
מיה צבן

ברכות ואיחולים

המרכז הרפואי פדה-פוריה, מהיום איתכם גם בפייסבוק. נשמח אם תהיו חברים שלנו גם ב-

מצוינות רפואית בגישה אישית

מנויים:
ד”ר גאנם דיאב, מנהל היחידה לטיפול נמרץ לב

ד”ר זאב ולדימיר קוזנצב, מנהל היחידה לכירורגיה כלי דם

ברכות לפורשים: 
אורלי אפי, רנטגנאית

אטיא מרסל, ראש צוות משק
באקמן ברוניה, מעבדה

וויסגולד אירית, מכון רנטגן
כצמן אמיליה, סגנית מנהלת משק

לוי איבגי סמדר, קבלת חולים
פלג אביבה, מעבדה
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חדשות
במרכז   19.6.16 ראשון,  ביום  ביקרה  ביטון,  שאשא  יפעת  ח”כ 
ד”ר  עם  פגישה  התקיימה  הדברים  בפתח  פדה-פוריה.  הרפואי 

ארז און, מנהל המרכז הרפואי וחברי ההנהלה. 
ד”ר און סקר את השירותים הרפואיים החדשים שנפתחו במרכז 
ווסקולארי שהוא  הוספנו במערך הקרדיו  יוני  “בתחילת  הרפואי, 
מהמובילים בארץ, גם יחידה לכירורגיית כלי דם. ד”ר זאב קוזבנצב, 
שהוא כירורג כלי דם מוביל, כבר ביצע מספר ניתוחים מורכבים. 
לבתי  ונאלצנו להפנות מטופלים  לנו בעבר  היה  זה שירות שלא 

חולים אחרים”. 
לאחר מכן סיירה ח”כ שאשא-ביטון במחלקה לשיקום גריאטרי, 
בהמשך,  יולדות.  ומחלקת  ילודים  מחלקת  פגים,  מחלקת 
הילד שח”כ שאשא-ביטון  לזכויות  הועדה  פגישה של  התקיימה 
)טנ”א(  מינית  אלימות  בנפגעי  לטיפול  במרכז  בראשה,  עומדת 
אסף  המשטרה  קצין  גם  השתתפו  בישיבה  הרפואי.  שבמרכז 
מניעת  תחום  מחוזית  מרכזת  עו”ס  דנינו,  וישראלה  איזנשטט 
לנג,  נסיה  ד”ר  המחוזית.  הבריאות  בלשכת  במשפחה,  אלימות 
לאפשר  שאיפה  “מתוך   2001 בשנת  שהוקם  המרכז  את  הציגה 
במקום  ייעודי,  מצוות  טיפול  לקבל  מינית  תקיפה  שעבר  למי 

מקצועי ומיוחד ותוך שמירה על דיסקרטיות מוחלטת”. 
לדברי ד”ר לנג, בשנת 2015 טופלו במרכז טנ”א למעלה מ-110 
ונוער  ילדים   51%  ,3-10 בגילאים  ילדים  מתוכם   25% מקרים, 
גם  משמש  טנ״א  שמרכז  ציינה  לנג  ד”ר  שנים.   11-18 בגילאים 

בתחילת יוני בוצעו במרכז הרפואי, לראשונה, ניתוחי גרון חדשניים 
תוך שימוש בלייזר. לדברי ד”ר סיוון גושן, מנהלת מחלקת אף אוזן, 
בת  מטופלת  מטופלים,  שני  “ניתחנו  ראש-צוואר,  וניתוחי  גרון, 
87,  מטופל שני בן 74,  שניהם סובלים מסרטן של מיתרי הקול. 
חשוב לציין כי הניתוח שהיה מקובל לעשות במצב כזה הוא ניתוח 
שמחייב חתכים חיצוניים בצוואר וכריתה של חלק או כל קופסית 
הגרון. מדובר בניתוחים גדולים ומורכבים, עם החלמה ממושכת 
וקשה הכוללת הזנה דרך זונדה לתקופה ממושכת, פתח הנשמה 
באיכות  וירידה משמעותית  )טרכיאוטומי(, אשפוז ממושך  בגרון 

החיים של המטופל”. 
לניתוח החדשני באמצעות לייזר יתרונות רבים ובראשם החלמה 
נעשו  כאן  שבוצעו  הלייזר  “ניתוחי  למטופל,  יותר  ומהירה  קלה 
ללא חתכים חיצוניים, דרך הפה, הסתיימו לאחר פחות משעתיים. 
החולה לא נזקק לזונדה ולא לפתח טרכיאוטומי” ד”ר גושן ציינה 
יכלו  הניתוח  ביום  וכבר  במהירות  התאוששו  המנותחים  שני  כי 

כמרכז אקוטי המאפשר בדיקות מעבדה ייעודיות לנפגעי עבירות 
מין, וכן מבצע דגימות באמצעות ערכת מז״פ. צוות מקצועי ומיומן 
המשמשת  הרפואית  לבדיקה  הן  ורחב  מקיף  מענה  נותן  מאד, 
גם לצורכי המשטרה והתביעה המשפטית והן ליווי לנפגע ולבני 
משפחתו. לדבריה, שיתוף פעולה הדוק יותר עם משרד הרווחה 

יאפשר הפניית מטופלים נוספים מהאזור לטיפול במרכז טנ”א. 
ח”כ שאשא-ביטון, הודתה לד”ר און על הביקור החשוב והמעניין 
שאתן  הקודש  ועבודת  טנ”א  ממרכז  מאד  “התרשמנו  והוסיפה, 
עושות פה. יש כאן תשתית מקצועית מצוינת ויתרונות רבים לכך 
שמרכז טנ”א נמצא בתחומו של המרכז הרפואי, מבחינת המענים 
המקצועיים הנדרשים במקרים של פגיעה מינית בקטינים שהינם 
בוועדה  דיון  נקיים  הקרוב  החודש  במהלך  מיסודם.  מורכבים 
לזכויות הילד, בו נדון במרכזי ההגנה בפריפריה ונבחן את הדרכים 

לקידום מרכז טנ”א כמרכז הגנה”.

ולשתות  לאכול 
הם  רגיל.  באופן 
מאשפוז  שוחררו 
יומיים,  לאחר 

במצב מצויין. 
מסכמת,   והיא 
בוצעו  “הניתוחים 
ד״ר  של  בסיועם 
הלפרין,  דורון 
מחלקת  מנהל 

ח”כ יפעת שאשא-ביטון בביקור 
במרכז הרפואי 

לראשונה במרכז הרפואי פדה פוריה 
ניתוח לייזר במיתרי הקול 

חלו  אשר  למטופלים  בלייזר  חדשניים  ניתוחים  שני  בוצעו  פדה-פוריה  הרפואי  במרכז  לראשונה 
בסרטן שפגע במיתרי הקול. ד”ר סיוון גושן, מנהלת מח’ אף אוזן וניתוחי ראש-צוואר, מציינת כי 

השימוש בלייזר מאפשר לקצר את משך הניתוח ובעיקר מקל מאד על ההחלמה של המטופל. 

מימין: ד”ר הלפרין, ד”ר גושן, ד”ר להב

אף אוזן גרון מבי״ח קפלן וד״ר יונתן להב, מנהל יחידת לארינגולוגיה 
המתקדמים  במרכזים  מבוצעים  כאלו  ניתוחים  קפלן.  בבי״ח 
ניתוחים אלו במספר מצומצם של בתי  בעולם. בארץ מבוצעים 

חולים, ועכשיו גם המרכז הרפואי פדה-פוריה ביניהם”. 
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בבעלי-חיים  הפוגעת  מחלה  היא  מלטה(  )קדחת  ברוצלוזיס 
וגורמת למחלה בבני-אדם. 

לדברי ד”ר אורנה ניצן, מנהלת היחידה למניעת מחלות זיהומיות, 
בישובים  שכיח  הברוצלה  חיידק  פדה-פוריה,  הרפואי  במרכז 
ערביים בצפון. הסימפטומים של המחלה הם חום גבוה וממושך, 
הזעת לילה וכאבי פרקים. “כאשר העז או הכבשה נגועה בחיידק 
ואדם אוכל מהחלב הוא נדבק  בברוצילוזיס. החיידק יכול לדגור 
יכולים להיתקל באנשים  בגוף האדם תקופה ארוכה, לכן אנחנו 
חודשים.  מספר  אחרי  רק  וחלו  בפברואר  נגועה  לאבנה  שאכלו 
מאד  וההחלמה  זמן  לאורך  נמשכים  הכאבים  קשה,  מחלה  זו 
ממושכת. הטיפול הנדרש הוא לפחות ששה שבועות של שני סוגי 

אנטיביוטיקה“. 
ויוגורט  גבינות  פברואר,  בסוף  קנתה   )31( עוואדה,  סואעד 
לדבריה,  בצפון.  בכפר  וגבינה,  חלב  מוצרי  שמייצרת  ממשפחה 
היא קונה מוצרי חלב מאותה משפחה כבר שנים. אלא שהפעם 
החלה לסבול מכאבים במפרקים. במשך שבועות ארוכים סבלה 
לא  הבעיה  מקור  אך  שונות,  בדיקות  עברה  היא  עזים.  מכאבים 
משפחתה  מבני  שרבים  לה  התברר  האחרונים  בשבועות  אותר. 
מוצרי  מאכילת  כתוצאה  הברוצלה,  מחיידק  נפגעו  המורחבת 
מחום  לסבול  החלה  כשסועאד  מפוסטרות.  לא  וגבינות  חלב 
גבוה, בנוסף לכאבים העזים במפרקים, התעורר חשדה שגם היא 
נדבקה בחיידק. בבדיקת דם שעשתה במרפאה בכפר, התברר 
להתדרדר  המשיך  שמצבה  לאחר  אותה.  תקף  החיידק  שאכן 
למחלקה  הגיעה  היא  שקיבלה,  אנטיביוטי  טיפול  למרות 

האורטופדית במרכז הרפואי פדה-פוריה. 

מנהל  גנאים,  מאג’ד  ד”ר 
האורטופדית,  המחלקה 
מסביר, “סועאד נבדקה על ידי 
שלנו,  השדרה  עמוד  מומחה 
בחן  אשר  כמאל,  חמוד  ד”ר 
את בדיקת ה-MRI שלה וגילה 
הברוצלה  חיידק  של  פגיעה 
גרם  אשר  השדרה,  בעמוד 
צריך  אותה  מורסה  ליצירת 
מקרים  על  ידוע  בניתוח.  לנקז 
בעולם שבהם חיידק מסוכן זה 
עד  נוירולוגי  ונזק  לפגיעה  גרם 
למרבה  המטופל.  שיתוק  כדי 
סועאד  של  במקרה  המזל, 

המורסה אותרה בזמן לפני שנגרם נזק נוירולוגי“. 
ד”ר ניצן מזהירה, “כשצורכים גבינות העשויות מחלב מפוסטר, אין 
חשש להדבק במחלה מכיוון שחיידק הברוצלה מושמד בתהליך 
הפסטור. לכן, ההמלצה הגורפת היא לקנות מוצרי חלב העשויים 
המודעות  את  להעלות  מאוד  לנו  חשוב  בלבד.  מפוסטר  מחלב 

למחלה בקרב התושבים על מנת למנוע מקרי הדבקה נוספים”.
תופת  כאבי  סובלת  “אני  חלש,  בקול  מסכמת  עוואדה  סועאד 
כבר שלושה חודשים, בקושי יכולה ללכת . בלי משככי כאבים אני 
לא יכולה לישון וצפוי לי עוד אשפוז ארוך. הילדים שלי בלי אמא 
כמה  בכפר  מודעות  שאין  לי  עצוב  ממש  לנו.  קשה  ומאד  בבית 

שהמוצרים האלה יכולים להיות מסוכנים לבריאות”. 

לתפקיד  קובזנצב,  זאב  ד”ר  נכנס  יוני  בחודש 
הקרדיו- במערך  דם,  כלי  כירורגיית  יחידת  מנהל 
מהמובילים  מומחה  הוא  קובזנצב  ד”ר  ווסקולארי. 
בכיר  רופא  שנים  כשש  שימש  הדם,  כלי  בתחום 
במחלקת כלי דם במרכז הרפואי הלל יפה, כמו כן 

שימש כירורג כלי דם בכיר באסותא ת”א. 
פדה  הרפואי  במרכז  “היום  כי  מציין  קובזנצב  ד”ר 
הגדולים  הדם  כלי  של  ניתוחים  לבצע  ניתן  פוריה 
זעירים.  חתכים  באמצעות  לפרוסקופית,  בשיטה 
הפחות  הניתוח  את  להציע  יכולים  אנחנו  כעת 
את  לעשות  נוכל  כאן.  למטופלים  גם  הזה  מורכב 
כלי  בתחום  הנדרשות  והפרוצדורות  הטיפולים  כל 

דם והיתרון עבור המטופלים הוא שאין צורך לנסוע 
לבתי חולים מרוחקים”. 

כבר  ביצע  קובזנצב  ד”ר  האחרונים  בשבועות 
במרכז  כה  עד  בוצעו  שלא  מורכבות  פרוצדורות 
תיקון דמומים  עורקי הצוואר,  ניתוחי  כמו:  הרפואי 
שגרמה  בניתוח  צווארית  צלע  והוצאת  דם  מכלי 

לפקקת בווריד הסוב-קלוויאן )ניתוח נדיר בטיבו(. 
פרופ’ עופר אמיר, מנהל המערך הקרדיו ווסקולארי 
מדגיש, “השילוב של יחידת כלי דם יחד עם יחידת 
הצנתורים ויחידת ניתוחי הלב והחזה בתוך המערך 
כאן  יוצר  הרפואי,   המרכז  של  הקרדיו-וסקולארי 

מענה מלא ומשולב לכלל מחלות הלב וכלי הדם”.

אכלה יוגורט לא מפוסטר ונפגעה 
בעמוד השדרה 

12 מקרי ברוצלוזיס טופלו במרכז הרפואי פדה-פוריה מאז חודש פברואר. החיידק הפוגע בבעלי 
חיים, עובר לבני אדם כתוצאה מאכילת מוצרי חלב שלא עברו פסטור. סועאד עוואדה אושפזה 

במחלקה האורטופדית לאחר שהחיידק גרם לפגיעה בעמוד השדרה שלה. 

מנהל יחידת כירורגיית  כלי דם 

מימין: ד”ר הלפרין, ד”ר גושן, ד”ר להב
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נערה  א.,   4.6.16 שבת  ביום 
הארץ,  מדרום   17 בת 
ואביה  חברה  עם  נסעה 
כיף. לאבי  ליום  של החברה 
והם  ים  אופנוע  יש  החברה 
לסיבוב  שלושתם  יצאו 
א.  בכנרת,  האופנוע  על 
מאחור.  ישבו  וחברתה 
מה  את  שחזרה  היא  כך 
הגז  על  לחץ  הוא  שארע,“ 
ואז היה גל גדול,  הגוף שלי 
על  נפלתי  באוויר,  התרומם 
הגב וצנחתי בנתיב של סילון 
המים שיוצא מהאופנוע,  נפלתי עם רגלים מפוסקות ...צעקתי אי, 
אי, לא יכולתי לזוז הרגשתי שמשהו השתחרר לי בגוף, מעין זרם 

חזק כזה בבטן. וירד לי הרבה דם...” . 
המרכז  דחופה(  לרפואה  )מחלקה  למלר”ד  הועברה  הנערה 
הרפואי, צוות מומחים גניקולוגי-כירורגי: ד”ר אילן אטלס,  ד”ר יורי 
פרליץ, וד”ר משה זילברמן, טיפלו בה במהירות. ד”ר אילן אטלס, 
גניקולוג בכיר במרכז הרפואי, אשר חקר את מקרי הפציעות של 

ים מסביר,  - כתוצאה מנפילה מאופנוע  באיברים הנשיים  נשים 
“נתקלנו בפציעה כזו בשלושה מקרים קודמים, קרעים באיברים 
יכולה  כזו  פציעה  העוצמתי.  המים  מסילון  כתוצאה  הפנימיים 
בנוסף  להיות  ויכולה  מאחר  אנושה.  להיות  ויכולה  קלה  להיות 
מסוכנת  שהיא  העיכול  במערכת  פגיעה  הגניקולוגית,  לפגיעה 
מאד ויכולה לגרום למוות. הצוות המטפל היה מורכב מגניקולוגים 
והגניקולוגים  העיכול  במערכת  מטפל  הכירורג  כירורג,  ורופא 
בלבד  חיצונית  פגיעה  שיש  ראינו  סי.טי’  בבדיקת  המין.  באיברי 
באיבר  משמעותי  דימום  עם  קרע  היה  אבל  העיכול,  במערכת 

המין, מה שחייב ניתוח מיידי”. 
הנושא  על  לממונה  פנה  המקרה  בעקבות  כי  מציין  אטלס  ד”ר 
במשרד התחבורה שמסר שיצאה הנחייה למשטרה לאכוף את 
שקרו  המקרים  ”בגלל  מגן,  מכנסי  לבישת  שמחייבת  התקנה 
גברים  המחייבות  תקנות  העולם  בכל  הוציאו  הגדולה,  והסכנה 
הנזק  גברים  אצל  האיברים.  על  ולהגן  מגן  מכנסי  ללבוש  ונשים 

נגרם בפי הטבעת, אצל נשים באיבר המין ובפי הטבעת”. 
אלי  התקשרה  “כשהיא  הקשה,  החוויה  על  מספרת  האם,  מ. 
לנהוג  מסוגלת  הייתי  לא  אפילו  נבהלתי,  כך  כל  החולים  מבית 
לכאן. עברנו כמה ימים קשים ומפחידים, אני מאושרת שהניתוח 

עבר בהצלחה, מרגישה שקיבלתי את הילדה שלי במתנה”. 

ברורים  לא  מכאבים  סבל  טבריה,  תושב   ,)64( גולדשטיין  דוד 
בלסת. כשהגיע למחלקה לכירורגיית הפה והלסתות, עבר סדרה 
של בדיקות במהלכן התגלה בלסת נגע בגודל 5 ס”מ שספג את 
גרורה  שזו  התברר  ביופסיה  לאחר  הלסת.  של  האחורי  החלק 

מהריאה. 
יודעים שטיפול  אנחנו  שני  בלסת, מצד  גרורות  לנתח  נהוג  “לא 
אונקולוגי - הקרנות וכימותרפיה לא פותר את הבעיה. לכן, לאחר 
דיון עם האונקולוגים בבתי החולים רמב”ם ושיבא, החלטנו לעשות 
צעד נדיר במקרה כזה, ולנתח”. ד”ר עימאד אבו אל נעאג’, מנהל 
כי לאחר שהוחלט  מוסיף,  והלסתות  לכירורגיית הפה  המחלקה 
 ,AB-DENTAL לנתח התקיימו מספר דיונים יחד עם צוות חברת 
הדפסת  בטכנולוגיית  והמפרק  הלסת  את  לשחזר  הוחלט  ואז 

תלת מימד. 
ד”ר אבי טואג, רופא בכיר במחלקה מוסיף, “זה הטיפול הכי טוב 
שקיים היום בעולם.   זה מאפשר למקם את הלסת בדיוק במקום 
והכי חשוב מאפשר תפקוד שהוא לעין ערוך יותר טוב בהשוואה 

לפלטות בהן נעשה שימוש בעבר”. 
הטכנולוגיה  קשה,  מאד  השחזור  “בד”כ  מוסיף,  עימאד  ד”ר 
החדשה סייעה לנו מאד. אם בעבר ניתוח כזה נמשך כשש שעות, 
הפעם זמן הניתוח קוצר לשעתיים. שלא לדבר על היתרון הבולט 
של איכות החיים ורמת התפקוד של המטופל. בעבר הלא רחוק, 
לא נהגו לשחזר את מפרק הלסת אחרי כריתה. הניתוח המוצלח 
את  לשחזר  וצריך  אפשר  מימד,  התלת  שבעידן  מראה  הזה 

המפרק וכך לשמור על המראה של הפנים ולהחזיר את המטופל 
לתפקוד באופן מלא וכמעט מיידי”. 

מה  המפרק  את  לשחזר  נהגו  לא  בעבר  כי  מדגיש  עימאד  ד”ר 
שיצר עיוות קשה בפנים – סטייה של כל הלסת והשפה התחתונה 
הצידה. בנוסף ללא מפרק, הלסתות לא נפגשו והמטופל התקשה 

מאד לאכול. 
עימאד,  ד”ר  לדברי  החדישה,  הפלטה  עמידות  הוא  נוסף  יתרון 
נשברות  היו  בלסת  שהושתלו  הפלטות  של  גבוה  אחוז  בעבר 
מטיטניום  מיוצרת  החדשה  “הפלטה  החומר,  מעייפות  כתוצאה 
ומודפסת בתלת מימד בהתאמה של 100% ללסת המקורית, ולכן 
“אני  מסכם  גולדשטיין  ודוד  נמוך”  יותר  הרבה  שתשבר  הסיכוי 

מרגיש 10 !“ 

אופנוע ים - סכנה !

