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הסמכה בינ"ל בהחייאה
המרכז הרפואי לגליל הוכר על ידי 

איגוד הלב האמריקאי כמרכז הדרכה 
בינ"ל בנושא החייאה. בכך הפך 

המרכז הרפואי לחמישי בישראל, 
המחזיק בהכרה בתחום

עמ' 3

קבלת תו ירוק
מכון התקנים העניק תו ירוק למרכז הרפואי 
שהפך השני מבין בתי החולים הממשלתיים 
שמחזיק בתקן. בשנים האחרונות עוסקים 
במרכז רבות בתהליכים שונים שמטרתם 

לעודד מיחזור וחסכון באנרגיה  
עמ' 11

ביקור בחוף המערבי
עמותת ידידי המרכז הרפואי לגליל 

ממשיכה בפעילות חובקת עולם 
לחשיפת פעילות המרכז. הפעם הוקדש 

הביקור למפגשים עם ראשי קרנות 
וקהילות בלוס אנג'לס

 עמ' 23

השגרירים שלנו בנפאל
עמ' 4-7

שהו  הרפואי  מהמרכז  רופאים  שלושה 
מהמשלחת  כחלק  בקטמנדו  שבועיים  במשך 
מענה  לתת  כדי  שהגיעה  הישראלית 
בראיון  הקשה.  האדמה  רעידת  בעקבות 
על  השלושה  מספרים  שחזרו  לאחר  רגע 
הגעגועים  השליחות,  תחושת  ההתמודדות, 
הבאה  בפעם  גם  להתייצב  ומבטיחים  הביתה 
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דבר מנהל המרכז הרפואי

www.gmc.org.il :אתר המרכז הרפואי

עורך: חגי עינב

חברי המערכת: סמדר אוקמפו, עירן חייט, 

עדי טולדנו-זרחי, גלית טמיר, רותי יפרח, אמיר ירחי, 

ד”ר אייל סלע, ד”ר שאול עטר  

צילומים: רוני אלברט 

עיצוב גרפי: ורד מרק - סטודיו ג'ירפיקה

הדפסה: דפוס שלומי בע״מ

לפרסום: Eran.hayat@naharia.health.gov.il או 04-9107771

Haggai.einav@naharia.health.gov.il :לתגובות

הבחירות מאחורינו: הממשלה ה-34 והכנסת ה-20 יצאו לדרך 

ואנו מאחלים לכל נבחרי העם הצלחה רבה בתפקידם. ברצוני 

לקדם בברכה ובאיחולי הצלחה את סגן שר הבריאות הנכנס 

שר  סגן  ששימש  בעת  הכרתי  אותו  ליצמן,  יעקב  הרב  ח"כ 

הבריאות בשנים 2009-2013. שנים אלו זכורות היטב כתחילתו 

הגדול  שהוא  שלנו  הרפואי  המרכז  לפיתוח  מואץ  הליך  של 

לתפקיד  בחירתו  וצפונה.  אביב  מתל  בגודלו  והשני  בגליל 

וכן צמצום פערים משמעותי  ופיתוח  תאפשר המשך עשייה 

בתחום הרפואה בין פריפריה למרכז. 

בימים אלה הולכות ונשלמות עבודות בניית שלב א' בפרויקט 

אגף בריאות האישה שיכלול 12 חדרי לידה, יחידת אולטרא-

אשפוז  מחלקות  שתי  הרות,  נשים  מעקב  מרפאת  סאונד, 

ליולדות, שתי תינוקיות ואגף אשפוז תת קרקעי. אנו מקווים 

כלל  את  לתוכו  שיאגד  ב'  לשלב  שקלים  מיליון   100 לגייס 

להיריון  יחידה  הרפואי:  במרכז  האישה  לבריאות  השירותים 

בסיכון, מחלקת נשים, ארבעה חדרי ניתוח, היחידה להפריה 

חוץ גופית )IVF( והפגייה. 

מייסודם של  מכון מחקר  בניית  בעבודות  לאחרונה התחלנו 

אוניברסיטת בר-אילן ורעיה שטראוס בן דרור, נשיאת עמותת 

נוסף  חשוב  נדבך  הינו  המחקר  מכון  הרפואי.  המרכז  ידידי 

משרת.  הוא  אותה  הקהילה  למען  הרפואי  המרכז  בפיתוח 

מכון המחקר ישלב בין העבודה הרפואית לעבודה האקדמית-

חינוכית, דבר חשוב עבור מרכז רפואי הנמצא בהליך אינטנסיבי 

של פתיחת שירותים חדשים והוספת טכנולוגיות מתקדמות.

כמרכז רפואי הנמצא בקרבת הגבול עם לבנון אנו מחויבים 

להיות ערוכים לכל תרחיש ביטחוני או אירועים חריגים אחרים 

באזור הגליל, בו יהיו מעורבים חלילה נפגעים רבים וזאת, בין 

השאר באמצעות שיתוף פעולה הקיים לאורך כל ימות השנה 

כוחות  הצבא,  גורמי  הבריאות,  לשכות  הבריאות,  משרד  עם 

ההצלה והרשויות המקומיות. 

על  והמועצות  הערים  ראשי  לכל  להודות  מבקש  אני  לסיום 

מודה  אני  האזור.  תושבי  למען  לצידנו  האיתנה  עמידתם 

הרפואי,  המרכז  ועובדות  עובדי  ולכל  להנהלה  לעמיתיי 

למתנדבים, לגמלאים, לבני ובנות השירות הלאומי על עבודה 

משותפת - כי רק יחד, נצליח להמשיך בפיתוח שירותי רפואה 

ומתן יחס מקצועי ואנושי לקהילת הגליל.

                                בידידות,

ד”ר מסעד ברהום 

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

המרכז הרפואי לגליל - רפואה מקצועית ואנושית
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האחרונות  בשנים  צבר  לגליל  הרפואי  המרכז 

ניסיון רב בכלל תחומי המוכנות לחירום ובהכנת 

הרצאות וסדנאות במגוון תחומים בארץ ולנציגי 

רפואה מכל העולם. לאחרונה הסתיים בהצלחה, 

קורס הדרכה בנושא תורת ההחייאה בהשתתפות 

מארה"ב.  ומדריכים  הרפואי  מהמרכז  צוותים 

ידי  על  ההסמכה  תעודת  הוענקה  חגיגי  בטקס 

מנכ"ל האיגוד שהגיע לביקור בישראל ובכך הפך 

המרכז הרפואי לגליל לחמישי בישראל, המחזיק 

בהכרה לסדנאות בנושא תורת ההחייאה. 

תקן  להכנסת  בהליך  נמצא  הרפואי  המרכז 

ובשיפור  בקידום  שעוסק  האמריקאי,   JCI-ה

איכות ובטיחות המטופל השוהה במרכז הרפואי. 

המשמשים  אחות  או  רופא  כל  מההליך  כחלק 

במתן  מיומנים  להיות  חייבים  בביה"ח  בתורנות 

הנושא  קידום  לשם  מתקדם.  החייאתי  סעד 

נפתח  במסגרתו  האמריקאי,  הלב  איגוד  עם  הסכם  נחתם 

מרכז הדרכה לתורת ההחייאה הבסיסית והמתקדמת במרכז 

הרפואי לטובת העובדים ותושבי הגליל. 

רופאים  צוות,  אנשי   21 הראשון שהסתיים, השתתפו  בקורס 

ואחיות בהחייאה בסיסית ומתקדמת וכן, מדריכי איגוד הלב 

הובילו  אותו  בקורס  והשתתפו  במיוחד  שהגיעו  האמריקאי, 

ד"ר אריה איזנמן, מנהל קורסי ACLS יחד עם רומן דרוביצקי, 

רכז נושא ההחייאה במרכז הרפואי לגליל. 

להכשיר  ומוסמך  בינלאומית  מוכר  החדש  ההדרכה  מרכז 

את  מדריכים.  וכן  ומתקדמת  בסיסית  ברמה  החייאה  מגישי 

הקורסים העבירו לצוותים דניס אוסוב, אח בחדר ניתוח ומרכז 

קורס BLS ואיברהים כיאל, אח בפנימית ב' המרכז את קורס 

.ACLS

כגוף  לגליל  הרפואי  המרכז  הצטרף  להסמכה  החגיגי  בטקס 

החמישי בישראל המוסמך בתחום אחרי בתי החולים: שיבא, 

מסעד  לד"ר  התעודה  את  מד"א.  וארגון  ושניידר  איכילוב 

ברהום, מנהל המרכז הרפואי לגליל העניק גלין ואן דן הוטן, 

הלב  באיגוד  התיכון  והמזרח  אפריקה  אירופה,  אזור  מנכ"ל 

האמריקאי, שציין לשבח את פעילות המרכז הרפואי בתחום 

ההחייאה.

ד"ר ברהום: "מדובר בכבוד גדול מצד האיגוד האמריקאי ואני 

גאה בצוות שפועל שנים רבות לקידום תחום ההחייאה במרכז 

הרפואי. הצוות שלנו עובר לאורך כל ימות השנה מגוון רחב 

של סדנאות וקורסים וכעת עם קבלת ההסמכה אנו נרחיב את 

הפעילות כמרכז הדרכה המוכר ברמה הבינלאומית גם עבור 

הקהילה אותה אנו משרתים".

ממשיכים להתרחב: החלו עבודות בניית פרויקט מכון המחקר 

אוניברסיטת בר-  לגליל מייסודם של  החדש במרכז הרפואי 

המרכז  ידידי  עמותת  נשיאת  דרור,  בן  שטראוס  ורעיה  אילן 

הרפואי. 

נוסף בפיתוח המרכז הרפואי  מכון המחקר הינו נדבך חשוב 

בין  ישלב  המחקר  מכון  משרת.  הוא  אותה  הקהילה  למען 

חשוב  דבר  האקדמית-חינוכית,  לעבודה  הרפואית  העבודה 

פתיחת  של  אינטנסיבי  בהליך  הנמצא  רפואי  מרכז  עבור 

שירותים חדישים והוספת טכנולוגיות מתקדמות. 

הרפואי  המרכז  של  המערבי  בחלקו  ייבנה  המחקר  מכון 

אחת  קומה  יכלול  הוא  מ"ר.  כ-1100  של  שטח  על  וישתרע 

בה יפעלו מעבדות מחקר וציוד מחקרי חדיש. הוא ישמש את 

הסטודנטים לרפואה מהפקולטה של בר-אילן בגליל וכן צוות 

חוקר של המרכז הרפואי. בנייתו של המכון תימשך כשנה.

אקדמי  בפרויקט  "מדובר  כי:  ציינו  הרפואי  המרכז  בהנהלת 

בפיתוחו  נוספת  מדרגה  לקפיצת  יביא  אשר  חשוב  ורפואי 

של המרכז לטובת הקהילה שאותה הוא משרת. יחד נמשיך 

במחלקות  והן  במחקר  הן  האנשים  מיטב  את  לצרף  לשאוף 

הרפואיות כדי להמשיך ולעמוד בחזון שלנו להיות מרכז רפואי 

על של הגליל".

המרכז הרפואי לגליל הוכר רשמית על ידי איגוד הלב האמריקאי 
כמרכז הדרכה בינ"ל בנושא החייאה 

יוצאים לדרך: החלו העבודות לבניית מכון מחקר במרכז הרפואי 

הכרה רשמית. נציגי המרכז הרפואי עם נציג איגוד הלב האמריקאי
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פרק זמן קצר לאחר רעידת האדמה 
הקשה בנפאל, החליט הדרג המדיני 
משלחת  לקטמנדו  להוציא  בישראל 
החילוץ  יחידת  את  שכללה  גדולה, 
עם משלחת  יחד  העורף,  פיקוד  של 
רופאים,  מנתחים,  שכללה  רפואית 
נוספים.  רפואה  וצוותי  אחיות 
המשלחת הישראלית, שהקימה בית 
חולים שדה בקטמנדו, טיפלה במשך 
פצועים,  בכ-1,600  משבועיים  יותר 
תוך שביצעה 85 ניתוחים ו-8 לידות.

שלושה  המשלחת  כללה  השאר  בין 
לגליל:  הרפואי  מהמרכז  רופאים 
עוזר מנהל המרכז הרפואי, ד"ר צבי 
שלג, שהינו רופא עיניים בהתמחותו; 

ד"ר גיל דינור, רופא בכיר במחלקה לטיפול מיוחד בילוד 
היתה  "זו  רופא מרדים.  מרינובסקי,  מיכאל  וד"ר  )פגיה(, 
גאווה אדירה להיות חלק מהמשלחת ולסייע בהצלת חיים 
במדינה רחוקה שעברה טראומה בלתי רגילה", אומר ד"ר 
שלג בריאיון ראשון מאז השיבה מנפאל. ד"ר דינור: "אם 

יבקשו ממני להיקרא שוב לדגל, לא 
אהסס ואגיע לכל נקודה בה אתבקש 
מוסיף:  מרינובסקי  וד"ר  להיות". 
לחיקוי  מודל  שהיינו  מרגיש  "אני 

למשלחות מכל העולם".

טלפון ב-2:00 בלילה
הילה,  מצפה  מהיישוב   )44( שלג  ד"ר 

לימודי  את  סיים  ילדים,  ל-2  ואב  נשוי 

בבאר  גוריון  בן  באוניברסיטת  הרפואה 

שבע, והחל את הסטאז' במרכז הרפואי 

בנהריה. בין השנים 2012-2005 התמחה 

ההתמחות  סיום  ועם  עיניים,  במחלקת 

בכיר.  כרופא  במחלקה  לעבוד  החל 

מפקד  שימש  הצבאי  שירותו  במסגרת 

המילואים  בשירות  סרן.  רב  לדרגת  עד  והגיע  שיריון  פלוגת 

הוא משמש מפקד פלוגת רפואה כירורגית מוטסת מטכ"לית, 

במסגרת תפקידו  צה"ל.  חולים שדה של  מבית  חלק  שהינה 

השתתף בשנת 2010 במשלחת חיל הרפואה להאיטי, שסבלה 

מרעידת אדמה קשה.

סיפורים מהעולם השלישי
במשך כשבועיים שהו בנפאל שלושה רופאים מהמרכז הרפואי לגליל, כחלק מהמשלחת הישראלית שהגיעה 

כדי לתת מענה בעקבות רעידת האדמה הקשה. עוזר מנהל המרכז הרפואי, ד"ר צבי שלג: "הדבר שהכי ריגש 

אותי היה קשר שנוצר ביני ובין נער מקומי קטוע יד, שאת חייו הצלנו". ד"ר גיל דינור, רופא בכיר בפגיה, שטיפל 

בנפאל בתינוק שנולד לאם פונדקאית: "זו ההוכחה שאנו, הישראלים, יכולים להגיע לכל נקודה בעולם".  ד"ר 

מיכאל מרינובסקי, רופא מרדים: "היינו משלחת עצומה שבאה להציל חיים". השגרירים שלנו בנפאל
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מפגש מפתיע עם השכנה ממצפה הילה. ד״ר שלג ויערה יונה

ד״ר דינור: "כל אחד 
מחברי המשלחת 

עזב מאחור משפחה. 
את הגעגועים הפגנו 
בווטסאפים ובשיחות 

קצרות בשעות בהן לא 
היה עומס מבקרים בבית 

החולים"

מתוך אתר ״מסע אחר״
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זמן קצר לאחר שובו מנפאל נזכר ד"ר שלג ברגע שבו גמלה 

האסון.  מוכת  האסיאתית  למדינה  להצטרף  ההחלטה  בליבו 

לאחר  ספורות  שעות  בלילה,   2:00 בשעה  טלפון  "קיבלתי 

רעידת האדמה. התבקשתי לצאת לנפאל עם המשלחת ומיד 

מטבע  המאוחרת,  השעה  "בשל  מספר.  הוא  בחיוב",  נעניתי 

הדברים לא עשיתי יותר מדי טלפונים, אבל הייתי צריך לעדכן 

את מנהל בית החולים, ד"ר מסעד ברהום, מכיוון שהתבקשתי 

נוספים מהמרכז הרפואי. אני מרגיש  לצאת עם שני רופאים 

צורך לשבח את ד"ר ברהום, מכיוון שזה לא דבר מובן מאליו 

שמנהל בית חולים כל כך תומך בתהליך כזה. הוא אמר לי מיד: 

'עזוב הכל וצא לנפאל'. בכלל לא היתה כאן התלבטות. עוד 

לפני כן הכנתי את אשתי וילדיי שייתכן מאוד שאצטרך לצאת 

עם המשלחת, ולאחר שקיבלתי את הטלפון באמצע הלילה, 

נפרדתי מהם וארזתי את חפציי".

כמי שיצא לפני כן להאיטי, מה ההבדלים העיקריים 
בין שני המקרים?

"על פניו התרחישים די דומים, מכיוון שבשניהם היה מדובר 

האדמה  רעידת  שונות.  היו  העוצמות  אבל  אדמה,  ברעידות 

בהאיטי פגעה בעיקר בעיר הבירה, ואילו בנפאל היא השפיעה 

בעיקר על הכפרים, ההרים ואזורים המרוחקים מהעיר הגדולה 

קטמנדו. ההבדל העיקרי בין שני המקרים היה ביכולתה )או 

ברמת  הולם  מענה  לתת  הנפגעת  המדינה  של  יכולתה(  באי 

התשתיות וברמה הרפואית, ואין ספק שבנפאל זה היה הרבה 

והן  הרעש,  יחסית ממוקד  הגדול  הן בשל המרחק  קל,  יותר 

מכיוון שהאיטי הינה מדינה הרבה יותר ענייה. אופי הפציעות 

בשני המקרים היה זהה וכלל בעיקר פציעות גפיים, פציעות 

ראש ושברים פתוחים, כאשר גם בהאיטי וגם בנפאל המשיכו 

להגיע אלינו פצועים רבים, גם ימים לאחר רעידת האדמה".