לראשונה - השתלת לסת ומפרק שהודפסו 
בטכנולוגיית תלת מימד במחלקה לכירורגיית פה ולסתות במרכז 
הרפואי פדה-פוריה השתילו לראשונה בארץ, לסת ומפרק שהודפסו ויוצרו בטכנולוגיית תלת מימד. 
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והזדקנות  החיים  בתוחלת  עלייה  של  מתמשכות  מגמות 
טיפול,  ושיטות  טכנולוגיות  של  התפתחות  לצד  האוכלוסייה, 
ולגידול בעלויות  כרוניות  מובילות לעלייה בשכיחותן של מחלות 
למערכת  אתגר  מציב  ה-21,  במאה  בחולים  הטיפול  המערכת. 
חיים  איכות  קידום  שבמרכזם  מישורים,  במספר  הבריאות 
למטופל ומשפחתו תוך שיקולי עלות תועלת ושמירה על מסגרת 

תקציבית. 

ומציעות  אלו  אתגרים  עם  מתמודדות  בעולם,  בריאות  מערכות 
ואיכותי  מקצועי  מענה  מתן  ביניהן  שונות,  התמודדות  דרכי 
כגון במערכת  חדשים  תפקידים  הטמעת  ידי  על   לחולים 

.)Nurse Practitioner NP(
בשנים  הבריאות  משרד  מקדם  העולמית,  למגמה  בדומה 
התאמתו  תוך  בישראל,  גם  התפקיד  של  הטמעתו  האחרונות 
ייחודי  מסלול  פותח  לכך,  בהתאם  בארץ.  הייחודיים  לצרכים 
רחבה  אקדמית  השכלה  בעלות  בכירות,  לאחיות  המאפשר 

והכשרה מתאימה להתמחות בתחומים ייעודיים בסיעוד.

אחות מומחית )NP( היא אחות בעלת השכלה אקדמית )תואר 
וסמכויות  רישוי  ובעלת  רלוונטי  ידע מקצועי  ומעלה( בעלת  שני 
המומחית  האחות  של  המשמעותית  תרומתה  ייחודיות.  טיפול 
היא מתן מענה מקצועי איכותי לניהול הטיפול ושמירה על הרצף 
המחלה  ואיזון  וויסות  לרבות  בחולה,  לטיפול  הנדרש  הטיפולי 
למצב שיאפשר תפקוד יום יומי ואיכות חיים, לתת יעוץ, הכוונה 
והדרכה לחולים, למשפחות ולצוות הרפואי וכן לאתר מוקדם ככל 

האפשר חריגות במצבו של החולה ולהפנותו להמשך טיפול.

מצבו,  והערכת  החולה  בדיקת  את  כוללים  מתפקידיה  חלק 
ומתן  הטיפול  תכנית  קביעת  ומעקב,  אבחון  לבדיקות  הפניות 
סימפטומים,  איזון  התרופתי,  הטיפול  איזון  טיפוליות,  הוראות 
הדרכה  נוסף,  רפואי  בירור  או  טיפול  להמשך  המטופל  הפניית 

ומתן ייעוץ לחולה ולמשפחתו ולצוות הרפואי.

לימודים במהלכה  כוללת שנת  הכשרתה של האחות המומחית 
ימי לימוד עיוניים ותוכנית לימודים קלינית לצד רופאים מומחים 
בתום  המומחית.  האחות  לקליטת  המיועדת  האם  במחלקת 

“מומחיות קלינית” - מחלום למציאות
סונדוס זועבי 
על  המעיד  ממשלתי  רישוי  מבחן  האחות  עוברת  הלימודים 

עמידתה בדרישות התפקיד.

של  הכשרתן  את  ומקדם  תומך  פדה-פוריה  הרפואי  המרכז 
הוסמכה  בנור  אורלי  כה  עד  שונים.  בתחומים  קליניות  מומחיות 
ספייה  סונדוס   - הכירורגיה  ובתחום  בפגים  מומחית  לאחות 
אחות  הכירורגית.  במחלקה  מעשית  התמחות  בתהליך  נמצאת 
ובקרוב  בפגים  קלינית  מומחית  ללימודי  זו,  בשנה  תצא  נוספת 

יוכשרו מומחיות קליניות נוספות בתחומים אחרים. 

פגים  נמרץ  טיפול  מחלקת  אחראית  אחות  בנור,  אורלי 

וילודים: מומחית קלינית בפגים 

אורלי בנור, בוגרת תואר שני בסיעוד, היא אחת מ 16 האחים 

סיימו  אשר  בארץ,  החולים  בבתי  מפגיות  החלוצים  והאחיות 

קורס ראשון של אחיות מומחיות קליניות בפגים.

הקורס לתפקיד “אחות מומחית”, שפותח ומוסד על ידי משרד 

הבריאות, התקיים במשך שנה וחודשיים, באוניברסיטת ת”א 

ובמרכז  רמב”ם  הרפואי  המרכז  של  בפגיה  התמחות  וכלל 

הרפואי פדה-פוריה. 

מדובר בקורס מיוחד המיועד לאחיות בכירות, בעלות השכלה 

והכשרה מתאימה של תואר שני וקורס על בסיסי בפגים, אשר 

ומוסכמות אשר  מוגדרות  ייחודיות,  טיפול  תקבלנה סמכויות 

יאפשרו מתן טיפול כוללני )רפואי וסיעודי(. 

מחלקת  אחראית  אחות  של  בארץ  יחודי  מודל  תהווה  אורלי 

פגים וילודים שהיא מומחית קלינית. 

סונדוס זועבי
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מחוברים לקהילה
הגיעו  האזור  מתושבי  מאות 
למשפחה,  הבריאות  ליריד 
הרפואי  במרכז  שארגנו 
פוריה.  ביג  קניון  עם   בשיתוף 
המרכז  מנהל  און,   ארז  ד”ר 
פונה  הבריאות  “יריד  הרפואי, 
ועד  מילדים  המשפחה  לכל 
עבור  כאן  אנחנו   - קשישים 
הקהילה ומשרתים את תושבי 

האזור כולו, מכל הלב“. 

והאזור  טבריה  מתושבי  רבים 
לבריאות  ליריד  הגיעו,  כולו 
במרכז  יזמו  אותו  המשפחה, 
בשיתוף  פוריה,  פדה-  הרפואי 
פוריה,  ביג  קניון  עם  פעולה 
בסרטן  למלחמה  האגודה 

 11 הפעילו  והמתנדבים  הרפואי  המרכז  עובדי  טבריה.  ועירית 
עמדות מידע וייעוץ, ללא עלות, במגוון נושאי בריאות: מדידת לחץ 
דם, הדרכת החייאה ותפעול דפיברילטור, הדרכה בנושא סימנים 
לשבץ מוחי, ייעוץ תזונה נכונה, ייעוץ של מוקד הזכויות הרפואיות 
הפה,  היגיינת  בנושא  הדרכה  בעיסוק,  ריפוי  הותיקים,  לאזרחים 
בדיקות דם לאיזון סוכר בדם, החתמה על כרטיס אדי - לתרומת 
אברים, הדגמה של טיפולי רפלקסולוגיה ורפואה סינית - המרכז 

לרפואה משולבת. 

ד”ר און, מנהל המרכז הרפואי, הודה לצוות ואמר, “אחת המשימות 
המרכזיות שלנו במרכז הרפואי היא לפעול למען קידום הבריאות 
לכל  פונה  הבריאות  יריד  האזור.  תושבי  של  המודעות  והגברת 
הקהילה  עבור  כאן  אנחנו   - קשישים  ועד  מילדים  המשפחה 
פיתוח המרכז  כולו מכל הלב. לצד  ומשרתים את תושבי האזור 
עצומה  חשיבות  יש  חדשים,  רפואה  שרותי  והוספת  הרפואי 

יוצאים אל הקהילה כדי להעלות את  לפעילויות כאלה, בהן אנו 

המודעות ולסייע לתושבים לשמור על בריאותם”.

שהשתתפו  טבריה  תושבי   )60( רבקה  ואשתו   ,)62( חיים  חיים 

בפעילויות השונות אמרו, “הגענו לקניות בסופר, ראינו את היריד 

העמדות  בכל  עברנו  פוריה,  לבי”ח  הכבוד  כל  מהקניות.  ושכחנו 

לבריאות  אמיתית  ודאגה  אכפתיות  טוב,  כך  כל  יחס  נתנו  כולם 

שלנו. הלוואי שיהיו עוד אירועים כאלה”. 

מיה צבן, הממונה על קשרי קהילה במרכז הרפואי סיכמה, “זה 

של  הזה  המיוחד  בפורמט  יוזמים,  שאנחנו  מסוגו  ראשון  יריד 

פעילות לכל הגילאים ולכל בני המשפחה. התרגשנו מאד לראות 

את ההיענות הרחבה של הציבור.  היה כאן שיתוף פעולה מוצלח 

עם דקל חן, מנכ”ל קניון ביג פוריה, עם דליה סלוצקי מהאגודה 

נמשיך  ביחד  טבריה.  מעירית  עבאדי  ושונית  בסרטן  למלחמה 

וניזום אירועים נוספים למען בריאות הציבור“. 

יריד בריאות למשפחה 
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מחוברים לקהילה
מתגייסת  בטבריה  רעות  בי”ס  שקהילת  השלישית  השנה  זו 
מטופלים  למען  מוקדשות  שהכנסותיו  שבועות  יריד  להפקת 
חולי סרטן שבמכון האונקולוגי במרכז הרפואי. ביום רביעי 8.6.16 
הגיעו מאות תלמידים והורים לחצר ביה”ס המקושטת, שם קיבלו 
שהכינו  ומאכלים  מאפים  מגוון  ססגוניים:  דוכנים  פניהם  את 
השפים המוכשרים של מכללת רימונים, צעצועים, מזון, צמחים 
וצמחי תבלין. בחלקו השני של הערב נהנו המשתתפים ממופע 
להטוטי אש, ריקודים בביצוע להקת המחול הייצוגית של טבריה 
השנה  הגרלה.  ולסיום  גואטה(  דורון  של  )בניהולו  סינופסיס   -
בריאות  קידום  בדוכן  הרפואי  המרכז  צוות  השתתף  לראשונה 
בנושא  וייעוץ  סוכרת,  בנושא  ייעוץ  דם,  לחץ  בדיקת  בקהילה: 

היגיינת הפה. 
נפתלי תורג’מן, מנהל ביה”ס אמר, “הערכים שחשוב לנו להנחיל 
ביה”ס,  צוות  הזולת.  ואהבת  התנדבות  נתינה,  הם  לתלמידים 
למען  שבועות  במשך  כתף  אל  כתף  עבדו  וההורים  התלמידים 
מרשימה  התגייסות  כאן  היתה  ולשמחתי  הזו  החשובה  המטרה 

בהיקפה של כל הקהילה“. 
ד”ר עפר תמיר, סגן מנהל המרכז הרפואי, שמעון סבח, המנהל 
האדמיניסטרטיבי, ד”ר יעקב ברעם מנהל המכון האונקולוגי, ומיה 
צבן, דוברת המרכז הרפואי והממונה על קשרי קהילה השתתפו 
“זה  והוסיף,  המשתתפים  לכל  הודה  תמיר  ד”ר  ובטקס.  ביריד 

הלב  את  מחמם 
ולגמרי לא מובן מאליו, 
שלכם  הזו  ההתגייסות 
המטופלים  למען 
האונקולוגי  והמכון 

שלנו“. 
 20.6.16 שני  ביום 
המנהל,  סגנית  הגיעו 
ונציגי  אחיטוב  כוכבה 
למכון  התלמידים 
והעניקו  האונקולוגי 
מנהל  און  ארז  לד”ר 
ולד”ר  הרפואי  המרכז 

יעקב ברעם את הכנסות האירוע המוצלח בסך 10,000 ₪. כוכבה 
“ההתגייסות  ואמרה,  הרפואי  המרכז  צוות  את  ברכה  אחיטוב 
ועד  שלנו היא מכל הלב, כל התלמידים, דרך המורים וההנהלה 
. במהלך השנה גם אנחנו נתרמים מהפעילות והעשייה  ההורים 

המשותפת, הנתינה היא הדדית“. 
ד”ר ברעם הודה לתלמידים בהתרגשות ואמר “מאד מרגש אותנו 
הרצון של התלמידים לסייע ולתרום. אנו נעשה שימוש בתרומה 

החשובה הזו לרווחתם של המטופלים שלנו במכון האונקולוגי”. 

חט”ב  בין  מיוחד  פעולה  שיתוף  נוצר  הלימודים  שנת  במהלך 
- פוריה. אחת לחודש  והמרכז הרפואי פדה  אדיגה, בכפר קמא 
לערך, אנשי צוות המרכז הרפואי הגיעו לביה”ס המטופח והרצו 

לתלמידי כיתות ט’ בנושאים שונים. 
למכון  התלמידים  הגיעו   ,)15.3.16( הטובים”  המעשים  ב”יום 
האונקולוגי, הם חילקו מאפים תוצרת בית, שתלו פרחים וצמחים 
בכניסה למכון האונקולוגי ואף הנעימו את זמנם של המטופלים 

בריקודים צ’רקסיים מסורתיים. 
“בסוף מאי  נפסו, הרכזת החברתית של ביה”ס מספרת,  אמאל 
ארגנו בביה”ס ערב בריאות לתלמידים ולמשפחותיהם ולקהילה 
כולה. בערב המיוחד הזה התלמידים הפעילו דוכני מזון בריא, ואת 
במרכז  הילדים  מחלקת  למען  לתרום  החליטו  הם  שגבו  הכסף 

הרפואי”.
ביום ראשון, 5.6.16, הגיעו נציגי התלמידים יחד עם אמאל נפסו, 
זייד, מנהל  והעניקו את התרומה בסך 2,000 ₪ לד”ר סעיד אבו 

מחלקת ילדים ולגלית דוד האחות האחראית. 
“הגענו להגיד תודה לצוות המרכז הרפואי. אנו מברכים על שיתוף 
מההרצאות  ונהנו  התענינו  מאד  התלמידים  המוצלח,  הפעולה 
ימשך גם בשנה הבאה.  המעשירות, נשמח אם שיתוף הפעולה 
אנו מקווים שהתרומה שלנו תסייע למטופלים ולמחלקת ילדים” 

אמרה אמאל. 

מבקש  “אני  ואמר,  בחום  אדיגה  לתלמידי  הודה  זייד,  אבו  ד”ר 
ובני  להודות לכם מקרב לב, בשם הילדים המטופלים במחלקה 
ונותנים  נרתמים  נוער,  שבני  מאליו  מובן  לא  זה  משפחותיהם, 
היוזמה  את  מעריכים  מאד  אנחנו  אחרים.  ילדים  למען  מעצמם 

והמחשבה. זה מרגש מאד.“ 
במעבדות  לימודי  לסיור  התלמידים  המשיכו  הטקס  לאחר 
בהדרכת לינדה תחאוכוב ובמחלקת דימות שם קיבלו הסבר על 

מכשיר הסי.טי החדש מפי יוסי פרידמן, סגן הרנטגנאי הראשי. 

בי”ס רעות למען המכון האונקולוגי 
גם השנה, תלמידי בי”ס היסודי רעות )טבריה( ארגנו יריד שבועות במהלכו הצליחו 

לגייס 10,000 ₪, למען מטופלי המכון האונקולוגי  

תלמידי אדיגה תורמים למחלקת ילדים 
תלמידי חטיבת הבינים אדיגה, בכפר קמא, ארגנו יריד בריאות בביה”ס ואספו 

2,000 ₪ אותם גייסו למען מחלקת הילדים, במרכז הרפואי פדה- פוריה.  
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שנה ליחידת נתוחי לב

המרכז  בתולדות  משמעות  ורב  היסטורי  כיום  ייזכר  ה-12.4.15 

הרפואי פדה-פוריה. 

“הקמת יחידת ניתוחי לב-חזה במרכז הרפואי, היא ציון דרך לא 

אמר  הגליל“  תושבי  לכל  אדירה  בשורה  עם  מהיסטורי,  פחות 

באותו בוקר ד”ר ארז און, מנהל המרכז הרפואי. 

רענני,  )אודי(  אהוד  פרופ’  ביצעו  הראשון  המעקפים  ניתוח  את 

מנהל מחלקת ניתוחי לב במרכז הרפואי שיבא, אשר מלווה את 

ניתוחי הלב אשר  יחידת  וד”ר ארז קכל, מנהל  היחידה החדשה, 

הגיע למרכז הרפואי מביה”ח שיבא. 

פרופ’ רענני אמר אז, ”אני נרגש שהגענו עד הלום. הרגשתי בבית, 

בוצע  הניתוח  חדשה,  יחידה  או  ראשון  ניתוח  שזה  הרגשתי  לא 

מבחינת  מקבלים  הצפון  תושבי  היום  ביותר.  המקצועית  בצורה 

וניתוחי הלב את מה שמקבלים תושבי המרכז,  רמת הכירורגיה 

רפואה מתקדמת בסטנדרטים הכי גבוהים שיש”. 

ומוניטין  ניסיון  צברה  החדשה  והיחידה  חלפה,  משנה  למעלה 

אודי  פרופ’  כה.  עד  בוצעו  פתוח  לב  ניתוחי  כ-200  מרשימים. 

מצוינות.  תוצאות  עם  מוצלחת  מאד  שנה  היתה  “זו  רענני, 

אנחנו מרגישים שיש ערך מוסף גדול מאד לשיתוף הפעולה בין 

הכירורגים לקרדיולוגים. יתרה מזאת, בסקר שבוצע לאחרונה ע”י 

בהן  היה שבמחלקות  אגוד הקרדיולוגים אחד הממצאים שעלו 

בעוד  מעקפים,  לניתוח  הופנו  מהמטופלים   55% לב  ניתוחי  יש 

שבמחלקות בהן אין ניתוחי לב רק 40% הופנו לניתוח. הפער הזה 

יומיומי  פעולה  בשיתוף  והחשיבות  הצורך  את  ביטוי  לידי  מביא 

הטכנולוגיות  לאור  מתגבר  שרק  צורך  לכירורג.  הקרדיולוג  בין 

הקרדיולוגיה.  בתחום  שמתפתחות  החדשות  והפרוצדורות 

באופן פרדוקסאלי גילינו ששיתוף הפעולה בין יחידת נתוחי הלב 

הודות  פדה-פוריה,  הרפואי  במרכז  הקרדיווסקולארי  והמערך 

היא  הלב  נתוחי  יחידת  למעשה  שבו  פה  שנוצר  הייחודי  למודל 

הדוקה  יותר  ותקשורת  פעולה  שתוף  מאפשר  מהמערך,  חלק 

כירורגית  מחלקה  יש  בהם  גדולים  חולים  בבתי  מאשר  ורצופה 

לנתוחי לב”. 

פרופ’ רענני מוסיף, “הביטוי הטוב ביותר לכך שהפרויקט מצליח 

הלב  מנתחי  של  האורגני  לצוות  שמעבר  העובדה  הוא  מאד 

הצוות  שאר  כל  נחום  וד”ר  סאמר  ד”ר  קכל,  ד”ר  של  בראשותו 

מביה”ח שיבא אוהב ושמח להגיע ולנתח בפדה-פוריה”. 

של  נחיצותה  לגבי  הדרך,  בתחילת  שנאמרו  לטיעונים  ובאשר 

ניצחת לכל  יחידת נתוחי לב בגליל, “כל השנה הזו היא תשובה 

הטיעונים הנגדיים שהיו לפני פתיחת היחידה. אין לי ספק שיש 

לפרוייקט הזה רק צדדים חיוביים”. 

ווסקולארי מסכם את  מנהל המערך הקרדיו  אמיר,  עופר  פרופ’ 

שפועלת  הוליסטית  כמערכת  עובדים  “אנחנו  הראשונה,  השנה 

לב,  נמרץ  טיפול  קרדיולוגיה,  היחידות:  כל  בין  מלאה  בסינרגיה 

כלי-דם.  ויחידת  לב  ניתוחי  יחידת  לב,  והדמיית  אקו  צנתורים, 

הניתוח  וחדרי  ההרדמה  מערך  עם  מצוין  בתיאום  נעשה  זה  כל 

בראשותו של ד”ר מרואן ארמלי. 

ורמתה המקצועית שהיא מהטובות  לניתוחי לב  הקמת היחידה 

שנה בקצב מהיר מיה צבן 
היחידה לניתוחי לב שבמערך הקרדיו ווסקולארי מסכמת שנת פעילות 
ראשונה, שהיתה לכל הדעות אינטנסיבית ואף עלתה על כל הציפיות. 

המסקנה: המודל ההוליסטי המשלב צוות קרדיולוגי וכירורגי תחת אותה 
מחלקה הוא ערובה להצלחה.

הרמת כוסית אחרי הניתוח הראשון, 12.4.15
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שנה ליחידת ניתוחי לב

בארץ, אפשרה לנו לפתח פעולות ייחודיות גם בתחומי הצנתורים 
שהן  בפעולות  בצנתור  לב  מסתמי  ותיקון  השתלה  כולל  עצמם 
המורכבות ביותר שיש בצנתורי לב ושנעשות בצפון, אך ורק במרכז 
והחלפות  תיקונים  בצענו  האחרונה  בשנה  פדה-פוריה.  הרפואי 

מסתם בצנתור בעשרות מטופלים“. 

עד כה בוצעו ביחידה ניתוחים מורכבים ביותר כמו החלפת מספר 
פעולות  מעקפים.  ניתוח  עם  בשילוב  ניתוח,  באותו  מסתמים 
שנקראת  מורכבת  פרוצדורה  עליות,  לפרפור  ניתוחית  אבלציה 
maze ומבוצעת רק בבתי חולים ספורים בארץ. סגירות של חורים 
במחיצות וסגירות של העליה השמאלית בחולים עם אי ספיקת 

לב ומחלות רקע מורכבות. 

בארץ  הלב  מנתחי  ומבכירי  בשיבא  בכיר  לב  מנתח  קכל,  ד”ר 
שהגיע למרכז הרפואי פדה-פוריה כדי להקים ולנהל את היחידה 
לב  ניתוחי  כ-200  שביצענו  אחרי   - היום  “רק  מסביר:  החדשה 
אנחנו מבינים את הפער שהיה לתושבי הצפון בתחום חשוב זה. 
לתושב מרכז הארץ שצריך ניתוח לב הכל נראה פשוט, הוא מוקף 
בשש מחלקות לניתוחי לב סביב איזור מגוריו וצריך רק לבחור לאן 
להגיע. לעומתו, תושבי רמת הגולן, העמק והגליל נאלצו, עד לפני 
כשנה לנסוע ולהטלטל יחד עם משפחתם שעה וחצי או שעתיים 
עצמו  לניתוח  הניתוח,  לפני  הקרובה.  הלב  ניתוחי  למחלקת 
פה  נעשה  הכל  כיום,  הניתוח.  שלאחר  לביקורות  וגם  ולאשפוז 
אצלנו במרכז הרפואי פדה-פוריה באותה רמה ובאותה מתכונת 

כמו בשיבא.

ארמלי  ד”ר  בראשות  ניתוח  חדר  לצוות  מגיעה  מיוחדת  הערכה 
ולצוות  קוביצ’קה  וד”ר  הניתוח  וחדרי  ההרדמה  מחלקת  מנהל 
האחים והאחיות: אילנה גורודצקי - האחות האחראית, ילנה רוזין 
והישאם חורי. וכמובן לרותם שייך ולרומן אלטשולר טכנאי מכונת 

הלב-ריאה. היתה לנו תכנית מגירה שהכנו מראש של גיבוי צוות 

הלב  ניתוחי  לטובת  שיבא  של  הניתוח  מחדר  ואחיות  מרדימים 

בכלל. מבחינת  בה  צורך להשתמש  היה  לא  בפדה-פוריה, אבל 

ההרדמה וגם מבחינת הסיעוד, אני מרגיש שאני מנתח עם צוות 

בעל נסיון של שנים רבות בניתוחי לב. בימים אלה אנו מכשירים 

מרדימים נוספים ואחיות חדר ניתוח, בכדי שנוכל לעמוד בקצב 

הניתוחים שכבר היום הוא כפול ממה שתוכנן מראש.

השרשרת המשומנת הזו שבנויה בסוף היום מהאנשים, ההיענות 

זו שמציבה את  היא  מובנות מאליהן.  אינן  כולם  והשותפות של 

המחלקות  עם  אחת  בשורה  בפדה-פוריה  לב  לניתוחי  היחידה 

הניתוחים  מגוון  הניתוחים,  תוצאות  מבחינת  בארץ  המובילות 

המבוצעים כאן, הזמינות, ושיתוף הפעולה בין הצוות הקרדיולוגי, 

והרפואי  ניתוח הסיעודי  ניתוחי לב, צוות חדר  צוות טיפול נמרץ 

וצוות המנתחים. כל אלה הם מקור גאווה ענק למרכז הרפואי”.

 לגבי תוכניות לעתיד, פרופ’ רענני מציין, “חשוב להמשיך ולעבות 

כל השירותים הרפואיים  ולהכניס את  הצוותים המקצועיים  את 

חזה  כירורגיית  נכנס,  שהחודש  דם  כלי  כירורגיית  כמו  הנוספים 

להפיכתו של  הנדרשת  כך שתושלם התשתית  ריאה  וכירורגיית 

המרכז הרפואי פדה-פוריה למרכז טראומה אזורי”. 

של  הפיתוח  בתנופת  ממשיכים  “אנו  מסכם,  אמיר  עופר  פרופ’ 

המערך הקרדיווסקולרי, המהווה היום, אחד המרכזים המובילים 

חדשות  ופעולות  רפואיים  שרותים  הזמן  כל  ומוסיפים  בישראל, 

שטרם בוצעו בצפון, לטובת ולרווחת תושבי הגליל”.

מימין: פרופ’ רענני, ד”ר ארז און, פרופ’ אמיר

ד”ר ארז קכל
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 MD-הוענקו תארי ובו  ומרגש  חגיגי  יוני התקיים טקס  בתחילת 
ד”ר ברפואה, ל-48 בוגרי המחזור הראשון של הפקולטה לרפואה 

של אוניברסיטת בר-אילן בגליל. 
בעלת  ”הפקולטה  בטקס:  אמר  נתניהו,  בנימין  הממשלה,  ראש 
חשיבות לאומית לקידום הרפואה בגליל ומהווה עוגן עצום בגליל. 
להשקיע  ונמשיך  השקענו  רב,  כסף  עולה  הפקולטה  הקמת 
ובקרוב נעביר החלטה להקצות 150 מיליון נוספים להקמת מבנה 

קבע לפקולטה“.
בתי  שודרגו  הפקולטה  “בזכות  ליצמן,  יעקב  הרב  הבריאות,  שר 
צמצום  את  מיישמת  הפקולטה  בגליל.  החולים  וקופות  החולים 
הפערים בין מרכז לפריפריה. אני קורא לכם להישאר בגליל ואנו 

נקדם את המענקים שהובטחו להישארותכם”.
“הקמת הפקולטה  טור-כספא, סיכם  רן  ודיקן הפקולטה, פרופ’ 
דו  מקדמת  הפקולטה  וחינוכי.  ציוני  לאומי,  חזון  מימוש  היוותה 
רופאים  מכשירה  הפקולטה  נוער.  בני  חינוך  הגליל,  ישוב  קיום, 
ומדענים, היא ייחודית בהשפעתה על הפיתוח הרפואי, האקדמי, 
הבאה  בשנה  ישראל.  מדינת  צפון  כל  של  והכלכלי  החברתי 

יתווספו עתודאים של צה”ל למסלול הארבע שנתי”.
ימים ספורים לאחר האירוע המרגש, נפגשתי עם פרופ’ משה 
בן עמי, מנהל האגף לאם וליילוד במרכז הרפואי פדה-פוריה 

ומשנה לדיקן הפקולטה לרפואה בגליל. 

שנים  חמש  אנחנו  שיא!  רגע  היה  זה  שלי  הקריירה  “מבחינת 
עובדים על הקמת הפקולטה. אני מרגיש שהייתי שותף למשהו 
גדול, היסטורי! פעם אחרונה שהוקמה פקולטה לרפואה בישראל 
חמש  אחרי  אותי,  ריגש  מאד  הטקס  שנים.  עשרות  לפני  היתה 
בשנה  חדשים.  רופאים  ל-48  תארים  הענקנו  עבודה  של  שנים 
הבאה יהיו יותר מכפול המספר הזה. אין ספק שזה אחד מרגעי 

השיא בקריירה שלי, אם לא הרגע”. 
פרופ’ בן עמי נבחר לצוות המנהל והמוביל של הפקולטה מימיה 
הראשונים. בתפקיד ראשון שימש כסגן דיקן ללימודים קליניים. 
כלומר, אחראי על כל ההוראה בבתי החולים ובקהילה. “בניתי את 
במלאכת  הושקעו  רבות  ושעות  ימים  מורכבת,  המאד  התוכנית 
המחשבת הזו”. מזה שנה לערך, הוא משמש משנה לדיקן, תפקיד 
הוראת הסטודנטים  כל תחום  על  הוא אחראי  בכיר שבמסגרתו 

לרפואה, קליני ופרה-קליני. 
על המהפכה שחוללה הפקולטה לרפואה במרכז הרפואי פדה- 
במרכז  בעבר  “אם  ניכרת,  בגאווה  מספר  עמי  בן  פרופ’  פוריה, 
אנחנו  כיום  במחקר,  ומעט  בחולים  בטיפול  רק  עסקו  הרפואי 
מרכז הוראה. עשרות סטודנטים נמצאים כמעט בכל המחלקות. 
גיוס  בכך,  מה  של  עניין  לא  וזה  להוראה.  התגייסו  הרופאים  כל 
להוראה מחייב את הרופא ללמוד, להתעדכן להשקיע הרבה זמן. 
סטודנטים  של  קשות  לשאלות  לענות  מסוגל  להיות  חייב  הוא 

48 בוגרי המחזור הראשון בפקולטה לרפואה 
בגליל קיבלו תואר דוקטור לרפואה. ראיון חגיגי 

עם פרופ’ משה בן עמי, המשנה לדיקן מיה צבן 

צילום: דרור מילר
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סקרנים.  חכמים,  בקפידה,  שנבחרו  סטודנטים  שהם  לרפואה 
הרופא שעוסק בהוראה נדרש ללמידה מתמדת ולהיות עם היד 
גמר  בעבודות  מדריכים  רופאים  הרבה  לכך,  מעבר  הדופק.  על 
שכל סטודנט חייב להגיש. ולכל סטודנט יש רופא שהוא המנחה 

שלו, רק במחלקה שלי יש חמישה מנחים”. 
הפקולטה  שחוללה  השינוי  סימני  את  למנות  ממשיך  והוא 
והשפעתו על המרכז הרפואי, “הקמת הפקולטה היתה גם גורם 
כירורגיית לב  מסייע לפיתוח שירותים רפואיים חדשים. לדוגמא 
שנפתח אצלנו לפני יותר משנה, אין יחידת ניתוחי לב באף בית 
חולים בגליל. אם לא היתה נפתחת בפדה-פוריה יחידה לניתוחי 

לב, הסטודנטים לרפואה לא היו נחשפים לתחום החשוב הזה”. 
מה  לרפואה  לפקולטה  מסונף  הרפואי  “המרכז  אקדמי:  קידום 
שמאפשר מינויים אקדמיים לרופאים שלנו וערוץ לקידום אקדמי. 
לדוגמא, ד”ר מנחם אלקלעי שפתח את השירות האורוגניקולוגי 
כאן, הוא אחד המובילים בתחום. הוא עבד בבי”ח במרכז והוא לא 
היה מגיע אלינו אלמלא ידע שפה יוכל להתקדם גם אקדמית”. גם 
מספר הפרופסורים במרכז הרפואי עלה משמעותית, אם בעבר 
היו רק שניים, היום ישנם שבעה: פרופ’ אמיר, פרופ’ בלום, פרופ’ 
שפר.  ופרופ’  נח’ול  פרופ’  יונס,  פרופ’  שלמה,  בן  פרופ’  עמי,  בן 
מחקרים  לביצוע  חזק  תמריץ  מהווה  אקדמי  לקידום  השאיפה 

הפקולטה לרפואה בגליל הוקמה בשנת 2011. השנה לומדים 
בפקולטה 627 סטודנטים לרפואה ולתארים מתקדמים )תואר 

שני, מאסטר ודוקטורט במדעי הרפואה(.

114 סטאז’רים בוגרי הפקולטה עובדים בבתי החולים בארץ.

המחזור  בוגרי  בהתמחות.  החלו  הראשון  המחזור  בוגרי   48
הלימודים  את  שהחלו  לרפואה  סטודנטים  הם  הראשון 
הקליני  השלב  את  כאן  והשלימו  בחו”ל  באוניברסיטאות 

בהכשרתם. 

הסטודנטים  עושים  הרפואה  בלימודי  הקליני  השלב  את 
במרפאות  וכן  לפקולטה  המסונפים  החולים  בתי  במחלקות 

הקהילה ובשירותי הבריאות באזור הצפון. 

ותפקידים  מינויים  בעלי  הם  הרפואי  המרכז  מצוות   35
בפקולטה וביניהם: 

פרופ’ עופר אמיר - ראש החוג הקרדיולוגי 
פרופ’ ג’וני יונס - ראש החוג הגניקולוגי 
פרופ’ ארנון בלום - ראש החוג הפנימי 

ד”ר אוברמן אמיתי - ראש תחום גריאטריה 
ד”ר אבי און - רכז תחום גסטרואנטרולוגיה 

ד”ר יורי פרליץ - יו”ר ועדת קבלה תלת שנתית 
ד”ר ערן טלאור - רכז קורס טראומה 

פרופ’ יזהר בן שלמה - רכז קורס היל”ה 

האחרונות  בשנים  מאד  עלתה  ואיכותם  המחקרים  כמות  ואכן, 
בביה”ח. 

מורים  לנו  יש  שנה  כל  בהוראה,  להצטיין  שואפים  “הרופאים 
המחלקה  מצטיינת.  ומחלקה  הרפואי  מהמרכז  מצטיינים 
מצטיינת  כמחלקה  ברציפות  שנתיים  נבחרה  הגניקולוגית 
יותר  קשה  עובד  הצוות  השקעה,  מאמץ,  דורש  זה  בהוראה. 
פנימית  ילדים,  כירורגיה,  כשיש סטודנטים. במחלקות הגדולות: 
בשאר  בשנה.  שבועות   28 נמצאים  הסטודנטים  וגניקולוגיה 

המחלקות כ-15 שבועות. 
חשיבות  מייחס  פדה-פוריה  הרפואי  המרכז  שצוות  ספק  אין 
ממלאים  שלנו  הרופאים  אקדמי,  רפואי  מרכז  להיותו  עצומה 
וההוראה  האקדמיה  נושא  וכל  בפקולטה  מרכזיים  תפקידים 

מקבל תפקיד מאד מרכזי בהתנהלות של המרכז הרפואי. 
מנהלי  פוגש  אני  ידינו,  במעשה  וגאווה  רב  סיפוק  מרגיש  אני 
שלנו  שהסטאז’רים  לי  שאומרים  שונים  חולים  מבתי  מחלקות 
ולהתמחות  לבוא  אחריהם  מחזרים  החולים  בתי  בכל  מעולים. 
אצלם וזו מחמאה מאד גדולה. מעבר לכך, הציונים של הסטודנטים 
לרפואה,  לכל הפקולטות  שלנו בבחינות הארציות שהן אחידות 

אינם נופלים ברמתם מהפקולטות הותיקות. 
ולסיכום פרופ’ בן עמי מתייחס לאתגר הבא, “ זהו אחד הפרויקטים 
הציוניים והמשמעותיים ביותר שנעשו בגליל בעשורים האחרונים. 
אני משוכנע שהמהפכה שיצרה הפקולטה לרפואה הביאה ועוד 
לתושבי  וברמת הרפואה  שירותי הרפואה  בזמינות  לשינוי  תביא 
הגליל כולו. החלום שלי הוא שיותר ויותר בוגרי הפקולטה יישארו 
שרותי  בין  הפער  את  לסגור  נוכל  כך  רק  בצפון,  החולים  בבתי 

הרפואה בפריפריה לעומת מרכז הארץ”. 

צילום: חן דמארי

צילום: חן דמארי
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בימים אלה אנו נפרדים משלוש אחיות  

אחראיות, ותיקות, ומסורות שהשקיעו 
שנים רבות במרכז הרפואי ויצרו 

למחלקות בראשותן גאוות יחידה ומוניטין 
זיוה רובין - אחות אחראית חדר ניתוח, גילי מעוז - אחות אחראית מרפאות חוץ 
וענת מויאל - אחות אחראית במלר”ד )ענת פורשת בחודש אוגוסט(. סוף עידן! 

זיוה רובין - אחות אחראית חדר ניתוח, 
מראיינת: הלן מלכה זאבי 

זיוה סיימה בית ספר לאחיות מוסמכות בביה”ח “העמק” בעפולה 
חדר  כאחות  הכשרה  סיימה  מכן  לאחר  שנים  שלוש  ב-1970, 
כאחות  והתקבלה  לביה”ח  הגיעה  ב-1981  שיבא.  בבי”ח  ניתוח 
כללית, ומפקחת קלינית במינהל הסיעוד, ב-1990 מונתה לאחות 

אחראית חדר ניתוח. 
והחמלה  המקצועיות  הינו  זיוה,  את  המאפיינים  הדברים  אחד 
שהיא מפגינה כלפי המטופלים בחדר ניתוח והדבקות והמסירות 
ניתוח  בחדר  לטיפול  שנזקק  אח  חולה.  צוות  חבר  כלפי  שלה 
יוזמה, רצון, אחריות  כתב לה: “כאשר נודע לך על מחלתי, גילת 
ומודעות לצרכיי, דאגת להרחיק אותי מסביבת המטופלים ובכך 
דאגת  ובכך  במקומי  ועבדת  אותי  עודדת  צולב.  זיהום  מנעת 

לרווחתי, ולך התודה.” 
בשנת 1999 כהערכה על השירות הוענק לזיוה פרס קרן מנכ”ל 
השנים  ורבת  הענפה  לפעילותך  והוקרה  הערכה  של  כ-“ביטוי 

לקידום ענייני מערכת הבריאות”.
זיוה  בפרישה.  חודשיים  כבר  כשהיא  לשיחה  זיוה  עם  נפגשתי 
ומרגישה  אין מאושרת ממנה  כי  ונינוחה, מצהירה  נראית קורנת 
מסכמת  זיוה  הנכון.  בעיתוי  לפרוש  הנכון  הצעד  את  שעשתה 
חברי  יחס  העניקה  בה  בפדה-פוריה  המקצועית  התקופה  את 
המקצועי  לצוות  להחדיר  הצליחה  ולמטופלים.  לכפיפים  ואוהד 
להכשיר,  ניתוח,  בחדר  התפוקות  את  להעלות  עשייה,  של  רוח 
ניתוחים חדשניים ולשפר את השירות.  לפתח טכניקות חדשות, 
במקביל, זיוה פעלה ועודדה את הצוות לפיתוח מקצועי ולהרחיב 

את השכלתם. 

מה השתנה במהלך השנים?
לאורך השנים ניהלתי את המחלקה במדיניות של “דלת פתוחה”, 
כל אח או אחות או רופא ומנהל מחלקה יכלו להיכנס או לצלצל 

בכל עת, לכל סוגייה או בעייה, או סתם לדבר ולהתלבט. 
לידה,  בחדר  נוסף  וחדר  ניתוח  חדרי  שלושה  היו  דרכי  בתחילת 
צוות מצומצם. התרבות הניתוחית ששררה אז, התבטאה בזמינות 
לניתוח.  ניתוח  בין  ארוכות  והפסקות  ניתוח  חדר  של  נמוכה 
במהלך השנים ביצענו שינויים בתהליכי העבודה להעלאת מספר 
הניתוחים, פיתחנו קשרי עבודה הדוקים ומקצועיים עם המחלקות 
ופעלנו להתמקד במטופל בהווית העשייה בחדר ניתוח. הקפדנו 
לשים דגש על הפיתוח האישי של כל עובד, אחיות מעשיות למדו 

השלמה למוסמכות, לבוגרות קורס על בסיסי ולאקדמאיות.” 

מה השארת כמורשת?
שלהם  וראייה  צוותים  כראשי  אחיות  של  והעצמה  התמקצעות 
יחד עם מנהלי המחלקה כחטיבה אחת מקצועית. השארתי צוות 

מקצועי לומד ושואף להתפתח ולהתקדם בניתוחים חדשניים.