בבית  נחשפת  אליהם  הפציעות  אופי  היה  מה 
חולים השדה שהוקם ע"י צה"ל?

"מטבע הדברים, כרופא עיניים עסקתי רבות בתחום ההתמחות 

אורתופדיה,  כמו  נוספים,  בתחומים  גם  עסקתי  כי  אם  שלי, 

שהוא תחום בו עסקתי בעבר. במצבים כאלה אתה לא עוסק 

בהכרח רק בתחום אחד, מכיוון שיש עומס אדיר במחלקות 

מסוימות, ואתה עושה מה שצריך. כרופא עיניים, ברור שהיתה 

מחתכים  שסבלו  בפצועים  טיפול  כמו  מסוימת,  השפעה  לי 

בכמה  השתתפתי  וגם  העין,  בארובת  משברים  או  בגבות 

ניתוחים חשובים".

מה היה הרגע הכי מרגש עבורך בנפאל?
"באחד הימים הגיע אלינו נער מקומי בן 16, שבמהלך רעידת 

האדמה נקטעה ידו הימנית. הוא הגיע בסכנת חיים, עם עצם 

חשופה וזיהום חמור. מכיוון שהוא עבר אצלנו ניתוח קרקפת 

ועינו סבלה מזיהום, טיפלתי בו באופן אישי, בשל היותי רופא 

עיניים. במהלך הימים שהוא היה שם, נוצר בינינו קשר מיוחד, 

להיפרד  כשבאנו  יד.  קטוע  היה  אבי  שגם  מכיוון  השאר  בין 

הראשונה  בפעם  נעמד  הוא  לישראל,  החזרה  לפני  ממנו 

אבא  שגם  המתורגמן,  באמצעות  לו  סיפרתי  עצמו.  בכוחות 

שלי היה קטוע יד ימין, מה שלא הפריע לו להיות אבא נהדר, 

והוספתי שאני משוכנע שגם הוא יהיה בבוא היום אבא נהדר".

עד כמה העולם קטן תעיד העובדה שבמהלך עבודתו בבית 

מצפה  מהיישוב  בשכנתו  שלג  ד"ר  טיפל  צה"ל,  של  החולים 

הילה, יערה יונה, שנפצעה ברעידת האדמה. "אמא של יערה, 

זהבה יונה, שהיא לא רק שכנה שלי, אלא גם מתאמת הטראומה 

במרכז הרפואי לגליל, שלחה לי הודעה לפלאפון, בה כתבה 

שבתה בדרך אלי", הוא מספר. "התברר שבעת רעידת האדמה 

היתה יערה באזור שממנו יוצאים לטראקים באוורסט, ונכנס 

מוכנים למשימה. ד״ר שלג, ד״ר מרינובסקי וד״ר דינור

ד״ר מרינובסקי: אני 
מרגיש שהיינו מודל 
לחיקוי למשלחות 

מכל העולם... העובדה 
שבחודש דצמבר האחרון 
הקמנו מודל דומה של 
בית חולים שדה אצלנו 
במרכז הרפואי היוותה 
הכנה מצויינת לתרחיש 

בו נתקלנו בנפאל״ 
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לה גוף זר לעין. ברגע שהיא הגיעה אלינו, כולם 'התנפלו' עליה 

וחיבקו אותה מכל הכיוונים. פילסתי דרכי לכיוונה ונתתי לה 

נשיקה בלחי. למרבה המזל, הפציעה שלה לא היתה קשה".

היה  הוא  הפעם  בהאיטי,  החוויה  לאחר  כי  מספר,  שלג  ד"ר 

שרכשתי  הניסיון  "בזכות  כדבריו.  ו"מחוסן",  ניסיון  למוד 

בהאיטי, היו לי היכולות להתמודד עם האתגרים הלא פשוטים 

ולדעת להיות קשוב למצוקות של אחרים", הוא מסביר. "אין 

ספק ששום דבר לא יכול להכין אותך למראות כל כך קשים, 

הפעם  אבל  קטועים,  איברים  עם  שמסתובבים  אנשים  כמו 

באתי ממקום אחר, של מישהו שכבר עבר את זה".

עצם העובדה שלאחרונה השתתפת בתרגול של 
הרפואי  המרכז  בשטח  שדה  חולים  בית  הקמת 

בנהריה, סייע לך בזמן אמת?
"בהחלט. מדי שנה אני משתתף באימון, כאשר השנה הוחלט, 

העברת  שיאפשר  משולב  אימון  לערוך  העבר,  לקחי  לאור 

בנהריה  הרפואי  למרכז  הצה"לי  החולים  מבית  'פצועים' 

אני  המשולבות.  היכולות  את  ולשדרג  לממש  כדי  וההיפך, 

יכול לומר לך שהתרחישים שתירגלנו באימון חזרו על עצמם 

בנפאל, והניסיון שרכשנו, יחד עם הלקחים שהופקו, סייעו לנו 

מאוד בזמן אמת".

איך אתה מסכם את החוויה בנפאל?
גדולה  וזכות  גאווה  חש  אני  מרגשת.  מאוד  חוויה  היתה  "זו 

להיות חלק מהמשלחת הישראלית. זה לא דבר של מה בכך 

מטרה  למען  מתגייסים  שלנו  והרופאים  הצבא  שהמדינה, 

כל כך חשובה, שהיא הצלת חיים. לישראל היתה המשלחת 

החשובה והמשמעותית ביותר, ועצם העובדה שכבר למחרת 

הקמת בית החולים הצה"לי, ביקרו אותנו רמטכ"ל נפאל וראש 

מטיילים  מעט  לא  בנוסף,  הכל.  אומרת  הממשלה, 

זרים שנפצעו חיפשו מיד את המשלחת הישראלית, 

שתטפל בהם, וגם זה אומר משהו".

פג במשקל 1.2 ק"ג
מיוחד  לטיפול  ביחידה  בכיר  רופא  דינור,  גיל  ד"ר 

בילוד )פגיה( במרכז הרפואי לגליל, התכונן לשבוע 

צילצל,  הטלפון  כאשר  ואינטנסיבי,  רגיל  עבודה 

לו  שהציע  שלג,  ד"ר  היה  הקו  של  השני  ובצידו 

דינור,  ד"ר  לנפאל.  הישראלית  למשלחת  להצטרף 

האחרונות,  השנים  בחמש  הרפואי  במרכז  העובד 

משרת כרופא צבאי בדרגת רב סרן בגדוד הסיור של 

חטיבת הצנחנים, אלא שהפעם היתה זו קריאה לא 

שגרתית. "אני לא שייך לצוות הקבוע של בית חולים 

שדה", מסביר ד"ר דינור, "ד"ר שלג, שהיה במשלחת 

ברופאים  שהיה  המחסור  את  היטב  זכר  להאיטי, 

לי להצטרף. במבט  והציע  לילודים,  הנותנים מענה 

זו  הזה.  למסע  לצאת  שנבחרתי  שמח  אני  לאחור, 

שברגע  רבים,  עבור  חיים  להציל  שנועדה  אמיתית  שליחות 

נורא אחד איבדו את הכל".

מהם  שליש  נפגעים,  בכ-1,600  טיפלה  הישראלית  המשלחת 

ילדים ופעוטות. שמונה לידות התרחשו בבית החולים הצה"לי, 

כאשר בשישה מקרים היה מדובר בניתוח קיסרי. 

אחת הלידות בה טיפל ד"ר דינור היתה של פגית במשקל 1.600 

ליילד  צורך  היה  היריון  רעלת  ובשל  ברע,  חשה  ק"ג, שאמה 

אותה בשבוע ה-33. "היה לנו ציוד מתאים, שכלל אינקובטור, 

משטח חימום, מוניטור ועריסות", מספר ד"ר דינור. "המטרה 

למרכז  אותה  ולהעביר  הפעוטה  של  מצבה  את  לייצב  היתה 

בלילה  והקרה  ביום  החמה  הטמפרטורה  בשל  קבוע  רפואי 

ששררה במתחם בית החולים שלנו".

לעמיתיהם  חיבתם  את  הסתירו  לא  המקומיים  הצוותים 

מישראל. "יש שם רופאים מקצועיים ומעולים, וגם אם הציוד 

שם מועט, הרי שהוא איכותי", מגלה ד"ר דינור. "יש הקפדה 

על מניעת זיהומים וישנו מערך היררכי מקצועי. הסטודנטים 

ליוו  והם  ומאוד מעורבים,  לרפואה הנפאלים הינם משכילים 

ידע  שרכשו  תוך  וסייעו,  שאלו  שהותנו,  כל  לאורך  אותנו 

עד  אבל  ראשונה,  משלחת  זו  עבורי  בעתיד.  אותם  שישמש 

של  ההצטרפות  חשיבות  את  עמיתיי  עם  יחד  הבנתי  מהרה 

רופאי ילודים, לצד גניקולוגים ורופאי ילדים, שהיו חלק קבוע 

מהמשלחות בעבר".

במבט לאחור מעיד ד"ר דינור על שתי נקודות בהן הוא חש 

בשתי  לנפאל  בהגעה  העיכוב  היא  שבהן  הראשונה  החמצה. 

של  נחיתה  איפשרה  שלא  משנה  רעידת  בשל  זאת  יממות, 

השנייה  הראשונות.  ביממות  רבים  לפצועים  והגעה  הצוות 

זאת למרות שעיקר  בית החולים בלב קטמנדו,  הינה הקמת 

הנפגעים בנפש היו בכפרים ובאזור ההרים. החלטה של צבא 

הצטרף לראשונה למשלחת. ד״ר דינור
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נפאל על מיקומו של בית החולים, הוא אומר, חייבה את צה"ל 

להקימו במקום בו פעל.

"כל אחד מחברי המשלחת עזב מאחור משפחה. את הגעגועים 

הפגנו בווטסאפים ובשיחות קצרות בשעות בהן לא היה עומס 

למקום  מגיע  "כשאתה  מגלה.  הוא  החולים",  בבית  מבקרים 

כזה, אתה מקבל נקודת מבט שונה על חייך. ביום-יום כל אחד 

מאיתנו מרוכזים במחלקה שלנו ולא רואים את המכלול, ואילו 

בין מגוון מומחים שמתראים בדרך  נוצר קשר הדוק  בנפאל 

כלל בכנסים מקצועיים או בניתוחים משותפים. אני גאה בכל 

אגו  ללא  והדרום,  המרכז  מהצפון,  רופאים  המשלחת:  חברי 

או אינטריגות, שהיו ממוקדים ומאמינים במטרה להציל חיים 

ניסיון שישמש  ובשליחות שלנו מטעם המדינה. מחד רכשנו 

אותנו בעת הצורך בכל תרחיש אליו ניקלע, ומאידך היינו אוזן 

קשבת ומודל למידה למקומיים ולמשלחות מכל רחבי העולם, 

כולל מארה"ב, שבאו לראות מקרוב את בית החולים הישראלי 

ביותר  הגדולה  המשלחת  עם  קטמנדו,  בלב  צה"ל  שהקים 

שהגיעה לאזור האסון". 

והיתה גם נקודת מבט ישראלית מרגשת. ד"ר דינור עקב אחר 

לידתו של אורי, תינוק ישראלי שנולד מאם פונדקאית במשקל 

1.200 ק"ג בלבד. "הוא וארבעת התינוקות שנולדו אחריו היו 

מרוחקים כרבע שעה מבית חולים השדה. ביקרתי את אורי 

לא  ברגעים  האחרים,  בהורים  יומיומי  בסיס  על  גם  ותמכתי 

פשוטים ששילבו בין הסדרת החזרה לארץ לימים הראשונים 

לכל  מגיעים  שאנו  נוספת  הוכחה  זו  פג.  בלידת  והקריטיים 

מקום בעולם כדי לסייע גם לישראלים וגם למקומיים, מתוך 

אמונה ורצון עז להציל חיים ולרפא בזכות הידע שרכשנו".

לגליל,  הרפואי  במרכז  הפגייה  אל  דינור  ד"ר  חזר  מהרה  עד 

גם  שלג,  ד"ר  כמו  אך המספקת.  היומיומית הקשה,  לעבודה 

פנייה  אקבל  "אם  רב.  זמן  נפאל  חוויית  את  ישכח  לא  הוא 

בעתיד, אצא שוב במשלחת לכל מקום אליו תיקרא המשלחת 

הישראלית", הוא אומר ללא היסוס.

הבאנו איתנו המון ניסיון
ד"ר מרינובסקי הצטרף למרכז הרפואי לגליל בשנת 2011 לאחר 

שהשתחרר משירות קבע בצה"ל. בין השאר שימוש שכקצין 

המערבי.  הגליל  אזור  על  האמונה   91 אוגדה  של  הרפואה 

מרינובסקי, סגן אלוף במילואים, לא היסס לרגע לצאת ולהציל 

רבות  שמשלחות  משהו  לנפאל  איתנו  הבאנו  "אנחנו  חיים. 

לא היה להן וזה הניסיון הרב שיש לנו במרכז הרפואי לגליל 

כגון: שברים,  פגיעות טראומה משמעותיות  בהתמודדות עם 

חבלות וקטיעות. כמרדים העבודה שלך לא מסתיימת ואתה 

עובר מניתוח לניתוח. מדגיש את המקצועיות ומשאיר בצד את 

הרגשות. רק בסוף יום אתה יכול קצת לחשוב על מה שעבר 

עליך. היציאה שלנו לנפאל היתה בשליחות של מדינת ישראל. 

יכולת לראות את ההרכב המגוון של המשלחת - מנהלים של 

למען  ומתגייסים  מתייצבים  הארץ  מכל  ואגפים  חולים  בתי 

מטרה חשובה - הצלת חיים". בעבר היה ד"ר מרינובסקי חלק 

לסייע  כעשור,  לפני  לנקה  לסרי  ליציאה  צה"ל  מהתארגנות 

לנפגעי רעידת האדמה אך המשלחת לא יצאה בשל התנגדות 

לסיוע  צמאים  היו  הצוותים  "בנפאל  עזרה.  לקבל  המקומיים 

ולמדו רבות. אני מרגיש שהיינו מודל לחיקוי למשלחות מכל 

העולם ובסיום הפעילות העברנו למקומיים את המקל בצורה 

מסודרת שתאפשר להם להתמודד עם המצב עד כמה שניתן. 

של  דומה  מודל  הקמנו  האחרון  דצמבר  שבחודש  העובדה 

בית חולים שדה אצלנו במרכז הרפואי היוותה הכנה מצויינת 

לתרחיש בו נתקלנו בנפאל״.

גם  דעים.  תמימי  הצפוניים  הנציגים  שלושת  העתיד  לגבי 

למשלחת הבאה שתצא לסייע בעולם הם יתייצבו, כי עבורם 

זאת זכות מקצועית ואנושית להציל חיים.

חלקים מהכתבה פורסמו במקומונים "מבט נהריה" ו"ידיעות עכו" 

מבית רשת "מבט מדיה בע"מ"

ניתוחים סביב השעון. ד״ר מרינובסקי )מימין(
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משילים  שאנחנו  לפני  רגע 
לפני  רגע  הלבוש,  שכבות  את 
ההתמכרות לקרני שמש מלטפות, 
מבקשת ד"ר אורה ביטרמן-דויטש, 
במרכז  עור,  רפואת  על  אחראית 
הרפואי ובפקולטה לרפואה בגליל, 
שצריך  סכנות  גם  שיש  להזכיר 

להיזהר מהן. הרשימה לפניכם

העור  להזדקנות  המרכזיים  הגורמים 
לשיזוף  )גורמות   UVB קרני  הם: 
 UVA וקרני  ולכוויות(  המאוחר 
וחדירתן  המיידי  לשיזוף  )גורמות 
בהיחשפות  הנזק  יותר(.  עמוקה 
להתחיל  שיש  כך  מצטבר  לקרינה  
הלידה.  מרגע  ההימנעות  במלאכת 
העור  עור,  כהי  אצל  לדוגמה:  כך 

ההבעה  קמטי  של  הדגשה  עם  ומעובה  למחוספס  יהפוך 
ואילו הבהירים, יחוו התדקקות של העור החשוף, ריבוי נימים 
שכבת  מהתרופפות  כתוצאה  וקמטוטים  קמטים  ואדמומית, 
האלסטין. העור רגיש לכל פגיעה חיצונית )קור וחום, מזג אוויר 
ומראה  עורי  התת  השומן  שכבת  של  מוקדם  איבוד  שרבי(, 

"נפול" ורפוי.

כתמים 
הגדרתו של כתם היא שינוי בצבע בלבד )לא במרקם(. בעור 
וכתמים  עמוקה  פיגמנטציה  עם  שטחים  נמצאים  המזדקן 
ועגולים  בהירים בעיקר לאורך גפיים. מדובר בכתמים לבנים 
דמויי סוכריות "CONFETTI". הטיפול בהם הוא הגנה משמש 
עם  לייזר/פילינג  טיפולי  עישון,  הפסקת  משחות(,  )כיסוי, 
חומצות / חנקן נוזלי. הכתמים ה"לבנים" לאורך הגפיים בדרך 
כלל, מטשטשים מעט בחורף, אולם אין טיפול ממשי העשוי 

להעלים אותם.

גידולים שאינם ממאירים
ו"דוקר",  מחוספס  עור  של  הרגשה  הנותנים  עוריים  נגעים 
מתקלפים וחוזרים בעיקר על פנים חזה וגב עליון. אצל בהירי 

עור גם לאורך הגפיים בעיקר העליונות. 

Solar Keratosis, Seborrheic keratosis/Solar lentigo

)קריוטרפיה(,  נוזלי  חנקן  ידי  על  הוא  בגידולים אלה  הטיפול 
לייזר ושיוף עור, כימותרפיה מקומית )משחת FU-5- אפודיקס(, 
 ,SUNACTIC )Diclofenac Sodium 3%( במשחת  טיפול 

.PICATO )Ingenol Mebutate 0.015%(ׂ טיפול במשחת

ישנם גידולים ממאירים:

Basal Cell Carcinoma - נגע עורי שלא מתרפא, מדמם או 
בילדות  יתר  שיזוף  )גם  לשמש  חשופים  שהיו  באזורים  גדל 
נגע עורי שלא   – Sqamous Cell Carcinoma .)או בנעורים

עלול  הוא  גדל.  או  מדמם  מתרפא, 
לשלוח גרורות בעיקר אם מקורו באזור 

השפתיים. 