משפט לסיכום: “ראיתי והרגשתי שביה”ח פוריה הוא הבית השני 
שלי, הייתי מחוייבת לחלוטין לבית החולים ולחדר ניתוח, וראיתי 
לנגד עיניי את המטופל ומשפחתו ואת המטפל ומשפחתו ופעלתי 

בכל עת לטובתם כאחד.” 
זיוה מתגוררת בגבעת אבני ואימא לאמראל. 

 

גילי מעוז - אחות אחראית מרפאות חוץ ומרכז טנ”א 
מראיינת: מיה צבן 

גילי הגיעה למרכז הרפואי עוד במהלך השירות הצבאי. “סיימתי 
ואני  מתנדבת  מי  אותנו  שאלו  השומר,  בתל  לאחיות  בי”ס 
התחתנתי  בהמשך  לפוריה.  להגיע  ברצון  התנדבתי  הירושלמית 
במגורים  גרנו  בהתחלה  פה.  להתמקם  והחלטנו  חיפאי  עם 
בביה”ח, התאהבנו באזור והחלטנו להישאר בגליל. כל המשפחה 
אוהבת את  ילדי... ממש  כאן את  ילדתי  אני  בירושלים אבל  שלי 

האזור”. 
ואחות אחראית במחלקת  בתחילת הדרך שימשה אחות כללית 
הדריכה  ואף  יולדות  במחלקת  מפקחת  היתה  בהמשך  ילדים, 
בבי”ס לאחיות. “כשאני חושבת לאחור, אני רואה שמלאתי שורה 

ארוכה של תפקידים, הרבה עשייה לאורך שנים רבות”. 

תפקיד  זה  חוץ:  במרפאות  אחראית  אחות  של  התפקיד  על 
ניהולי מורכב, אני מגדירה את המרפאות בית חולים קטן - הרבה 
יחסית  צוות  ומחלקות מרוכזות בקומפלקס אחד. אנחנו  יחידות 
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מצומצם שעושה הרבה פעילות וחולש על מגוון רחב של תחומים. 
זה מאד מייחד אותנו בפדה-פוריה, בבתי חולים אחרים הכל נפרד 

ואצלנו זה ביחד. 

למה תתגעגעי ? קודם כל לצוות האחיות והרופאים שאיתם אני 
עובדת כאן, צמוד. מאד אוהבת את כולם. יש כאן משהו שמאד 
ייחודי לנו, ואני מאד אתגעגע אליו. אני פורשת בשיא, אני מרגישה 
יוצאת  את  שחררי,  שאומרים  כאלה  יש  התנופה.  במלוא  עדיין 
לפנסיה, אבל אני לא שם ועד היום האחרון אני אהיה כל כולי פה. 
האמבולטורי  בתחום  האחרונות  השנים  של  ההתפתחות  כל 
מדהימה! כל השירותים שהוספנו והמרפאות החדשות שנפתחו. 
אנחנו יכולים היום להעניק שירותים לתושבי האזור כולו, שירותים 

שבעבר הם נאלצו לנסוע עבורם עד לחיפה או למרכז הארץ. 
אני מאד גאה בצוות שלנו שנותן מכל הלב, יחס וטיפול משפחתי 

שכל כך מזוהה איתנו. 

תוכניות לפרישה: גם היום אני מאד פעילה, עוזרת הרבה לילדים 
“מפרקים  עמותה  הקימה  וולך  הילי  שלי,  הבת  הנכדים.  עם 
צעירים”, היא יו”ר העמותה, אמרתי לה שזה הזמן שלי להתגייס 

בהתנדבות ולעזור להם בפעילות החשובה. 
גילי מעוז מתגוררת בגבעת אבני, אמא לשלושה, 
סבתא לחמישה נכדים. 

 ענת מויאל - אחות אחראית מלר”ד 
)מחלקה לרפואה דחופה(, מראיינת: מיה צבן 

מהדרך  גדול  סיפוק  מרגישה  רבות,  שנים  פה  עובדת  אני 
המקצועית שעברתי. אני מאד אוהבת את פוריה, ב1996 עברתי 
מכל  אותי  העצים  החדש  התפקיד  למלר”ד,  ילדים  ממחלקת 

הבחינות. אני חושבת שזה התפקיד הכי מספק במקצוע שלנו. 
יש את המטופלים שהם מרכז העשייה שלנו, ומצד שני יש את 
רגישה  מאד  להיות  צריכה  את  האנושי,  המשאב  שהם  הצוות 
לצרכים שלהם, לדעת להעצים אותם ולאפשר להם להתפתח. זו 
הדרך להגיע לטיפול יעיל ואיכותי יותר. צלע נוספת במשולש הם 
שותפי התפקיד, זה מאד חשוב כי למלר”ד יש הרבה ממשקים 
גאה  אני  פעולה.  בשיתוף  איתם  לעבוד  חייבים  ואנחנו  מסביב 
צוות  נהדרת,  בדינמיקה  שעובד  צוות  זה  המלר”ד,  של  בצוות 
מקצועי, אכפתי. העבודה במלר”ד מאד קשה, שוחקת, נחשפים 

למצבים קשים, לכן מאד חשוב למצוא את האיזון. 

בשנת  ענת  נבחרה  והמסורה  המקצועית  העבודה  על  כהערכה 
2010 לעובדת מצטיינת של משרד הבריאות. שנתיים לאחר מכן 

הוענק לה גם פרס העובדת המעולה בשירות המדינה. 

זיכרון ראשון: למדתי כאן, עשיתי השלמה כאחות מעשית. הייתי 
היכן  שהיה  לסיעוד  בבי”ס  כאן  למדתי  ובהמשך  בצבא  מטפלת 
שממוקמת היום המחלקה לגריאטריה שיקומית. אני זוכרת את 
היום הראשון שהגעתי לשיחה עם עליזה טולדנו, שהיתה האחות 
את  שקיבלתי  ושמחתי  ילדים  מחלקת  רציתי  מאד  הראשית. 
המחלקה הזו. יש לי עוד הרבה זכרונות טובים, הארגון העניק לי 
הרבה, מרגישה שזה הבית שלי. ברגע שיש איזון בין העובד לארגון, 
תחושת השייכות גוברת, והרצון שלך כעובד להתקדם ולהתפתח 
מודה  ואני  אחראית  אחות  להיות  שאגיע  חשבתי  לא  גובר.  רק 
לעליזה טולדנו שקידמה אותי לתפקיד. המעבר לתפקיד אחות 
עצמי  את  לבטא  ענקית  הזדמנות  לי  העניק  במלר”ד,  אחראית 
ברמה המקצועית והאישית. במשך שנה מלאתי את מקומה של 
רינה בן נחום כאחות אחראית במחלקת ילדים והשנה הזו היתה 

המקפצה לתפקיד הבא. 
הצוות כיום ומבנה המלר”ד החדש: חיכינו שנים למעבר למבנה 
לא  גדולה,  צפיפות  היתה  קשים.  היו  כן  לפני  התנאים  החדש, 
לנו  יש  היום  נסבלים.  הבלתי  למול התנאים  מבוכה  פעם חשתי 
מסייעים  ביה”ח  והנהלת  הסיעוד  מנהלת  מצוייד.  מודרני,  מבנה 
לנו להתפתח ולהתקדם. כל הצוות שלנו משכיל - יש בעלי תואר 
אני  דחופה.  ברפואה  בסיסי  על  קורס  בוגרי  שני,  תואר  ראשון, 

פועלת כל הזמן לקדם את הצוות. 

למה תתגעגעי ? 
אני פורשת בתחושת סיפוק, אתגעגע למקום ויותר לאנשים. זה 
יעשו  שהם  בטוחה  אני  הבא.  לדור  השרביט  את  להעביר  הזמן 

עבודה טובה והייתי רוצה שיעשו אף יותר ממני. 

בשביל  משהו  בשבוע,  יום  שאלמד  בטוחה  לפרישה:  תוכניות 
הנפש, אני מאד מחוברת לילדים ולנכדים. יש לנו תוכניות לטייל, 
אנחנו קבוצה של חברות, רובן כבר פרשו והן מחכות לי...אני טיפוס 
שלא יכול לשבת הרבה בבית, כך שאני מאחלת לעצמי שנהיה רק 

בריאים ויהיה לי את הכח לעשות את כל מה שאני מתכננת. 
 ענת מויאל ילידת טבריה המתגוררת בטבריה, 
אמא לארבעה, סבתא לשנים עשר נכדים. 

נאחל בריאות ואושר לשלוש הפורשות
והצלחה רבה לנכנסים בנעליהן הגדולות.
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חדשות הסיעוד

הוקמו  הסיעוד  הנהלת  של  עבודה  תוכניות  הטמעת  במסגרת 
מספר קבוצות מיקוד בנושאים שונים, שמטרתם לקדם נושאים 

חשובים בארגון באופן רוחבי.
קבוצת מיקוד מכנסת אנשים אחדים לצורך דיון קבוצתי מונחה 

ומלבנים נושא אחד או יותר.
לגלות את דפוסי ההתנהגות  “הבודד“  היתרון מסייע למשתתף 
להציף  יכולים  הם  יעילה.  דרך  מהם  וללמוד  אחרים  ושל  שלו 
ולהציע פתרונות, תוכנית התערבות. כמו  נושאים לדיון   / דברים 

כן, מאפשר לבחון לעומקם של דברים להבהיר וללבן סוגיות.
מחלקתיים,  בפצע  טיפול  נאמני  מערך  היא  הקבוצות  אחת 
אחראית  בפצע,  טיפול  נושא  מתאמת  פורטמן  בורדנקו  דיאנה 
על המערך. בכל מחלקה נבחרה אחות נאמנת טיפול בפצע ע”י 
אחות אחראית ובפברואר התקיימה ישיבת עבודה ראשונה שבה 

מטרות  נושא,  נאמן  של  תפקיד  הגדרת  עבודה,  תוכנית  הוצגה 
ויעדים לשנת 2016. 

ע”י  שנבנה  בפצעים  לטיפול  יעודי  בקורס  השתתפו  הנאמנים 
כלים  להקנות  במטרה  ליבנת  וטליה  פורטמן  בורדנקו  דיאנה 
וטיפוליים לכל נאמן מחלקתי. הקורס נפתח לראשונה  ניהוליים 

במרכז הרפואי שלנו, ללא עלות לאחיות.
ייחודיים  פרויקטים  מקדמות  כבר  הנאמנים  מקבוצות  אחיות 

במחלקתם:
�  יסמין מאיר מהמלר”ד מובילה פרויקט יישומי ומחקרי במלר”ד 
טיפול  ויינתן  לחץ  פצע  עם  למיון  המגיעים  חולים  יאותרו  בו 

מתאים עם מכתב שחרור ובו המלצות להמשך טיפול.
�  ילנה ירמנקו מדיאליזה מובילה פרויקט לאיתור ומניעה לטיפול 
בחולי דיאליזה עם פצעים ברגליים ששיפר את איכות הטיפול 

בחולים אלו.
�  בשנתיים האחרונות הוטמע תהליך שימוש בסרגל פצע שמהווה 
תיבדק   2016 ובשנת  לחץ  בפצע  וטיפול  סיווג  לאבחון,  כלי 
השפעתו על איכות הטיפול ורמת הידע של אחיות במחלקה. 

המחקר מובל ע”י דיאנה בורדנקו פורטמן והלן מלכה זאבי.
ייחודית  לקבוצה  השתייכות  הינה  הקבוצה  עבודת  יתרונות 
קידום  ולטובת  מקצועית  הדדית  הפריה  של  מפגש  מקצועית, 
איכות הטיפול במטופלים.  ושיפור  רוחבי ברמת המחלקה  נושא 

קבוצות דומות נבנו גם בנושאים נוספים.

קבוצת מיקוד בסיעוד - נאמנות טיפול בפצע  
הלן מלכה-זאבי, מנהלת הסיעוד 

האגודה  עם  בשיתוף  יזמו  פדה-פוריה  הרפואי  במרכז 
השד.  מסרטן  למחלימות  ראשונה  סדנא  בסרטן,   למלחמה 
כ-15 נשים השתתפו בשבעה מפגשים שעסקו במגוון רחב 
של נושאים עליהם הרצו בעלי מקצוע מצוות המרכז הרפואי. 

החל מאינטימיות ומיניות ועד בעיות בשינה. 

המסכם  המפגש  הרפואי  במרכז  התקיים   28.6.16 שלישי  ביום 
של הסדנא למחלימות מסרטן השד. הסדנא הראשונה מסוגה, 
נפתחה בתחילת אפריל. כ-15 המשתתפות, הביעו שביעות רצון 
רבה מהמפגשים והתכנים שהועברו. אריאלה ליטוויץ שרמן, עו”ס 
לארגון  שותפה  שהיתה  בסרטן  למלחמה  באגודה  צפון  מחוז 
שמארגנים  בארץ,  ראשונה  פעם  “זו  מציינת,  הסדנא  ולהנחיית 
בקהילה.  תמיד  היו  הסדנאות  כה  עד  רפואי.  במרכז  כזו  סדנא 
היתה יוזמה של ד”ר ערן בר מאיר )מנהל היח’ לכירורגיה פלסטית 
במרכז הרפואי( לפתוח כאן סדנא למחלימות והרמנו את הכפפה. 
סדנא  על  כעת  חושבים  שאנחנו  מוצלח  כך  כל  משוב  קיבלנו 

נוספת אולי גם לבני הזוג”. 
גבי פרמן )70(, תושבת גבעת אבני ממשתתפות הסדנא סיפרה, 
“כשאת חולת סרטן את במחלה לבד, לחלוטין! לבעל ולמשפחה 

אין את היכולת, או הכלים הרגשיים והתבוניים להיות שם איתך. 
כאלה  סדנאות  התשובה!  הוא  המחלימים  קבוצת  עם  המפגש 
מאד  בהתחלה  החולים  חשוב.  מאד  שהוא  לידע,  גם  מוסיפות 
מבולבלים או שלא יודעים הרבה או שמחפשים כל פיסת מידע 

ואז יש הצפת יתר של מידע. חשוב המינון של המידע והעיתוי”. 
לבנה ברנשטיין, אחות מתאמת בריאות השד שארגנה את הסדנא 
ונמצאת בקשר הדוק עם כל המשתתפות מציינת, “בנינו תוכנית 
עצמו,  בפני  ועומד  אחר  בנושא  כל מפגש  עם שבעה מפגשים, 
רובן  אבל  להגיע,  מפגש  לאיזה  לבחור  יכלו  שהמשתתפות  כך 
הגיעו לכל ההרצאות. מעבר למידע יש המון משקל למפגש עם 
ובכח של הקבוצה.”  נשים אחרות, אני מאמינה מאד במפגשים 
וגבי מחזקת את הדברים, “עצם המפגש בינינו חשוב, לדבר אחת 
עם השנייה, לדעת שאת לא לבד, לשאול את המרצים ואת לבנה 
שמציקות  שאלות  מאד,  משמעותי  ותמיכה  ידע  מקור  שהיא 

במסגרת נעימה, אינטימית,  ובגובה העינים”. 
צוות מהמרכז הרפואי: פרופ’  בסדנא השתתפו שורה של אנשי 
לימור  פיזיותרפיסטית,  נאעמנה-  מאי  אונקולוג,   - שפר  משה 
מאור- דיאטנית קלינית, ד”ר משה זילברמן מנהל שירות כירורגיית 
השד, ד”ר ערן בר מאיר מנהל יחידת הכירורגיה הפלסטית, לאה 
בן שלמה, אחות אחראית מח’ כירורגית ומיכל מילוא-רוטשילד- 

עו”ס במכון האונקולוגי. 
גבי מסכמת, “אין לי ספק שהסדנא תרמה המון למשתתפות גם 
קיבל  שהוא  שברגע  חשבו  שפעם  לחולה  ההתייחסות  מבחינת 
את המחלה,  זהו נגמר. היום אנחנו זקוקים לעזרה כדי לדעת איך 

להמשיך בחיים ואיך להגיע לאיכות חיים למרות המחלה”.

סדנא למחלימות מסרטן השד
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בשתי מילים

הוענקו  דולרים   10,000 בסך  לרפואה,  הפקולטה  דיקן  מקרן  מחקר  מענקי 
למעבדה לחקר הסוכרת בראשות ד”ר ענבל דהאן ופרופ’ נח’ול פריד. המענק 

מתרומת משפחת דנגור לרפואה מותאמת אישית, עבור מחקר בנושא:
נפרופתיה  חולי  בקרב  האוטופגיה  למסלול  יחיד  נוקלאוטיד  של  “שינויים 

ורטינופטיה סוכרתית”.
מענק מחקר שני הוענק לפרופ’ עופר אמיר, מנהל המערך הקרדיו ווסקולארי, 

על מחקר בנושא: 
 miRNA in Acute Coronary Event: pathogenesis and risk“
”stratification

בתמונה: ד”ר דהאן ופרופ’ נח’ול 

שני סרטים חדשים למרכז הרפואי, חברת פאוזה הפיקה עבור המרכז הרפואי סרט תדמית ראשון, בסרט השתתפו בעיקר אנשי 

צוות שגילמו בכישרון רב את התפקידים השונים. בנוסף הופק סרט מיוחד לנשים בהריון העוסק בחווית הלידה בפדה-פוריה. 

בתמונה צוות פאוזה עם עובדי המרכז הרפואי שהשתתפו בשני הסרטים.

הצלחה למתמחים 
שבעה מתמחים של המרכז הרפואי 
א’,  פוריה, במחלקות פנימית  פדה 
ויולדות  נשים  אורטופדיה,  ילדים, 
עינים והרדמה, עברו בהצלחה את 
מבחן שלב ב’. במפגש, ברך אותם 
מנהל המרכז הרפואי ד”ר ארז און, 
וציין כי מדובר בהישג מרשים ביותר 
לבחינה,  שניגשו  המתמחים  כל   -

עברו אותה בהצלחה. 
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חסד נעורים / ד”ר סמי פור
מנהל  כסגן  מתפקידי  לגמלאות,  פרשתי  בדיוק  שנתיים  לפני 
המחלקה לנתוחי הפה והלסתות, לאחר שרות של 37 שנה בביה”ח. 
לוויתי את המוסד הזה כמעט מראשיתו כאשר חדרי הניתוח וחלק 
והיחידה הקטנה שלי )שבה התחלתי  היו בצריפים  מהמחלקות 
את התמחותי בשנת 1977, כמתמחה השני במספר של היחידה(, 
בקומת  ממוקמת  הייתה  האגדי  טמקין  דניאל  ד”ר  של  בניהולו 
הקרקע של בניין מרפאות החוץ )היכן שנמצאים חדרי הנוחיות 
לי  היה  הזה,  במוסד  העברתי  ושעותי,  שנותי  מיטב  את  כיום(. 
והעונג לשרת את הציבור כמיטב המסורת של מחלקתי  הכבוד 

בשיתוף פעולה הדוק עם כלל הסגל המופלא של ביה”ח.  
החולה/ השני,  הצד  חש  כיצד  בשאלה  התחבטתי  פעם  לא 
המטופל/המאושפז, הרי הוא שם את נפשו בידינו, בוטח בנו כולו 
ולמרפא. האם מסוגלים אנו להכנס לנבכי נשמתו  ציפיה למזור 
והרהוריו ברגעי חוסר האונים שלו? האם ידענו לומר לו את המילה 
הנכונה ברגעי מצוקתו? האם השכלנו להעביר לו את המסר שאנו 
ייסוריו ואת חוליו על מנת  לא רק מטפלים אלא גם מבינים את 
הרהר  מאיתנו  מישהו  האם  ודאגותיו?  חששותיו  רף  את  להוריד 

בלבו שיגיע היום במוקדם או במאוחר והוא יהיה בצד השני? 
ירדתי  יגורתי בא! ב-19/05/2016 בשובי מיום עבודה,  והנה אשר 
את מדרגות ביתי, לפתע שתי רגלי קרסו. הנפילה לוותה בכאבי 
רגליים,  מחוסר  לנכה  ונייד  פעיל  מאדם  הפכתי  רגע  בן  תופת. 
ללא יכולת תזוזה. לא אלאה אותכם במחשבותי וייסורי עד הגיעי 
האורתופדית  למחלקה  הגעתי  ועד  קבלתי  מרגע  ביה”ח.  למיון 
אותי,  שזכרו  הצוות  אנשי  של  החיוכים  בבית,  שאני  חשתי 
האבחנה  הדמיות,  מהבדיקות,  החל  והמזורז  המקצועי  הטיפול 
Bilateral Qaudriceps( קרע דו”צ של שרירי ארבע הראשים - 
נותחתי  ערב,  באותו  במיון.  רגלי  שתי  גיבוס  ולבסוף   )Rupture

בהרדמה כללית. למרות שזה 
היה ערב יום שישי, פתחו חדר 
חדר  צוות  וזימנו  נוסף  ניתוח 
בתום  במיוחד.  מהבית  ניתוח 
בשתי  גובסתי  שוב  הניתוח, 
רגלי, הועברתי למחלקה שם 

אושפזתי יומיים. 
עם  בביתי  שוהה  אני  מאז 
אהיה  וכך  מגובסות  רגליים 
אינני  שבועות.  ששה  למשך 
מציין שמות של אלו שטיפלו 
לא  שחלילה  מנת  על  בי,  

אשמוט שם של מישהו או מישהי אך עלי לציין שכל מי שטיפל 
של  מהצוות  אותי(  הכירו  שלא  חדשים  עובדים  )כולל  לי  ודאג 
צוות  האלונקאי,  ההדמיה,  סגל  במיון,  הכונן  האורתופד  המיון, 
המחלקה האורתופדית, צוות חדר הניתוח, המרדים, האורתופדית 
המנתחת, צוות ההתאוששות. גם לאחר שבועיים בביקורת לשם 
הוצאת התפרים, כל צוותי המרפאה, אנשי הקבלה, האח האחראי 
על הסרה וחידוש הגבס ואם דילגתי על מישהו עמכם הסליחה, 
כולם ללא יוצא מן הכלל נתנו לי תחושה של “ברוך שובך הביתה“. 
אני כותב שורות אלו עם עיניים לחות, מפני שלמרות הייסורים של 
הפציעה וחוסר הניידות שלי לזמן ארוך, זכיתי לייחס וטיפול מלבב 

נפש, מרגש ויוצא מגדר הרגיל מכל אחד ואחת.
אלפי תודות לכם בשמי ובשם משפחתי.