אם  מהר  גרורות  שולח   -  Melanoma
קרצינומות  לגבי  בהקדם.  מאובחן  לא 
)סרטן שמקורו ברקמה המצפה איברים 
חיצוניים או פנימיים בגוף(, הוכח קשר 
לחשיפה מצטברת לשמש. ישנן עדויות 
באחוז  להתפתח  עלולה  מלנומה  שגם 
יותר, מאשר באוכלוסייה הרגילה  גבוה 
אצל בהירי עור שנחשפו ונצרבו מקרינת 

השמש מספר פעמים.

אוכלוסיות בסיכון:
 ,)30 )מעל  חן  נקודות  של  רב  מספר 
אישי  או  משפחתי  סיפור  ללא   / עם 
גנטיות  תסמונות  בעלי  מלנומה  של 
הסיכון  את  המגבירות  מסוימות 
במערכת  הפוגעות  ממחלות  הסובלים  גידולים.  להתפתחות 
החיסון. המטופלים בתרופות המדכאות את מערכת החיסון או  

הסובלים ממחלות ממאירות אחרות )כגון לימפומות(.

דרכי מניעה:
אין אפשרות שלא  ישראל,  כמו  לכולם שבמדינה חמה  ברור 

להיחשף לשמש.

לפיכך, ההמלצות הן:
להימנע ככל האפשר מחשיפה לשמש, תוך הקפדה על שימוש 
באמצעי ההגנה שנמנו לעיל. מעקב אישי על ידי הכרת עורנו 

)בדיקה עם מראה קטנה מלפנים וגדולה מאחור(.

התייחסות לחוקי ה -ABCDE בהכרת נקודות החן בגופנו:

ASYMMETRY - A - בשומה רגילה כל רבע )דמיוני( יחפוף 

ויהיה שווה לרבע אחר באותה שומה.

BORDER - B  - גבול השומה צריך להיות חד וברור.

COLOR - C - בתוך הצבע לא צריכים להופיע גוונים של אפור 

או שחור.

DIAMETER - D - שומות קטנות מחצי ס"מ דורשות פחות 

מעקב מהגדולות. 

EVOLVING - E - נגע שהשתנה.

עור,  רופא  לבדיקת  בזמן  לפנות  חובה  כאן,  הנכתב  כל  עם 
כאשר מופיע כל שינוי או חשד לגבי שומות קיימות או חדשות. 
המעקב אחר קבוצות הסיכון צריך להיות סדיר ומתועד, בין 6 

חודשים לשנה ולעיתים אף יותר, לפי המלצת הרופא. 

בארצנו  לשמש  מחשיפה  לחלוטין  להימנע  נוכל  לא  כאמור, 
ספורטיבי  חיים  מאורח  ליהנות  גם  בהחלט  נוכל  אך  החמה, 
 - העור   - הזה  הנפלא  האיבר  בריאות  על  לשמור  וגם  ונינוח 

שידע לשמור עלינו, אם רק נתחשב מעט בצרכיו. 

עור בריא - עם או בלי חשיפה לשמש?

חשוב לשמור על העור. ד״ר ביטרמן-דויטש
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בחזית המנהיגות הציבורית
ד"ר מסעד ברהום, מנהל המרכז הרפואי, סיים לאחרונה תוכנית 

השייכת  בקרן  מדובר  בארה"ב.  וקסנר"  "קרן  של  יוקרתית 

לארגון פילנתרופי יהודי-אמריקאי, ששמה לה למטרה לקדם 

תוכניות ליבה לפיתוח מנהיגות ציבורית בארה"ב ובישראל.

40 מנהיגים בשירות הציבורי בדרג הבכיר ביותר בישראל, שהו 

בבית הספר קנדי לממשל באוניברסיטת הרווארד במשך חודש 

נבחרת המייצגת  רואה בקבוצה,  הוועדה שבחרה בהם  ימים. 

את שכבת הניהול המובילה של השירות הציבורי על כל גווניו 

המקצועיות  הכישרון,  מיטב  את  שמגלמת  וכזו,  וזרועותיו 

התוכנית  בישראל.  הציבורי  השירות  בכירי  של  והמחויבות 

ומחויבת,  מיומנת  משכילה,  רשת  ולגבש  לטפח  שואפת 

ולמצוינות.  מתמיד  לשיפור  הציבורי  השירות  את  שתוביל 

הבכירים  קבוצת  קיבלו  בארה"ב,  לתוכנית  הדרך  ברכת  את 

הישראלים מהאזרח מספר אחד - נשיא המדינה ראובן )רובי( 

ד"ר  בירושלים.  במעונו  רשמי  למפגש  אותם  שאירח  ריבלין, 

ברהום נאם במפגש בשם כל משתתפי התוכנית.

בכירים  תוכנית  שנפתחת  הראשונה  הפעם  "זו  ברהום:  ד"ר 

של חודש ימים בארה"ב וההמשך שלה צפוי להתקיים בארץ, 

כולל הגשת פרויקט מעשי. התוכנית תורמת רבות למנהיגות 

של מנהלים ממגוון תחומים. אני חש כי קיבלתי כלים רבים 

בגליל.  הגדול  הרפואי  המרכז  וכמוביל  כמנהיג  דרכי  להמשך 

מדובר בתוכנית חשובה לכל אדם שעומד בראש ארגון ציבורי 

כלים להתמודדות עם שינויים שמביאה עימה  גדול, המקבל 

בכירי  של  מכובדת  מקבוצה  חלק  להיות  גאה  אני  הקידמה. 

ממשל ישראלי, שהיא בוגרת ביה״ס המוביל בעולם לממשל".

של  הבוגרים   29 סגל  עם  ברהום  ד"ר  נמנה  שעברה  בשנה 

עם  בשיתוף  המדינה  שירות  נציבות  של  השנתית  התוכנית 

התוכנית  ישראל. מטרת  ג'וינט  של  וממשל  למנהיגות  המכון 

הבאים  הממשלה,  משרדי  מכלל  בכיר  סגל  להפגיש  היתה 

ללמוד איך לעצב מדיניות בסביבה מורכבת. התוכנית שילבה 

בצרפת,  מקצועית  השתלמות  גם  חודשיים  מפגשים  לצד 

 .OECD-שכללה ביקור במוסדות המרכזיים של אונסק"ו וה

04-9924367 :  ✶  054-4942368 :     ?
s-laufer.zapages.co.il   ✶   silvylaufer@gmail.com  :

המפגש בבית הנשיא צילום: מארק ניימן לע״מ

משלחת מטעם מכון אייזנהאואר 
ביקרה במרכז הרפואי לגליל

אייזנהאואר  ממכון  משלחת  לאחרונה  אירח  הרפואי  המרכז 

ועל  ישראל  על  השאר  בין  ללמוד  ובאה  בישראל,  שביקרה 

החיים ביישובים הסמוכים לגבול עם לבנון. ביקור זה הינו חלק  

התיכון.  במזרח  המציאות  על  המשלחת  של  נרחב  מלימוד 

חברי הקבוצה ערכו סיור במרכז הרפואי ושמעו בין השאר על 

הטיפול בפצועים ממלחמת האזרחים בסוריה.

שרה פאפרין, אחראית ההסברה לתקשורת הזרה: "היה חשוב 

לנו להראות לאורחים את המציאות בה אנו חיים ואת העובדה 

כי חרף האיומים איתם אנו מתמודדים, ניתן לקיים חיי שיגרה 

רושם  עם  מגיעים  מבקרים  לעיתים  נמצאים.  אנו  בו  באזור 

הזרה  בתקשורת  דיווחים  נוכח  ישראל  מדינת  לגבי  מוטעה 

ולנו יש הזדמנות להראות בפניהם את פניה היפים של מדינת 

ישראל". 

שכללה  התנדבותית  בפעילות  הקבוצה  סיימה  הביקור  את 

חלוקת גלידה למטופלים ולמבקרים במחלקות המרכז הרפואי, 

והעדות  הדתות  כלל  בין  לבבות  לקרב  שמצליח  פרויקט 

שמשרת המרכז הרפואי לאורך כל ימות השנה. 
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המרכז הרפואי לגליל אירח יום עיון בנושא סוכרת במבוגרים. 

עם  בשיתוף  הכנס  מתקיים  בה  ברציפות,  השנייה  השנה  זו 

מסעד  ד"ר  פתחו  הכנס  את  לסוכרת.  הישראלית  האגודה 

ברהום, מנהל המרכז הרפואי, ד"ר עמיר בשקין, מנהל היחידה 

לאנדוקרינולוגיה וסוכרת במרכז הרפואי לגליל ואלי נדיב, יו"ר 

סניף נהריה של האגודה הישראלית לסוכרת.

בה  הטיפול  על  שהאחראי  מחלה  היא  "סוכרת  בשקין:  ד"ר 

הוא המטופל עצמו. רופא הסוכרת, הדיאטנית, אחות הסוכרת 

ושאר הצוות, מייעצים למטופל על האפשרויות לשיפור איזון 

הסוכרת, אבל המטופל צריך להתאים את אורחות חייו כולל 

תזונה ופעילות גופנית. בנוסף הוא צריך להקפיד על הטיפול 

התרופתי. הצלחה של הטיפול קשורה גם בידע של המטופל 

על המחלה ודרכי הטיפול בה. אני נתקל מדי יום במכשולים 

בטיפול שנובעים מחוסר ידע והבנה. לכן, אני רואה חשיבות 

רבה בקיומם של ימי עיון למטופלי סוכרת".

בכנס השתלבו הרצאות ופאנלים שונים. ד"ר שאול עטר, מנהל 

מניעת  על  הרצה  לגליל,  הרפואי  במרכז  הקרדיולוגי  המערך 

וכלי דם במטופלי סוכרת. בהמשך התקיימו בו  תחלואת לב 

בריאטריים  ניתוחים  שונים:  בנושאים  פאנלים  ארבעה  זמנית 

לטיפול בסוכרת ומניעת סוכרת עם ד"ר מועאד פארג', מרכז 

מחלקה  בריאטריים,  וניתוחים  לפרוסקופיים  ניתוחים  תחום 

כירורגית ב', הפרעות של השיניים וחלל הפה במטופלי סוכרת 

וחלל  שיניים  לרפואת  היחידה  אחראי  גרנות,  יגאל  ד"ר  עם 

למטופלי  מותאמת  גופנית  פעילות  בנושא  והרצאה  הפה, 

עדי  ידי  על  סוכרת 

מנהל  זרחי,   – טולדנו 

הפיזיותרפיה.  שירותי 

מרכז  של  באודיטוריום 

במקביל  התקיים  אנגל, 

מומחים,  של  פאנל 

הנוכחים  הציגו  אליהם 

שאלות: פרופ' בלה גרוס, 

בכיר  רופא  חאזם,  חאלד  ד"ר  הנוירולוגית,  המחלקה  מנהלת 

בסוכרתיים,  כליה  מחלות  ומרפאת  הנפרולוגית  במחלקה 

ד"ר אלי קראוס, רופא בכיר במחלקת עיניים ואחראי יחידת 

מנהל  בשקין,  עמיר  וד"ר  לגליל,  הרפואי  במרכז  הרשתית 

הרצאות  התקיימו  וסוכרת. בהמשך  לאנדוקרינולוגיה  היחידה 

לכלל המשתתפים על ידי: דפנה פטר, מנהלת שירותי התזונה 

עור  מרפאת  אחראית  ביטרמן-דויטש,  אורה  ד"ר  והדיאטה, 

וד"ר  א'  יפים שטארקר, מנהל מחלקה אורטופדית  ומין, ד"ר 

מרינה נודלמן, אנדוקרינולוגית בכירה. 

"מרבית ההרצאות השנה עסקו בהפרעות הקשורות בסוכרת 

שבדרך כלל פחות מדברים עליהן כמו הפרעות בחלל הפה 

בצקת  עוריות,  הפרעות  אורטופדיות,  הפרעות  והשיניים, 

ברשתית העין ועוד. אני בטוח שציבור המשתתפים קיבל מידע 

תוך אפשרות  מפורטת  בצורה  כה  עד  חשוף  היה  לא  שאליו 

אישי",  באופן  שאלות  ולשאול  המומחים  את  מקרוב  לפגוש 

סיכם ד"ר בשקין.

הוסר  לגליל  הרפואי  במרכז 

של  תרומה  משלט  הלוט 

כ-300 אלף דולר של משפחת 

ליהדות  השייכת  אמשיימר 

הועברה  התרומה  אורוגוואי. 

בסיוע קק"ל ובטקס השתתפו 

קק"ל  נשיאת  חאקס,  נאדין 

גולדביכט,  אריאל  אורוגוואי, 

אמריקה  מחלקת  מנהל 

דמיאן  בקק"ל,  הלטינית 

קשימוסקי, רכז מחלקת אמריקה הלטינית בקק"ל, ד"ר מסעד 

המרכז  הנהלת  חברי  לגליל,  הרפואי  המרכז  מנהל  ברהום, 

הרפואי ונציגי מחלקת השיקום והיחידה לריפוי בעיסוק.

נאדין חאקס: "באורוגוואי חיה בעבר קהילה גדולה. 20 אלף 

והם  איש  כ-10,000  חיים  כיום  לישראל.  עלו  בה  מהחברים 

גאים  אנחנו  ישראל.  למדינת  באהדה  למובילים  נחשבים 

היחידה  כי  לראות  ושמחים  לגליל  הרפואי  למרכז  בתרומה 

מגיעים  אליה  בעיסוק  לריפוי 

מטופלים מכלל המחלקות זכתה 

למשכן ראוי בזכות התרומה".

רואים  "אנו  ברהום:  מסעד  ד"ר 

הקשרים  בחיזוק  רבה  חשיבות 

היהודיות  הקהילות  עם  שלנו 

ואנו  אמריקה  ובדרום  בארה"ב 

החשובה  התרומה  על  מברכים 

ומודים לנשיאת קק"ל אורוגוואי 

התרומה.  בהעברת  הסיוע  על 

חזון  הרפואי  המרכז  ידידי  עמותת  עם  יחד  מקדמים  אנחנו 

לסביבה מעודדת החלמה ואין לי ספק, כי שיתופי הפעולה עם 

קק"ל ועם הקהילות היהודיות בעולם ימשיכו גם בעתיד. אני 

בטוח שהצוות המקצועי והמסור של היחידה לריפוי בעיסוק 

יוכל להפיק את המרב ולהעניק  בראשותה של דורית איטח, 

טיפול לכלל מחלקות ויחידות המרכז הרפואי הנעזרות ביחידה 

לריפוי בעיסוק".

יום עיון בנושא סוכרת מבוגרים התקיים במרכז הרפואי

בטקס חגיגי ומשותף עם קק"ל הוסר הלוט להנצחת תרומת משפחת 
אמשיימר מאורוגוואי ביחידה לריפוי בעיסוק

ד״ר בשקין

דורית איטח, ד״ר ברהום ונציגי קק״ל
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המרכז הרפואי לגליל הפך לאחרונה לבית החולים הממשלתי 

השני בישראל אשר קיבל תו ירוק למוסדות רפואה. מזה שנים, 

לעודד  שמטרתם  שונים  בתהליכים  הרפואי  המרכז  עוסק 

העובדים,  בריאות  על  שמירה  תוך  באנרגיה  וחסכון  מחזור 

החלטה  התקבלה  כשנתיים,  לפני  בו.  והמבקרים  המטופלים 

השמירה  נושא  את  לקדם  הרפואי  המרכז  בהנהלת  עקרונית 

להתמקד  שלא  בחרה  המרכז  הנהלת  הסביבה,  איכות  על 

לפעול  אלא  הסביבה  עם  שמטיבה  ספציפית  בפעולה 

באופן מקיף.

מינה  ברהום,  מסעד  ד"ר  הרפואי,  המרכז  מנהל 

ועדה לשמירה על איכות הסביבה בראשה עומד 

האדמיניסטרטיבית,  המנהלת  סגן  חייט  עירן 

וחברים בה נציגים מכלל הסקטורים במרכז 

וכן נציגים מהקהילה, בהם משרד הבריאות, 

מערבי,  גליל  הסביבה  לאיכות  ערים  איגוד 

עיריית נהריה ועוד. הוועדה פועלת בהתאם 

על  שמירה  בנושא  הבריאות  משרד  מנכ"ל  חוזר  להנחיות 

לעובדי  שונים  מבזקים  רבעון  מידי  ומוציאה  הסביבה  איכות 

הירוקה.  הסביבה  בתחום  המתקיימת  פעילות  על  המרכז 

"שמירה על הסביבה - ערובה לאיכות חיים ובריאות טובה", 

זו הכותרת בה בחר המרכז הרפואי לקדם את הנושא החשוב. 

"המרכז הרפואי הוא בעצם מפעל", ציינה רותי יפרח, המנהלת 

המרכז  גם  תעשייתי  למפעל  "בדומה  האדמיניסטרטיבית, 

הרפואי מייצר סוגי פסולת רבים כגון: פסולת רעילה, פסולת 

וקיימת  מתקנים  הוצבו  הרפואי  במרכז  ועוד.  ברזל  איסוף 

פלסטיק  בקבוקי  איסוף  קרטון,  נייר,  כגון:  פסולת  הפרדת 

פסולת אלקטרונית וקיים דחסן לפסולת אורגנית לצורך צמצום 

לעמותות  מועברת  האלקטרונית  הפסולת  האשפה".  כמות 

המכשירים  לפירוק  מוגבלויות  בעלי  עובדים  המעסיקות 

האלקטרוניים ובשנים האחרונות זכה המרכז הרפואי במספר 

מתמיד.  פעולה  שיתוף  על  העמותות  מצד  הוקרה  תעודות 

אישיות  קרטון  עמדות  השונות  במחלקות  הוצבו  בנוסף, 

לאיסוף נייר למחזור וכן בכניסה לכל מחלקה הוצבו מיכלי 

איסוף לפלסטיק ולנייר. המרכז הרפואי רוכש מדפסות 

הרפואי  המרכז  החל  כן,  כמו  צדדית,  דו  להדפסה 

מהלך של התייעלות אנרגטית ובחלק מהמחלקות 

הוחלפו נורות התאורה לנורות חסכוניות והוגברה 

והתאורה.  האוויר  מיזוג  מערכות  על  הבקרה 

אוסמוזה  מי  של  מתקנים  הותקנו  בנוסף, 

הפוכה במספר אגפים וכן, במכבסת המרכז 

הרפואי והדבר הביא לחסכון בחשמל ובמים 

בשנה החולפת. בחלק ממבני המרכז הרפואי 

הותקנו מיכלי הדחה דו כמותיים. עמותת ידידי המרכז הרפואי 

לגליל המקדמת את פרויקט "סביבה מעודדת החלמה" הקימה 

ד"ר  השיקום.  שבאגף  בעיסוק  לריפוי  ביחידה  טיפולית  גינה 

מסעד ברהום, מנהל המרכז הרפואי: "הנהלת המרכז הרפואי 

ועובדיו ימשיכו להוביל את נושא איכות הסביבה יחד. 

'התו הירוק' הינו נדבך אחד מתוך מארג של פעולות לשיפור 

איכות  שיפור  לצורך  הרפואי  במרכז  המתקיימת  האיכות 

הטיפול והיחס למטופל ולבני משפחתו המלווים אותו. נמשיך 

איכות  על  שמירה  של  לנושא  מחויבים  ולהיות  להשקיע 

הסביבה למען איכות החיים של כולנו".

לגליל  הרפואי  המרכז 

אירח לאחרונה קבוצה של 

העולם:  מכל  רפואה  נציגי 

ואסיה,  אירופה  ארה"ב, 

כאורחי  לארץ  שהגיעו 

חברי   30 הביטחון.  משרד 

במהלך  ביקרו  המשלחת 

מורשת,  באתרי  שהותם 

מוסדות  ובמספר  צבא 

ממשלתי  פרטי,  רפואה: 

למידה  היתה  לגליל  הרפואי  במרכז  הביקור  מטרת  וקהילה. 

והרפואיים  הביטחוניים  האתגרים  על  הישראלים  מעמיתיהם 

הייחודיים למרכז הפועל בחלק מהמקרים תחת אש. בביקור 

ביקשו האורחים לשמוע על תפקוד המרכז הרפואי במהלך 33 

ימי מלחמת לבנון השנייה בה פעל במקום בית החולים התת 

קרקעי הראשון שנבנה בישראל. לאחר מכן ערכו סיור במתחם 

וכן,  החדש  קרקעי  התת 

דחופה  לרפואה  במחלקה 

ממוגן  שהינו  )מלר"ד( 

ולא  קונבנציונאלי  ירי  נגד 

ערכו  הם  קונבנציונאלי. 

לבנון  גבול  לעבר  תצפית 

וקיבלו סקירה על הטיפול 

האזרחים  מלחמת  בפצועי 

בכלל  שאושפזו  בסוריה 

הרפואי.  המרכז  מחלקות 

המרכז  מנהל  ברהום,  מסעד  ד"ר  עם  נפגשו  המשלחת  חברי 

הרפואי, שסקר בפניהם בפירוט רב את מבנה המרכז הרפואי, 

האתגרים שעומדים בפניו והיכולת שלו להיערך תוך זמן קצר 

לשינוי הפעילות משיגרה לחירום בזכות מיגון מתאים ובזכות 

צוות רפואי וסיעודי מיומן ומקצועי, שעוסק בכל ימות השנה 

בהכשרה ובמוכנות מתמדת לכל תרחיש. 

תו ירוק למרכז הרפואי לגליל

משלחת של נציגי רפואה מרחבי העולם ביקרה במרכז הרפואי
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 2000 בשנת  שנוסד  הכנס 

הגטאות  לוחמי  בית  בשיתוף 

בישראל.  ייחודי  מפעל  הינו 

בכנס  שותפים  השנה 

בגליל  לרפואה  הפקולטה 

גליל  האקדמית  והמכללה 

בשלושה  צפו  הבאים  מערבי. 

בהווה  בעבר,  שעסקו  פאנלים 

הנוראים  הימים  ובהשלכות 

הניצולים  בריאות  על  ההם 

וצאצאיהם

הכנס השנתי התקיים בסמיכות לתאריך סיומה של מלחמת 

של  השונים  בהיבטים  ועסק   )08.05.1945( השנייה  העולם 

התחלואה והרפואה בתקופת השואה, השפעת החיים בתנאי 

שואה על התפתחות תחלואה מאוחרת בניצולים ובצאצאיהם, 

והעברה בין דורית של אפקטים אלה. בכנס השתתפו מאות 

ובעלי  סופרים  היסטוריונים,  ומשפט,  אתיקה  אנשי  רופאים, 

הכנס  יו"ר  שנשאו  בדברים  נפתח  והוא  אחרים  רבים  עניין 

פרופ' שאול שאשא, מנהל המרכז הרפואי לגליל, ד"ר מסעד 

ד"ר  הגטאות,  לוחמי  בית  מנכ"לית  ליבנה,  ענת  ד"ר  ברהום, 

דביר,  דב  ופרופ'  בגליל,  לרפואה  מהפקולטה  רייס  שמואל 

גליל מערבי. בהמשך הכנס הוצגו  נשיא המכללה האקדמית 

מספר נושאים ובהם: פעילות בית החולים היהודי בברסלאו 

השנייה,  העולם  במלחמת 

מגפת הטיפוס בטרנסניסטריה 

מניעת  עימה,  התמודדו  כיתד 

בגטו  ההפלה  וחובת  ילודה 

השיקום  אתגר  טרזיינשטאט, 

היארעות  העקורים,  במחנות 

עודף  השואה,  בניצולי  סרטן 

תחלואה כרונית בניצולים ועוד.

בסיום הכנס יצאו המשתתפים 

הגטאות  לוחמי  בית  למוזיאון 

בתערוכה  מודרך  לביקור 

"רפואה קטלנית" המוצגת במוזיאון. יוזם הקמת הכנס השנתי 

הוא מנהל המרכז הרפואי לשעבר פרופ' שאול שאשא: "הכנס 

השנה כמו קודמיו היה מוצלח ונתן למשתתפים נקודות מבט 

הפך  הכנס  השואה.  בתקופת  הרפואה  על  ומרתקות  חדשות 

סיפורה  את  המביא  בישראל  ייחודי  מפעל  ומהווה  למסורת 

המופלא של הרפואה בתקופת השואה ואת השלכות הימים 

הנוראים ההם על בריאות הניצולים וצאצאיהם".
בנאומו  התייחס  לגליל  הרפואי  המרכז  מנהל  ברהום,  ד"ר 

מלחמת  בפצועי  בטיפול  ישראל  מדינת  שמגלה  לאנושיות 

האזרחים בסוריה וכן ליציאתם של שלושה רופאים מהמרכז 

רעידת  בנפגעי  לטיפול  צה"ל  משלחת  במסגרת  הרפואי 

האדמה הקשה בנפאל וציין כי הוא גאה בכך. 

כ-200 איש השתתפו בכנס ה-15 על רפואה בשואה שהתקיים במרכז הרפואי 

כנס שהפך למסורת

המרכז הרפואי לגליל ממשיך במרץ להיערך לתהליך ההסמכה 

של ארגון ה- JCI  הבינלאומי. 

בינלאומיים  סטנדרטים  הכולל  האמריקאי  בתקן  ההסמכה 

רב  סיעודי  הרפואי,  הטיפול  ובטיחות  איכות  על  לשמירה 

מקצועי )Evidence Based Medicine( נבדק אחת ל- 3 שנים 

על ידי גוף חיצוני. מטרת העל בתהליך ההסמכה הינה שיפור 

מדידת  לטיפול,  סטנדרטים  קביעת  ידי  על  הטיפול  איכות 

סיכונים  וצמצום  בטוחה  סביבה  ויצירת  הטיפול  אפקטיביות 

במהלך  ביה"ח.  מתרבות  כחלק  ולצוות  מבקרים  למטופלים, 

התקן,  פי  על  המחוייבים  הנהלים  מרבית  נכתבו   2014 שנת 

כנדרש, הוטמעה מדידה אחר  הוטמע סידור ארונות תרופות 

ובוצעו  מדידים  טיפול  פרוטוקולי  נוסחו  קליניים,  תהליכים 

בכלל   )JCI-ה במתכונת  איכות  )מבדקי  טרייסרים  כ-200 

מחלקות המרכז הרפואי. 

בימים אלו, צוות ההיגוי וההנהלה מחדשים את ביצוע הטרייסרים 

בכלל הארגון במטרה לשפר את הטמעת התהליכים הנדרשים 

ובדגש על 10 הכללים בדרך שלנו להצלחה:

זיהוי מטופל: הקפדה על זיהוי מטופל ע"י שני פרטי זיהוי 	 

)שם מלא + מספר ת.ז(.

למטופל 	  הנכון,  באופן  הנכון,  הטיפול  המטופל:  בטיחות 

הנכון, בעיתוי הנכון.

זכותו של המטופל להיות שותף, להבין 	  זכויות המטופל: 

ולהסכים לטיפול המוצע לו.

צרכי 	  מכלול  של  מקצועית  הערכה  המטופל:  קבלת 

המטופל ובניית תוכנית טיפול בהתאם.

ומבוקרים 	  מוגדרים  בסטנדרטים  עמידה  אשפוז:  מהלך 

במחלקות, במרפאות ובחדרי הניתוח.

מידע למטופל ולבני משפחתו: שיתוף במידע - לשלמות 	 

ואיכות הטיפול הרפואי, הסיעודי והפרא-רפואי.

מניעת זיהומים: המאבק בזיהום מתחיל בכף ידינו - הקפד 	 

על היגיינת ידיים!

הם 	  סדירה  ותחזוקה  ניקיון,  בטיחות,  המטופל:  סביבת 

התשתית לטיפול רפואי איכותי.

שחרור / העברת מטופל: שחרור מתוכנן, מתועד ומתואם 	 

מבטיח רצף טיפול איכותי.

 ניהול הטיפול התרופתי: החל מרגע הכנת התרופה ועד 	 

למתן ללא פשרות!

ההצלחה היא בידינו, כולנו שותפים להובלת תהליך ההסמכה!

מדיניות כדרך חיים, בטיחות כדרך פעולה
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מעכשיו אתם יכולים לקבוע תור 
באתר או באפליקציה ולקבל שירות 

בסניף בשעה שבחרתם!
לפרטים והזמנה <<

חדש! זימון תור 
לסניפי דואר

* לא תתאפשר כניסה לסניף לאחר שעת הסגירה.

חברת דואר ישראל משפרת את השירות ללקוחותיה

מקצרים את התור בקליק

 ניתן לבחור תאריך ושעה רצויים לקבלת השירות*

israelpost.co.il/tor לפרטים ולהזמנת תור היכנסו לאתר
myvisit או לאפליקציית

ניתן גם לקבל תור עם הודעת sms - מגיעים לעמדת התורים בסניף, לוחצים על "קבלת שירות 
עם sms", מקלידים את מספר הטלפון הנייד ובסמוך למועד התור מקבלים מסרון תזכורת לנייד.

 מזמינים תור באינטרנט לסניף המבוקש באתר הדואר 
או באפליקציה הסלולרית myvisit ונהנים משירות מהיר בלי לחכות בתור!

 חדש 
בדואר 
ישראל!
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במרכז  מציינים  אלה  בימים 

שנת  את  לגליל  הרפואי 

מוקד  של  הראשונה  הפעילות 

התרגום הסימולטאני של משרד 

הבריאות. 

לספק  במטרה  הוקם  המוקד 

המרכז  במחלקות  למטופלים 

טלפוני  תרגום  שירותי  הרפואי 

וסיעודיים  רפואיים  בנושאים 

רוסית  ערבית  שפות:  בשלוש 

ואמהרית. המוקד פועל 6 ימים בשבוע והוא הוטמע בהצלחה 

החולפת  בשנה   .2014 שנת  במהלך  האשפוז,  מחלקות  בכל 

תרגום  שיחות   226 בוצעו 

את  לשבח  שציינו  למטופלים 

פעילות המוקד החדש.

המנהלת  יפרח  רותי 

"בתחילת  האדמיניסטרטיבית: 

שיושם  פיילוט  הפעלנו  הדרך 

חל  הזמן  ועם  מחלקות  בשבע 

במחלקות  גם  להטמיעו  צורך 

מענה  לתת  רצון  מתוך  נוספות, 

הרבים  למטופלים  מיטבי 

ולחדר  למכונים  למרפאות,  ליחידות,  למחלקות,  המגיעים 

המיון במרכז הרפואי שלנו שהוא הגדול בגליל".

לגליל  הרפואי  במרכז 

סדנת  לאחרונה  התקיימה 

מיומנויות  לתרגול  העשרה 

בכירורגיה  בסיסיות 

וסטאז'רים  לסטודנטים 

לימודי  במהלך  לרפואה. 

רב  דגש  מושם  הרפואה, 

התיאורטי  החומר  על 

הרפואה  במקצועות 

צורך  ישנו  אך  השונים, 

בלימוד מיומנויות פרקטיות 

ובהתנסות אישית. מטרתה 

לאפשר  היא  הסדנה  של 

ולסטאז'רים  לסטודנטים 

הלימודים  יום  בתום  וחצי  כשעתיים  של  מפגשים  שלושה 

הסדיר. לצורך הסדנה רכש כל סטודנט ערכת תפירה אישית 

הערכה  השומר.  תל  שבביה"ח  מ.ס.ר.  הסימולציות  ממרכז 

שימשה אותו בסדנה וגם באימונים אישיים לאחר קיום הסדנה.

מי שדחף לקיום הפרויקט הם סטודנטים מהפקולטה לרפואה 

ברנדשפט  ירדן  גוברין,  אוראל  ובראשם  בגליל  בר-אילן  של 

ונדב לוינגר. מפגש אחד יוחד להתנהלות בחדר הניתוח: רחיצת 

לניתוח,  חולה  והכנת  השכבת  הניתוח,  בחדר  לבוש  ידיים, 

 – הכירורגיים  הכלים  והכרת  החולה  וכיסוי  רחצה  עקרונות 

המפגש  כלי.  כל  של  הנכונה  וההחזקה  השימוש  דרכי  שמם, 

השני עסק בתפירה כירורגית: סוגי חוטים, דבק רפואי ושימוש 

בסיכות רפואיות, תפירה בסיסית ועוד. המפגש השלישי עסק 

מקומית,  בהרדמה 

כירורגית  קשירה 

בסיסית וקיבוע נקז.

שלג,  צבי  ד"ר 

המרכז  מנהל  עוזר 

לגליל,  הרפואי 

הסטאז'  ועדת  ויו"ר 

הרפואי:  במרכז 

יתרונות  "ישנם 

סדנה  בקיום  רבים 

לימוד  ראשית,  זו. 

מעשיות  מיומנויות 

מוקדם  בשלב 

לסטודנטים  יעזור 

סמך  על  החלטה  לקבל  המקצועי,  עתידם  לגבי  שמתלבטים 

דרכם  על  שהחליטו  לאלו  הדבר  יאפשר  ובנוסף,  ניסיון 

את  ולהתחיל  הכירורגיה  במקצועות  ידע  לקבל  המקצועית, 

מאפשרת  חוויתית,  סביבה  שנית,  יותר.  מנוסים  ההתמחות 

משוב  ומתן  תיעוד  כדי  תוך  ובטוח  מובנה  אפקטיבי,  לימוד 

ללא כל סיכון".

ביוזמה  "מדובר  הרפואי:  המרכז  מנהל  ברהום,  מסעד  ד"ר 

כמרכז  ואנחנו  מתקדמות  משנים  סטודנטים  של  מבורכת 

לרפואה  מהסטודנטים  אחוז  מ-60  יותר  נמצאים  בו  רפואי 

ייחודיות  תוכניות  לקיום  דוגמה  מהווים  בגליל,  מהפקולטה 

שיהוו מודל לחיקוי במרכזים רפואיים אחרים בישראל, כחלק 

מהכשרת דור העתיד של הרפואה בארץ".

סדנה ייחודית לתרגול מיומנויות בסיסיות בכירורגיה 
לסטודנטים וסטאז'רים

שנת פעילות מוצלחת למוקד התרגום של משרד הבריאות במרכז הרפואי

המטופלים ציינו לשבח את השירות החדש

רכשו ידע כירורגי רב
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החדש  למנהל  מונה  רביב,  בני  ד"ר 

של המחלקה לרפואה דחופה )חדר 

ד"ר  לגליל.  הרפואי  במרכז  המיון( 

רביב, תושב נופית, מחליף בתפקיד 

שישמש  סטולרו,  ג'ק  ד"ר  את 

בתפקיד עוזר מנהל המרכז הרפואי.

ד"ר רביב סיים את לימודי הרפואה 

שתי  בעל  והוא  בחיפה,  בטכניון 

פנימית  ברפואה  האחת  התמחויות 

והשנייה ברפואה דחופה. בתפקידו 

הקודם שימש כרופא בכיר במחלקה 

את  עשה  גם  שם  בחיפה,  רמב"ם  בביה"ח  דחופה  לרפואה 

תקופת ההתמחות.