אשרני שזכיתי לעבוד במרכז הרפואי ע”ש ברוך פדה, פוריה.  
אשרנו שיש לנו מרכז עם צוות כזה.  

ד”ר בן ציון איתן, סגן מנהל מחלקה כירורגית 
באוניברסיטת  רפואה  ולמד  בת”א  נולד  איתן  ד”ר 
בבי”ח  סטאז’  עשה  בהמשך  שבאיטליה,  בולוניה 
מזור  ד”ר  בעקבות  הגיע  פוריה  לביה”ח  איכילוב. 
ב-1983.  הכירורגית  המחלקה  את  לנהל  שהגיע 
במסגרת  רוטציות  ביצוע  כדי  תוך  כאן,   הוא  מאז 
במרכז  חולים  לבתי  שנים  למספר  ההתמחות 
על  התמחות  סיום  לאחר  וכן  שיבא(  )איכילוב, 
המעי  של  כירורגיה  בנושא  בסקוטלנד  בכירורגיה, 

הגס והרקטום, ופרוקטולוגיה. 
נשוי לליאת אבא לארבע בנות וסבא לשני נכדים. 

מה מעצבן אותך?
קמצנות, עקשנות וטפשות 

מה עושה אותך שמח?
אנשים מחייכים ואוכל טוב 

בשום  לעסוק  רוצה  היית  לא  מקצוע  באיזה 
פנים ואופן?

סקרנות,  ללא  למישנהו  דומה  יום  כל  בו  במקצוע 
מעט מתח ועניין כל הזמן 

איך החלטת לעסוק במקצוע?
סבתי  של  בזכותה  כנראה  מאד,  צעיר  בגיל  כבר 

שסיפרה הרבה סיפורים על סבי הרופא שנפטר 
אם לא היית רופא במה היית עוסק?

קשה לי לראות את עצמי במקצוע אחר, נראה לי 
שהייתי עושה את אותם הדברים...

הכי ישראלי בעיניך...
האופן בו אנו מתגייסים לסייע אחד לשני ללא כל 

שאלות או תנאים, במיוחד במצבי חירום 
איזו תוכנית טלוויזיה אינך מחמיץ?

לצפות  אוהב  ספציפית,  תכנית  לאף  מחובר  לא 
תכניות  לפעמים  ההיסטוריה,  ערוץ  של  בתכניות 

טבע ומוסיקה 
מה השיר שאתה הכי אוהב?

“כלניות” של שושנה דמארי 
איזה דמות היסטורית היית רוצה לפגוש?

נפוליאון בונפרטה 
שהיית  הראשון  הדבר  מה  דולר,  במיליון  זכית 

עושה? 
נושם עמוק, נשאר רגוע וחושב למי אני רוצה לגרום 

אושר.  

בנעלי בית
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על שוויון מגדרי בשוק העבודה 
אורה זילברמן, הממונה על שוויון מגדרי 

בישראל  החקיקה 
זכויות  מבטיחה שוויון 
בתחומים  לנשים 
אם  לבחון  כדי  רבים. 
הפורמלי  השוויון 
לשוויון  מתורגם 
לבחון  יש  מהותי 
אחד  המציאות.  את 
החשובים  התחומים 
הנשים  של  שהיציאה 
הפרטי  מהתחום 
באה  הציבורי  לתחום 
הוא  בו,  ביטוי  לידי 
בשוק  השתלבותן 

העבודה. 
נשים  של  מספרן  המערב,  למדינות  בדומה  ישראל,  במדינת 
לעומת  כ-70%,  ומהווה  למדי  גבוה  העבודה  בכוח  המשתתפות 
שרוב  העובדה  חרף  אולם   .)2005 לשנת  )נכון  מהגברים   82%
עדיין  מצבן  העבודה,  בשוק  השתלבו  ישראל  במדינת  הנשים 
- לא במאפייני התעסוקה שלהן,  לא שווה למצבם של הגברים 
בשוק  לפניהן  הניצבות  באפשרויות  ולא  עבודתן  על  בשכר  לא 

העבודה )מתוך המכון הישראלי לדמוקרטיה, גיליון 57(.
רבות כאשר אחת מהן היא השוויון  לאיסור האפליה משמעויות 
יחיד  להפלות  שאין  ומשמעותו  המינים  בין  השוויון   - המגדרי 
מדוע  השאלה  עולה  פעם  לא  מינה.  או  מינו  מפאת  קבוצה  או 
נשים אינן מגישות מועמדות לתפקידים בכירים ? מדוע מרבית 

המשרות הבכירות מאוישות ע”י גברים?
ידוע שגברים מגישים מועמדות לתפקיד גם כאשר יש להם רק 
80% מהדרישות לאותו תפקיד, נשים לעומתם מגישות מועמדות 

רק כאשר הן מרגישות שהן מתאימות לו ב-100%.

נמוך  עצמי  וביטחון  מהערכה  נובעת  זו  תופעה  המחקרים,  לפי 
יותר בקרב הנשים בנושאי קריירה וקידום אישי וכמובן מהבדלים 
בסדר העדיפות והמחויבות כלפי מוסד המשפחה. נשים לוקחות 
באופן רציני יותר את הכישורים הדרושים לעבודה. בשל החשש 
מהאפליה במקום העבודה הן חייבות להוכיח את עצמן ולהביא 

לתוצאות.
נשים  ויותר  שיותר  לכך  עדים  אנו  האחרונים,  העשורים  בשני 
חלוקת  של  הדרגתית  שבירה  קיימת  העבודה,  לשוק  נכנסות 
התפקידים במשפחה, שבירת המסורת בתחומי היחס שבין הגבר 
לאישה. דבר אשר הביא להעצמתה וחשיבותה של האישה כחלק 
המשפחה.  בפרנסת  כשותפה  המודרנית  במשפחה  נפרד  בלתי 
בישראל, שירות המדינה הינו הגוף המעסיק הכמעט יחיד, אשר 
מתאים את התייחסות שוק העבודה לחיי המשפחה בניסיון לתת 
המשפחתי.  התא  בתוך  המודרנית  התפקידים  לחלוקת  מקום 
לדוגמא: המושג “משרת אם“ שונה ל”משרת הורה” כדי להדגיש 
שמשרה זו מיועדת לגברים ונשים וכל זאת בכדי לא לקבע את 

מעמד האישה כאחראית רק בטיפול בילדים.
ייסוד  המודרנית  הישראלית  התרבות  אימצה  אותו  נוסף  שינוי 
מעיד  השם  שינוי  האם”,  “יום  בעבר  שהיה  מה  המשפחה”  “יום 
על שינוי בתפיסה וההכרה שלא רק האמהות מגדלות ילדים, גם 

לאב יש מקום מרכזי ומשמעותי.
ולגברים  לנשים  עין  שלמראית  ולמרות  האלה  השינויים  אף  על 
כיום, סיכויים שווים לפתח קריירה בשוק העבודה ואף להתקדם 
למשרות בכירות. עדיין קיים החסם החברתי שעוצר את הנשים. 
וחינוך  כמי שאחראית על מטלות הבית  נתפשת  עודנה  האישה 

הילדים.
עבודה רבה לפנינו.

בשם השוויון

למעלה מ-150 עובדים השתתפו בערב ראשון מסוגו בנושא שוויון 
מגדרי אותו יזמה וארגנה אורה זילברמן, הממונה על שוויון מגדרי 

במרכז הרפואי. 

“שוברת  גלעד  ניצן  הסטנדאפיסטית  של  בהופעה  נפתח  הערב 
שגרע”. בחלק המרכזי של הערב האזינו המשתתפים, מרותקים, 
לסיפורו האישי של עדי רונן. עדי, גבר שנולד בת תאר את תהליך 
השינוי שעבר וחשף בגילוי לב והומור עצמי את סיפור חייו - איך 
בחר לשחרר את נפשו הכלואה מה”אריזה” הלא מתאימה. אורה 
זילברמן, אמרה בתום המופע, “הסיפור המרתק של עדי הוא לא 
על  סיפור  מין אלא  שינוי  סיפור של אדם שעבר תהליך של  רק 
סטיגמות חברתיות ודעות קדומות. כשהמסר של הערב כולו הוא 

קבלת האחר“. 

ד”ר ארז און, מנהל המרכז הרפואי אמר בפתח הדברים, “במדינה 
דואג  החוק  בינינו.  שגור  אפליה  והמושג  רבה,  הקוטביות  שלנו 
לשוויון הזדמנויות ואילו התפקיד שלנו כחברה הוא לפעול למען 

המגדרים”.  בין  השוויון 
הלן  הסיעוד,  מנהלת 
ציינה,  מלכה-זאבי 
למעלה  פועלים  “בארץ 
מ50 ארגוני נשים והסיבה 
לא  עדיין  שנשים  היא 
לשוויון  להגיע  הצליחו 
בפוליטיקה,  ולהיטמע 
בעולם  באקדמיה, 
שאנחנו  ...טוב  הפיננסי 
לשוויון  וחותרים  מדברים 

אמיתי, זה יגיע, אך עדיין כברת דרך לפנינו”. שמעון סבח, המנהל 
במרכז  מהעובדים  מ-70%  למעלה  כי  ציין  האדמיניסטרטיבי, 
השוויון  בנושא  לעסוק  “חשוב  נשים.  הן  פדה-פוריה,  הרפואי 

המגדרי ולוודא שיהיה כל הזמן בתודעה של כולנו”. 

ערב שוויון מגדרי 
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שומרים על קשר

בנעלי עבודה
אנחנו  העבודה:  שגרת  על 
לצוות  האוכל  כל  את  מבשלים 
ולמאושפזים.  הרפואי   המרכז 
מיוחדות  מנות  הכנת   - בנוסף 
על  לשמור  שצריכים  למטופלים 
צוות  של  הנחיות  עפ”י  דיאטה, 

הדיאטניות.
ועובדת  במקצועי  טבחית  אני 
הראשי,  הטבח   - בני  של  בצוות 
מקומו  כממלאת  ומשמשת 
כל  מהעבודה.  נעדר  כשהוא 
האוכל במרכז הרפואי מוכן בהתאם לתפריט שמכינות הדיאטניות. 
הארוחות לעובדים ניתנות בחדר האוכל, ואת האוכל למאושפזים 
המאושפזים  מספר  לפי  מחלקה  לכל  ארוז  מוציאים  אנחנו 
שמתעדכן כל בוקר במחשב. כל מחלקה מקבל את המנות בכמות 

הנדרשת, כולל מנות מיוחדות, דיאטות ומנות להזנה בזונדה.
תכונות וכישורים להצלחה בתפקיד: אני בעלת תעודת טכנולוג 
מזון, למדתי עוד ברוסיה לפני העלייה לארץ.  כשהגעתי לארץ סווגתי 
למקצוע טבחות סוג 1. העבודה במטבח מאוד לחוצה ומתנהלת 
בתנאים קשים מאוד. צריך כושר פיזי ויכולת לעמוד שעות ארוכות 
על הרגליים, בתנאים של חום ורעש. אנחנו מתפקדים במצב של 
מחסור קשה בכח אדם, צריך להספיק להוציא את כל האוכל בזמן 

ואנחנו משתדלים לתת את השרות הטוב ביותר על אף הקשיים.
זיכרון מהיום הראשון בעבודה: התחלתי לעבוד במטבח בשנת 
האולפן.  אחרי  מיד  לארץ,  שעליתי  אחרי  חודשים  כמה   ,1999
בתקופה הראשונה עבדתי במטבח כמנקה ורק לאחר מכן עברתי 
לבשל בהמלצתו של אלי מנהל המטבח. אני זוכרת שכשהתחלתי 
לעבוד ידעתי מעט מאוד עברית, וכולם ניסו לעזור לי, להסביר לי 

מה צריך לעשות ולהקל עלי את הקליטה במחלקה. 
בבית  כולם  ילדים.  לשלושה  ואם  נשואה  אני  בבית:  אומרים  מה 
מפרגנים ורואים שאני עובדת מאוד קשה - משש בבוקר בעבודה, 
ולאחר מכן “משמרת שנייה” בבית. פעם אחד הילדים שלי שהיה 
מאושפז כאן אמר שהקציצות ברוטב שנתנו לו באשפוז היו מאוד 
טעימות - והתחלתי להכין לו אותן גם בבית... הילד הקטן שלי מאוד 
גאה בכך שאני מכינה את האוכל לילדים המאושפזים. פעם הבאתי 
ומכמויות  הגדולים  מהסירים  התלהב  מאוד  והוא  לעבודה  אותו 

האוכל שאנחנו מוציאים מהמטבח.
הדברים שעושים לי את הכיף לבוא לעבודה: למרות שהעבודה 
מאוד קשה ולחוצה, אני מאוד אוהבת לבוא לעבודה, ומאוד נהנית 
- גם מהבישול, גם מהשרות החשוב שאנחנו נותנים למרכז הרפואי  

ולמטופלים, וגם מהצוות של המטבח.
בתחום,  שלי  הידיעות  את  לשפר  רוצה  אני  ושאיפות:  אתגרים 
מקווה  אני  הולידיי-אין.  במכללת   4 סוג  טבחות  ללימודי  ולצאת 

שאחרי הלימודים אוכל להתקדם בעבודה במטבח.

המדור יאפשר הצצה לעולם העבודה של איש צוות מן המחלקות הנותנות שרות במרכז הרפואי

והפעם נכיר את אולגה חננייב, טבחית

)בתמונה  אלכלל  ואלן  דיוויד 
הבנים  משמאל(,  ושלישי  שני 
הגיעו  אלכלל  ואייזיק  לוסי  של 
לביקור   9.6.16 חמישי  ביום 
במרכז הרפואי פדה-פוריה. הם 
לשעת  ובביה״ח  במלר״ד  סיירו 
מהיקף  מאד  והתרשמו  חירום 

הפעילות במיון. 
קיבלה  כאשר   2005 בשנת 
אישור  הרפואי  המרכז  הנהלת 
לבניית  הבריאות  ממשרד 
לרפואה  חדשה  מחלקה 
לקרן  פנייה  נעשתה  דחופה, 
לגייס  הצליחו  אשר  היסוד 
לפרוייקט המשמעותי הזה את 
המשפחה  אלכלל.  משפחת 
1.2 מליון  העבירה תרומה בסך 
ביוני   שנים,  חמש  לפני  דולר.  
החדש  המבנה  נחנך   ,2011
בני  כל  בנוכחות  חגיגי,  בטקס 

המשפחה. 
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לכבוד,                                                                                                                                                                                                         15 במאי 2016, ה אייר תשע”ו
מנהל המרכז הרפואי ע”ש ברוך פדה, פוריה

פרופ’ ארנון בלום - מנהל מח’ פנימית א’, אחות ראשית המרכז הרפואי ע”ש ברוך פדה, פוריה
הנדון: פרידמן פירושקה )פנינה( הוקרת תודה על טיפול מהיר, יעיל ואדיב

פנינה )פירושקה( פרידמן אימי, אושפזה במחלקה פנימית א’ בבית החולים פוריה בתאריך 01/05/2016. פנינה הובהלה לבית החולים עם חשש לאירוע 
מוחי חולף, שחזר על עצמו בחודשים האחרונים מספר פעמים. כמו כן סבלה מלחצי דם מאד גבוהים ולא מאוזנים. במקרה הספציפי, התווספו למצבה 
הקשה, גם הקאות, כתוצאה מהתקף לב קשה. גדולתו של בית החולים, התגלתה כבר בהגיענו למיון. קבלתה המהירה, הבדיקות המקיפות והאשפוז 
במחלקה, ראויים לציון רב ומלווים בסבר פנים יפות ובאדיבות גדולה. ברצוני לציין שמדובר באמי, בת 92 שבריאותה, רווחתה וההתיחסות אליה מאוד 

חשובים לנו.
נציין את פרופ’ ארנון בלום, מנהל המחלקה, אשר מנצח ביד רמה על צוות הרופאים והאחיות, שטיפל בנו בזריזות ובמסירות תוך כדי הקשבה לכאבינו. 

יישר כוח גדול!!!!!!
תודה  רבה לד”ר קלאודיה סימסלו, סגנית מנהל המחלקה ולצוות הרופאים המסור שעובד לצידה לילות כימים. צוות נאמן, מיומן אשר נענה לכל שאלה 
במקצעויות ובאדיבות רבה. תודה רבה לצוות האחים והאחיות ולריזק סרחאן העומד בראשו. צוות מסור, נאמן, אדיב ומיומן ועל כן נאמר לו מילת תודה, 

ונביע את הערכתנו הכנה מכל הלב.
ברצוננו לציין גם את כוח העזר ושאר בעלי התפקידים במחלקה, המאוחד תחת אותה מקצועיות, אדיבות, ומתן השירות היעיל, האיכותי והמקצועי תוך 

התחשבות בחולה ובמשפחה.
בברכה,
משפחת טויסטר חווה

23.05.2016
לכבוד

ד”ר ארז און
מנהל בי”ח “פוריה”

הנדון: הבעת הערכה עמוקה לד”ר הגר מזרחי
עברתי  זו,  בתקופה  גס.  מעי  סרטן  חולה  אני  לשנתיים  קרוב  זה 
)בבתי  עזר  וכוח  רופאים אחיות  ידי  רבות, תחת  רפואיות  פרוצדורות 

חולים ומכונים שונים ולא מעטים(.
מראים  או  ניחנים  אינם  אלו,  מאנשים  מבוטל  לא  חלק   - לצערי 
אנושיות יוצאת דופן ואינם טורחים להקפיד ולשמור על כבוד המטופל 
יכול  אני  דוגמאות  החולה.  זכויות  לחוק   10 סעיף  כלשון  ופרטיותו, 

להביא למכביר, אולם לא זה המקום.
אצל ד”ר הגר מזרחי עברתי שתי בדיקות רקטאליות. פעם ראשונה 
באוגוסט 2014 מיד עם גילוי המחלה ופעם שנייה ביום 23.5.16. כידוע 
- בדיקות מסוג זה הינן בראש טבלת הבדיקות הלא נעימות, הקשות 

ועם פוטנציאל השפלה מובן.
שונים  מגורמים  שמעתי  מזרחי,  ד”ר  של  הגבוהה  המקצועיות  לגבי 
וכך אף התרשמתי אני, כאשר מהלך הפגישות כלל קבלת מידע מלא 
מהמטופל, עיון בתיעוד רלוונטי, הסברים מפורטים הניתנים בשוטף 

ומכתב סיכום בהתאם.
עם זאת - מכתבי זה נכתב עם דגש על האנושיות ועל שמירת כבוד 
המטופל. ד”ר מזרחי ממוקמת אצלי ראשונה מבין כל אנשי הרפואה 
הרבים שטיפלו בי. היא יוצרת באופן טבעי ומולד קשר אישי מיידי עם 
מיידית של מפלס החרדה, משתפת  לצניחה  הגורם  המטופל, מצב 
אותו באופן מלא בכל שלב, שומרת באופן מוחלט על פרטיותו וכבודו 
)נעילת דלת החדר לפני הבדיקה עצמה, סגירת וילון, מתן אפשרות 
הבדיקה  מהלך  כל  את  מלווה  וכו’(,  ביחידות  ולהתלבש  להתנקות 

במלל מכין ומרגיע, מגלה עדינות והתחשבות מירבית ועוד.
שוחק,  עבודה  ללחץ  רפואי  סגל  אנשי  בטענות  בקיא  שאני  היות 
של  ופרטיותם  בכבודם  ופגיעה  חושים  לקהות  רבות  פעמים  שגורם 
– חרף שנות עבודתה  ד”ר מזרחי  הרי שהתנהגותה של  המטופלים, 
התירוץ  כמה  עד  היטב  מבהירים  העבודה,  ולחץ  במקצוע  הרבות 

דלעיל אינו במקומו. עובדה שאפשר גם אחרת.
הינה  מזרחי  הגר  ד”ר  כי  היסוס,  ללא  לקבוע  לעצמי  מרשה  אני 
מקצועיים  רופאים  לעוד  שנזכה  הלואי  שבכתר.  היהלום  מבחינתי 

ואנושיים כמוה.
כהערת אגב, אני מציע לאפשר לאנשי סגל רבים ככל הניתן לקרוא 

מכתב זה, בבחינת - ראה ולמד.
ברגשי הערכה עמוקים.
ב.ר

בס”ד                                                                                     9/6/16
לידי מנהל ביה”ח ד”ר ארז און 

אדון נכבד,
הנדון: מכתב הערכה והבעת תודה לצוות הטיפולי בבית החולים 

החולים  בבית  הרפואי  לצוות  הרבה  הערכתי  את  להביע  ברצוני  מירי  שמי 
שהעניק לביתי טיפול מסור ומקצועי.

בתאריך 4.6.16 הגיעה ביתי א. לבית החולים לאחר תאונת ג’ט סקי בכנרת. א. 
הגיעה לביה”ח בליווי מכרים שהיו נוכחים באירוע התאונה.

 הטיפול הראשוני בביתי התבצע ע”י ד”ר נורה שבסו וד”ר פישמן במקצועיות, 
בתחושת בטחון. ברגישות יתר והמון דאגה. 

בעת קבלת ההודעה כי לביתי אירעה תאונה, יצאנו לבית החולים מיותר לציין 
כי זמן ההגעה ארוך ומתיש וקל וחומר כשהילדה שלנו נמצאת בבית חולים 

ואנו לא לידה. 
עליי לציין כי במהלך הנסיעה קיבלנו הסברים מפורטים לגבי הליך הבדיקות 
הראשוני מצוות הרופאים, ולאחר שאישרנו בוצעו הבדיקות. הייתה התלבטות 
אך  מגורינו.  למקום  גאוגרפית  מבחינה  קרוב  חולים  לבית  להעבירה  האם 
לאחר קבלת הסברים מפורטים מד”ר פישמן לגבי מצבה הרפואי של ביתנו 
והסכנות הטמונות באופן ברור, מקצועי ובאורך רוח החלטתי להשאירה בבית 

חולים פוריה. 
מיותר לציין שלא בכל בית חולים בארץ מקבלים יחס כמו זה שקיבלה ביתי 

בביה”ח.  
ברצוני לשבח את הרופאים והצוות שגרמו לשהותה של ביתי בבית החולים 
למקום נעים והרגשה ביתית, למרות הסיבות שלצערי נאלצנו לחוות בעקבות 
אין סופית, במילה אחת  נתינה  וירבו כמותם בישראל עם  ייתן  התאונה. מי 
נורה  “המלאכים בלבן” הרופאים: ד”ר אטלס, ד”ר פישמן, ד”ר פרליץ, ד”ר 
שבסו, ד”ר זילברמן, ד”ר חלאק, ד”ר ויטרום, האחים והאחיות :עאטף גאנם, 
חמודה מחמוד. צוות מכון הסיטי נוגה ומלכה. צוות מכון MRI, שעזרו ותמכו 
בצורה עדינה, סובלנית, אוהבת מחבקת והחשוב מכל באופן מקצועי ברצוני 
זמן שהותנו  כל  ד”ר אטלס המדהים שליווה אותנו לאורך  לציין לשבח את 
ועד לשחרורה מבית החולים, התעניינותו  ניתוח  לחדר  ביתי  מרגע הכנסת 
לנו  וגרם  שבוצעה  בדיקה  בכל  במחלקה  ביקורים  מסרונים,  הטלפונית, 

לתחושת בטחון . 
המלאך  ומיוחד,  יחיד  רופא  להיות  המשך  אישית,  תודה  היקר  אטלס  ד”ר 
את  לנו  והחזרת  לנו,   שהקדשת  והסבלנות  הזמן  על  תודה  השומר.  

האופטימיות והתקווה. 
תודה ענקית מכל הלב 
מירי והבת א. 

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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זאת,מלבדמייננת.לקרינהחשופיםאינם

שליותרטובהרזולוציהמאפשרתהבדיקה
בדיקהמחליפהאףשהיאמקריםוישהרקמות

מאזקייםאמנםבמכשירהשימושפולשנית.

מדו־אבלחדש,לאשהואכך80ה־שנותסוף

בר

$TS1$מדובר$TS1$

$DN2$מדובר$DN2$אבחנהשמאפשרתרפואיתדרךבפריצת

אנחנולדוגמה.CTמבדיקתיותרמדויקת

גידוללהסרתניתוחלתכנןלמשליכולים

קטנים״.הכילפרטיםעדמהמוח

אנושייםסיפורים

לבדיקההזקוקיםהחוליםשלהאינדיקציות
קשורותנפוצותהכיהבדיקותאךרחבות,הן

ולעצ־למפרקיםלראש,לצוואר,הגב,לאזור
מות.

$TS1$.ולעצמות$TS1$
$DN2$.ולעצמות$DN2$:ביקורתלבדיקותאלינו״מגיעיםז׳דרב

ועברוגבמכאבישסובליםחוליםקרוהן,חולי

לאאבלוםי־טיאולטרםאונדכמובדיקות
חוליםאונקולוגיים,חוליםלכאב,הסברנמצא

שמעו־מטופליםאוראשמכאבישסובלים

ניינים

$TS1$שמעוניינים$TS1$

$DN2$שמעוניינים$DN2$בבדיקותהכרוכהמהקרינהלהימנע

הב־אתלבצעניתןצעירים.בעיקראחרות,

דיקה

$TS1$הבדיקה$TS1$

$DN2$הבדיקה$DN2$ילדיםהמקרים,ברובלתינוקות.גם

מולדים,מומיםבעליהםאלינושמגיעים
פירכוםים,אומאפילפסיהשסובליםכאלה

מקרוהן״.שסובליםכאלהוגם

כלשמאחורימקרים,באלפינתקלז׳רדב
מאחרלדבריו,אנושי.סיפורמצוימהםאחד

להסתתרעלולותתמיםשנראהכאב־ראשרי

גירו־במוח,דימומיםשלאבחנותפעםלא

לים,
$TS1$,גירולים$TS1$

$DN2$,גירולים$DN2$אלינו״הגיעאחרת.מחלהאומפרצת
מספר,הואלחייו״,30ה־שנותבתחילתבחור

ראינוהבדיקהבמהלךמכאבי־ראש."שסבל

מיידיתהועברהואהמוח.בגזעדימוםלושיש

שזאתהתבררכךואחר׳רמב״ם׳,החוליםלבית

אח־ימיםכעבורשאובחנהתורשתיתמחלה

דים

$TS1$אחדים$TS1$

$DN2$אחדים$DN2$נוספת.משפחהבתאצלגם

16כבתנערהשלמקרהלדוגמהלנו״והיה
״,

שלהאמאעם״שהגיעהונזכר,ממשיךהוא
שגר־שנראומכאבי־ראשסבלהכילבדיקה

תיים.

$TS1$.שגרתיים$TS1$

$DN2$.שגרתיים$DN2$מנוסהיהלאהבריקה,אתכשסיימנו

נפוצהמטרשתסובלתשהילדהלאםמלבשר

אניטיפול.לקבלתדיחויללאלפנותושעליה

שמאבחניםקטניםבילדיםכשמדוברמודה:

לבשרמאודליקשהנפשיתגידולים,אצלם

בבכי.פורציםטבעישבאופןלהורים,כךעל

דחוף,מקרהזהואםלהםמודיערקאנילכן

במקרהבמיון;מיידילטיפולהפניהשמחייב

אצלטיפוללהמשךאותםמפנהאנישלא,

כבראנשיםהמקרים,ברובהרלוונטי.הרופא

מדובר״.במהלברמבינים

גרופובים717הקלגובת77

המו־אגפים,לארבעהמחולקהיחידהמבנה

פרדים

$TS1$המופרדים$TS1$

$DN2$המופרדים$DN2$אזוראבטחה:קודעםדלתותבאמצעות

משקלהכוללהמטופל,להכנתחררהקבלה;

הטכנאיםצופיםשבוהפיקוד,מתחםומיטות;

המכונה,וחדרהנבדק;אחרועוקביםבמסכים

הע־הפתחגדולה.לבנהחלליתכמושנראית

גול
$TS1$העגול$TS1$

$DN2$העגול$DN2$,כימהרגילגדולם״מ,70בקוטרשלה

הרדמהלבצו\״היכולת

השירות,אתמשדרגת

אסורהבדיקהבמהלךכי

כברקצת.יאאפילולזוז,

שאנשיםמקריםלנוהיו

למכשירנכנסומבוגרים

כשמדוברלצאת.וביקשו

בכךהצורךקסנים,בילדים

יותר״עודמתחדד

MRI-rמכונותשלהאחרוןלדורשייכתהיא

אנטנות,מפוזרותשבהמיטהעלשוכבהנבדק

שחוסםזכוכית,לחלוןמבעדבומביטוהצוות

הבדיקה.בזמןהמכונהרעשאת

במיוחד,קפדנייםביחידההבטיחותהסדרי

מגנטיתתהודהיששלמכשירמפניבעיקר

המשיכהמכוחאלף30פיאדירהבעוצמה

המטופליםהבריקהלפניהארץ.כדורשל

שלהם.ההתאמהנבדקתשבוראיון,עוברים
להכ־אסורמגנט,עלעובדשהמכשירמאחר

ניס

$TS1$להכניס$TS1$
$DN2$להכניס$DN2$שמ־כךמתכתי,דברשוםהמכונהלחדר

טופלים
$TS1$שמטופלים$TS1$

$DN2$שמטופלים$DN2$לסוגיהם,שתליםאולבקוצביבעלי
בהריוןלנשיםלהיבדק.יכוליםאינםלמשל,

פצועים־מומלץ;לאכיאםלהיבדק,מותר

לשעבר
$TS1$פצועיםלשעבר$TS1$

$DN2$פצועיםלשעבר$DN2$רשאיםרסיסיםבגופםהנושאים

רחוקהבריקהשאזורבתנאירקלהיבדק

מפתחות,עםלמקוםלהיכנסאסורמהדסים.

אפשרואםתכשיטיםםלולריים,טלפונים

טוב.מההתותבותהשינייםאתלהוציא

ילדיםאומקלםטרופוביה,שסובליםנבדקים
תחתהבדיקהאתלעבוריכוליםותינוקות,

מב־והאחותהמרדיםהבדיקה,״לפניהרדמה.

צעים

$TS1$מבצעים$TS1$

$DN2$מבצעים$DN2$ורקההכנה,בחדרהדרושותההכנותאת

מסבירלמכשיר״,נכנםהמטופלמכןלאחר

ארמלי.מרואןד״רההרדמה,מחלקתמנהל
התאוששות,לחדרעוברהואהבדיקה״בתום

מתעורר.שהואעדהשגחהתחתשוהההואשם

שלנו,הציודכלעםמיוחדתעגלהישבחדר
שתתאיםכדייותרגבוההבעלותשנרכשה

פיסתאףבהתהיהשלאכלומרהזה,לחדר

אחרעוקבהמרדיםהבדיקה,במהלךמתכת.

הצורךובמקרההזכוכיתחלוןדרךהנבדק

כואבת,לאשהבדיקהמאחרלחדר.נכנםהוא

ההכרהמצבשינויעלמקרובמשגיחיםאנחנו

נשימהכמוהחיוניים,שהתפקודייםומקפידים

כרגיל.לפעולימשיכוהלב,ותפקודיעצמאית
אנחנודברלכלניתוחחדרכמוזהמבחינתנו

תרחיש״.לכלמענהלתתערוכים

ז׳ררב,מוסיףהרדמה״,לבצעשלנו״היכולת

הבדיקהבמהלךכיהשירות,את״משדרגת

TS1$$מק■TS1$$מק־לנוהיוכברקצת.לאאפילולזוז,אסור
$DN2$■מק$DN2$

וביקשולמכשירנכנסומבוגריםשאנשיםרים

ולפעמים,בלתי־נשלטמפחדנובעזהלצאת.
TS1$$מצלי,TS1$$מצלי־לאהנבדקיםשלנו,ההסבריםלמרות

קטנים,בילדיםכשמדוברעליו.להתגברחים

לזוז״.האיסורבגלליותרעודמתחדדהצורך

רקעמוזיקת

צהבהבאורבוקעראשוןיוםבבוקרהשכם

בתילדהשוכבתהמיטהעלהבדיקה.מחדר

לקל־ומקשיבהMRIלבדיקתשהגיעהחמש
טת.

$TS1$.לקלטת$TS1$
$DN2$.לקלטת$DN2$הבק־לחדרמחוברותשלראשההאוזניות

רה,

$TS1$,הבקרה$TS1$

$DN2$,הבקרה$DN2$מצבה.אחררנטגןטכנאישניעוקביםשבו

הטכנאיםביצעולצוות,חבריהםששתעםיחד

״ישהיחידה.שנפתחהמאזבדיקות005,2כ־

ישראלית,מוזיקהלשמעושרוציםמטופלים
כאלהוישלרדיולהאזיןשרוציםכאלהיש

״ישמספרים.הםבטלוויזיה״,לצפותשרוצים

למקוםנכנסיםהםשנרדמים;מטופליםגם
רקעמוזיקתמעומעם,אורעםיחסית,שקט

עו־אנחנוונוף.צמחייהשלתמונותעםותקרה

שים

$TS1$עושים$TS1$

$DN2$עושים$DN2$הבדיקהשלהדקות40ש־כדישניתןמה

שאפשר״.נעימההכיבצורהיעברו

Trust g
$10m. t

JUDY SIEGELBy JUDY SIEGEL

totalof $10 millionhas

been donatedto four medi-

cal centersby the Leonaand

Harry Helmsley Charitable

Trust.

The centersthat received

fundingare the Baruch Padeh

Medical Centerin Poriya
(near Tiberias),Ziv Medical

Centerin Safed, Wolfson

Medical Centerin Holonand

the futureAriel University
RegionalMedical Centerout-

patientfacility.
The four centerscoveran

area with populationof one

million residents.Since 2010,
Helmsleyhas committed

$163m.to wide rangeof

charitable organizationsthat

seekto strengthenIsraeland

its people.
“We are proudto play role

in helpingto expandaccess
to high-qualitymedicaltreat-

mentin Israel, especiallyfor

those residingin the coun-

try’s periphery,areas facing
shortageof hospitalfacilities

and treatment options,”said

Sandor Frankel,trustee
of the Helmsley Charitable

Trust,on Sunday.“The Health

Ministryis spearheadingthis

critical initiativeto strength-
en medicalcare andwe feel

honoredto supportthis

endeavor.”

At the governmenthospital
in Poriya, Helmsley’s1.85m.

grantwill supportthe con-

structionof three operating
theatersto supplementthe

seven existingoperating
rooms there.

The grantwill enablethe

hospitalto expand operating
capacityby up to 4,500sur-

geries annuallyand reduce

lengthywait periodsfor resi-

dentsof the North.

Ziv has been granted
1.64m. towardthe estab-

lishmentof radiotherapy
treatmentcenterfor cancer

patients
$2m. grantwillbe dedi-

catedto the constructionof

pediatricheart instituteand

enable Wolfsonto complete
the first stageof $35m.

children’shospitalon its

campus.The hospitalserves

citizenswith significant
socioeconomic disadvantages,

includingresidentsof Holon,
Rishon Lezion, southernTel

Aviv and Bat Yam.

Ariel Universityhas been

awarded $4.5m.grantfrom

Helmsleyto supportthe estab-

lishmentof the Ariel Univer-

sity RegionalMedical Center,
whichwill serve the area’s

hundredsof thousandsof res-

idents.

The region presentlylacks

high-qualityemergencyand

trauma services.It will also

serveas clinical training
facilityfor the university’s
healthand social sciences

studentsand future medical

school,will reducewait times

for medical proceduresand

diagnostictestsfor residents

fromthe centerof the coun-

try.

ג’רוסלם פוסט
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כתבו עלינו
ידיעות טבריהידיעות עפולה

־׳־
^

$TS1$^׳$TS1$
$DN2$^׳$DN2$

u.'D•מכשיר

בפוריהחדש
ושורתהוחלףאפרילבסוף

המרכזשל.טיהסימכשיר

בדגםפוריהפדההרפואי

מכשירשלומתקדםחדשני

לדבריפיליפס.חברתתוצרת

הראשיהרנטגנאימנדל,שמעון

החדש"המכשירהרפואי,במרכז

הרבהבדיקותלבצעלנומאפשר

ניתןשלאילדשלמורכבותיותר
לאמבוגריםאולזחממנולמנוע

מהירותהחדשבמכשיריציבים.

מהירהיותרמשמעותיתהסריקה

היקףוגםמהריותרפי
פיהואהבדיקהשלהכיסוי

הקודם".מהמכשיריותר

"היכולתמדגישמנדל,שמעון
מהסריקהמידעלהפיקשלנו

וחשובטובהיותרמשמעותית

מערכתמתקיניםשאנחנולציין

רמתאתניכרתבצורהשתפחית

המטופלנחשףאליההקרינה

הבדיקה".במהלך
הרפואיהמרכזדוברתצבן,מיהצילום:

פוריהפדה

שישי בגולן

ומפרקלסתהשתלתלראשונה

נוינודתלתבטכנולוגייתשהודפסו

לראשונההשתילופוריהפדההרפואיבמרכזולסתותפהלכירורגייתבמחלקה

מימדתלתבטכנולוגייתויוצרושהודפסוומפרקלסתבארץ,

סבלטבריה,תושב(,64גולדשטייןדוד
למחלקהכשהגיעבלסת.ברוריםלאמכאבים

הרפואיבמרכזוהלסתות,הפהלכירורגיית

במהלכןבדיקותשלסדרהעברפוריה,פדה
אתשספגס״מבגודלנגעבלסתהתגלה

ביופסיהלאחרהלסת.שלהאחוריהחלק

מהריאה.גרורהשזוהתברר

שנימצדבלסת,גרורותלנתחנהוג״לא

הקרנותאונקולוגישטיפוליודעיםאנחנו

לאחרלכן,הבעיה.אתפותרלאוכימותרפיה
רמב״םהחוליםבבתיהאונקולוגיםעםדיון

כזהבמקרהנדירצעדלעשותהחלטנוושיבא

ולנתח״.
המחלקהמנהלנעאג',אלאבועימאדד״ר

לאחרכימוסיף,והלסתותהפהלכירורגיית
עםיחדדיוניםמספרהתקיימולנתחשהוחלט

לשחזרהוחלטאזAB-DENTALrranצוות

בטכנולוגייתוהמפרקהלסתאת
מימד.תלתהדפסת

אלאבוד״רהמנתחים,צוות

דודאתניתחוטואג,וד״רנעאג׳

דוד61.4.7חמישיביוםגולדשטיין

טובהרגישיוםבאותושכברמספר

לאכול.והחל
לאבעברכימדגישעימאדד״ר
שיצרמההמפרקאתלשחזרנהגו

כלשלסטייהבפניםקשהעיוות
הצידה.התחתונהוהשפההלסת

לאהלסתותמפרק,ללאבנוסף
לאכול.מאדהתקשההמטופלנפגשו
החדישה,הפלטהעמידותהואנוסףיתרון

שלגבוהאחוזבעברעימאדד״רלדברי
כתוצאהנשברותהיובלסתשהושתלוהפלטות

מיוצרתהחדשה״הפלטההחומר,מעייפות

שלבהתאמהמימדבתלתומודפסתמטיטניום
שתשברהסיכויולכןהמקורית,ללסת10096

״אנימסכםגולדשטייןדודנמוך״.יותרהרבה

!״10מרגיש

כוכב הצפון

הוא
הדבריא

wwנוראהכי

דוד־נוווםאתי

מיוחדתבסדנהלשבועייםאחתנפגשותהשדמסרטןהמחלימותנשים20כ־

ולמתיםשי^רנשירתכימותרפיים,טיפוליםשלארוכהתקופהאחריביכוריה'

אתמחדשלאהובללמודהקשיים,עללהתגבריחדמנסותהןשדכריתתאף

ולמרותטיפולים,וברת^דיין"אנימהן:אחתנשיותלהרגישולהמשיךגופן

ברנשטיין,לבנההאחותהיה"כלאהיהלישקרהמהכלברזהמבחינתיזאת

נכונה"לאכברמוות'שווה'סרטן"המשוואההסדנה:יוזמת

צורשרוןצילום:דוו־־נוווםאתי

cnr,^■$1רי־שעברנו,כלמה״אחריST$ירM$1ST$

$2ND$ירM$2ND$קטןאוגדולחזהעלבורים

עשירים״,שלצרותהם
שמש־הנשיםאחתאומרת

תתפת

$TS1$שמשתתפת$TS1$

$DN2$שמשתתפת$DN2$׳מחליטות׳בסדנת

החוליםבביתגרורתי(סרטןללא)נשים

העובדהאתמסגירהקצוץשערה׳פוריה׳.