בגודלו מתל  והשני  בגליל  "כמרכז הרפואי הגדול  רביב:  ד"ר 

אביב צפונה, אני רואה חשיבות רבה בחיזוק המחלקה לרפואה 

דחופה שפועלת במבנה ממוגן וחדשני. אסור לשכוח שמדי 

יום אנו מטפלים ביותר מ-320 איש, חלקם מטופלים הסובלים 

מבעיות פנימיות וחלקם נפגעי טראומה. מלר"ד הוא המקום 

על המשך  זמן קצר החלטות המשפיעות  תוך  בו מתקבלות 

הטיפול בחולה ואין ספק, כי כוח אדם מקצועי לצד תשתיות 

מתאימות כמו אלו הקיימות במרכז הרפואי לגליל, מסייעות 

לנו לתת מענה מיטבי. מטבע הדברים 

חדרי המיון בישראל עמוסים, אך אנו 

השהייה  את  להקל  מנת  על  פועלים 

ולתת מענה מהיר ומקצועי ככל שניתן 

כי אנו המרכז  במיוחד לאור העובדה 

הרפואי היחיד הפועל באזור".

המרכז  מנהל  ברהום,  מסעד  ד"ר 

ד"ר  את  לברך  "ברצוני  הרפואי: 

הרפואי.  למרכז  הצטרפותו  על  רביב 

הינה  דחופה  לרפואה  המחלקה 

העורק המרכזי בפעילות שלנו ובשנים 

האחרונות הפעילות בה הולכת וגוברת. אני בטוח שהעובדה 

וממוגן משפרת את תנאי  פועלת במבנה חדש  כי המחלקה 

השהייה גם למי שנאלץ להמתין מספר שעות בשל עומסים 

אנו  הצפון  גבול  על  מיקומנו  בשל  לעת.  מעת  המתרחשים 

בטחונים,  קיצון  לאירועי  מענה  לתת  נתון  רגע  בכל  ערוכים 

חבלניים, אירועי חומרים מסוכנים ועוד. אנו נמצאים בעיצומו 

של הליך שבסיומו נהפוך ל'בי"ח על' שני בצפון ואין לי ספק, 

כי הצטרפות ד"ר רביב לצוות המקצועי והמיומן של המלר"ד 

אנו  אותם  איש,  אלף   600 למען  הנעשה  בתהליך  תשתלב 

משרתים בכל ימות השנה".

ג'  ממחזור  סטודנטים   32

שנתית  הארבע  התוכנית  של 

לרפואה מהפקולטה לרפואה 

אילן  בר  אוניברסיטת  של 

הפעילות  את  החלו  בגליל, 

במחלקות  שלהם  הקלינית 

מפגש  הרפואי.  המרכז 

הפתיחה התקיים במרכז אנגל 

המרכז  מנהל  בהשתתפות 

מסעד  ד"ר  לגליל,  הרפואי 

המרכז  מנהל  עוזר  ברהום, 

לאה  פרופ'  סטולרו,  ג'ק  ד"ר 

אבן, מנהלת מחלקת הילדים 

ונציגת הפקולטה לרפואה בגליל.

ויעברו  ישהו במרכז הרפואי בשנתיים הקרובות  הסטודנטים 

בנושא  הדרכות  לאחר  הקליניים.  הסבבים  מירב  את  בו 

לקיחת  בנושא  והדרכה  אש  וכיבוי  בטיחות  מידע,  אבטחת 

ושליחת דמים, ערכו הסטודנטים סיור היכרות במרכז הרפואי 

יעברו  בין המחלקות השונות בהן הם  וחולקו  על מחלקותיו 

הכשרה לצד הצוות הרפואי 

הוותיק. 

"כ- ברהום:  מסעד  ד"ר 

מהסטודנטים  אחוזים   60

הלומדים בפקולטה לרפואה 

ומשתלבים  אלינו  מגיעים 

הסגל  השונות.  במחלקות 

מבכירי  מורכב  האקדמי 

המחלקות  ורופאי  מנהלי 

תקווה  אני  הרפואי.  במרכז 

את  יסיימו  כאשר  כי 

בדרך  הארוך  המסלול 

יחליטו  ברפואה,  לתואר 

להמשיך ולעבוד אצלנו ובמקביל, לבנות את חייהם הפרטיים 

בגליל. הפקולטה לרפואה נועדה לתת תקווה להחזרת צעירים 

רופאים  של  ומקצועי  חדש  דור  וליצור  הגליל  את  שעזבו 

שיסייעו בקידום הרפואה בפריפריה. אין ספק כי בוגרים רבים 

של הפקולטה ישתלבו בכלל מערך הרפואה בישראל וזו היא 

תרומתנו למערכת הבריאות בישראל".

מנהל חדש למחלקה לרפואה דחופה )חדר המיון( במרכז הרפואי לגליל

מחזור חדש של סטודנטים לרפואה במרכז הרפואי לגליל 

במיון מתקבלות החלטות המשפיעות על המשך 
הטיפול. ד״ר רביב

הסטודנטים החדשים מתרגלים לקיחת בדיקות דם
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כתבו עלינו
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כתבו עלינו
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ביקור מרגש של אנשי דת: יהודים, מוסלמים, דרוזים ונוצרים 

התקיים במרכז הרפואי לגליל. הביקור התקיים הודות לסיוע 

יעקב סלאמה, מנהל האגף לעדות במשרד הפנים וד"ר עומר 

כיאל, מפקח ארצי על המקומות הקדושים במשרד. הרבנים, 

והילדים  המבוגרים  במחלקות  סיירו  והכמרים  השייחים 

השונות, שוחחו וברכו את המטופלים ובני משפחתם ואת אנשי 

הצוות שהיו נרגשים מהביקור.

שלג,  צבי  ד"ר  הרפואי,  המרכז  מנהל  עוזר  קידם  הבאים  את 

שהודה לאנשי הדת המכובדים על המחווה יוצאת הדופן וציין, 

שהוא  בכך  הוא  לגליל,  הרפואי  המרכז  של  מייחודו  חלק  כי 

משרת את כלל הדתות החיות זו לצד זו באזור וכי הביקור הסב 

אושר רב למטופלים ובני משפחתם. ד"ר שלג הביע תקווה, כי 

ביקורים דומים המחזקים את השותפות בין הדתות יתקיימו 

גם בעתיד.

באנו  העדות  כל  אצל  האביב  חגי  "בהתקרבות  כיאל:  ד"ר 

כדי  וכמרים  ודרוזים  מוסלמים  שיחים  רבנים  הדת:  אנשי 

ביה"ח  למנהל  להודות  ברצוני  בביה"ח.  חולים  ולבקר  לברך 

ד"ר ברהום ולצוות ההנהלה, על שאיפשרו את קיום המפגש. 

וקבלת  קיום, הסובלנות  הדו  לחזק את  היתה  הביקור  מטרת 

האחר. אנחנו אנשי הדת מאמינים בשלום, מאמינים באחווה 

ומאמינים בדיאלוג בין כל תושבי מדינת ישראל ורוצים להוות 

דוגמה. החולים שביקרנו התרגשו, חלקם בכה מאושר כאשר 

ראה את הקבוצה הנפלאה. אחת האחיות אמרה לנו 'אני לא 

בכוונתנו  מרגש'.  פשוט  זה  ביחד,  הולכים  שאתם  מאמינה 

להמשיך בדרכנו לבקר גם בבתי ספר ובהרבה מוסדות ציבור 

ברחבי הארץ כי עבורנו זו שליחות".

כ-50  ילדים  כירורגית  במחלקת  מתאשפזים  חודש  מידי 

מכוונות  בלתי  בפגיעות  נפגעו  שונים אשר  בגילאים  ילדים 

לאחר  ונפילות.  בית  תאונות  כוויות,  דרכים,  תאונות  כגון 

ילדים הם עוברים לאשפוז במחלקה.  טיפול ראשוני במיון 

בעת שהותם באשפוז הילדים ובני משפחתם נשאלים אודות 

בטיחות  לקידום  משותף  מפרויקט  וכחלק  הפגיעה  פרטי 

ומניעת היפגעות של עמותת "בטרם" והמחלקה לכירורגית 

משתתפות  אף  המשפחות  לגליל,  הרפואי  במרכז  ילדים 

בהדרכה קבוצתית אשר מתקיימת פעמיים בשבוע ומטרתה 

למנוע את ההיפגעות הבאה באותה משפחה.

צוות המחלקה מרבה לקיים שיחות אישיות בנושא ובהן דובר 

על הגברת הפעילות בתחום. בברכת הנהלת המרכז הרפואי 

לקידום  רעיונות  העלה  אשר  בנושא  חשיבה  צוות  הוקם 

כמקדמת  פניה  ושינוי  המחלקה  בנראות  החל  הבטיחות 

דפי  באמצעות  שפות  במספר  ההסברה  הגברת  בטיחות, 

מידע, מסרי בטיחות אשר ירצדו על גבי מסכי LCD בחדרים, 

ניפוק קסדות ואמצעי מיגון לאלה שידם אינה משגת ועוד.

לשם כך יש צורך בגיוס משאבים ולצורך זה נפתח חשבון 

במסגרת תאגיד הבריאות שליד המרכז הרפואי. לפרטים יש 

בטלפון  המחלקה  אחראית  אחות  אוקמפו,  לסמדר  לפנות 

.050-7887526

כירורגית ילדים מקדמת בטיחות

מפגש כלל עדתי במרכז הרפואי לגליל

ביקור מקרב לבבות

מבין  שליש 

מלחמת  פצועי 

ם  י ח ר ז א ה

ה  י ר ו ס ב

למרכז  שהובאו 

היו  הרפואי, 

ילדים ותינוקות. 

טופלו  הם 

ביחידה לטיפול 

ילדים,  נמרץ 

ת  י י ג ר ו ר י כ ב

ם  י ד ל י

ת  ק ל ח מ ב ו

רגע  ילדים. 

שעזבו,  לפני 

צוות  הגה 

כירורגית ילדים 

של  בראשותה 

המרחב  צוות  עם  יחד  אוקמפו,  סמדר  האחראית  האחות 

יוצרים אמנות של שלום. הילדים,  החינוכי אפיק, פרוייקט 

שהגיעו עם פגיעות גפיים משמעותייות הביעו את תקוותם 

לשלום בעבודות אמנות שיצרו בידיים וברגליים.

ילדים של שלום
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הירשמו לעמוד הפייסבוק שלנו: המרכז הרפואי לגליל

יוצרים פסיפס עם הקהילה
בימים אלה הושלמה הכנת יצירת האומנות בפסיפס של האמנית 

האמריקאית ג'ואני רוטנברג המתגוררת באינדיאנפוליס ארה"ב. 

והתרשמה  לגליל  הרפואי  במרכז  לאחרונה  ביקרה  רוטנברג 

מבניית האגף לבריאות האישה החדש שאמור להיפתח בקרוב. 

עבודת   - החיים'  'עץ  מפרויקט  כחלק  לתרום  החליטה  היא 

והיא  בגליל  הקהילה  משלימה  המרכזי  חלקה  שאת  פסיפס 

עם  פעולה  רוטנברג  משתפת  בפרויקט  החדש.  באגף  תוצב 

האמנית יעל בוקסבאום.

חלקים,  ל-3  המחולק  אומנותי,  ציור  הינה  בבסיסה  היצירה 

ועליה מודבקים אריחי פסיפס מזכוכית מיוחדת. שני חלקים 

הרפואי  למרכז  השותפות  בארה"ב  הקהילות  בין  מועברים 

היהודית.  הסוכנות  של  ביחד"  "שותפות  פרויקט  במסגרת 

ידי  על  כאמור  מושלם  היצירה,  של  והמרכזי  השלישי  החלק 

קבוצות של ארגונים וולונטריים, עובדי המרכז הרפואי, תלמידי 

בתי ספר ועוד. לאחרונה הגיעו להשתתף בפרויקט נציגים של 

רשויות  אשכול  יו"ר  בוחבוט,  שלמה  באזור:  הרשויות  ראשי 

גליל מערבי וראש עיריית מעלות תרשיחא, סיון יחיאלי, יו"ר 

פורום ראשי קו העימות בצפון וראש מועצת כפר ורדים, פואד 

ראש  ישראלי,  יורם  מזרעה,  המקומית  המועצה  ראש  עווד, 

המועצה  ראש  גואטה,  ושמעון  אשר  מטה  האזורית  המועצה 

המרכז  מנהל  ידי  על  התקבלו  הבאים  יוסף.  מעלה  האזורית 

הרפואי לגליל ד"ר מסעד ברהום ונטלו חלק בהשלמת היצירה.

קהילה נרתמת

המרכז הרפואי לגליל טיפל בשנתיים האחרונות ביותר מ-560 

צעירים.  וילדים  תינוקות  נשים,  סורים, שליש מהם  פצועים 

של  תרומות  ולצד  לסייע  נרתמו  פרטיים  ואנשים  ארגונים 

ביגוד, צעצועים, מזון אותו רגילים הפצועים לאכול בארצם 

וציוד שיקומי, ישנן גם מחוות מרגשות. 

בני  ילדים  שני  על  שמע  בנהריה  מספרה  בעל  וקנין,  מירו 

5 ו-14 המאושפזים זמן רב במחלקת כירורגית ילדים. הוא 

נענה לבקשת הצוות במרכז הרפואי לגליל והגיע בהתנדבות 

עם הצוות והציוד שלו על מנת לספר את הילדים. מלוויהם 

של הילדים כמו גם הצוות התקשו להסתיר את התרגשותם 

ותודתם על המחווה.

וקנין: "קשה לעמוד מול המראות של ילד פצוע וחסר אונים. 

הם הגיעו לארץ זרה והצוות הרפואי המסור הציל את חייהם. 

בדרכי  אותם  ולשמח  להגיע  כזכות  לי  ראיתי  כאזרח  אני 

ולספר אותם, אני מאחל להם בריאות שלמה".

אדם  "כל  לגליל:  הרפואי  המרכז  מנהל  ברהום,  מסעד  ד"ר 

שניצב בשער הוא אדם חולה הזקוק לטיפול ובמקרים רבים 

טיפול  להעניק  הממשלה  החלטת  חיים.  בהצלת  מדובר 

וחובה  מקצועית  לזכות  עבורנו  הפכה  מסוריה  לפצועים 

מוסרית ואנושית. אני שמח שהקהילה שלנו נרתמת אף היא 

ומסייעת הן בתרומה חומרית והן בתרומה מוראלית לאותם 

פצועים, במקרים רבים מדובר בילדים קטנים שנפגעו ואיבדו 

שנמשיך  ומקווה  לכולם  להודות  רוצה  אני  קרוביהם.  את 

לעמוד בפני כל משימה ואתגר שיוצבו בפנינו".
ד״ר ברהום, יורם ישראלי, שלמה בוחבוט וסיון יחיאלי

תרומה מכל הלב. מירו וקנין
ט

בי
שר

ה 
מ

של
 : 

ם
לו

צי
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שירותית  תקשורת  לקידום  סדנאות  הסתיימו  לאחרונה 

מקרי  מספר  הרפואי.  במרכז  לצוותים  אלימות  ולמניעת 

וגדל  הולך  בישראל  הבריאות  מערכת  עובדי  נגד  האלימות 

ומדובר בתופעה מדאיגה ורחבת היקף. האלימות מעיבה על 

האווירה במוסד הרפואי ופוגעת ביכולתם של העובדים לספק 

שירותים רפואיים הולמים. 

בין  התופעה.  למיגור  לפעול  החליטו  לגליל,  הרפואי  במרכז 

צוות  כנגד  אלימות  למניעת  מוסדית  ועדה  הוקמה  השאר 

מטפל. הועדה דנה בדרכי התמודדות כנגד אלימות ועוסקת 

בתחקור אירועי אלימות כפי שדווחו על ידי הצוותים ועל ידי 

מחלקת הביטחון. במקביל, ננקטת באופן שוטף ויזום פעילות 

לאירועי  הסיכון  את  להפחית  במטרה  הביטחון  צוות  ידי  על 

אלימות.

והועדה  ההדרכה  מחלקת  בשיתוף  הרפואי  המרכז  הנהלת 

למניעת אלימות יזמו קיומה של סדנא בנושא התמודדות עם 

חלק  לקחו  בהן  בסדנאות  מדובר  המטופלים.  מצד  אלימות 

פרא  ואחיות,  אחים  רופאים,  הסקטורים:  מכלל  צוות  אנשי 

הכשרה  הצוותים  עברו  אלה,  בסדנאות  ומשק.  מנהל  רפואי, 

עם  להתמודדות  כלים  קבלת  וכן,  שונות  סימולציות  ותרגול 

אלימות מצד המטופלים או בני משפחותיהם. הסדנא הועברה 

הצוות  אנשי  עם  ותרגלה  שעות  שמונה  במשך  לצוותים 

סיטואציות העלולות להתדרדר למקרה  ולמנוע  לזהות  כיצד 

הסדנאות  באמצעות  מניעה  הוא  נכון  הכי  הטיפול  אלימות. 

והגישה הפרו אקטיבית של הצוות. הסדנאות הועברו בשיתוף 

נמרץ  טיפולי  צוותי המלר"ד,  אותן  חוו  כה  ועד  עם שחקנים 

ומחלקת הביטחון. התרחישים אותם הציגו השחקנים עוסקים 

בהתמודדות המטפל בתקשורת אל מול מטופלים ומשפחות.

אשר  "הסדנאות  האדמיניסטרטיבית:  המנהלת  יפרח,  רותי 

הועברו הן חלק מפעילות נרחבת שמתקיימת במרכז הרפואי 

במטרה לעקור לחלוטין את התופעה של אלימות כלפי צוות 

מטפל והגברת תחושת הביטחון האישי בקרב הצוותים, תוך 

כלפי  סובלנות  ואפס  הרפואי  במרכז  מכבדת  אווירה  יצירת 

למניעת  לוועדה  להודות  מבקשת  אני  האלימות.  מחוללי 

למיגור  השנה  כל  פועלים  אשר  הביטחון  ולמחלקת  אלימות 

לאירועים  והן  המטפלים  הצוותים  כלפי  האלימות  תופעת 

המתרחשים בשטח המרכז הרפואי".