לאמעולםהיאכימותרפיה.טיפולישעברה
יחדמספרת.היאכךהקרחת,אתהסתירה

להרצאהמקשיבההיאנשים20כ־עודעם

ב׳פוריה׳,פלסטיקאיבר־מאיר,ערןר״רשל

המ־כריתה.אחרישדייםבשחזורשעוסקת

שתתפות,

$TS1$,המשתתפות$TS1$

$DN2$,המשתתפות$DN2$לסד־לשבועייםאחתשמגיעות
נת

$TS1$לסדנת$TS1$
$DN2$לסדנת$DN2$,ההקרנותהאםמתעניינותהשיקום

אפשרוהאםבחזה?סיליקוןעםאפשריות

״התפי־הטיפולים?בזמןשדשחזורלעבור

סה

$TS1$״התפיסה$TS1$

$DN2$״התפיסה$DN2$לאכברבריאה׳שתהיי׳העיקרשאומרת
בר־לבנההסדנה,יוזמתפוסקתרלוונטית״,

נשטיין,

$TS1$,ברנשטיין$TS1$

$DN2$,ברנשטיין$DN2$במרפאתמתאמתכאחותהמשמשת

גםצריכהאתההחלמה״אחריהשד,בריאות

)ראונשית״ולהרגיששלךהגוףעםלחיות

מסגרת(.

70עד30בנותנשיםמגיעותלסדנאות

מאזארוכהדרךשעברוומהאזור,מטבריה

והק־כימותרפיהניתוח,המחלהגילוי

רנות.

$TS1$.והקרנות$TS1$

$DN2$.והקרנות$DN2$עללהרצאותבשקיקהמאזינותהן
שינהנדודיעלהמחלה,אחריאינטימיות

סימהמהן,אחתשמשתנה.הגוףדימויועל

המלאבשמהלהיחשףמסכימה(,56שפע
מוקדםלגילויהמודעותאתלהעלותכדי

וחצי,כשנתייםלפניחלתההיאהמחלה.של

טיפולים.ועברהמהשרגושלהוצאתנותחה

ומימסרטן,נפטרז״לאבישנה30״לפני

״במ־נזכרת.היאמוקדם?״גילויעלאזשמע

רוצת

$TS1$״במרוצת$TS1$

$DN2$״במרוצת$DN2$עלתה,מוקדםלגילויהמודעותהשנים
החיים.אתמצילזהלעשותמהאיןכי

הפ־הטיפוליםובסיוםהגילויאחרי״שנה

כתי

$TS1$הפכתי$TS1$

$DN2$הפכתי$DN2$,״בעיניי,שפע.ממשיכהל׳מחלימה׳״
מבי־אתמשמעותית.הכיהתקופהזאת

נה

$TS1$מבינה$TS1$

$DN2$מבינה$DN2$אתהקושי,וכלשעברתמהכלשאחרי

היאהאמתלהיות.שיכולטובהכיבמקום

כרישחליתי,שיידעורציתילאשבהתחלה

יתחילושאנשיםליבאלאעליי.ירחמושלא
לה־צורךשאיןהבנתיהזמןעםעליי.לדבר
תאמץ

$TS1$להתאמץ$TS1$
$DN2$להתאמץ$DN2$,בתהליךמרוכזתלהיותאלאלהסתיר

לי,נשרשהשיערלשלבכשהגעתיההבראה.
ואנישליהמשפחהמצחיק.היהזהמבחינתי

שהיתהתקופהסביבשלםסטנד־אפעשינו

איתישיצטלמולבקשנהגתימגעילה.פשוט

׳אוליבהומור:אומרתהייתיואזהקרחתעם
יחד׳״.שלנוהאחרונההתמונהזאת

לעבודהפסיקהבנרל״ן,שעסקהשפע,
ההח־בתקופתעכשיו,וגםהטיפוליםבזמן

למה,
$TS1$,ההחלמה$TS1$

$DN2$,ההחלמה$DN2$ולהשקיעלעבודהלחזורלאהחליטה
להח־מלבדכלוםאותימעניין״לאבנפש.
לים,

$TS1$,להחלים$TS1$
$DN2$,להחלים$DN2$הס־נכוןאתנהגשאםמאמינהואני

רטן

$TS1$הסרטן$TS1$

$DN2$הסרטן$DN2$משתתפת״אניאומרת.היאיחזור״,לא

וחצישנתייםשאניבגללדווקאבמפגשים

גםאבלמיתוסים,לשבורליבאלאאחרי.

כלטוב.לאמרגישיםהטיפוליםאחריהרבה
סוב־עדייןאנימחדש.התמודדותזאתיום

לת
$TS1$סובלת$TS1$

$DN2$סובלת$DN2$איךללמודחייבתואנילוואימתופעות

בבוקרהלא־טובהההרגשהעםלהתמודד

שנ־בעצב,פגיעהבאצבעותהנימולועם

גרמה

$TS1$שנגרמה$TS1$

$DN2$שנגרמה$DN2$עוזרמקבלתשאניהמידעבניתוח.לי

קשים,כךכלהכימותרפייםהטיפוליםלי.

אבלההרסעםלהתמודדצריךשהגוף
גםהיום־יוםעםלהתמודדכליםצריכהאת

כזאתשחוויהספקאיןהטיפול.אחריהרבה

עושהאתולשרוד.לחיותהרצוןאתמחזקת

בחיים״.להישארכדיהכל

חיים?אושיער

(,53א׳אומרת׳מחלימה׳״,נקראת״אני

אני״אבלפאה,החובשתילדיםלשלושהאם

הלכתישנהכחצילפניבכימותרפיה.עדיין
קי־חודשואחרישגרתיתממוגרפיהלבדיקת

בלתי

$TS1$קיבלתי$TS1$

$DN2$קיבלתי$DN2$אניאולטרםאונד.צריכהשאניתשובה

לאהרגשהליוהיתהלפחדשהתחלתימודה
גושאצליאובחןהביופסיהאחריואכן,טובה,

להוצאתניתוחעברתימ״מ.בגודלסרטני
בכימותרפיה.התחלתיההחלמהואחריהגוש

וכרגעמאוד,קשיםטיפוליםארבעהעברתי

נשר״כשהשיערשפע.-

סטנד־אפעשינולי,

שהיתההתקופהעל

ביקשתימגעילה.פשוט

עםאיתישיצטלמו

בהומור:ואמרתיהקרחת

התמונהזאת׳אולי

יחד׳״שלנוהאחרונה

מצ־כךאחרקלים.יותרטיפוליםעוברתאני

פות

$TS1$מצפות$TS1$

$DN2$מצפות$DN2$קטןגושליהוציאולמזלי,הקרנות.לי

אבלהשד,שלשחזורלעבורנאלצתיולא
עלכשהתבשרתיקשה.מאורזהאתקיבלתי
אבלהיהזההיום.כלובכיתיישבתיהמחלה
קשההכיהרגעאבלככהממשבשבילי

שגםמובןנשרו.שליוהגבותכשהריםיםהיה

ששקלתיכךכדיערקשה,היההשיעראובדן
כימותרפיים.טיפוליםבכלללעשותאם

והבנ־לשיערהחייםביןלבחורצריכההייתי

תי

$TS1$והבנתי$TS1$

$DN2$והבנתי$DN2$חשובה״.יותרהרבהבחייםשהבחירה

״האמתלמפגשים.איתהמגיעא׳שלבעלה

לאשמשהוהרגשהליהיתהשמההתחלה
לפניעודזהאת״עיכלתימספר.הואבסדר״,

שנהחצירשמי.באופןהבשורהאתשקיבלנו

משנההזאתשהמחלהלומריכולאניאחלי,

לבןשקורהמהעלמדבריםלאהחיים.את
פתאוםנוראי.ושינויטלטלהזואבלהזוג,

אסור:אומותרהואאםלבדוקצריךדברכל

כמושגרתית,פעולהלעשותשרגילאדם

להיחשףאסורכילשקולצריךלים,ללכת

זהכיבמסעדה,לאכולאי־אפשרלשמש;

לדברשלאקיבה;לקלקוליחששוישמסוכן

בהוצאותהגידולועלבפרנסההפגיעהעל

חווהאתהפרטיים.ולטיפוליםרפואילייעוץ

משתניםבביתהחייםכיאדיר,נפשילחץ

המ־מחדש.החייםמסלולאתלחשבוצריך

חלה
$TS1$המחלה$TS1$

$DN2$המחלה$DN2$ונפשיפיזילמשברגורמיםוהטיפולים

הזוג״.בניאצלגם

גיל־(,56ת׳בסדנה,נוספתמשתתפת
תה

$TS1$גילתה$TS1$
$DN2$גילתה$DN2$להישבשד.הסרטניהגושאתבעצמה

שהיאהסתירהלאולדבריה,נכדיםילדים

היל־אתוחיזקהלכולםסיפרהאלאחולה

עמוד 1

השניםב־51משמשתא׳,דגניהתושבת,(54)ברנשטייןלבנה

כא־לתפקידהבמקבילהשד,בריאותמתאמתכאחותהאחרונות

חות

$TS1$כאחות$TS1$

$DN2$כאחות$DN2$חולותלנשיםסדנאותנפתחוביוזמתהב׳פוריה׳.אונקולוגית

נשים׳מחלימות׳המכונהבקטגוריהשנמצאותהשד,בסרטן

גרורות.בליבלבד,מקומיבגידולשאובחנו

שלי,"סבתאברנשטיין.אומרתעבורי",שליחותשלסוג"זה
מהמחלהנפטרהשמה,עלקרויהואניאהובהמאודשהיתה

מקב־אניעליי.שהשפיעמהזהואוליקטנהילדהכשהייתי
לת

$TS1$מקבלת$TS1$
$DN2$מקבלת$DN2$מדיהטיפולים.דרךהביופסיהמרגעאותןומלווההנשיםאת

ל־6008ביןומתוכןנשים,כ־04במרפאהלהיבדקמגיעותשבוע

למרפאהאותןמזמינהכשאניכלל,בדרךבמחלה.לוקותבשנה

מדו־במהמבינותהןהביופסיה,שלהפתולוגיתהתשובהבעקבות

בר,

$TS1$,מדובר$TS1$

$DN2$,מדובר$DN2$מאובחנתכלבטלפון.דברשוםכמובןלהןאומריםלאכיאם

דרךלאורךאותהולהנחותידלהלתתשצריךמישהיזאתחדשה
לאשה.מאשהדומהתהליךלאוזהומיוסרת,ארוכה
מעברגםמשמעות,לושישנשיאיברהואשהשדנשכח"בל

כעלעליומסתכליםאנחנורגיש.אזורזההתינוק.שללהזנה
לפניהנשי.הגוףשלובדימויבאיזוןהגוף,שלביציבהחשובחלק

בריאה׳.תהיהשהאשה׳העיקרהיתההתפיסהעשורים,שלושה

צריך.היהכשלאגםהשריר,כוללהשד,כלאתמורידיםהיו

1שחזורהיהלאכיפרוטזה,צריכותהיווהנשיםנוראיהיההעיוות

וצלקתנוראיכיעורעםשד,חסרשלמצבחוותההאשהמיידי.
הכירורגיתהפעולהאתלמזערהתחילוהשניםעםמשמעותית.

מגיעיםפלסטייםניתוחיםבאמצעותלגמרי.שונההגישהוכיום
מצוינות".לתוצאות

בדרך"אניהשנים.לאורךהנשיםעםקשרעלשומרתברנשטיין
משתפותהןאחת"ולאאומרת,היאהמשפחה",אתמכירהכלל

ולא־בןחיתנהאחתהטובותבבשורותמכן,לאחרשניםאותי,

חרת

$TS1$ולאחרת$TS1$

$DN2$ולאחרת$DN2$תחליםשהאשהמקווהשאנימקריםהרבהישנכד.נולד
נשיםהרבההאחרונותבשניםזאת,עםקורה.לאזהאבלותשרוד

נותןזהנכונה.לאכברמוות׳שווה׳סרטןוהמשוואהמחלימות,

כוח".המון

דח־־ננוזםאתי

לעצמינתתי"לאסובלת.אותהשראודים,
שק־ימים"היואומרת.היאלמענם",ליפול,

מתי

$TS1$שקמתי$TS1$
$DN2$שקמתי$DN2$,לעמודיכולתישלאלמרותובישלתי
אתבקבוצהלדיוןמעלההיאהרגליים".על

משתנה.הזוגבןעםשהאינטימיותהעובדה

כלבכלל,בךייגעשמישהויכולהלא"את

עצמך",עםטובלאמרגישהאתכואב.הגוף
מגלה.היא

ניתוח,רצוהדבריםהגילוימרגע״אצלי,
אלים.סרטןהיהזהוהקרנות.כימותרפיה

ומידהשדשלחלקיתלכריתהניתוחעברתי

לאשעדייןלמרותלפלסטיקאי,הלכתי

מיניכלשרטטהואאיתי.קורהמהידעתי

יוציאווכמהייראההשדאיךציורים

ההח־גםיפה.חזהלילהיותשהולךוהבנתי

למה

$TS1$ההחלמה$TS1$

$DN2$ההחלמה$DN2$הטיפוליםשתקופתלמרותקלה,היתה
הג־נשר,השיערפתאוםמאוד:קשההיתה

בות

$TS1$הגבות$TS1$

$DN2$הגבות$DN2$עליתימהתרופות.נפוחהוהייתינעלמו
לצהבהבוהפךהשתנההעורוצבעקילו10

שלבנהזוכרתאניזוועה.פשוטנראתי

לךתהיהאזנורא,׳לאואמרה:אותיהרגיעה
הגי־עלתשמחיגדול.סיפורלאזהפאה,

לוי

$TS1$הגילוי$TS1$

$DN2$הגילוי$DN2$.פעםטיפולעוברתעדייןאניהמוקדם׳
זהמבחינתיזאת,ולמרותשבועות,בשלושה

היה".כלאהיהלישקרהמהכלעבר

כ7ו7""הכ77ויפו7

שנפטרהאחותאיבדהלילדים,אם,(52)ל׳

שהיאכשנהלפניכשגילתההשר.מסרטן

"סרטןלמשפחה.לספרחששההיאחולה,
בקולמודההיאמוות",שווההיהמבחינתי

ידעתילאברורה.משוואההיתה"זאתסדוק,

אחרי׳סרטן׳,המלהאתשובאומרתאניאיך

עברה.היאמהוראינומשפחהבתשאיבדנו

לכ־ניתוחעברתיקשה.היתהההתמודדות
ריתה

$TS1$לכריתה$TS1$
$DN2$לכריתה$DN2$,והקרנותכימותרפיהכךאחרחלקית

כלול׳.׳הכלטיפול

למותכמוהםהכימותרפיים"הטיפולים
בבוקר,קמהבקושיאתמחדש.ולהיוולד

אםקיום.לצורךרקקמהמתפקדת,בקושי

טוב.כברזהמשהו,לאכולמצליחהאת

לאביום,שעותכמהעבדתיתקופהבאותה
הייתישלאימיםהיואבללעצמי,ויתרתי

במיטה.להישארהיההרצוןלנהוג.מסוגלת

ולה־במראהלהביטלךגורמתההתקרחות

בין:

$TS1$:ולהבין$TS1$

$DN2$:ולהבין$DN2$ההתקרחותלפניסרטן.חולתפה׳יש
החולשהאתהמחלה,אתמרגישהרקאת
אתרואהלאאתאבלהתופעות,שארואת

והריסיםכשהגבותהעיניים.מולהמחלה

עםשהלכתיהאמתקשה.רגעזהנושרים

כובעשמתיהסתרתי.לאבגלויהקרחת

החולים".בביתאותווהורדתיקסקט
היוםעדאךההחלמה,בשלבכבראמנםל׳

שח־ניתוח"עברתיטיפולים.עוברתהיא

זור

$TS1$שחזור$TS1$

$DN2$שחזור$DN2$מספרת,היאחזה",להרמתניתוחואיתו
ממהיפהיותרזהשעכשיואומרת"זאת

עםלהתמודדצריכההייתישלאכךשהיה,

מת־אניזה,עםיחדשלי.הנשיותסוגיית

מודדת

$TS1$מתמודדת$TS1$

$DN2$מתמודדת$DN2$בזיכרון,פגיעהנפיחות,השמנה,עם
כן".לפנישהייתימהלאאניבלבול
גדולהשמחהחשההיאל',לדבריכיום,

שקורהמה"אתהקשה.התקופהאחרישהיא
עצמן",המשתתפותרקלהביןיכולותבסדנה

מו־שלנווהשיחותהגוף"שפתאומרת.היא

בנות

$TS1$מובנות$TS1$

$DN2$מובנות$DN2$פנימיקודזהזה,אתשעברהלמירק

שלישהחברותמהלהביןיכולהאנישלנו.

סודותעםמתמודדותחלקןאומרות.לקבוצה

במהשאיןלמרותזה,עלמדברותלאהן

אתלהכילמתקשותעצמןהןאבללהתבייש,

ככישלון,המחלהאתשחווותכאלהישזה.
חששישוכן,נמוך.עצמידימוילהןשישאו

׳איזובנוסחומתגובותהסביבהשלמרחמים

יכולהאתכזה,בפורוםסרטן׳.להישמסכנה,

אניעלייך.שעוברמהולחלוקמידעלקבל

הייתיבשעתוכוח.ומקבלתהרצאותשומעת

עשומהאותיענייןולאבהישרדותעסוקה

מהגוף.הסרטןאתלישיוציאורקבניתוח,לי
של־מרתון,כמוזמןהיהלאמהר,היההכל
נפש

$TS1$שלנפש$TS1$
$DN2$שלנפש$DN2$הסדנה,בעזרתגםהיום,מקום.בואין
שעברתי".מהאתלהכיליכולהאני
עםביחסיההשינוייםעלמדברתל׳גם

גורםעצמוהניתוחוגםכואב"הכלהזוג.בן

ואנישורפותעדייןההקרנותבחזה.לשינוי

שישחושבתאניאחרי.חודשיםכמהכבר

מי־מאשרנפשיתאינטימיותיותרבינינו

ניות.

$TS1$.מיניות$TS1$

$DN2$.מיניות$DN2$תקופותעובריםוכעסים,משבריםיש
׳למהשואלתשאתימיםישדכדוך,בכי,של

כאןישמשברכלכמוקרה׳.זהלידווקא

דבר,שלבסופווהפנמה.הכחשהאבל,אובדן,
בחיימשמעותיתתפניתהיההמחלהגילוי

השקפתולאחרי,ללפנינחלקיםהחיים

אתאחר.העדיפויותוסדרמשתנההעולם

מהרבהחשובהיותרשלךשהבריאותמבינה

ובכלל,בישולניקיון,למשלכמודברים
המחלה,אצליכשהתגלתהאחרים.לרצות

אניהיוםמפלצת.כמובשביליהיתההיא

אבלשיש,נוראהכיהדברלאשזהיודעת

תחזור".שלארק
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ןלוקתהז

חיידק?יג

ז־ור־נחוםאתי

'פוריה'החוליםבביתהמחקרמכוןאתהמנהל31בןרקפרץ,אביד״ראתתשאלו

מלב'^למדד',בשיכוןגדלהואלאנטיביוטיקהחיידקיםשללמידותםאתוחוקר

הצבאיתהמתודהבמסגרתהרפואהבמד;\ידוקטורטהשלים26בגילוכברבגליל'

טברייני"אניאחרת;\בודהשוםב^בוריחליףלאשלוהמחקריתהאבודהאת

מהרבהשקיבלתימאודמפתותהצ^ותלמרותל^יר"חזרתיאומר,הואגאה",

להתבכייןצריכיםלאהאזורשתושביחושבאניובחו״ל.בארץיוקרתייםמקומות

ולהתפתח"ללמודאלאבפריפריה,שהםזהעל

צורשרוןצילום:דור־נחוםאתי

המי־אומרבמינו״,מיוחדיצורזה״חיידק

קרוביולוג
$TS1$המיקרוביולוג$TS1$

$DN2$המיקרוביולוג$DN2$מכוןמנהל(,31פרץאביד״ר

שבשנים׳פוריה/החוליםבביתהמחקר

חיידקיםשלעמידותםאתחוקרהאחרונות

שלהלוהטהאדמהתפוחלאנטיביוטיקה

במיקרוס־מסתכל״כשאניהמחקר.עולם

קופ,

$TS1$,במיקרוסקופ$TS1$

$DN2$,במיקרוסקופ$DN2$בסךזהחיידקמגניב.עולםמגלהאני

כללעשותמסוגלהואאבלאחד,תאהכל
חיידקיםבמעבדהמגדליםאנחנוהרבה.כך

בהם,להילחםיכולהלאשהאנטיביוטיקה

שללפיתוחמשאביםלמצואקשהוכיום
לדעתינכשלהמחקרעולםנגדם.תרופה
מתקתקת״.והפצצההזאתבסוגיה

מילדותהתענייןטבריה,תושבפרץ,
למדד׳,בשיכוןגדלהואובמחקר.בביולוגיה

האקר־לימודיוואתבגליל׳׳עמלבתיכון

מאיים

$TS1$האקרמאיים$TS1$

$DN2$האקרמאיים$DN2$עתודהבמסלול18בגילכברהחל

במעבדהצבאישירותבתום26בגילמהיר.

במדעידוקטורתוארקיבלהרפואה,חילשל

ובאותהאביב,תלמאוניברסיטתהרפואה

החולים.בביתהמעבדותאתלנהלהחלשנה
המעב־ממנהליאחדלמטאורנחשבהוא

דות

$TS1$המעבדות$TS1$

$DN2$המעבדות$DN2$מכוןוכשנפתחבארץביותרהצעירים

החלשקל,מיליוןשבעהשלבעלותהמחקר,
אותו.גםלנהל

חנון״,להיותנקראזהאמביציה,לא״זאת

אניאםאותישואלים״אנשיםצוחק.הוא

צעיר,בגילמשהושפספסתימרגישלא

מהאתעשיתילא,ממששליוהתשובה

לי.שיחקהמזלשגםחושבאניאוהב.שאני

ופתחובישהאמינואנשיםהיוהשניםלאורך

בפוריההתנדבתינערכשהייתידלתות.לי

לישנראתהבמעבדה,הצוותאתוהכרתי
שלהם״.למנהלהפכתילימיםקסום.מקום

מס־פרץהקיםכחוקר,לתפקידיובמקביל

לול
$TS1$מסלול$TS1$

$DN2$מסלול$DN2$התי־בישיבהרפואהבלימודילבגרות

כונית

$TS1$התיכונית$TS1$

$DN2$התיכונית$DN2$,אתמלווההואהיוםוערובאולפנית

רואה״אניבגליל׳.ב׳עמללביולוגיההמגמה

״הריאומר.הואהמדהימים״,התלמידיםאת

הילדיםאבלהטברייניםעלעלינו,צוחקים
בהם.להאמיןוצריךמאודמוכשריםהאלה

אותו,למחוקשצריךשליליסטריאוטיפזה

ולד־לחזקדווקאיכולזהלפעמיםכיאם
חוף

$TS1$ולדחוף$TS1$
$DN2$ולדחוף$DN2$.רקולאהמקום,שבניחושבאניקדימה

שהםזהעללהתבכייןצריכיםלאבטבריה,

גםולהתפתח,ללמודצריכיםהםבפריפריה.

שמישלילתלמידיםאומראניקשה.כשזה

בכללהצליחלדעתצריךלהצליח,שרוצה
נמצא״.הואשבהסביבה

שואליםפעםשלאמספרהכיפהחובשפרץ
המחקר.עםמסתדרתהאמונהאיךאותו

שיאאתרואהאניבמחקר,עוסק"כשאני

שמישהומאמין״אנימסביר.הואהבריאה״,

המיקרוסקופ,מאחורישישמהאתמנתב

שלהאבולוציהתורתאתשלמדתילמרות

בעו־דברכלעםמסכיםלאאנירארווין.

לם
$TS1$בעולם$TS1$

$DN2$בעולם$DN2$,ביןנמצאשאנימפניכנראההביולוגיה

הדתי״.לעולםוהמחקרהמדעעולם

המושלםהרופא

שעוסקותמעבדותארבעפועלותבמכון

לב(,)מחלותוסקולריתביולוגיהשלבמחקר
ותאיסרטןבחקרוביוכימיה,במטבוליזם

חו־ביתבכל״לארב־תחומי.ובמחקרגזע

לים
$TS1$חולים$TS1$

$DN2$חולים$DN2$״מחקראומר,הואמחקר״,מכוןקיים

לרופאיםמאפשרשלנוהמכוןאקסטרה.זה
לעשותומעלהשנימתוארולסטודנטים

לירושליםלנסועבמקוםלבית,קרובמחקר
למיטתקרובמכךוחשובאביב,לתלאו

זהכאןשקורהמהמדעת.ובהסכמתוהחולה

שנפתחמאזהגלילעלשעוברמהשינויחלק

בצפת.לרפואההספרבית

מא־מובןדברלאזהמחקרשעושה״רופא

ליו״,
$TS1$,מאליו״$TS1$

$DN2$,מאליו״$DN2$רופאשלהמטרה״כיפרץ,ממשיך

להפעילדווקאולאולחולה,מענהלתתהיא
כפיבדיוקשלו,הייעודלאזהמיקרוסקופ.

רופאניתוח.בחדרלעשותמהאדעלאשאני

אניהשראה.מעוררהואגדול,׳ווארהואכזה

לש־הגיעהואבעינייאבלמשוחד,אמנם
למות.

$TS1$.לשלמות$TS1$
$DN2$.לשלמות$DN2$הואהמחקרשבשבילהעובדהעצם

ומחקריםתרופותעלספרותלקרואצריך

כשהואיותרטוברופאאותועושהאחרונים

בעו־שקורהבמהבקיהואבחולה.לטפלבא

לם
$TS1$בעולם$TS1$

$DN2$בעולם$DN2$אחרים.רופאיםעםבקשרונמצא

ישלנואגו.מחפשיםלאכחוקרים״אנחנו

הרגשהזאתבמחקר.להצליחאחרסיפוק

בעולם.יפההכיהואשלנוהמקצוענפלאה,
ישירבאופןלעסוקלאלמהאותי:שואלים

הכיהואשבעיניימשפטשמעתיברפואה?

גילו.שחוקריםבמהעוסקיםרופאיםנכון

מעונייןיאאחד״אף

באנטיביוטיקה,להשקיע

תצאשהתרופהעדכי

החיידקיםמהמעבדה,

עמידות.אליהיפתחו

התרופותחברות

כסףלהרוויחרוצות

להשקיעלהןומשתלם

ארוכות־טווח.במחלות

שהתרופותפלאלא

בתחוםהןנמכרותהכי

הפסיכיאטרית״

שאניבמהיעסקואחריםשאנשיםרוצהאני

אתהחוקר,להיותבשבילוחקרתי.כתבתי

יציר־באופןולחשובגבולותלפרוץצריך

תי.

$TS1$.יצירתי$TS1$

$DN2$.יצירתי$DN2$לשתיים.שווהלאאחתועוראחתאצלנו
לקחתוצריךאחרת,להיותצריכההחשיבה
מסכןלאמחקרלרופאים,שבניגודבחשבון

אחר,ראשעםלהיותצריךאתההחולה.את

בת־שמקובלתמוסכמהכלעםלהסכיםלא

חום

$TS1$בתחום$TS1$

$DN2$בתחום$DN2$.מקצועייםמאמריםהרבהישהרפואה

איתם״.מסכיםלאואניקוראשאני

מנהלשפרץהמיקרוביולוגיתבמעבדה
000,4כ־חורשמרינבדקותהחוליםבבית

קרוםמדלקתזיהומיםלאבחןכרירגימות

מפע־״אנחנוהשתן.בדרכידלקתערהמוח
נחים

$TS1$מפענחים$TS1$
$DN2$מפענחים$DN2$למטופל״,ישמהומזהיםהדגימותאת

הרפואיותמההחלטותאחוז70מסביר.הוא

מת־שלנוהעבודההתוצאות.עלמתבססות

בצעת

$TS1$מתבצעת$TS1$

$DN2$מתבצעת$DN2$דברשלבסופואבלהקלעים,מאחורי

המע־תוצאותעלנשעןהרופאיםגדולגם

בדה״.

עבודתו

$TS1$המעעבודתו$TS1$

$DN2$המעעבודתו$DN2$סיזיפית.המקריםברובפרץשל

וזאתשלמים,ימיםבמעבדהמבלה״אתה

כמהיודעים״אתםאומר.הואקשה״,עבודה

לגדללוקחזמןכמהחיידק?לגדללוקחזמן
מתנהגהזהשהתאעדלוקחזמןכמהתא?

מתחתכשהואשיתנהג,רוצהשאתהכמו

לתאיםלגרוםשלם,עולםזהלמיקרוסקופ?
חיהרקמהמקבליםאנחנובמעבדה.לגדול

לאאותה.ולנתחאותהלגדלוצריךמחולה
ולאכפיים,להמוחאיםלאשירים,להשרים
מצליח.זהתמיד

חוקראבלמתחיל,שאתהמחקרים״יש

מחקריםישביעד.תלויזהאותם.יסייםאחר

שהתגליתוישמאודמהרמגיעהשהתשובה

מחלתעלהמחקרלמשל,יותר.מאוחרתגיע
לקחאבל1984מאזבעולםהתנהלהאיידס

שבק־מאמיןואניהמחלהאתלפצחשנה20

רוב

$TS1$שבקרוב$TS1$

$DN2$שבקרוב$DN2$שלנוהמחקרבמכוןתרופה.להתימצא
הדבריהיואולישבעתידתגליותישבהחלט

בתחוםשלנובמעבדההרפואה.בעולםהבא

מניחואניחרשתחוםעכשיוחוקריםהלב
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שניםכמהייקחאבלדרך,יפרוץשהמחקר

המטופל״.עלישפיעושהתוצאותעד
טבעון,מקרית38וולינםקינטליהד׳׳ר

מם־הקרדיולוגית,המעבדהעלשאחראית

בירה:

$TS1$:מםבירה$TS1$

$DN2$:מםבירה$DN2$קט־מולקולותעכשיוחוקרים״אנחנו

נות

$TS1$קטנות$TS1$

$DN2$קטנות$DN2$מיקרומאורRNAבחזיתהןשכיום

שהתגלוהמולקולות,כולו.בעולםהמחקר
תהליכיםהרבהעלאחראיותשנה,20לפני
שלהןהפעילותלגביההבנהשלנו.בגוף
ואנחנומתקדמתיותרלמשל,הסרטן,בחקר

אנחנוהלב.בתחוםהפעראתלהדביקמנסים

אנ־אצלמולקולרייםתהליכיםאםבורקים

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$שלמאלהשוניםלבהתקףעםשהגיעו
לה־מקוויםאנחנוובעתידבריאים,אנשים
שתמש

$TS1$להשתמש$TS1$
$DN2$להשתמש$DN2$החולה,שלעתידולניבויהזהבמידע

איןכרגעהתקף.בעודללקותעלולהואואם

תו־לקבלמצפיםאנחנואבלתוכנות,עדיין

צאות

$TS1$תוצאות$TS1$

$DN2$תוצאות$DN2$.עשרותעובדיםכזהמחקרעלבהקדם

מחקרכלאבלבהתחלה,רקואנחנושנים

חדשות״.דלתותפותחכזה

כסף"״ענייו

עלברובםמבוססיםפרץשלהמחקרים
הניתוחמחדרשהוצאובילדיםראשגידולי

אתמגדליםבמעבדההמחקר.למכוןוהגיעו

הםלמהובודקיםבגידולשמקורםהתאים

עושהשאני״המחקריםלטיפול.מגיביםלא

לאנטיביוטיקה״,חיידקיםעמידותבתחום
בקרבשראיתימבעיות״נולדופרץ,מסביר

אבלמזיהום,סבלשחולהמקריםהיוחולים.
ולפעמיםלושמתאימהאנטיביוטיקהאין
לפענחצריךאתהכלומר,למה;יודעיםלא
המחלה.מקורשלהעמידותמנגנוןאת

היאלאנטיביוטיקההחיידקים״עמידות

בעשורהרפואהעולםשלקשההכיהבעיה

אנטי־כשאיןקטסטרופה.זאתהאחרון.

ביוטיקה

$TS1$אנטיביוטיקה$TS1$

$DN2$אנטיביוטיקה$DN2$,החי־שהמערכתמקוויםמתאימה

סונית

$TS1$החיסונית$TS1$

$DN2$החיסונית$DN2$כאלהחוליםאבלהמחלה,עלתתגבר

שהופכיםכאלהוישלבידודלפעמיםעוברים

בעיהזאתחייהם.אתומסיימיםקשיםלחולים

ומוגזםנכוןלאמשימושכתוצאהשהתפתחה

אותהקיבלושלאאנשיםגםבאנטיביוטיקה.

מהמזון.עקיף,באופןאותהצרכוישירבאופן

לזרזכדיאנטיביוטיקהלאפרוחכשנותנים
אותה,מקבליםאנחנוגםשלו,הגדילהאת

חיידקים.שלעמידותיוצרוזה

מס־לאלאנטיביוטיקה,העמידות״בעידן

פיק

$TS1$מספיק$TS1$

$DN2$מספיק$DN2$בדרכימדלקתסובלשמישהולדעת

לדל־גרםחיידקאיזהלהביןצריךהשתן
קת.

$TS1$.לדלקת$TS1$
$DN2$.לדלקת$DN2$לוולוקחיםחולההחוליםלביתכשמגיע

אםשדרה,מעמודנוזלאודםשתן,דגימה

התפקידהמוחקרוםלדלקתבחשדמדובר

כלומרחיידק,אווירוסזהאםלבדוקשלנו
בוד־אנחנוכךאחרלזיהום.גורםבעצםמה

קים

$TS1$בודקים$TS1$

$DN2$בודקים$DN2$אותולתקוףיכולהאנטיביוטיקהאיזו

מנגנוןמגלהכשאתהלרופא.מענהולתת

מביןהמטפלהרופאלאנטיביוטיקה,עמידות

מתאימהאחרת,אנטיביוטיקהלנסותשצריך

יותר.

עלייהישאחדשמצדכךעלמצביעפרץ
זיהומיותבמחלותהחוליםבמספרתלולה

שניומצדעמידיםמחיידקיםשסובלים

לפתחשמוכנותהחברותבמספרירידה
אףהיוםכסף.שלעניין״זהאנטיביוטיקה.

כיאנטיביוטיקה,לפתחמעוניינתלאחברה

לשי־מהמעבדהתצאשהתרופהשעדידוע
מוש

$TS1$לשימוש$TS1$
$DN2$לשימוש$DN2$אליה.גםעמידותיפתחוהחיידקים

המחקרעולםחיידקים,עמידותשלבנושא

אבלאנטיביוטיקה,לפתחיכולאנינכשל.
לה־רוצותהתרופותוחברותמשקיעצריך
רוויח

$TS1$להרוויח$TS1$
$DN2$להרוויח$DN2$.במחלותלהשקיעמשתלםלהןכסף

החוליםסוכרת.כמוהחיים,כלאיתןשחיים
כסףכמהאזחייהם,ימיכלאינסוליןמזריקים

הכישהתרופותפלאלאהמון.להן?מכניסזה

נוגדיכמוהפםיכיאטריה,בתחוםהןנמכרות

החיים.כלצורכיםהחוליםשאותןדיכאון,

כדיפוטנציאלייםתורמיםמחפשיםאנחנו

ציודלרכושהמכוןאתלפתחלהמשיך

שהרפואהרוציםאםחוקרים.עודולקלוט

המחקר".במכונילהשקיעצריךתצליח,

בטבריה:הצעירלדורמסרלוישלסיכום

אבי־תלילדשלההזדמנויותשחלון״נכון

בי

$TS1$אביבי$TS1$

$DN2$אביבי$DN2$אסוראבלטברייני,ילדשלמזהשונה

להוכיחצריךהקושיבגללדווקאלוותר.
שאפשר״.

טפילהואנגיף()בעבריתוירוסירעלי.שמשמעותהבמלהיוירוסיהשםמקור

שיוכלכדימחיה,סביבתלושמספקיםהגוףתאיכמופונדקאי,לתאשזקוק

אחתרוח.ואבעבועותהרפסשפעת,כמולמחלותגורמיםוירוסיםבו.להתרבות

לגוףהנגיףמוחדרשבעזרתוחיסון,היאבווירוסלמלחמההמקובלותהשיטות

במחלהולהילחםנוגדניםלפתחלגוףגורםהחיסוןשלו.ההרסנייםהמנגנוניםללא

עצמו.בכוחות

עצמו.בכוחותולהתרבותלהתקייםשיכולחי,אורגניזםהואלעומתוחיידק

לגוףשעוזריםטובים""חיידקיםובהםחיידקים,שלסוגיםמאות־אלפיקיימים

הואחיידקיםנגדהתרופתיהטיפולכיוםלמחלות.גורמיםמהםמעטיםאךהאדם,

נגדו.יעילהאינהוהיאכלפיהעמידותמפתחהחיידקהזמןשבמהלךאנטיביוטיקה,

חיידקנגדתרופההרפואי.הטיפולדרךאתקובעהחייםצורותשתיביןההבדל

באותהשימושתיעצר.המחלהוהתפשטותימותהחיידקלהתרבות,ממנומונעת

בחולה.ופוגעגדלהואשבהםהגוףתאיאתגםהורגוירוסנגדתרופה

אנטיביוטיקה!לקחתצריכהאניהגרון,ליכואבאם

אנטיביוטיקה,לקחתצריךלאולכןמווירוסאחוז90ב־נגרמתגרון"דלקתפרץ:

ולכןחיידקיםמעורביםשבהןדלקותישזאת,עםחיידקיים.לזיהומיםרקשיעילה

לקחתלהתחילאפשרהתוצאות.לפיולהחליטלמעבדהלשלוחתרבית,לקחתצריך

חשובהמחלהלמניעתחיידקים.נמצאולאבתרביתאםולהפסיקאנטיביוטיקה

חוליםלבקרשמגיעיםאנשיםלמשל,נקיות.ידייםכמובסיסית,היגיינהעללהקפיד

בקהילה״.כךאחרשמתפשטיםחיידקים,עםמשםחוזריםשהםלדעתצריכים

דור־נחוםאתי

עמוד 3
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מעריך אתכםבנק יהב

״פריים״ + 1%, עד 10 שניםבריבית מצוינתהלוואה עד ₪100,000
אפשרות לדחיית תשלום קרן ההלוואה בחצי שנה

עמלות עו"שחשבון ללא

עובדים קשה בשביל הכסף שלכם?עובדי ביה״ח פוריה,

מצטרפים ומקבלים:

פתוח לכולם!

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. פטור מעמלות עו"ש נפוצות. למפקידי משכורת חודשית של 5,000 ש”ח ומעלה.

"ריבית יהב " =  0.74% נכון ל-1.7.16.

מסגרת אשראי בחשבון העו״ש < מדרגה ראשונה עד 10,000 ₪ ב"ריבית יהב"
הלוואות רגילות ומשלימות <  עד 30,000 ₪ ב"ריבית יהב" < עד 15,000 ₪ בריבית ״פריים״ + 0%

תנאים נוספים ייחודיים לעובדי מדינה 

ק  6.16 
שיוו

   

הכי משתלם בשבילךבנק יהב -זה הבנק שלך!

אנו לשרותכם בסניף טבריה  ככר רבין )רסקו(
ימים א', ג', ד'  8:30-13:30 • ימים ב', ה'  16:00-18:00, 8:30-13:00