המרכזיים  היעדים  אחד 

הציב  הבריאות  שמשרד 

הוא  הקרובות  לשנים  לעצמו 

כך  ולצורך  השירות  שיפור 

סדנאות  קיום  על  הוחלט 

מטרות  לעובדים.  ייעודיות 

התרבות  שיפור  הן  הסדנא 

תודעת  כמקדמת  הארגונית 

שקיפות  יצירת  השירות, 

במדידת  שירות  סקרי  של 

שביעות רצון המטופל, העלאת 

מול  אל  והסיעודי  הרפואי  הצוות  ביחס  האישית  המודעות 

המטופלים, איתור נקודת המפגש המשמעותית בין הצוות אל 

מול המטופלים, לצורך מתן הסברים ושיתוף המטופל במידע 

הרפואי הרלוונטי לטיפול בו.

המנהלת  סגן  חייט,  עירן  ידי  על  מועברות  הסדנאות 

האדמיניסטרטיבית כשהראשונים שהשתתפו היו נציגי המינהל 

והמשק. חייט: "הסדנאות משלבות לימוד תוכן, לימוד תהליך, 

ושיתוף,  שיקוף  הקשבה, 

סימולציות ומשחקי תפקידים, 

מילוי  מקצועי,  בפרט  צפייה 

בקבוצות  עבודה  שאלונים, 

אישית  בין  תקשורת  דיון, 

העברת  מקצועי,  רב  בצוות 

וקשים  מורכבים  מסרים 

וכן  הרפואי  הטיפול  במהלך 

גיבוש שפה שירותית אחידה".

המנהלת  יפרח,  רותי 

ציינה,  האדמיניסטרטיבית 

שביעות  לשיפור  תביא  שירות  תומכת  ארגונית  תרבות  כי 

אחד  בכל  רואים  הרפואי  המרכז  בהנהלת  המטופלים.  רצון 

הסדנאות  זו.  תרבות  בפיתוח  פעילים  כשותפים  מהעובדים 

לבריאות  מהאגף  והאחיות  לרופאים  מיועדות  יהיו  הבאות 

האישה ואגף הילדים. "השירות לקהילה במרכז הרפואי וחווית 

המטופל במערכת הבריאות נמצאים בסדר עדיפות גבוה והפכו 

מרכיב מרכזי בשיח של מערכת הבריאות", הוסיפה יפרח. 

סדנאות לקידום תקשורת שירותית ולמניעת אלימות במרכז הרפואי

משפרים את השירות למטופלים 

מעוניינים בפרסום במגזין ?
Eran.hayat@naharia.health.gov.il   לקבלת פרטים אתם מוזמנים לפנות לעירן חייט

טלפון: 04-9107771

משלבים תוכן ולימוד תהליכים. עירן חייט ומשתתפי הסדנא
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ההדמייה להמחשה בלבד

סטנדרט חדש לעסקים
- ב  כ ו כ ת  י ב מ  -
לעסקים חדש סטנדרט

77
הרצל

לעסקים חדש סטנדרט
ת ו כ י א ם  י נ ו ב

∫ חייגו וסיור  פגישה  לתיאום 

04-9921282

צמוד לשירותי
ממשל וקהילה 

קרוב לקניון
ARENA

דקה הליכה
משדרות הגעתון   

מרחק הליכה מרכבת 
ישראל ותחנה מרכזית 

נגישות גבוהה לכביש 4
ולעוקף קריות 

הרצל 77 – בניין משרדים חדש הכולל רישיון לאכלוס מרפאות 
וקליניקות ומורשה על פי חוק הנגישות שייכנס לתוקפו בקרוב!

רופאים, יש לנו קליניקה בנהריה
שתתאים בדיוק לכם!

שטחים אחרונים למרפאות וקליניקות
כולל חניה לאורחים, חניית נכים וקרבה לשירותי תחבורה ציבורית
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דירקטוריון  את  לאחרונה  אירח  לגליל,  הרפואי  המרכז 

התאחדות התעשיינים חיפה והצפון, את האירוע אירגנה חברת 

היחידה  בשיתוף  קולן  מיכל  ד״ר  הידידים,  עמותת  הנהלת 

לקשרי חוץ. ארגון האירוע נעשה תוך כדי שיתוף פעולה בין 

המרכז  ידידי  עמותת  הרפואי,  במרכז  החוץ  קשרי  מחלקת 

והתאחדות התעשיינים. כנס זה מצטרף לכנסים קודמים עם 

ונובע מתוך הבנת החשיבות והצורך בשיתוף  ארגונים בצפון 

פעולה עם גורמים חיצוניים מן הקהילה אותה משרת המרכז 

המרכז  מנהל  עוזר  שלג,  צבי  ד"ר  המפגש,  במהלך  הרפואי. 

וציין את חשיבות שיתופי  הרפואי  הציג את המרכז  הרפואי, 

הפעולה בין המרכז לגופים שונים בקהילה.

התת  האשפוז  במתחם  סיור  לבאים  שלג  ד"ר  ערך  בהמשך 

קרקעי, בחדר המיון הממוגן וכן תצפית לעבר הגבול עם לבנון 

פגיעה  השנייה  לבנון  במלחמת  שספגה  העיניים  ממחלקת 

הודות  נפגעים  ללא  שהסתיימה  קטיושה  טיל  של  ישירה 

לפינוי המחלקה טרם האירוע. אמיר ירחי, מנכ"ל עמותת ידידי 

המרכז הרפואי, סיפר לבאים על פעילות העמותה ששמה לה 

למטרה פרויקטים סביבתיים תחת הכותרת "סביבה מעודדת 

סמוך  החלמה  גן  הציבור  לרווחת  נפתחו  כה  עד  החלמה". 

למכון האונקולוגי ע"ש מרים )מורי בורקיס( ועל יד מחלקת 

מתחלפת  אומנות  ותערוכת  לילדים  משחקים  גן  השיקום, 

במסדרון האגף הכירורגי. 

קיימה  הבריאות  במשרד  אנוש  למשאבי  המחלקה 

בתי  של  השנתי  הכנס  את  אשקלון  במכללת  לאחרונה 

הכותרת:  תחת  הכנס  התקיים  השנה  בתחום.  החולים 

"משאבי אנוש עם הפנים לעובד".

המנהלת  בכנס  ייצגה  לגליל  הרפואי  המרכז  את 

ארצי  פרויקט  שהציגה  יפרח,  רותי  האדמיניסטרטיבית 

יפרח:  מוגבלויות.  עובדים בעלי  שמוביל המרכז: שילוב 

"המרכז הרפואי לגליל הינו אחד מחלוצי העסקת עובדים 

עם מוגבלויות. 

במהלך שנת 2014 פעלנו לשילוב 16 עובדים במחלקות 

מינהל ומשק, בשכר ובתנאים סוציאליים מלאים. התהליך 

לצרכי  העובדים  כישורי  התאמת  צרכים,  איתור  כלל 

ביה"ח, ליווי וחניכה של העובדים והמנהלים כאחד, תוך 

מתן תשומת לב לאופן בו יוכלו העובדים לנצל את מלוא 

הפוטנציאל שלהם מחד ולקבל תמורה לעשייתם מאידך".

הללו  העובדים  משולבים  כיום  כי  עוד,  ציינה  יפרח 

שייכות  תחושת  תוך  מלא,  באופן  השונות  במחלקות 

פעילויות  בכל  משתתפים  הם  לתפקידם.  ומחויבות 

היחידות והמחלקות בהן הם נמצאים לרבות לאחר שעות 

העבודה. העובדים ציינו כי הם רואים במרכז הרפואי בית 

שני עבורם.

פרויקט מוצלח ברמה הארצית: 
שילוב בעלי מוגבלויות במחלקות

כנס דירקטוריון התאחדות התעשיינים חיפה והצפון התקיים במרכז הרפואי

מנכ"ל פדרציית פורט נורת' ביקר 
במרכז הרפואי לגליל

 Men’s“ ומשלחת  נורת'  פורט  פדרציית  מנכ"ל  גולדברג,  בוב 

הגיעה  המשלחת  לגליל.  הרפואי  במרכז  ביקור  ערכו   ”Mission

היהודית.  הסוכנות  של  ביחד"  "שותפות  פרויקט  במסגרת  ארצה 

את המרכז הרפואי הציג בפני המשלחת ד"ר צבי שלג, עוזר מנהל 

המרכז הרפואי, במצגת מפורטת על המרכז ועל היקף פעילותו.

ד"ר שלג המשיך בסיור מודרך במרכז הרפואי שכלל את מתקן 

לבנון  גבול  לעבר  ותצפית  הממוגן  המיון  קרקעי,  התת  האשפוז 

חברי  חתמו  הביקור  את  הנויורוכירורגית.  מהמחלקה  הנשקף 

של  הפסיפס  יצירת  גבי  על  זכוכית  אריחי  בהדבקת  המשלחת 

לאגף  נתרמה  אשר  בוקסבאום,  ויעל  רוטנברג  ג'ואני  האמניות 

הנשים החדש, העומד להיפתח בקרוב.

המרכז הרפואי לגליל - רפואה מקצועית ואנושית
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המרכז  ידידי  עמותת  מנכ"ל 

שב  ירחי,  אמיר  לגליל  הרפואי 

עם  נועד  בו  בארה"ב  מביקור 

תורמים וקרנות. לנסיעה הצטרף 

ד"ר אייל סלע, מנהל מחלקת אף 

וצוואר.  ראש  וניתוחי  גרון  אוזן 

כנציג המרכז הרפואי לגליל,  ד"ר 

סלע הציג את התקדמות המרכז 

הרפואי, את הצרכים בהצטיידות 

האנושי  הסיפור  ואת  רפואית 

האחרונות,  השנתיים  במהלך  הסורים  בפצועים  הטיפול  של 

מנקודת המבט האישית שלו ושל צוות המחלקה. בכל פורום 

בו הופיע זכה סלע לתשועות ותשבחות. הביקור התפרס על 

שלושה יעדים: לוס אנג'לס )מדובר בביקור רשמי ראשון של 

ידידי המרכז הרפואי לגליל בחוף המערבי(, דאלאס  עמותת 

תורמים  עם  פגישות  עשר  קיימו  סלע  וד"ר  ירחי  יורק.  וניו 

ופגישות  בדאלאס  גאלה  באירוע  השתתפו  פוטנציאליים, 

של  האירוח  לתכנית  התראיין  סלע  ד"ר  בניו-יורק.  נוספות 

רשת הטלוויזיה JLTV המשדרת 

למיליוני בתי אב בארה"ב.

ידידי  עמותת  מנכ"ל  ירחי,  אמיר 

"חשיבות  לגליל:  הרפואי  המרכז 

בחשיפה  היא  הנוכחית  הנסיעה 

המערבי  בחוף  פעם  אי  ראשונה 

של ארה"ב ובייחוד בלוס אנג'לס, 

השנייה  היהודית  הקהילה 

זיהינו  בארה"ב.  בחשיבותה 

את  והבאנו  חדשות  הזדמנויות 

לאנשים חדשים.  לגליל  הרפואי  המרכז  הייחודי של  הסיפור 

הביקור אורגן על ידי העמותה האמריקאית של ידידי המרכז 

הרפואי לגליל ואין לי ספק, כי נרקמו שיתופי פעולה שיבשילו 

הרפואי  המרכז  להנהלת  להודות  ברצוני  הקרובה.  בתקופה 

לגליל בראשות ד"ר מסעד ברהום לנשיאת עמותת הידידים 

התמיכה  על  אילוז  מיכאל  וליו״ר  דרור  בן  שטראוס  רעיה 

והסיוע לאורך כל השנה, מתוך מטרה להעניק לתושבי הגליל 

שירות רפואי מקצועי ואנושי ליד הבית".

מגייסים תרומות מעבר לים

עמותת ידידי המרכז הרפואי לגליל

www.friendswgh.org.il ,04-9827135
חפשו אותנו ב-  !

)התרומה לעמותה מוכרת במס, ניתן לייעד 
תרומה למחלקה מסוימת(

ידידי המרכז הרפואי לגליל

הדרך שלך להגיד תודהתרומה למרכז הרפואי

טקסס,  מדאלאס  הורוביץ  סידני 
היא  מצווה.  בת  אלה  בימים  חוגגת 
המאורע  את  לציין  מהוריה  ביקשה 
בביקור ילדים במרכז הרפואי לגליל. 
הבחירה של סידני היתה לחלק גלידה 
העדות  כל  בני  מטופלים  לילדים 
המתגוררים בגליל: יהודים, מוסלמים, 

נוצרים, דרוזים וצ'רקסים. 

קיבל  הנרגשת  סידני  של  פניה  את 
מסעד  ד"ר  הרפואי  המרכז  מנהל 

ברהום, שהודה לה ולאביה גארי על היוזמה המבורכת. לאחר 
דרכה  את  סידני  עשתה  הרפואי,  המרכז  על  קצרה  סקירה 

למחלקת כירורגית ילדים עם עגלה עמוסה בגלידות.

מה  עצמנו  את  שואלים  אנחנו  קרובות  "לעתים  ברהום:  ד"ר 

ולא  מאחרים  לקבל  יכולים  אנחנו 
סידני  לזולת.  לתת  במה  מתרכזים 
ופשוטה  מתוקה  מתנה  מה  הוכיחה 
חולים.  בבית  מאושפז  לילד  עושה 
אני נרגש מהמחווה של נערה צעירה 
לשמח  מארה"ב  דרכה  את  שעשתה 
ילדים בישראל ובחרה במרכז הרפואי 
שלנו לציין בו את התרומה שלה לציון 

בת המצווה".

ביקורה של סידני היה חלק משיתוף 
פעולה פורה בין המרכז הרפואי לגליל, הפדרציה היהודית של 
שפועלים  היהודית,  והסוכנות   Partnership2Gether דאלאס 
יחד שנים רבות לקידום שיתופי פעולה בין הקהילה בארה"ב 

לקהילה בגליל.

בת 12 מארה"ב הגיעה ארצה לשמח ילדים לרגל בת המצווה

ד״ר אייל סלע בערב גאלה
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רבים מבני ה-60 ומעלה חשים ששיווי-המשקל שלהם הוא "לא 

בדיוק כמו שהוא היה...". זוהי אינה רק תחושה סובייקטיבית. 

למעלה  ליפול  צפויים  הקרובה  בשנה  סטטיסטיים  מנתונים 

והסיכון  בקהילה,  המתגוררים  ומעלה  ה-65  מבני  מ-30% 

ממשיך לעלות עם הגיל. מגיל 85 אחד מכל שני קשישים נופל 

מידי שנה. כ-5% מהנפילות מסתיימות בשברים או באשפוזים, 

ועלייה  בתפקוד  ירידה  בניידות,  להגבלה  להביא  ועלולות 

בסיכון לאשפוז מוסדי. 

מחקרים מראים כי בהתערבות נכונה ניתן למנוע כ-30-40% 

מהנפילות. התערבות כזו כוללת פנייה לרופא לאיתור גורמי 

הסיכון לנפילה וטיפול בהם, התאמת הסביבה כך שתהיה כמה 

שיותר בטיחותית והקפדה על הנעלה תואמת. בנוסף, מומלץ 

לשלב ביום יום פעילות גופנית המכוונת למניעת נפילות. 

אז מהי תוכנית אימון למניעת נפילות?

תוכנית אימון למניעת נפילות צריכה לכלול תרגילים לחיזוק 

שרירים ותרגילי שיווי משקל. היא חייבת להיות פרוגרסיבית. 

שהמתאמן  וככל  המתאמן,  את  לאתגר  חייבת  היא  כלומר, 

מתקדם עליה להיות מאתגרת יותר. 

להיוועץ  מומלץ  מתאימה,  אימון  תוכנית  בניית  לצורך 

בפיזיותרפיסט על מנת להעריך את שיווי המשקל ולהתאים 

את התכנית על פי יכולותיו וקשייו של כל מתאמן.

בניית תוכנית אימון: 

בתוכנית  עיקרי  יסוד  הוא  שרירים  חיזוק   - חיזוק  תרגילי 

להפחתת נפילות לצד תרגול לשיפור שיווי משקל. עקרונות 

תרגילי החיזוק בתוכנית להפחתת נפילות הם:

התמקדות בשרירי הגפיים התחתונות ושרירים יציבתיים בגב.

התרגול,  ביצוע  במהלך  עליונות  לגפיים  מינימלית  תמיכה 

בהתאם ליכולות המתאמן. 

תרגול בעצימות בינונית-גבוהה

תרגול שיווי משקל - יש להתייחס למספר היבטים של שיווי 

משקל:

כשהרגליים  הכובד  מרכז  על  שמירה   - סטטי  משקל  שיווי 

מקובעות לקרקע. כדי לאתגר בתרגול מסוג זה  ניתן להקטין 

)למשל לעמוד ברגליים צמודות, עמידת  את בסיס התמיכה 

בסיס  על  לעמוד  או  אגודל(  בצד  ע עקב  נ

)כרית, "פיתה" וכדומה(. ניתן גם לעצום 

עיניים, או להניע את הראש מצד לצד. 

שיווי משקל דינאמי - שמירה על מרכז הכובד 

כשהרגליים בתנועה. מומלץ לתרגל פעילויות 

סיבוב,  הליכה,  )מדרגות,  ביום-יום  הנדרשות 

מעברים בין תנוחות כמו ישיבה-עמידה(. ככל שיינתנו פחות 

תמיכות כך שיווי המשקל יאותגר יותר. גם כאן 

ניתן להקשות ע"י הקטנת הבסיס, שימוש בבסיסים לא יציבים 

וכד'. 

שמונה,  בצורת  במעגל,  הליכה  לשלב  ניתן   - הליכה  אימון 

צעדי ריקוד, שינויי כיוון, מכשולים ותרגול של שתי משימות 

בו זמנית. בצד זאת חשוב לציין כי הליכה אירובית כהתערבות 

עבודה  ללא  שנעשית  או  לנפילות,  גבוה  סיכון  עם  לאנשים 

מקבילה לשיפור שיווי משקל עלולה להגביר סיכון לנפילות 

)!(. לכן, בתחילתה של תוכנית למניעת נפילות יש להתמקד 

פעילות  היא  הליכה  זאת,  עם  שיווי משקל.  ובשיפור  בחיזוק 

אירובית בטוחה יחסית ויש לה יתרונות בריאותיים רבים ולכן 

בהחלט מומלץ לשלב הליכה כתוספת לתוכנית לשיפור שיווי 

משקל. 

ביצוע של שתי משימות בו זמנית )dual tasking(- ביצוע של 

משימה עיקרית תוך ביצוע משימה משנית. למשל הליכה תוך 

נשיאת מגש עם כוס מים או שילוב מטלת שיווי משקל עם 

משימה קוגנטיבית המותאמת למתאמן-תרגילי חשבון, למנות 

בהליכה  המתקשים  מבוגרים  כי  הוכח  הלאה.  וכן  בירה  ערי 

גבוה  בסיכון  נמצאים  בדיבור,  הכרוכה  תוך עמידה במשימה 

 dual יכולת של  לשפר  שניתן  הן  הטובות  לנפילה. החדשות 

בשיווי  וגם  סטטי  משקל  בשיווי  גם  תרגול,  ידי  על   tasking

משקל דינאמי.

תגובה  זמן  לשיפור  אימון   - מפצה  וצעד  פרטובציות  אימון 

משקל  משיווי  מוצא  המתאמן  כלומר,  משקל.  שיווי  לאיבוד 

צעד.  של  בביצוע  למשל,  ליפול,  לא  מנת  על  להגיב  ונדרש 

אימון זה מבוצע בעזרת ציוד ייעודי, שנכון לעכשיו אינו זמין 

בכל מקום, ודורש איש מקצוע בזמן האימון. במחקרים נמצא 

הפחתה  הוכחה  טרם  אך  משקל,  שיווי  של  במדדים  שיפור 

במספר הנפילות למתאמנים באימון זה. 

אחד מסוגי הפעילות הגופנית שהוכח יעיל במחקרים להפחתת 

נפילות הוא אימון ה- Tai-Chi. אימון Tai-chi כולל תנועה 

שרירים  חיזוק  גם  בתוכו  מכיל  הוא  שונים.  לכיוונים  איטית 

מתאים  הוא   ודינאמי.  סטטי  משקל  שיווי  תרגול  וגם 

לאנשים שאינם בסיכון גבוה מאוד לנפילה. מעניין כי 

נמצא שאימון הטאי-צ'י אינו יעיל רק כמונע נפילות 

אלא גם כמשפר מדדים מנטליים. 

יותר  גבוה  סיכון  בעלי  לאנשים 

תוכנית  בניו-זילנד  פותחה  ליפול 

 .)Otego Exercise Program( "אוטגו"

במסגרת  או  הבית  במסגרת  המבוצע  אימון  זהו 

קבוצה עבור אנשים ברמת תפקוד בינונית ונמוכה, 

והיא עשויה שלא לאתגר מספיק אנשים בעלי רמת 

תרגילי  כוללת  "אוטגו"  תוכנית  גבוהה.  תפקוד 

חיזוק ושיווי משקל, ובהמשך משלבים גם הליכה. 

פעילות גופנית למניעת נפילות/נועה כץ - היחידה לפיזיותרפיה
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באופן  מותאמים  להיות  צריכים  התרגילים 

כל תקופת התוכנית,  אישי למתאמן לאורך 

ולכן צריכה להיות מלווה ע"י איש מקצוע. 

מינון האימונים:

בשקלול של 44 מחקרים שבדקו התערבות 

משקל  שיווי  לשיפור  גופנית  פעילות  של 

ללפחות  להגיע  יש  כי  נמצא  בקשישים 

סיכון  להפחית  מנת  על  אימון  שעות   50

שהחלו  אלו  כי  נמצא  מכך,  יתרה  לנפילות. 

בתוכנית האימונים, אך לא הגיעו ל-50 שעות 

מדוע?  ליפול.  מוגבר  בסיכון  נמצאו  אימון, 

האימון  שעות  כי  הייתה  ההשערות  אחת 

הספיקו לשפר תנועה וניידות אך עוד לא היו 

המתאמנים  כלומר,  נפילות.  מפני  מגן  גורם 

חשו בטוח יותר להתנייד אך שיווי המשקל 

שלהם עדיין לא היה מספיק טוב, ולכן חוו 

יותר נפילות.

נפרסה  האימונים  תוכנית  במחקרים 

לתקופות של 3 חודשים, 6 חודשים או יותר. 

ה--3 בנות  האימון  תקופות  של  התוצאות 

מתקופות  טובות  יותר  מעט  היו  חודשים   6

אימונים ארוכות של 12 חודשים ומעלה. 

לסיכום - מספר נקודות:

לפני שמתחילים בתוכנית תרגול למניעת 	 

נפילות מומלץ להתייעץ עם רופא על מנת 

לאתר ולטפל בגורמי הסיכון לנפילות ועם 

שיווי  את  להעריך  מנת  על  פיזיותרפיסט 

המשקל ולבנות תוכנית מתאימה.

צריכה 	  נפילות  למניעת  תרגול  תוכנית 

להיות מותאמת למתאמן ועליה להתקדם 

ולאתגרו בכל תקופת האימון. 

לכלול 	  צריך  משקל  שיווי  לשיפור  תרגול 

גפה  על  בדגש  שרירים,  לחיזוק  תרגילים 

שיווי  את  המאתגרים  ותרגילים  תחתונה, 

המשקל. 

ושיווי 	  סטטי  משקל  שיווי  לתרגל  מומלץ 

של  לתרגול  בהעדפה  דינאמי  משקל 

היום-יום.  במהלך  הנדרשות  פעילויות 

 Dual -כדאי לשלב בתרגילים גם תרגול ב

 .Tasking

תרגול 	  שעות  ל-50  לפחות  להגיע  חשוב 

במצטבר עם העדפה לפריסתן על פני 3-6 

חודשים. 

יאללה, לעבודה!

השיקום  במהלך 

בעיסוק  המרפאות 

אפשרויות  מחפשות 

שאינן  יצירתיות, 

משאבי  דורשות 

גבוהים  כסף  או  זמן 

ובמסגרתן  במיוחד, 

להעריך  אפשר 

מטלות  ולתרגל 

מורכבות  תפקודיות 

את  לשפר  ובכך 

היכולות הקוגניטיביות 

הפתרונות  אחד  התפקודית.  יכולתם  את  לשפר  מנת  על  המטופלים  של 

לאחרונה  שהוקם  המדומה"  ה"סופרמרקט  הוא  ותרגול  הערכה  המאפשר 

במרכז הרפואי.

אירוע מוחי הינו אחד הגורמים המובילים למגבלה תפקודית משמעותית 

בקרב האוכלוסייה המבוגרת, ולרוב מתבטא בקשיים קוגניטיביים, ביניהם 

כיכולות  מוגדרים  ניהוליים  תפקודים  ניהוליים.  בתפקודים  קשיים  גם 

יומיומיות  משימות  לבצע  מנת  על  נדרשות  אשר  גבוהות  קוגניטיביות 

וכו'(.  יוזמה  התארגנות,  תכנון,  בקרה,  קשב,  )כגון:  מורכבות  או  חדשות 

כאשר, כתוצאה מאירוע מוחי קיים קושי בתפקודים ניהוליים, הדבר יוביל 

לקושי בהשתתפות בפעילויות היום יום השונות וביניהן הכנת ארוחה, נהיגה, 

שימוש בכסף, שימוש בטלפון, נטילת תרופות ועריכת קניות.

מטלת הקניות נחשבת לאחת ממטלות היום יום המשמעותית ביותר, אבל 

ממשיכה  מוחי,  אירוע  שעברה  המבוגרת  האוכלוסייה  מן  קטן  שיעור  רק 

לבצע מטלה זו גם לאחר האירוע. במרבית המקרים הסיבה לכך היא חוסר 

האירוע  לאחר  באופן שוטף  זו  תרגול מטלה  והיעדר  ניסיון  וחוסר  בטחון 

כגון  רבים  ניהוליים  ותפקודים  קוגניטיביות  יכולות  דורשות  קניות  המוחי. 

אולם  וקשב,  בעיות  פתרון  התמצאות,  זיכרון,  לקטגוריות,  חלוקה  תכנון, 

לאורך תקופת השיקום קיים קושי בביצוע הערכה ואימון של מטלת הקניות 

בסביבת סופרמרקט אמיתית עקב מגבלות של זמן ותקציב. 

של  פיזי  מודל  בדמות  יצירתי  פתרון  לכך  נמצא  בעיסוק  לריפוי  ביחידה 

סופרמרקט. המודל מאפשר למטופלים להתנסות בכל השלבים של ביצוע 

קניות, החל מתכנון רשימת הקניות, חיפוש הפריטים והתמצאות במדפים 

השונים, ניהול תקציב הקניות, בחירת אמצעי תשלום וכמובן, תשלום בסיום 

התהליך.  היתרון של "הסופרמרקט המדומה" הוא בכך שהוא מספק סביבת 

קניות הדומה לסביבה המציאותית ועם זאת ה"קניות" נערכות בחדר שקט 

ובטיחותי בו ניתן לדרג את הקשיים בהתאם ליכולות של המטופלים.

מטופלים רבים אשר התנסו במודל הסופרמרקט בתקופת השיקום מדווחים 

לאחר  גם  הקניות  מטלת  בביצוע  עתידית  להצלחה  ביטחון  תחושת  על 

שחרורם וכן, על מוטיבציה גבוהה להתנסות במטלה זו בקהילה.

זו כחלק  לכן, צוות היחידה לריפוי בעיסוק מאמין שחשוב לתרגל מטלה 

ממטלות יום יומיות נוספות כבר בתקופת האשפוז השיקומי על מנת להגיע 

לאורח חיים עצמאי בבית.

ריפוי בעיסוק - גשר לחיים עצמאיים בבית
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חיי  מסגרות  בתוך  אנשים  ידי  על  ומתקיימת  נבנית  "הבריאות 

היומיום שלהם במקום בהם לומדים, עובדים, משחקים ואוהבים". 

מתוך אמנת אוטווה לקידום בריאות

בריאות  לקידום  אלה  בימים  פועלים  לגליל  הרפואי  במרכז 

על  שליטתם  את  להגדיל  לאנשים  המאפשר  תהליך  שהינו 

מצב בריאותם ולשפרו. העקרונות המרכזיים לקידום בריאות 

האוכלוסייה:

סיכון 	  למצבי  החיים  מעגל  לאורך  כוללנית  התייחסות 

ומניעה בשלבי הבריאות והחולי השונים. 

המאפשרת 	  סביבה  ביצירת  הדוגלת  אקולוגית  תפיסה 

בריאות מרבית לאוכלוסייה.

שימוש בשיטות רב תחומיות לעידוד בריאות )טכנולוגיה, 	 

שינויים  משאבים,  הקצאת  חקיקה,  חינוך,  תקשורת, 

ארגוניים, פיתוח קהילתי, טיפול אישי ועוד(.

העצמה ברמת הפרט והקהילה.	 
מדוע בתי חולים?

בתי חולים הינם מוסדות בהם עוברים אנשים רבים בכל יום 

בין אם חולים ובין אם מבקרים:

השפעה 	  להיות  יכולה  בבי״ח  הבריאות  מקצועות  לאנשי 

בדרך  אשר  משפחותיהם  ובני  המטופלים  התנהגות  על 

כלל יותר קשובים לקבלת ייעוץ בריאותי במצב חולי.

תוכניות לקידום בריאות עשויות לעודד התנהגות בריאה, 	 

למנוע אשפוז חוזר ולשפר את איכות חיי החולים.

מחוץ 	  מקצוע  ואנשי  מוסדות  עם  פעולה  ושיתוף  הידוק 

לביה"ח יכולים לשמר את המשכיות הטיפול בחולים.

בתי חולים הינם המעסיק הגדול באזור בו פועלים.	 

בתי חולים יכולים להיות מקומות עבודה מסוכנים, עובדים 	 

חשופים לסיכונים ביולוגים וכימים.

בתי חולים מייצרים כמויות של פסולת מסוכנת.	 

לצמצום 	  משמעותית  במידה  לתרום  יכולים  חולים  בתי 

הזיהום הסביבתי.

יכולים לצרוך מוצרים ידידותיים יותר לסביבה.	 
אוכלוסיות היעד בביה"ח

הארגון, העובדים, מטופלים ובני משפחותיהם, הקהילה. 

תוך  בריאות  קידום  של  למדיניות  מחויב  ביה"ח   - הרציונאל 

התייחסות למטופלים ובני משפחותיהם וצוות מטפל.

בשלב הראשון הוקמה וועדה לקידום בריאות במרכז הרפואי 

ריפוי  פיזיותרפיה,  סיעודי,  צוות  ההנהלה,  מנציג  שמורכבת 

בעיסוק, דוברות המרכז הרפואי, עמותת הידידים, מנהל ומשק, 

שירותי תזונה, מחלקת הדרכה.
תפקידי הוועדה:

מיסוד פגישות קבועות של הוועדה.	 

איתור רכזים לקידום הבריאות והקיימות.	 

מינוי מתאמי קידום בריאות מחלקתיים מתוך הצוות.	 

מיפוי שטח:
עוסקת  לביצוע  מתוכננת  או  שמתבצעת  הפעילות  עיקר 

בהדרכת מטופלים, בנושאים השונים.

מטופלים: שמירת בטיחות תינוקות, בדיקת ממוגרפיה לנשים 

בסיכון, חיסונים ועוד.

עובדים: הקמת חדר כושר בהכנה, מניעת עישון על ידי אכיפת 

חוק, הדרכה לבריאות הגב ועוד.

פעילות  יותר  הרבה  שנעשית  נמצא  המיפוי  לפי  קהילה: 

למען קידום הקהילה, למשל מתן הרצאות בנושאים השונים 

הקהילה,  במסגרת  הרפואי  המרכז  צוות  ידי  על  הרלוונטיים 

כמו על פעילות גופנית, השמנת יתר וטיפולים כירורגים, סרטן 

השד ועוד. בנוסף מתקיים פרויקט של קידום בריאות ואורחות 

חיים בקרב ילדי בתי-ספר, כעת פועל בשני בתי-ספר בשלומי, 

מתוכנן בעתיד לצרף בתי ספר נוספים.
בריאות עובדים:

נערך סקר לסקירת בריאות העובדים בתחומים הבאים, ולפי 

הממצאים הוחלט על:

מתן הרצאה בנושא נזקי עישון לכלל העובדים.	 

סדנאות להפסקת עישון בשיתוף קופות החולים.	 

המשך אכיפת החוק של איסור העישון במסגרת העבודה.	 

הכרזה על יום ללא עישון לעובדים בלבד.	 
כאבי גב תחתון:

מיסוד ההדרכות ע"י צוות הפיזיותרפיה:

במסגרת 	  לשנה  אחת  ותיק  ולעובד  חדש,  עובד  לכל 

מחלקתית.

ההדרכה תינתן לצוות הסיעודי ולעובדי שינוע.	 

לעובדי מנהל ומשק, מזכירות ועובדי מערכות מידע תינתן 	 

הדרכה בנושא יציבות נכונה.

מתן תנאים סביבתיים מתאימים. 	 
תזונה:

סדנאות להקניית הרגלי תזונה נכונים.

קבוצות תמיכה לירידה במשקל.

תפריט בריא בחדר אוכל של צוות.

אוכל בריא בימי עיון.

בדיקות תקופתיות:
העלאת מודעות העובדים לביצוע בדיקות תקופתיות במסגרת 

מב"ת הפועל במרכז הרפואי. )ישנה זכות לעובד מעל גיל 46, 

 110 כרוך בתשלום של  בדיקות מב"ת,  לבצע פעם בשנתיים 

קידום  לצורך  בריאות  יריד  ייערך  יולי  חודש  במהלך  ש"ח(. 

בריאות העובד. וגם ייערך שבוע לקידום בריאות העובד.

וכל  המרכז הרפואי שלנו, אמון על בריאות מטופליו, עובדיו 

הבאים בשעריו, ומייחס חשיבות רבה לקידום בריאותם, קיום 

תוכניות התערבות שונות דורש שיתוף פעולה של כל הגורמים 

המעורבים במטרה לאמץ אורח חיים בריא.

בי"ח מקדם בריאות - קידום בריאות במרכז הרפואי לגליל
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הסטודנטים סיימו שנת פעילות קלינית 
במרכז הרפואי לגליל

של  לרפואה  מהפקולטה  הסטודנטים  של  השנה  לסיום  חגיגי  טקס 

לגליל. בטקס  הרפואי  בגליל, התקיים במרכז  בר-אילן  אוניברסיטת 

השתתפו חברי הנהלת המרכז הרפואי, מנהלי מחלקות ויחידות ו-63 

ומהמחזור  שנתית  התלת  התוכנית  של  השני  מהמחזור  סטודנטים 

הראשון של התוכנית הארבע שנתית.

את הטקס פתח ד"ר מסעד ברהום, מנהל המרכז הרפואי לגליל: "אנו 

מהווים כיום את עמוד התווך המרכזי בפעילות הקלינית של הפקולטה 

לרפואה החמישית בישראל הפועלת בגליל. כ-60 אחוז מהסטודנטים 

נמצאים במחלקות וביחידות השונות וגם מרבית המינויים האקדמיים 

שייכים לבכירי הרופאים במרכז הרפואי לגליל. אני מאמין כי היחס 

יציבו  שרכשו,  הרב  והניסיון  הסטודנטים  זכו  לו  והמקצועי  האנושי 

אותם בקדמת הרפואה כדור העתיד של מדינת ישראל בתחום". את 

דבר הפקולטה לסטודנטים נשא פרופ' יעקב בורנשטיין, משנה לדיקן 

הקריא  הוא  לגליל.  הרפואי  במרכז  האישה  לבריאות  האגף  ומנהל 

קטעים משבועת הרופא והסביר על הדרך בה הם באים לידי ביטוי 

שהייתם  בעת  הסטודנטים  שקיבלו  ובמעטפת  היומיומית  בעשייה 

הסטודנטים  בשם  הרפואי.  המרכז  במחלקות  היומיומית  ועבודתם 

הזה  "הטקס  ביטון:  ריי  הסטודנטית  הרפואי  המרכז  לצוות  הודתה 

הזה.  המיוחד  במוסד  ללימודים  מזהיר  סיום  אקורד  עבורינו  מהווה 

חלקנו הגיע הנה מלימודים בארצות אירופה, חלקנו מאוניברסיטאות 

החולים.  בית  עם  הראשון  זה המפגש  היה  לרובנו  אך  בארץ,  שונות 

נחשפנו לאוכלוסיות שונות ומגוונות, כאלה שלא נתקלנו בהן בעבר 

וייתכן שלא ניתקל גם בעתיד. עמדנו על מורכבות היחסים בין מרכז 

לפריפריה, ערבים ליהודים. למדנו לקבל ולכבד אמונות שונות, תרבות 

שונה, שפה אחרת, ובתוך כל זה להיחשף גם לשיא הקידמה ולמצוינות 

פורצת דרך. הודרכנו על ידי טובי הרופאים בלימוד פרטני, לא מעל 

ובשמות  קטנות  בקבוצות  החולה,  מיטת  יד  על  אלא  הרצאה  במות 

לסובלנות,  קיום,  לדו  ומופת  דוגמא  הוא  הזה  החולים  בית  פרטיים. 

לאהבת האחר וקבלת האדם באשר הוא אדם, דבר אשר טבוע היום 

ב-DNA הערכי שלנו. בהמשך העניקו הסטודנטים שי לקרן תרזי-

לפקולטה  הרפואי  המרכז  בין  האקדמית  הפעילות  מתאמת  בוקס, 

לרפואה בגליל. את האירוע חתמה הרצאה מרתקת של כתב חדשות 

ערוץ 2 יוסי מזרחי, שעסקה ב"מאחורי הקלעים של מערכות החדשות 

בישראל".

מזל טוב ושפע ברכות
לידות

ד"ר חמד בילאל )הרדמה( - להולדת הבן
ד"ר מרעי מוניר )קרדיולוגיה( - להולדת הבת 

ד"ר שרון אברהם - )נוירוכירורגיה( להולדת הבן
עכר רים )ט.נ כללי( - להולדת הבן

חכם צליל )מלר"ד( - להולדת  הבת
בוקאעי דרין )יונקים( - להולדת  הבן

נחמיאס יקטרינה )פנימית א'( - להולדת  הבן
ישראילוב זיוה )פנימית ג'( - להולדת הבת

עבאס שיראהאן )פנימית ג'( - להולדת  הבן
פדול נור )קרדיולוגיה( - להולדת  הבן

אוחיון ליזה )פנימית ב'( - להולדת הבת
עוואד דועא )פנימית ה'( - להולדת הבת

סוסאן מילאד )אורטופדיה ב'( - להולדת הבן
סימנה מוריה )טיפול מיוחד בילוד( - להולדת הבת

אל חאג' חלוד )שיקום( - להולדת הבת
זיני ערין )פנימית א'( - להולדת הבת

בכרייה זידה )חדר לידה( - להולדת הבת
בדר נואל )מלר"ד( - להולדת הבת

חיימוביץ קרן )חדר ניתוח( - להולדת הבן
ברוכי עינת )ניהול סיכונים( - להולדת הבת

טולידנו יוסי )אחזקה( - להולדת הבת
סבתי נגולה שרון )גנטיקה( - להולדת הבת 
אילו לוי רחל )לשכת הנהלה( - להולדת הבן
דמתי תמר )לשכת הנהלה( - להולדת הבן  

עווד פאדי )משק( - להולדת הבן

נישואין
ד"ר אבו עלי ג'לאא - )פנימית ה'(  - לרגל הנישואין

פרישה לגמלאות
ד"ר גולדשטיין נועם - מנהל מכון ריאות

ד"ר חייקין ליובוב - רופאה בגריאטריה
הרוש מנחם - אפסנאי ראשי

יוקר לילי - אחות אחראית מח' עיניים
פארס תאופיק - שרברב

אטיאס תמר - אחות מוסמכת נשים
גוזלן דינה - כח עזר חדר לידה
משה בת-שבע - עובדת משק

פיליפוב ילנה - אחות מוסמכת גריאטריה
מגרילישוילי מאיה - עובדת משק

אוזן עליזה - עובדת משק
בסלמן גלית - אחות טיפול מיוחד בילוד

קרסנופולסקי פולינה - עובדת משק
אפרים צהלה - מיילדת
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משתתפים בצער

ד"ר גלין ארקדי ) מחלקת שיקום( - על מות האם

ד"ר סעיד כמאל )ס. מנהלת מחלקת ילדים( - על 

מות האב

בלין ליובוב )אורולוגיה( -  על מות האב

מאירי אבי )שירותים טכניים( - על מות האב

פסקל נחום )מחלקת תחבורה(- על מות האם

ליטבין סימה )עובדת מעבדה לציטולוגיה(- על 

מות האם

יוגב לאה )מזכירה בניהול סיכונים וטיפול נמרץ 

ילדים( - על מות האח

כהן רפאל )מחלקת התחבורה( - על מות האם

אגא אברהים )ממעבדה מיקרוביולוגית( - על מות 

האם

סמית פביאנה )מחלקת המשק( - על מות האם

מות  על   - )המחלקה לרפואה דחופה(  רותי  וקנין 

האב סלומון אגו )גמלאי המרכז הרפואי(

על מות האב סלומון אגו  אגו יוסי )מערך מזון( - 

)גמלאי המרכז הרפואי(

ששון סמי )מחלקת תחבורה( - על מות האחות

מות  על   - מידע(  מערכות  )מחלקת  משה  נחום 

האם

גימפל רבקה )בית מרקחת( - על מות האב

אשואל מירי )התפתחות הילד( - על מות האב

קייס פארס )ציוד רפואי( - על מות האב

בלוך רות )אורטופדיה ב'( - על מות האב

בן מוחה לאה )פנימית ג'( - על מות האב

שמרלינג שלי )מכון רנטגן( - על מות האם

ברבי טל )פנימית ב'( - על מות האב

אביטל מירב שרית )פנימית ה'( - על מות האב

גלוזמן מרק )חדר ניתוח( - על מות האם

אפרימוב חיבה )א.א.ג.( - על מות האח

בלה מרים )פנימית ו'( - על מות האם

רחמים שמעון )מחסן ציוד משקי( - על מות 

האחות

משפחת ויינטראוב - על פטירתו של ד"ר 

ויינטראוב זלמן )מנהל הפגייה לשעבר(

מהמרכז  משלחת 

לגליל,  הרפואי 

לאחרונה  חזרה 

בניו-ג'רזי  מביקור 

כנציגים  שבארה"ב, 

הרפואי  המרכז  של 

תוכנית  במסגרת 

שותפות 2gather של 

הסוכנות היהודית. המשלחת כללה את ד"ר ליאוניד קוגן, מנהל היחידה 

לפלסטיקה ואת ד"ר אסי דרובוט, כירורג כללי וכירורג שד במחלקה 

לכירורגיה א'. קוגן: "עבורי התקיים הביקור בשבוע סימלי בו ציינתי 24 

שנים לעלייה שלי ושל 19 בני משפחתי מחבר העמים לישראל ובמועד 

זה יצאתי כנציג של המרכז הרפואי והמדינה לארה"ב. זה היה שבוע 

גדוש בפגישות וביקורים במוסדות רפואיים וקהילתיים.

אוהד  איש חביב,  פן,  דין  ד"ר  לנו בשדה תעופה  ביום ההגעה המתין 

ישראל ומוכר מאוד בקהילה המקומית. הוא אירח אותנו בחום רב ועשה 

הכל כדי שנחוש בבית. עד מהרה הבנו את לוח הזמנים הצפוף שצפוי 

רופאים,  במרפאת  לבקר  הספקנו  בבוקר  בשש  הנחיתה  לאחר  לנו. 

בבית של ד"ר פן, להיפגש עם אנשי הסוכנות במסעדה במנהטן, לצפות 

בהצגה בברודווי וזה רק חלק מהיום הפותח".

 holy name hospital חולים  בבית  המשלחת  חברי  ביקרו  בהמשך 

והשתתפו בישיבת בוקר במחלקה כירורגית ובהמשך הם צפו בניתוחי 

שד תוך החלפת דעות עם הכירורגים של בית החולים. לאחר מכן הוזמנו 

 .Engelwood hospital חברי הקבוצה לצפות בניתוח בבית חולים נוסף

הביקור בניו-ג'רזי כלל פרט לבתי החולים גם סיורים במרפאות, בתי 

ספר, בית קהילתי, בית אבות ומועדון גולף.

ולעתים  ישראל  תומכי  חמים,  אנשים  פגשנו  מקום  "בכל  קוגן:  ד"ר 

חלקם דוברי עברית. הרבה מהם ביקרו פעמים רבות בארץ וגם במרכז 

הרפואי שלנו. חלק מהם מתכננים לבקר אותנו בקרוב. במשך השבוע 

הזה ערכנו שלושה כנסים רפואיים ביחד עם הרופאים המקומיים על 

חידושים ברפואה. הנושאים שדנו בהם היו בין השאר: טיפול בגידולי 

עור, כירורגיה אונקופלסטית של השד, רפואה קוסמטית לא פולשנית 

וטיפול בפצעים מורכבים".

אחד הנושאים שמשך את תשומת לב המארחים היה הטיפול המסור 

של צוותי הרפואה והסיעוד של המרכז הרפואי לגליל במאות הפצועים 

כרופאים חשוב  "הסברתי שלנו  בסוריה.  שהגיעו ממלחמת האזרחים 

רק הפן הרפואי ההומניסטי. אנחנו מחויבים בטיפול הטוב ביותר לכל 

על  בכלל  מודעים  לא  האנשים  שרוב  לגלות  הופתעתי  שלנו.  מטופל 

פעם  לא  בהם,  מטפלים  שאנחנו  הסורים  החולים  של  הרב  המספר 

היה  זה  העולמית.  לתקשורת  זה  נושא  לחשוף  שצריך  מהם  שמעתי 

בין המרכז הרפואי לעמיתנו  ומחזק את קשרי העבודה  ביקור חשוב 

בארה"ב", סיכם ד"ר קוגן. 

רופאי המרכז הרפואי לגליל התארחו 
בקהילת ניו-ג'רזי
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מכתבי תודה

בע"ה

7.5.15

לכבוד

ד"ר מסעד ברהום

הנדון: מילות תודה והערכה 

לא  זה  והשיקום  הרפואה  בתחום  מקצוענות  להעריך 

התחום שלי, אלא במבחן התוצאה.

ברצוני לשבח ולהלל את מחלקת שיקום בניהולו של ד"ר 

צור.

למרות קשיחותו כלפי חוץ הוא איש רך ויקר שעליו ניתן 

לומר: "היכן עוד ישנם אנשים כמו האיש ההוא".

שיקומי  לרופא  האידיאלי  המודל  שהוא  צור  ד"ר  זהו 

אמיתי. הדבר בא לידי ביטוי הן בפן המקצועי אשר הוא 

שולט ומעמיק בכל התחום הרחב הזה, והן בפן האישי 

הנחוץ כ"כ לחולים ולמשפחותיהם - לראות רופא שבא 

מיוזמתו ומתעניין בפרטי יומו של כל מטופל במחלקה 

ומנהל עימו שיחה בגובה העיניים וקשוב לכל כאבם, והן 

להוציא  לו  הכפופים  לכל  לגרום  שמצליח  הניהולי  בפן 

מעצמם את המקסימום ולעבוד יחדיו היטב כצוות.

מלאכתך  מטופלים.  הרבה  עוד  ממך  שייהנו  מאחלים 

קודש מתבצעת באדיקות.

אם  כי  בחסד  לא  איכות  עם  חיים  לאדם  להעניק 

בזכות.

והקושי  הרב  העומס  למרות  והצוות  האחראית  לאחות 

פנים, לשאלותינו  שבעבודתכם, תמיד התקבלנו במאור 

נענו במקצועיות וכל זאת נעשה בצניעות.

בזמן קצר יחסית העניקו לי טיפול משולב שנתן מענה 

מצוין לכל צרכיי הגופניים והנפשיים.

עקביות  בזכות  ולתהילה  לשם  זוכה  שיקום  מחלקת 

בטיפול, מסירות ומקצוענות שבאה לידי ביטוי באמצעות 

ציוד וצוות מוכשר. זכיתי לטיפול מסור ממגע ידיהם של 

תקשורת  קלינאית  בעיסוק,  מרפא  הפיזיותרפיסטים, 

אשר לא ויתרו ודרשו ממני מאמצים עצומים והתוצאה 

לא איחרה לבוא.

הטיפול הרוחבי והממוקד הפוך אותי חזק ואיתן יותר.

להחלמה  עד  ארוכה  דרך  עוד  לי  מצפה  כי  אני  יודע 

ימים  אני שיעברו  - בטוח  בזכות הכלים שקיבלתי  איך 

והשיקום יהפוך לזיכרון חוויתי.

קצרות הן המילים מלהכיל את יכולתי לתאר את שביעות 

רצוני והערכתי הכנה לצוות. שתזכו להמשיך לעשות טוב, 

אין ספק כי במחלקתכם מתרחשים ניסים.

ישנה שכינה וישנם מלאכים הלבושים בלבן- יישר כוח !

19.03.2015

אל: עו"ס כאוסר "קבלאן" אבו סאלח

הנדון: מכתב שבח והערכה

מן  כמלאך  לי  היית  נהריה  חולים  בבית  שנפגשנו  מאז 

השמיים.

עידודך ולוויך אפשר לי להרים את הראש מעל המים.

מצאתי אצלך אוזן קשבת, ויחס אוהב של אחות אוהבת.

הענקת לי הרבה חום ואהבה. 

הכח  את  לי  והענקת  שלווה  הרבה  לנפשי  הבאת 

לקבל את השינוי בחיי.

על כך את ראויה לתודה רבה. המשיכי להיות עו"ס מלאת 

הבנה,

המשיכי לעשות עבודתך נאמנה.

גם אלפי תודות לא יספיקו להביע לך הערכתי עבור כל 

מה שעשית בשבילי ולמען החלמתי.

בתודתי אני רוצה להביע מלוא הערכה.
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מכתבי תודה

לד"ר ג'מאל עווד היקר באדם!!!
מנהל מחלקה פנימית ו'

מבקש להביע את הערכתי ותודתי על הטיפול המסור לו זכיתי.

הידע הרב והמקצועי בו ניחנת.

אדם אנושי המסתכל לחולה בגובה העיניים.

האדם הנכון במקום הנכון הנותן תשומת לב אישית וחמה. 

אדם יעיל ומועיל הניחן בנועם הליכות, באצילות ובענווה.

תהיה דרכך סוגה בשושנים לאורך שנים.

20.04.2015

לכבוד: 

הנהלת בית חולים: רותי יפרח, רונית קלמן

מנהל מחלקה: ד"ר מוגרבי, אחות אחראית: נונה 
רובינוב

הנדון: מחלקה פנימית ד׳ 

ד', על  ברצוני להודות לארשנסקי מיכאל, אח בפנימית 

המקצוענות, והיחס הטוב.

נעים  אדם  בן  בפרט.  ואליי  לחולים  וקשוב  מאוד  נדיב 

הליכות ויש בו המון לב טוב.

על  אחיות(  עזר  )כח  מגירוב  לורוניקה  להודות  ברצוני 

לחולים  מצוין  יחס  לב,  תשומת  והמון  מרובה  עזרה 

וביניהם יחס אנושי אליי.

הלב.  ומכל  מעולה  באופן  עבודתכם  את  עושים  אתם 

מהירים ומקצועיים.

אל : מנהל בית החולים ד"ר ברהום

מאת: בנימין להב

בגינון  עבדתי  כאשר   3.2.2015 ביום 

עץ.  לחתוך  חשמלי  בדיסק  השתמשתי 

השימוש שלי לא היה זהיר דיו ואני נחתכתי 

חתך עמוק ביד שמאל.

למרות שהצלחתי לדומם את הדיסק הייתי 

די חסר אונים בניסיונות לרסן את איבוד 

האוטובוס  תחנת  לכיוון  עליתי  ואז  הדם, 

הסמוכה לגינה בתקווה לקבל עזרה.

יאנה  העובדת  עברה  הזמן  באותו 

את  משכה  אליי,  ניגשה  אותי  ומשראתה 

יחד  ליד.  חגורתי ועשתה חסימת עורקים 

ושבים  עוברים  להפעיל  ניסתה  זאת,  עם 

כדי להזמין אמבולנס.

תוך זמן קצר עברה ניידת משטרה שנעה 

לכיוון בית החולים. יאנה עצרה את הניידת 

אשר הובילה אותי לחדר מיון. 

יאנה נשארה צמודה אליי עד לרגע שנוצר 

מוזעק  שאני  ברור  והיה  רופא  עם  קשר 

לחדר ניתוח.

אני מביא לפני, אדוני המנכ"ל, את הסיפור 

לאלטרואיזם  הוכחה  מהווה  הוא  כי  הזה 

לבית  כבוד  אות  מהווה  וזה  יאנה,  מצד 

החולים בהנהלתך.

אני מבקש בזאת להפיץ את הסיפור הנ"ל 

בבית  המקובלים  התקשורת  באמצעי 

החולים.

שפעילותה  לקבוע  לעצמי  מרשה  אני 

של יאנה צמצמה בצורה ניכרת את הנזק 

שנגרם לי והצילה את ידי.

2.3.2015

אפריל 2015

אפריל 2015
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